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Motor batzuk lagunei erosi-
takoak ditu. Donostian, Bartze-
lonan, Bergaran bertan… ero-
sitakoak dira. Bateren bat opa-
ri hartutakoa ere bai; hori da 
NSU eder baten kasua: "Altuna 
garajean ibili nintzen lanean; 
negozioa itxi zutenean, motorra 

oparitu zidaten".
Motorrez gain, automobil kla-

siko ezin ederragoak ditu berga-
rar horrek; tartean, 1930eko Pac-
kard bat eta Lasagabaster ehun-
gintza-enpresarena zen beste bat. 
Hiru urte eta erdi eman zituen 
hori konpontzeko.

300 bazkide Gipuzkoan 
Gipuzkoako Erreal Moto Elkar-
tean 25 urtetik gora daroa baz-
kide izaten Agustinek eta ahal 
duen irteera guztietan joaten 
da. Badaude bi joera: batzuek 
moto berriagoak eta azkarragoak 
dituzte eta agudo joatea gustatzen 

zaie; beste batzuek, Agustinek 
kasu, "polikiago joan eta gehia-
go disfrutatu" nahi izaten dute 
eta filosofia hori "zabaltzen saia-
tzen" dabiltza klubean ere.

Klubak, bestalde, mendeu-
rrena ospatuko du datorren 
urtean. Bi atal handi ditu: Kla-

sikoa eta Turismoa (errepideko 
eta mendiko motoak), eta txa-
pelketetan–motokros, enduro, 
trial…– ibiltzen diren pilotu 
asko ere bazkide dira. Mari Jose 
Lekunberri ordezkariak dios-
kunez, 300 bazkide inguru dituz-
te, probintzia osokoak. 

lEIrE kOrtAbArrIA  |  bergara

Gipuzkoako motor zaharrenak 
–eta dotoreenak– Debagoienetik 
pasatzen dira urtero-urtero, 
behin ere huts egin gabe. Mar-
txoan izaten da hori; ospakizun 
eguna motorzale horiendako. 
Gipuzkoan, motorraren zaleen 
klub zaharreneko eta, seguru 
asko, bazkide gehien ditueneko 
kideak dira: Gipuzkoako Erreal 
Moto Elkartea (Real Moto Club), 
1915ean sortutakoa. Klub horre-
tako bazkide dira motorra, bere 
barietate guztietan, maite duten 
hainbat gipuzkoar. Debagoien-
darrak ere badaude tartean, 
nahiz eta kopuru zehatza klu-
bekoek ere ez dakiten, baina 
bailarako jende dezente dagoe-
la esan digute.

Bergaratik buelta egiten 
duten zale horiek RMCko Sekzio 
Klasikokoak dira, hau da, antzi-
nako motorrak, klasikoak bene-

tan dituztenak. Eta horietatik 
klasikoena, zaharrena, bergarar 
batena da: Agustin Lazpiurrena, 
hain zuzen ere. 1928ko BSA Slo-

perrarekin joaten da irteera 
horretara, eta taldeko motor 
zaharrena da. Baina bergarar 
horrek badu oraindik motor 

zaharragorik: 1906ko bat, Bel-
gikan egindakoa eta oraindik 
primeran dabilena. Eta ez hori 
bakarrik: denetara, 30 motor 
ditu, 1906tik hasi eta 80ko hamar-
kada arte, ia hamarkada guz-
tietako bat gutxienez. Hauxe 
dio hark: "Denak konpondu ditut 
neuk, eta denak dabiltza". Urte-
ro, urtarrilaren 1ean, banan-ba-
nan isiotu eta tailer inguruan 
buelta bat ematen du Agustinek 
motor bakoitzarekin, bat ere ez 
hondatzeko.

Txatarrerako utzita 
Zaletasuna betidanik du Agustin 
Lazpiurrek; motorrak eta automo-
bilak, biak gustatzen zaizkio: "Aitak 
Bergarako taxilariari Opel autoa 
erosi zion, baina ordurako nik 
konponduta neukan nire lehenen-
go motorra", kontatzen du. Orduz 
geroztik, erosi dituen motor guztiak 
berak konpondu ditu. Kasu batzue-

tan, konponketa handiak egin 
dizkie: "Bati karburadore berria 
ipini nion; beste bat, Triumph 
Trident bat, txatarrerako utzita 
zegoen, eta hori ere konpondu 
nuen. Triumph Daytona bat Bar-
tzelonan erosi nuen; bi kaxatan 
sartuta zegoen, goitik behera des-
muntatuta". Esan beharrik ez dago 
gaur egun primeran muntatuta 
eta edozein unetan arrankatzeko 
gertu dagoela.

Konponketak eta hobetze-la-
nak ez dira sekula bukatzen: 
50eko hamarkadako Whizzer 
motor amerikarrari pieza berriak 
egin dizkio orain dela gutxi.

Tailerrean bertan berak egi-
ten ditu motor bakoitzak behar 
dituen piezak. Izan ere, "80ko 
hamarkadako motorrendako, 
Ingalaterran badaude ordezko 
piezak, baina zaharragoendako, 
ez; neuk egin behar izaten 
ditut".

Altuna garajekoek opari 
Motor guztiei die maitasuna, eta 
bakoitza non eta nori erosi dion 
ondo gogoan dauka Agustinek: 
"Ossa Mick Andrews bat Irungo 
baserri baten zegoen eta dena 
konpondu eta martxan ipini nuen. 
Horrekin Bilbon, Gasteizen, 
Donostian… ere ibilita nago. Are-
txabaletan moto-krosean ere ibi-
litakoa da motor hori", kontatzen 
du. Beste bat enpresan, Lazpiurren 
"errekaduak egiteko" erabiltzen 
zuten eta, hondatu zenean, "baz-
ter baten" botata utzi zuten, Agus-
tinek hartu eta berritu zuen 
arte.

gipuzkoako erreal moto elkarteko motor zaharrena bergarar batek du

agustin lazpiurrek 30 motor klasiko ditu, denak berak konponduta

Motor klasikoen artean 
klasikoena, Debagoienekoa

1906Ko HArribiTxiA FN etxe belgikarreko motor horrek 
lau zilindro ditu. 1904an hasi ziren egiten modelo hori, eta oso 
fidagarritzat zuten. Arrakasta komertzial handia izan zuen.

argazKiaK: leire KorTabarria

wHizzer AEBetako Whizzer motorra Bergarako Igartua 
zapatariari erosi zion Agustin Lazpiurrek. Modelo hori 1939an 
hasi ziren egiten. Pieza berriak egin dizkio Agustinek.

Guzzi HispAniA Espainian egindako motorra, Italiatik 
ekarritako diseinuarekin. Motorhispania etxea hasi zen horiek 
egiten 1948an. 

niMbus Danimarkan Fisker and Nielsen etxeak egindako 
Nimbus motor horrek lau zilindro ditu. 20ko hamarkadakoa 
da. Danimarkako motor ezagunena zen Nimbusa.

lAMbreTTA pATineTe Eibarren Lambretta modelo asko 
egin zituzten, eta lehenengo egin zuten modeloko ale bat da 
berak daukana. 1954an hasi ziren Patinetea egiten.

bsA 500 Ingalaterrako BSA etxeko hiru motor ditu Agustinek, 
eta irudikoa da berriena, 1930ekoa. Irteeretara, 1928koa (500 
cc) eta, batzuetan, 1924koa (250 cc) eroaten ditu.

irTeerA RMC taldeko Klasiko atalekoak, aurtengo martxoan 
Bergarara egin zuten irteeran. Ezkerretik hirugarrena Agustin Lazpiur 
da, 1928ko BSA Sloperraren ondoan; 90 km/h hartzen ditu.

joseTxo aranTzabal
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m.b.  |  bergara

Debagoieneko Gazte Sozia-
listek eskolarako materiala 
batzeko kanpaina abiatu 
dute. Hilaren 11ra arte izan-
go da eta parte hartu nahi 
dutenek Arrasateko Casa 
del Pueblora – Martxoaren 
8a kalea, 1 behea– eraman 
beharko dute materiala. 
Gero, batutako guztia Guru-
tze Gorriari emango diote 
beharra duten familien 
artean banatzeko. 

Gutxien dutenei lagundu 
Alex Molina gazteen Idazkari 
Orokorrak esan duenez, Gaz-
te Sozialisten helburuen artean 
dago gizarte proiektuak egitea 
"errekurtso gutxien duten 
familiek hainbeste zailtasun 
izan ez dezaten".

Bidalitako oharrean gehi-
tzen duenez, bizi dugun kri-
siaren ondorioz, "familia asko 
oso gaizki pasatzen ari dira 
seme-alabek eskolarako ezin-
besteko duten materiala eros-
teko. Boligrafoak, arkatzak 
zein koadernoak bezalako 
gauza oinarrizkoak, luxuzko 
material bihurtzen dira horiek 
edo janaria erosi aukeratu 
behar dutenean".

Horrekin guztiarekin, 
Debagoieneko Gazte Sozialis-
tek dei egiten diete Debagoie-
neko herritarrei kanpainan 
lagun dezaten. 

eskolarako 
materiala batu 
nahi dute 
sozialistek

ImANOl gAllEgO  |  arrasaTe

Artzaintza eta lehen sektorearen 
lana gertutik ezagutu eta behar 
duen bultzada emateko eguna 
izan zen atzokoa Legazpin. Horre-

tarako Gipuzkoa osoko ekoizleek 
euren produktuak eskaini zituzten, 
eta bailarako hainbat ordezkari 
ere bertan izan ziren. Horrez gain, 
Euskal Herriko gazta txapelketa-

ko ateak zabaltzen dituen gazta 
lehiaketa ere egin zen, baina bai-
larako ordezkariek ez zuten zor-
terik izan.

esfortzuaren ordaina 
"Zailtasunak zailtasun, ardiekiko 
maitasuna sentitzen duenarentzat 
ez dago artzaintzatik bizitzea bai-
no gauza ederragorik", esan zuen 
antolatzaileetako batek: " Lanbi-
de soila baino, bizitzeko modu bat 
baita, barru barrutik sentitzen 
den zerbait".

Urtetan bizimodu horren ere-
du izan diren Maria Angeles 
Barrena eta Nikolas Segurola  
omendu zituzten. Bi oñatiarrek 
irribarretsu, makila eta oroigarri 
bana jaso zuten. Barrenak Aran-
tzazun gazta saltzen eman dituen 
urteak, eta Segurolak artzain 
eskolari eta gaztagintzari eginda-
ko zabalkuntza saritu zituzten. 

Artzain txakurren lehiaketa 
Gipuzkoako artzain txakurren 
lehiaketaren 46. edizioa ere egin 
zen, eta bertan, Jesus Mari Pla-
zaola arrasatearrak Lagun txaku-
rrarekin, eta Migel Arregi oña-
tiarrak Mendi eta Gorri-rekin 
hartu zuten parte. Arrasatearrak 
bigarren postua eskuratu, eta 
Euskadiko txapelketara joango 
da; oñatiarra, hirugarren zen.

ardi eta gazta artean 
igarotako bizitza 
omentzeko garaia
maria angeles barrenak eta nikolas segurolak artzain 
makila jaso zuten gipuzkoako artzain egunean 

Oñatiko Azkarreta baserrikoak ere izan ziren ferian.  |  imanol gallego

"Orain ere lan 
handia egiten 
da, baina lehen 
gogorragoa zen"
Urtetan egin-
dako lanaren 
ordaina dela 
esango zenu-
ke?
halako zer-
bait, orain ere lan asko egiten 
da, baina lehen bizitza gogo-
rragoa zen.
Zuretzat zer da gazta?
gazta? beharrezko zerbait,  
eta nire kasuan ogibidea ere 
izan da.
Zenbat urte egin dituzu 
gazta saltzen?
Urte kopurua ez daukat gogoan, 
baina asko izan dira. egural-
diari erreparatu gabe beti egon 
naiz arantzazun.
Seme alabek zure ogibidea-
rekin jarraitzeko asmoa 
dute?
ez, ez. gaztagintza ez da bizi-
modu erraza, bakoitzak bere 
ibilbidea egin du.

M. AnGeles bArrenA 
arTzain omendUa

i.g.

"Lan handia 
egin dugu gazta 
eta ardi latxa 
ezagutarazteko"
merezitako 
omenaldia 
izan da.
Urteengatik 
bada bai. lan 
handia egin 
dugu idiazabal gazta eta ardi 
latxa ezagutzera emateko.
Artzain eskolak bide horre-
tan asko lagunduko zuen?
iaz, adibidez, lau probintzie-
tako irabazleak eskolako ikas-
le izandakoak ziren. ez dakit 
sari horietatik zenbait meritu 
dugun, baina horrelako albis-
teak oso pozgarriak dira.
Zenbat urte mundu hone-
tan?
gutxienez, berrogeita hamar 
bat izango dira, eta horrelako 
uneetan pasarte asko etortzen 
zaizkit burura. madrilen gaz-
ta txapelketa irabaztean, 
guregatik baino, idiazabal 
gaztagatik poztu nintzen.

niKolAs seGurolA 
arTzain omendUa

i.g.

I.g.  |  arrasaTe

Estatu mailan oso testuinguru 
zailak markatu du 2013 urtea 
Mondragonek dioenez. Iazko tes-
tuingurua zaila izan dela gogo-
rarazi du taldeak, Espainiako 
BPGa %1,2 jaitsi zela –hura du 
merkatu nagusia– eta hortik kan-
po "aurrerapen motela" izan dela. 
Ondorioz, "merkatu nazionalaren 
atonia" esportazioekin konpen-
tsatu du neurri batean. Guztira 
11.582 milioi saldu ditu kanpo 
merkatuetan. Kooperatibatik 
azpimarratu dutenez, nazioarte-
kotzekoa apustua "estrategikoa 
eta erabakigarria" izan da.

Hedabideetara bidalitako 
oharrean taldeak nabarmendu 

du negozioaren muina indartsu 
dagoela, bere Ebitda —irabaziak 
zergen, interesen eta amortiza-
zioen aurretik— positiboa izan 
delako: 1.272 milioi eurorena izan 
da, salmenten %10,9a.

nazioartekotzea giltzarri 
Azken hamar urteetan bezala, 
2013an ere nazioartekotzeko estra-
tegiarekin aurrera jarraitu zuen 
Mondragon Taldeak bere arlo 
industrialean, batez ere. Esparru 
horrek bere ekoizpenaren %71,1 
saldu du nazioartean, 2012an bai-
no bi puntu gehiago, eta duela 
bost urte baino hamabi puntu 
gehiago. Merkatu berriak bila-
tzeko eta sendotzeko estrategian, 

Euskal Herritik eta Espainiatik 
kanpo hamazazpi lantegi edo 
ezarpen berri egin dituzte Mon-
dragoneko kooperatibek, Txinan, 
Brasilen, Indian, AEBetan eta 
Saudi Arabian, besteak beste. 

Azken lantegi hauekin, koo-
peratiben multzoak 11.000 per-
tsona inguru enplegatzen ditu 
gure mugetatik at dituzten 122 
lantegietan. 

berrikuntzaren garrantzia
Nazioarteko jarduerak markatu-
tako ekitaldiari kooperatibek 
berrikuntzaren alde egindako 
ahaleginak gehitu behar zaizkio. 
I+G+B atalarekin dagoen kon-
promisoa 136 milioi eurora igo 

zen, %8,5 balio erantsiarekiko.
Korporazioak 15 erakunde elkar-
tzen dituen zentro teknologiko 
eta I+G unitateen sare bat dau-
ka, eta esklusiboki I+G gaietan 
diharduten 1.700 pertsona enple-
gatzen ditu. Horrez gain, koo-
peratiben multzoak asmakun-
tzako 467 patente familia ditu, 
eta horiekin 2013an 628 milioi 
fakturatu zituzten produktu eta 
zerbitzu berrietan.

Fagorren pisua 
Fagor Etxetresnen erorketak 
ondorio txarrak eragin ditu Mon-
dragonek sortzen duen enplegu 
kopuruan. Kooperatiben multzoak, 
74.061 langile dituela jakitera 
eman arren, iaz emandako datue-
kin alderatu ezkero 6.260 lanpos-
tu galdu direla ikus daiteke. 
Erorketa etxetresnen atalaren 
erruz da, hori aintzat hartu gabe 
lanpostuei eustea lortu duelako 
(%0,1 gehiago).

Datu ekonomikoetan ere Fago-
rren pisua nabari egiten da. 
"Termino homogeneoetan", hau 
da, Fagorren itxiera kontuan 
hartu gabe, guztira 11.582 milioi 
saldu ditu taldeak nazioartean, 
2012an baino %2 gutxiago. Iaz 
emandako datuekin alderatuz 
gero, berriz, 1.321 milioi gutxia-
go dira (-%10).

Azaroa, erabakigarria 
Azaroa hilabete erabakigarria 
izango da talde kooperatiboaren-
dako. Izan ere, eguna zehaztu 
gabe dagoen arren, hil horretan 
egingo duten kongresu koopera-
tiboan hurrengo urteetako lan 
ildoak aurkezteaz gain, barne 
organigrama berria eta lan filo-
sofia berritua ere azalduko dituz-
te. Egun berean Fagorri buruzko 
txosten bat aurkeztuko dute.

Fagorren itxierak baldintzatu ditu 
Mondragonen iazko emaitza ekonomikoak
nazioarteko salmentak %6,7 igo diren arren, taldearen negozioa %2 jaitsi da

Mondragon taldearen egoitza nagusia.  |   imanol gallego
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Mondragon Unibertsitatea "espi-
ritu ekintzailea" duten gazteen 
bila ari da, "etorkizuna elka-
rrekin eraikitzeko". Izan ere, 
MUk Etorkizuna Elkarrekin 
Eraikiz (E3!) ekimena jarri du 
abian. "Proiektuaren abiapun-
tua da Debagoienean pertsona 
gazteen kapital sozial handi bat 
dagoela, prestakuntza tekniko 
eta unibertsitario handiz hor-
nitua, eta esperientzia ekintzai-
leak protagonizatzeko gaitasu-
narekin", diote MUtik. 

Honakoak dira ekimen berri-
tzailean parte hartu ahal iza-
teko baldintzak: unibertsitate-
ko titulua izatea, 18-25 urte 
artean egotea eta Lanbiden ize-
na emanda egotea.

Mondragon taldeko enpresak
E3! deritzon ekimenak hainbat 
esparrutan parte hartzeko auke-
ra eskainiko du. Bideragarri-
tasun teknikoaren eta merka-
tuaren ebaluaziora orientatu-
tako proiektu egituratu bat 
sortzeko aukera eskainiko du, 
besteak beste. Ekimenaren ezau-
garri berezia da "gazte titulu-
dunen jarduera ekintzailea eta 
Mondragoneko enpresen ekin-
tzailetza prozesuak" elkartuko 
dituela, "prozesu sinergiko eta 
egituratu baten esparruan", 
adierazi dutenez. 

Hainbat enpresa ere daude 
tartean eta gazte ekintzaile guz-
tien kontratazioa Lanbidek 
egingo du, enplegu bulegoaren 
bitartez. 

"espiritu ekintzailea" 
duten gazteen bila ari da 
Mondragon unibertsitatea
'etorkizuna elkarrekin eraikiz' ekimena jarri du 
abian, 25 urtera arteko gazte tituludunendako

Mondragon Componentesek eta 
korporazioko Stirling zentroak 
antolatuta, efizientzia energe-
tikoari eta teknologia berdeei 
buruzko ezagutza eta aplikazioak 
konpartituko dituzte Bilboko 
kongresuan, irailaren 24tik 26ra, 
eta Stirling teknologian "mun-
duko elitea" batuko da Bilbon, 
antolatzaileen esanetan. Jaur-
laritzako eta Diputazioko ordez-
kariez gain, Paul Verhoef, 
Energia Berri eta Berritzaileen 
Europako komisarioa, eta Car-
lo M. Bartollini, Stirling Inter-
nationaleko presidentea ere 
hantxe izango dira, besteak 
beste. 

stirling kongresua 
bilboko euskaldunan, 
irailaren 24tik 26ra

jOkIN bErEZIArtUA  |  arrasaTe

Asier Blas EHUko irakasleak 
saioa eskainiko du etzi Arrasa-
teko Irati tabernan (19:00). Ukrai-
nak bizi duen egoera zailaz egin-
go du berba, "ahal den neurrian" 
iritzi politikoak alboratuz. 
Zein izango da hitzaldiaren helbu-
rua? Zertaz egingo duzu berba?
Saioak bi helburu ditu: batetik, 
ahal den neurrian iritzi politikoak 
alboratuz Ukrainan orain arte 
gertatutakoa azaltzea, hedabide 
gehienek baztertu edota manipu-
latu dituzten gertaerak mahai 
gaineratuz; eta bestetik, ukrainar 
krisia testuinguratuz, erakutsiko 
dugu krisia erraz aurresan zite-

keela nazioarteko politika eta 
herrialdearen barneko estatu-na-
zio eraikuntza arazoak ulertuz. 
gertaerak "baztertu edo manipu-
latu" direla diozu. Zergatik?
Mendebaldeak Batman izango 
balitz bezala saltzen du bere burua. 
Gero hor dabiltza Joker, Pingui-
noa, Asmakizuna... Horiek guztiak 

tirano batzuk dira, etsaiak, gaiz-
kia. Ume paradigma horretan 
gustura asko mugitzen dira heda-
bide gehienak, Mendebaldeko 
potentzien ikuskera erosi edo 
inposatu zaiena, baina batzuetan 
paradigma hori saltzea oso zaila 
da zure aliatuak, kasu honetan 
Kieveko gobernu kolpistak, demo-
kraziaren aurka egiten badu, 
ideologia politikoak jarraitzen 
baditu, erabakitze eskubidearen 
aurka bonbak, erailketak eta 
gerra erabiltzen badu, zibilak 
erailtzen baditu, miloi bat erre-
fuxiatu eragiten baditu... Errea-
litate hori azaldu behar bada, 
Batman Joker edo Pinguinoa 
bilakatu daiteke eta hori ez dute 
inolaz ere nahi Mendebaldeko 
hedabideek. 

Bestalde, Errusiako Estatuak 
bere ekonomia berrantolatzeko 
gaitasuna erakutsi ostean, men-
debaldeko estatuek eta horien 
zerbitzura dauden hedabideek 
errusiar usaina duen oro estig-
matizatu dute, etsaiaren izaera 
humanoa ia ukatu arte.
baduzu gatazkak utzi dituen datu-
ren bat ematerik?
Zenbaketak egitea zaila da, baina 
NBEren arabera milioi bat erre-
fuxiatu inguru daude, inoiz Euro-
pan II. Mundu Gerraren ostean 
emandako errefuxiatu uholde 
handiena da. Hala ere, hedabide 
gehienek apenas dute denbora eta 
espaziorik errealitate hori aipa-
tzeko. Zergatik? Errefuxiatu ia 
guztiak Ukraina ekialdekoak dire-
lako, gehienak Kieveko gobernua-
ren eta horien zerbitzura daude 
eskuin muturreko talde parami-
litarren bonbardaketetatik eta 
erasoetatik ihes egiten duten 
herritarrak direlako, eta Kieveko 
gobernu kolpista Mendebaldeko 
estatuen aliatua da. Hildakoak 
milaka kontatzen dira, baita zibi-
lak ere, eta gehienak, noski, ekial-
deko ukrainarrak.
Zerbait gaineratzerik nahi?  
Moral bikoitz eskandalagarri 
batekin kritikatzen dela gogorki 
Errusiak egin –eta egin ez dituen– 
ekintzak. Aldiz, berdinak edo 
antzekoak Mendebaldeak egiten 
dituenean txalotu, ezkutatu edo 
era askoz ere epelagoan kritika-
tzen dira.

Asier Blas EHUko irakaslea eta politologoa.  |   a.b.

"mendebaldeak 
batman balitz 
bezala saltzen du 
bere burua"

asier blas | EHuko politika eta Administrazio zientzien irakaslea

"ukrainan milioi bat 
errefuxiatu egon arren, 
hedabide gehienek ez 
dute hori aipatzen"
euskal herria-donbass komiteak eta askapenak 
antolatuta, hitzaldia eskainiko du etzi arrasaten

mAIAlEN tOrrES  |  arrasaTe

Ordaindu plataformako kideek 
gogor ekin diote ikasturte berria-
ri. Euren helburuak lortzeko 
bidean, Mondragon Taldearekin 
hitzordua finkatzea dute hurren-
go jomuga, eta haiekin negozia-
zioak hastea. 

Helburu hori lortzeko, ekin-
tzaz betetako ikasturte hasiera 
prestatu dute. Besteak beste, 
gaur bertan hasita, kanpaldia 
egingo dute, eta bertan ahalik 
eta kaltetu gehien biltzeko asmoa 
dute. Mikel Olabe Ordainduko 

kideak azaldu duenez, Bizkaiko 
Eskuratu plataformarekin bate-
ra antolatu dituzte datorren 
asteko ekintzak. 

Helburu oinarrizkoena da, 
Olaberen esanetan, negoziazio 
mahai bat lortzea Mondragon 
Taldeko arduradunekin. 

esperantza urratsak emateko  
Astelehenean, prentsaurrekoare-
kin emango diote hasiera kanpal-
diari Arrasateko Arimazubi pla-
zan, 11:00etan. Egunero bertan 
egongo dira, goiz eta arratsaldez 

–17:00ak arte–. Ondoren, Mondra-
gon Taldearen egoitzara martxa 
egingo dute, beste behin ere Mon-
dragoneko arduradunei platafor-
maren aldarrikapenak helarazi 
eta negoziaziorako hitzordua eska-
tzeko. Hortik aurrera, ekintza 
gehiago ere izango dira, datorren 
astean eta hurrengoan zehar bana-
tuta. Ekintzon helburua da nego-
ziazioa lortzea eta horretarako 
"ahalik eta jende gehien" batzea 
"garrantzitsua" dela diote. 

Olabek gaineratu du badute-
la esperantza aurrera pausoak 

emateko: "Kooperatibismo etiko 
batek ezin du bere gain halako 
iruzurra mantendu eta koopera-
tibismo sozialaren aldeko apustua 
egin nahi badute, gurekin duten 
arazoa konpondu beharko dute". 

Hasierako lan ildoekin jarraitu-
ko dute, hau da, instituzionala 
–kontseilu sozialarekin biltzea, 
besteak beste–, judiziala –euren 
defentsa lantzeko– eta mobiliza-
zioekin segitzea. 

ordainduko plataformak kanpaldia 
antolatu du arrasaten, gaurtik hasita
mondragon Taldearekin negoziazioak hastea da euren lehen helburua, diotenez

Ordaindu plataformakoak, eguenean egindako kale agerraldian.  |   maialen Torres 

Atzo, domeka, eguerdian, 
79 urteko Derioko gizonez-
koa hil zen Kurtzebarrira-
ko bidean zihoala. Ertzain-
tzak emandako datuen 
arabera, bihotzekoak jota 
hil zen. 

Eguerdiko 12:00ak alde-
ra gertatu zen ezbeharra 
Aretxabaletako mendirako 
baso-bide baten. Ertzaintzak 
gehitu duenez, ondoezik 
sentitu zen eta larrialdi 
zerbitzuetara deitu zuten, 
baina ezin izan zuten ezer 
egin haren biziagatik. 

Mendizalea hil zen  
atzo kurtzebarrin 
bihotzekoak jota
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egoerak hobera egin duen arren, 
zeruak lainotuta jarraitzen du
bailarako lau enpresatako arduradunekin egon da goiena krisiaren bilakaeraz eta azken  
hilabeteetako adierazle ekonomikoek marraztu duten egoeraz euren iritzia jakiteko 

xAbier berAsATeGi
TTT enpresaKo zUzendari 

oroKorra

1."Badirudi Espainian ekonomia 
berriz aktibatzen ari dela; bai-

na industriala den gure inguruko 
ekonomiaren kasuan, saltzen dugun 
herrialdeen hazkunde industria-
lari begiratu behar diogu gehiago. 
Alemania eta Frantzia, esportatzen 
dugun merkatu nagusiak, haztea 
komeni zaigu. Salmentetan, erre-
kuperazio arina nabari dugu, 
aurreko urtearekin alderatuta ia 
berdin mantendu arren. Ez dugu 
lortzen krisiaren aurreko salmen-
tak errekuperatzea, eta gainkostuak 
hazten joan dira: lehiakortasuna 
galtzen jarraitzen dugu".

2."Merkatuen dibertsifikazioak 
eta nazioarteratzeak lagundu 

digute krisia saihesten. Sektore 
aeronautikoan salmentak igotzeak 
eta Frantziako bezeroen presentzia 
handiagoak beste sektore batzue-
tako salmenten galera konpentsa-
tzen lagundu digute hein baten. 
Ezin da esan krisitik irten garenik: 
pixkanaka salmentak errekupe-
ratzen ari diren arren, ekoizteko 
ahalmena eskaeraren oso gainetik 
dago. Lan-karga jaitsi den arren, 
unearen larritasunaren aurrean, 
arduragatik, enpleguarekiko kon-
promisoa mantendu dugu".

3."Oraindik ezin dugu ondorio-
rik atera, baina adi egon behar 

dugu makro-datuen garapenari 
eta esportatzen dugun herrialdee-
tako salmentei. Salmentak pixka-
naka errekuperatzen doazen arren, 
ez da lanpostu berririk sortuko 
guztiz errekuperatu arte, betiere, 
geratzen diren enpresak bidera-
garriak eta lehiakorrak badira". 

"arduragatik, 
enpleguarekiko 
konpromisoa 
mantendu dugu"

Xabier Berasategi.  |  x.b.

jose Creixell 
hijos de jUan de garayKo 

adminisTrazio KonTseilUKo Kidea

1."Aurten bai nabaritu dugu akti-
bitatean tirakada handia: auto-

mobilaren sektorea berriz ere 
aktibatu da Espainian, eta batez 
ere, nazioarteko merkatuetan. 
Kontrapartida moduan, aktibita-
tearen hobekuntzak ekarri du 
salmenta prezioen jaitsiera oroko-
rra. Ondorioz marjinak nabarmen 
murriztu dira, eta, zenbait kasutan, 
ezerezean geratu. Gehiegizko 
eskaintza dago, eta, egoera nor-
maldu arte, automozioaren mer-
katuak ezartzen dizkigun prezio 
baxuak onartu beharko ditugu".

2."2008ko azken hiruhilekoan 
hasi ginen nabaritzen krisia, 

eta 2013 bukaera arte mantendu 
da. Egin ahal izan dugun aldake-
ta bakarra izan da gastuak murriz-
teko neurriak hartzea; baina ez 
dira nahikoa izan salmenten jai-
tsieraren aurrean. Hala, egun 
dugun zorpetze mailak ez du ino-
lako antzik iraganean izan dugu-
narekin. Horrelako egoera zailen 
amaieran, akaso ohikoa ez den 
erantzukizuna hartu dugu gure 
gain; ohikoena da nork bere 
buruari bakarrik begiratzea".

3."Abuztuan Europatik datorren 
nolabaiteko dezelerazio baten 

zurrumurruak zabaldu arren, 
oraingoz, ez digu eragin. Halere, 
ezin ditugu zurrumurruok alde 
batera utzi: azkenengo aldian ere 
genioen burbuila inmobiliarioa 
eta finantza krisia ez zirela hona 
helduko, Ameriketako Estatu 
Batuetako kontua zela. Alertan 
gaude, gorabehera hutsa bakarrik 
izatea espero dugun arren".

"Marjinak nabarmen 
murriztu dira, eta 
zenbait kasutan, 
ezerezean geratu"

Jose Creixell.  |  j.c.

AiTor GoiKoeTxeA 
cerrajera valle leniz-eKo 

zUzendari oroKorra

1."Bai, hobekuntza igarri dugu. 
. Gorakada bat izan dugu esta-

tu mailako salmentetan".

2."Negozio estrategiari dago-
kionez, krisiak salmenten 

jaitsiera garrantzitsua eragin 
zuen arren, krisia hasi aurretiko 
hiru ardatz estrategikorekin 
jarraitzen dugu lanean: berri-
kuntza, internazionalizazioa eta 
barne prozesuaren hobekuntza. 
Bestalde, kudeaketa ereduari 
dagokionez, lehendik aplikatzen 
ari ginen eredua mantendu dugu, 
langileen parte-hartzean oinarri-
tzen dena. Lanpostuak mantentzea 
lehentasunezko irizpidea izan da 
guretako eta malgutasuna bilatzen 
saiatu gara. Horrela lortu dugu 
Enplegu Erregulazio Espedien-
terik ez eskatzea eta kaleratzerik 
ez aplikatzea. Maila guztietan 
komunikazioa eta gardentasuna 
landu dugu".

3."Merkatu horien gorabeherek 
ez digute larregi eragiten. 

Merkatu horietan eraikuntzan 
oinarritzen den industriak ez du 
gorabehera handirik izaten garai 
onetan zein txarretan. Bestalde, 
Alemania bereziki krisian egoteak 
alde ona izan dezakeela deritzot, 
Euroaren debaluatzea ekarriko 
duela uste dut-eta. AEB, Txina, 
Japonia eta Erresuma Batua 
moneta debaluatzen edo debalua-
tuta izaten saiatu dira, baina 
Alemania ez. Alemaniak, ezin 
hobeto zihoanean, ez zuen mone-
ta debaluatzeko beharrik ikusten 
eta horrek lehiakortasuna murriz-
ten zigun besteei".  

"gakoak berrikuntza, 
internazionalizazioa 
eta barne prozesuaren 
hobekuntza izan dira"

Aitor Goikoetxea.  |  joKin bereziarTUa

sAnTi AGirreGoiKoA 
elay TaldeKo zUzendari 

oroKorra

1."Gure bezeroak Europan dau-
de, batez ere Alemanian, eta 

bertan ekoizten diren autoak 
mundu zabalean saltzen dira. 
Hortaz, onerako zein txarrerako, 
Espainiakoarekin baino lotura 
estuagoa daukagu Alemaniako 
egoerarekin. Hala ere, hobekun-
tza igarri dugu, adibidez, banke-
txeek erakusten duten konfiantza 
mailan".

2."2009 eta 2010 izan ziren urte-
rik gogorrenak, bat-batean 

merkatuaren %40 galdu genuen. 
Egoera horri erantzuteko denon 
esfortzua beharrezkoa izan da. 
Enplegu Erregulazio Espediente 
bat jarri genuen martxan, eta 
aldi berean, gure esfortzu komer-
tziala biderkatu genuen lan gehia-
go lortzeko. 2010ean bukatu zen 
gure EREa hurrengo bi urteetan 
ere sufritu ostean, egun egoera 
normal baten ari gara lanean. Ez 
genuen egitura aldaketa handirik 
egin baina krisiaren ostean talde 
sendoago bat gara, zorrotzagoak 
akatsen aurrean eta helburu oro-
korrak lehenesten ditugu helbu-
ru partikularren gainetik".

3."Krisi aurreko zifretara buel-
tatu gara eta hor mantentzea 

espero dugu 2015ean ere. Nahiko 
zuhurrak gara etorkizuna azter-
tzerakoan, eta ez dugu aldaketarik 
aurreikusten. Izan ere, gure beze-
roak oso ondo kokatuta daude 
mundu mailan; hori bai, alarmak 
piztuta ditugu eta bezero zehatz 
batzuen joerak arretaz jarraitzen 
ditugu. Beraz, egoera egonkor bat 
aurreikusten dugu".  

"gure bezeroak ondo 
kokatuta daude eta 
egoera egonkorra 
aurreikusten dugu"

Santi Agirregoikoa.  |  elay

j.b./ t.m.  |  arrasaTe

Ekonomiaren garapenaren ingu-
ruko datu kontrajarriak eman 
dira jakitera azken hilabeteetan. 
Espainiaren kasuan, 2014ko biga-
rren hiruhilekoan %0,6 egin du 
gora ekonomiak, baina, epe berean, 
Euroguneko herrialde indartsue-
nen emaitzak ez dira bide beretik 
joan. Frantzian, BPGa ez aurrera 
eta ez atzera dago, eta Gobernuak 
iragarri du ezingo duela aurten 
defizitaren helburua bete.  

Alemanian eta Italian bestal-
de, jaitsiera %0,2koa izan da. 
Italiaren kasuan, gainera, berriz 
ere atzeraldian sartu da. Horrek 
guztiak, Euroguneko ekonomia 
ez haztea ekarri du.

Debagoienean, zer?
Ibarreko lau enpresatako ardu-
radunek egun bizi duten egoera-
ren eta ekonomiarekin lotutako 
azken datuen inguruko galderak 
erantzun dizkiote GOIENAri.

1.
espainiako 
adierazle 
ekonomiko 
positiboak 
igarri dituzue?

2.
nola egokitu 
zarete krisira?

3.
bigarren 
hiruilekoan 
alemania, 
Frantzia eta 
italiak izan 
dituzten 
datuek nola 
eragin ahal 
dizue 
etorkizunean?
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jON bErEZIbAr  |  arrasaTe

Erabileraren berebiziko gakotzat 
jo du euskalgintzak motibazioa. 
Euskararen ezagutzaren azken 
hamarraldietako hazkundeak 
talka egiten du erabileraren gel-
dotzearekin. Euskal hiztunaren 
profila ere errotik aldatu da eta 
euskalgintza estrategia, jarrera 
eta jokabide berriak esploratu 
beharrean da. Hortik jota, 
Moti+Batu  topaketa egingo dute 
Donostian eguaztenean eta egue-
nean. Adituen interbentzioekin 
lantaldeak egin eta motibazioaren 
askotariko saihetsei helduko die-
te. Unibertsitate, enpresa, era-
kunde zein hezkuntza alorreko 
kideek hartuko dute parte. Emu-
neko berrikuntza arloan dihar-
duen Eider Alustiza antolaketa-
ko kide izan da. 
motibazioa mantra berria bilakatu 
da euskalgintzan?
Gaia zabala da oso, benetan. 
Laburrean, erabileran areagotze-
ko motibazioan eragin behar dela 
esaten dugu. Gaia xehatzen hasiz 

gero, alderdi pila bat dago. Topa-
ketan guk horietako batzuk plan-
teatu ditugu, baina ziur asko 
askoz gehiago daudela. Euskal-
gintzako hainbat esparrutan egin 
da jada motibazioari dagokionez 
ibilbide bat, lan munduan, aisial-
dian... Horregatik, asmoa da 
gaiari xehetasun handiagoz hel-
tzea, esparru askotako jendea 
elkartuz nork bere esperientzia-
tik pauso gehiago emateko. 
motibazioa oso psikologikoa da; 
esparru berria da hori euskalgin-
tzan?
Esperientzia geroago eta zabala-
goa da eta iritsi da puntu bat 
gauza sakonagoetan gaudena eta 
topo egiten dugu beste diziplina 
batzuekin, gizarte psikologia edo 
psikologia bera edo beste hainbat. 
Alor bakoitzetik probetxugarrie-
na zaiguna hartzen dugu.
Agortuta daude gaur arteko estra-
tegiak?
Euskararen erabilera datuek 
esaten digute orain arteko ibil-
bideak leku batera eraman gai-

tuela eta badirudi tope batzueta-
ra iritsi garela. Tope horiek 
gainditzeko zer egin behar dugun 
pentsatu beharra dago. 
Eta planik badago?
Egoera berrira egokitzeko gaiak 
birformulatu egin behar dira, 
gaur egungo euskaldunen profi-
la ez da-eta duela 30 urtekoa. 
Hezkuntzan egin den politikaren 
ondorioz – D eredua – ezagutza 
handitu egin da eta datuek diote 

familia erdaldunetatik datozen  
hiztunak gailentzen hasi direla, 
hezkuntzan euskaldunduta-
koak. 
Zer da "hiztun bezala legitimitatea 
ematea"?
Aipatutako formulazio berri horie-
tako bat da, aztertzen ari dena. 
Planteatzen dena da ea hiztun 
berri batek hizketan hasteko pau-
soa eman dezan, guk hari legiti-
mitatea aitortuz gero, ez ote duen 
urrats hori azkarrago egingo. 
Aitortza horrek hiztun berriari 
maila psikologikoan lagundu egi-
ten dio. Niri gertatu zitzaidan, 
adibidez, bilera baten euskara 
ikasten zebilen pertsona batekin. 
Euskaraz trabatu egiten zen eten-
gabe eta iradoki zuen agian one-
na gaztelerara aldatzea izan zite-
keela. Nik ezetz esan nion, berdin 
zela hitzen bat gaztelaniaz esan 
edo akatsen bat egiten bazuen 
euskaraz jarrai zezala, arazorik 
ez nuela. Sekulako esfortzua zen 
beretzat, baina ahalegin hori 
aitortzen diozu. Sekulako zama 

kendu niola esan zidan, akatsak 
egiteko beldurra kenduta.
Hain zuzen, topaketan jarrerei buruz 
jardungo duzue, ezta?
Bai, baina gomendio edo gida bat 
egin barik parte-hartzaileen arte-
ko esperientzia trukea izango da; 
guztion matraka baita motiba-
zioaren gaia. Pil-pilean dagoen 
erronka da euskalgintzan. Talde 
dinamiken bidez elkarrekin zer-
bait sortzea da helburua.
Parte-hartzaileen zerrenda luzea 
eta askotarikoa da, hain zuzen 
ere.
Propio egin da; antolaketan Emun 
ez den bestelako erakundeetako 
lagunek parte hartzea nahi zen. 
Gai bakoitza dinamizatzen Emu-
neko kide bat eta beste erakunde 
bateko beste bat egongo da, gai 
zehatz horretan esperientzia due-
na. Administrazioko esperientziak 
daude, euskalgintzako elkarteena, 
irakaskuntza, psikologia, Osaki-
detza... Kataluniako esperientzia 
ere ekarriko dugu.
jarraipenik izango du topaketak?
Emaitza argitaratu egingo dugu, 
azaldu moduan alor askotako 
esperientziak batuko dira-eta. 
Planteatzen diren irtenbideak 
argitaratu egingo dira. Berrikun-
tza irekia deritzon horretan egin-
go da topaketa. Emunetik saiatzen 
gara urtero proiektuaren bat 
horrela egiten eta erakundetik 
kanpoko parte-hartzaileen kola-
borazioan datza hori.

Alustiza, Arrasateko Emunen egoitzaren sarreran.  |   j.b.

"Une honetan topo 
egiten dugu gizarte 
psikologiarekin edo 
psikologiarekin"

"gaur egungo 
topeak gainditzeko 
formula berriak 
behar dira"

"Hiztun berriari 
legitimitatea 
aitortuta, azkarrago 
emango du pausoa"

"berrikuntza irekian 
erakunde kanpoko 
partaideekin egiten 
da lan"

eider alustiza | Emun

"hiztunen motibazioa 
euskalgintzan pil-pilean 
dagoen erronka da gaur"

emunek motibazioari buruzko topaketa egingo du donostian etzi

erakundeen eta enpresen esperientzien arteko trukea izango da
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LAguNTzAiLEAk

U
dan Estatu Batuetako jatorrizko zenbait herri ezagu-
tzeko aukera izan dut; besteak beste, Hopi herrialdea 
eta Navajo Nazioa.  

Monument Valley zapaldu nuenean, bertako harri 
birrinduek nire haurtzarora eraman ninduten eta John Ford-en 
Diligentzia edota Fort Apache pelikulen aktorea nintzela sen-
titu nuen, izugarria! 

Zoritxarrez, giza pasaiak ez du edertasun hori erakusten. 
Izan ere, Estatu Batuetan, jatorrizko herriek bizi duten egoera 
tamalgarria da: alkoholismoa, langabezia, emakumeekiko tra-
tu txarrak, gaixotasun kroni-
koak; hau guztia, akulturazio 
prozesu basati eta suntsitzaile 
baten ondorioz. Euskaldunok 
betidanik indiarrekiko elkar-
tasun sentimendua izan dugu, 
agian, guri sarritan gertatu 
zaigun moduan, galtzaile suer-
tatu direlako edo naturarekin 
bat egin dutelako.

Monument Valleyn kokatzen 
den navajoen museora zuzendu nintzenean, harriduraz ohartu 
nintzen herri honek pairatu duen zapalkuntzari buruz ez 
zegoela ia informaziorik. Folklorea eta "indiar onaren" irudia-
ren aldarrikapena besterik ez nuen aurkitu (II. Mundu Gerran 
navajoen hizkuntza erabili zela japoniarren aurka, edota nava-
jo bat Estatu Batuetako Kongresura heldu zela). Aldiz, ez nuen 
inon irakurri Estatu Batuek ez dutela sinatu ONUk jatorrizko 
herrialdeen inguruan aurkeztutako lege proposamena edo 
Mayflower itsasontzia lurralde hauetara heldu zenetik zuriek 
eragindako sarraskien inguruko berririk.

Une hartan, oroimen historikoaren garrantziaz jabetu nin-
tzen berriro, gatazka baten inguruan egia osoa ezagutzeko 
eskubideaz. Kanpora irten eta basamortuan, eguzkipean, nire 
oroimena matxinatu zen, zaldi gainera jauzi eta Hopi, Siux, 
Komantxe, Mescalero, Cheyenneen… atzetik, trostan zihoan 
bitartean, Navajo herria inoiz baino gertuago sentitu nuen. 

mArtIN jAUrEgIAltZO
goiena.net/komunitatea/

Oroimen matxinatua

"Oroimen 
historikoaren 
garrantziaz jabetu 
nintzen berriro"

z a b a l i k

E
TB1en filmak jatorrizko hizkuntzan euskarazko azpiti-
tuluekin emango dituzte aurrerantzean. Eta askok txalo. 
Hemen diskusioa ez da zinemari buruz edo bikoizketaren 
kalitatea txarra edo ona den. Hemen galtzailea betikoa 

da: euskara. Pantailek hezi gaituzte, bai, behintzat, nire belau-
naldikoak, eta karratu batetik jaso ditugu erreferenteak, inspi-
razioa, mundua. Leiho eta ispilu. Aberastasuna, hedadura eta 
ikusmira ematen dio bikoizketak euskarari, ezinbestekoa zaio. 
Txaloak entzutean, nik negar egin nuen lehen uste nuelako 
apustu falta zela, orain arduragabekeria iruditzen zait eta ez dut 
sinesten hasi gura nahita egiten dutela. Zergatik ez ETB2n?

jON bErEZIbAr | jberezibar@goiena.com

Bikoizketa, txalo eta negar

u st e a k  u st e

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

Nafarroako 
Gobernua, 
oposizioaren eta 
Barkosen 
aukerak
Xabier letona
argia.com/blogak/xabier-letona/

Hauteskunde sasoian sartu 
gaitu ikasturte politiko 
berriak eta, nahitaez, 
alderdiek eta instituzioek 
egiten duten edozertan    
hartu behar da kontuan 
aldagai hori. 

Lehen berria Barcina 
lehendakariak eskaini zuen: 

"Ni aurkeztuko naiz eta 
gainera zergak murriztuko 
dizkizuet".

Oposizioarendako alde 
ona: 

-Berak bizkarreratzen ditu 
UPNk azken legealdian 
egindako kalteak; 

-Irudi higatua du; 
-Eta PSNrekiko –nahiz   

eta honek Ferrazek 
agindutakoa  egingo duten– 
balizko akordioetarako 
harresi da. 

Arriskuak? 
Boto-emaile eskuindar 

zaleenentzat amu eta    

bilgune izan daiteke,   
aurretik eta ostean izan 
daitezkeen UPN-PP aliantzak 
erraztuz. 

Ez dirudi hautagairik 
egokiena irabazteko, baina ba 
ote du besterik UPNk zortzi 
hilabetetan prestatzeko 
modukoa? 

Azkenik, ezin ahaztu 
Barcinak errautsetatik 
ateratzeko duen trebezia. 

Baina hori ere noizbait 
bukatzen da eta maiatzeko 
Europako hauteskundeek 
erakusten dute bukaera hori 
orain izateko aukerak 
badirela.

Jakina, horretarako 
PSNtik haragoko oposizioak 
emaitzak lortu behar ditu   
eta gainera ados jarri behar 
da. 

Legealdian zehar izandako 
harremanak errazten du hori, 
eta Podemosen agerpenak ere 
bai. 

Batzarrek –orain   
Ezkerran EBNrekin– 
dagoeneko  iragarri du 
ahalegin  sendoena egin behar 
duela PSN gainditzeko 
moduko ezkerreko koalizioa 
eratzeko. 

Orain arte EH Bildu da 
oposizioko indarrik 
nagusiena, baina askoren 
ustez, eta batez ere 
Podemosen agerpenagatik,  

epe laburrera begira bere 
sabaia jo du.

Eta Geroa Baik berriz 
agertu beharko du bozka eske, 
seguruenik zeregin 
garrantzitsuarekin. 

Batetik, emaitza onak 
behar ditu, baina 2011ko 
Madrilgo Legebiltzarrerako 
emaitzek ematen diote 
horretarako esperantzarik: 
42.000 bozka (Amaiurrek 
49.000 Nafarroan).  

Jakina, hiru urte iragan 
dira eta Podemos agertu da, 
besteak beste. 

Baina Uxue Barkosek hor 
jarraitzen du eta bera 
aurkeztuko balitz, badu 
erakarpenik Nafarroako 
herritar askorentzako. 

Gobernu alternatiborako 
zenbakirik balego eta     
Geroa Baik emaitza onak 
lortuta, Uxue Barkosek izan 
dezake aukerarik      
Barcinari bere lekua 
lehiatzeko.

Gaur gaurkoz, eta jakin 
gabe EH Bilduk 
lehendakarigai nor 
aurkeztuko duen (Adolfo 
Araiz entzuten dela idatzi 
berri du Gaizka   
Arangurenek Berrian), 
samurragoa da irudikatzea 
Uxue Barkos lehendakari, 
PSNko edo EH Bilduko bat 
baino.

k a l e  i n k e s ta

soniA
MArTin 
bergara

"Ekonomikoki asko 
eragingo du familia 
askotan. Zure kalkuluak 
egiten dituzu eta gero... 
Murrizketa aurrekontuan 
egin zuten, eta handia".

MerTxe
lAsKurAin 
bergara

"Gaizki, zaila da-eta 
etxeko zein kanpoko 
lanetan jardutea. Lorpen 
batzuk bazeuden, eta 
pikutara doa aurretik 
egindako lan guztia".

AMAiA
eTxebArriA 
bergara

"Lotsagarria. Diote 
bularra eman behar 
dugula, gure presentzia 
garrantzitsua dela 
umearentzat... eta gero, 
laguntza kentzen dute".

resTi
De MAnueles 
bergara

"Makurkeria handia da 
diru laguntzak jasotzen 
dituztenendako. Ez da 
bidezkoa; dirua dago 
beste gauza batzuetarako 
eta horretarako ez".

Kontziliaziorako diru laguntzak amaitu dira; zer deritzozu?



10 2014-09-08  |  asTelehena  |  gOIENApublizitatea

Euskara irabazle, denok irabazle!

Goiena Klubeko iraileko zozketak!
goiena klubeko bazkidek irabaz ditzakezuan sariak hauek dira. Hartu parte!

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

Otarra
bidezko merkataritzako produktuez osa-
turiko otarra  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarra

Argiako jokoak
Atlantika 2 joko  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Jokoa

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

telebista
32 hazbeteko lg 
telebista. 
Parte hartzeko sariaren izena: 
Telebista

Arrasateko hipermerkatua
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h e r r i a k
oñATi

OIHANA ElOrtZA  |  oñaTi

Arantzazuko Ama birjinaren iru-
dia aurkitu zutenean Oñati eta 
Arrasateko jendea izan zen lehe-
na Arantzazura erromes joaten. 
"Orduan bijili antzerakoa egiten 
zuten hemen, eta Arriarango Joa-
na etorri zen Oñatitik laguntzai-

le batzuekin serora lanak egin 
eta bijili egiten zuten herritarrei 
babesa ematera", azaldu du Iñaki 
Beristain frantziskotarrak.

Ordutik, erromes leku da 
Arantzazu, eta herri askotatik 
antolatzen dituzte erromesaldiak. 
Bihar, esaterako, Arantzazuko 

Amaren egunean urtero egiten 
den moduan, Oñatiko erromesal-
dia izango da. 07:00etan abiatuko 
dira Foruen plazatik. "Errome-
saldiek gorabeherak izan dituzte. 
XVIII. mendea oso betea izan zen. 
Suteak izan ziren, eta Arantzazuk 
indar handia hartu zuen. XIX.

ean beherakada izan zuen eta 
basilika berria egin zutenean 
berriz gailurra jo zuen. Jubilo 
urtea egin zen 1956an, basilika 
bukatuta zegoela, eta erromesal-
di handiak eta bereziak egin ziren. 
Orduan hasi ziren herrietatik 
etortzen. Egun, gero eta gutxiago 

etortzen dira, bai, baina norma-
la ere bada, gizartea aldatzen ari 
da-eta. Arantzazuren eskaintza 
erakargarria egitea tokatzen zai-
gu guri", dio Beristainek. 1952tik 
1967ra, mutilen (gauez) eta nesken 
(egunez) erromesaldiak ere egiten 
ziren eta bakearen alde eginda-
koek ere jende asko elkartu dute 
Arantzazun. 

Frantziskotarren greba 
Instituzioen presentzia Arantza-
zun ere aspaldikoa da. 1918. urtean 
izendatu zuten Gipuzkoako zain-
dari, eta orduan instituzioetako 
ordezkari guztiak Arantzazun 
zirela dio Beristainek, militarrak 
zein zibilak: "Orduan Estatuko 
ordezkari moduan etortzen ziren, 
Elkarte Autonomoak osatu gabe 
zeuden-eta". Ikurrinaren garaie-
tan sesioak izan zirela ere kon-
tatu du Beristainek: "Garai har-
tan Espainiako ereserkia jotzen 
zuten Arantzazuko Amaren egu-
neko meza nagusian, konsagrazioa 
ematen den unean. Hala, urte 
baten ereserkia jotzen zuten orga-
no jotzaileek eta teologia ikasten 
ari ziren ikasle batzuek greba 
egin zuten".

Erakundeetako ordezkariak 
irailaren 9an Arantzazun egoteak 
zeresana sortu du behin baino 
gehiagotan. Horren aurrean, fran-
tziskotarrek eurekin berba egitea 
erabaki zuten. "Erabaki genuen 
harrera elizan egitea. Horrela, 
ordezkari politikoak sarreran 
elkartzen dira, baina guk eliza 
barruan egiten diegu harrera. 
Meza nagusia bukatzean, agurra 
egiten die gotzainak", argitu du 
Beristainek. 

bihar ere bai 
Bihar ere Arantzazun izango dira 
Iñigo Urkullu lehendakaria, Bakar-
txo Tejeria, lebiltzarreko presi-
dentea eta Gipuzakoako Foru 
Aldundiko eta Oñatiko Udaleko 
ordezkariak. Meza nagusia ere, 
ohi moduan, Gipuzkoako gotzai-
nak emango du, Jose Inazio Muni-
llak, 12:00etan. Presoen aldeko 
elkarretaratzea ere egingo da 
meza aurretik, Etxeratek deituta. 
Autobus zerbitzu berezia egongo 
da Oñatitik Arantzazurako joan
-etorria egiteko.

1918 urtetik da gipuzkoako zaindaria arantzazuko ama

autobus zerbitzu berezia egongo da bihar oñati eta arantzazu artean

Erromes leku izaten 
jarraitzen du Arantzazuk

Emakumeen erromesaldia, 1971n.  |  andres arlanzon FUnTsa (gUre gizpUzKoa)

Manuel Valencia gobernadore zibila, 1965ean.  |   andres arlanzon FUnTsa (gUre gizpUzKoa)

Murua, Ardantza eta Garaikoetxea, 1987an  |   andres arlanzon FUnTsa (gUre gizpUzKoa)

Gipuzkoako bandera eramaten, 1967an  |   andres arlanzon FUnTsa (gUre gizpUzKoa)
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MATRIKULA ZABALIK, IRAILAREN 30A ARTE
Bekak Arrasateko Udalaren laguntzarekin. 

Jubilatuak, langabetuak eta ikasleak 
%50eko beherapena 
matrikula egiterakoan.

DEBAGOIENEKO AEK
Garibai etorbidea 14, 3

Tel.: 943770369-607605879
facebook.com/debagoieneko.aek 

twitter.com/debagoienekoAEK

ORDUTEGIA:
Goizez: 10:00-13:00 

Arratsaldez: 17:00-20:00

                        

ImANOl gAllEgO  |  leinTz gaTzaga

Bailarako herri txikiena den 
arren, jaietan bisitari ugari jaso-
tzen ditu, "gu kanpoan bizi gara, 
baina urtero etortzen gara", dio 
herria aspaldi utzi zuen gatzagar 
batek. Jaiak ospatzeko dira eta 
ospakizun handi guztiak fami-
liarekin egiten direnez, Gatzaga 
familia handi bat da.  

Adin askotako umeek batera 
jolasten dute, taberna kanpoko 
elkarrizketetan hizlari berriak 
batzen dira, txosna bilkura gune 
bilakatzen da... 

Guztiendako jaiak 
Txikiek lehenengo, eta nagusiek 
ostean, guztiek izan dute ondo 
pasatzeko arrazoi ugari. Eguba-
koitzean, etxafuegoak lehertu 
zirenerako herriko gaztetxoen 
algara ozen entzuten zen. Bonba 

japoniarrak eta apar festa izan 
zuten eta ondoren rock jaialdia-
ren txanda iritsi zen.  

Bigarren egunean mus eta 
briska txapelketaren txanda izan 
zen eta horren ondoren bolo lehia-
keta izan zuten. Azken honetan 
urdaiazpikoa Marinera joan zen, 
Iñaki Arresek lortu zuen-eta lehen 
postua. Dudarik gabe baina, 
hitzordu jendetsuena herri afaria 
izan zen. Bertan herritarrak 
batzeaz gain, herriko produktuak 
dastatu zituzten.

Domekan, aldiz, Arrasate 
Musikaleko bandaren kalejira 
eta kontzertua, senior eta jubenil 
mailako pilota txapelketako fina-
lak eta Dorletako santutegian 
nobena izan zuten. 

Gatzagarren indarra eta fes-
tarako gogoa zalantzan jartzen 
duten horiek, jakin dezatela herri-

ko hotelean egubakoitzeko festa 
zapatuko goizean amaitu zela.

Gaur ere jai eguna 
Gatzagan oraindik bada zer ospa-
tu. 11:00etan Otxandixokoei ongie-
torria egingo diete. Ordubete 
beranduago Dorletako santutegian 
meza nagusia izango dute. San-
tutegian gainera, Eskoriatzako 
abesbatzaren ahotsak entzun ahal 
izango dira. Eguna borobiltzeko 
herri kirol erakustaldia izango 
dute plazan.

Erretiratuek, zapatuan baz-
kari batekin agurtuko dituzte 
aurtengo Andramari jaiak. 

asteburuan primeran pasa eta gero, gaurkoa ere jai eguna dute gatzagarrek

Egunotan Leintz Gatzaga 
herri handi bihurtzen da

Gaztetxoek herriko jaiak apar festa batekin hasi zuten, siku ez ziren irtengo, baina argi dago ederto pasa zutela. Kalejira egin ostean, Arrasate Musikaleko bandak ikasturteko lehen emanaldia egin zuen.

Gazte bat bonba japoniarren zain.

Batzuek goming-a ere egin zuten.

21 parte hartzaile batu ziren bolo txapelketan.Gaztetxoek ederto pasa zuten pailazoekin. Egubakoitzeko rock jaialdiak jende asko batu zuen.  |   argazKilariaK: i.soriano, j. aranTzabal

Herri afarian, janaria ez ezik, umorea ere ugari egon zen. 

roberTo oTAzu eTA 
GAnix oTAzu 

MArisA 
zubillAGA 

MAiTe 
GArCiA De sAlAzAr

"Eskoriatzarra naiz, baina urtero 
etortzen gara. Ikasturte hasiera  
honetan herritik irtetea ideia ona 
dela uste dut. Zoritxarrez etxera 
bueltatu behar dugu eta ez dugu 
parrandarik egingo".

KepA 
urrA GuriDi 

"Primerako festak dira hauek. Mus 
txapelketan, boloetan, 
tabernetan... oso giro polita egon 
da eta herri afari hau izugarria da. 
Afalostea bukatu eta gero, 
erromeriara joango gara".

eDurne MArTelo, AiorA elKorobArruTiA, AinArA 
zubillAGA, beATriz AlvArez eTA irATi AzpeiTiA 

"Dudarik gabe afari herrikoia da hitzordu kuttunena. Hemen herri guztia 
batzen gara eta ederto pasatzen dugu. Gero erromeriara gerturatuko 
gara, baina gu txintxoak gara eta ez gara biharko herri gosarira iritsiko, 
ordurako ohean egongo gara".

"Jaietan beti ondo, baina 
seme-alabekin gauean irtetea 
zaila izaten da, horregatik egun 
osoa kalean ematen dugu. Etxeko 
txikiei logura sartu arte festez 
gozatzen saiatzen gara".

"Adin honekin eguerdi eta 
arratsaldea festatan ibiltzearekin 
nahikoa dugu, baina primeran 
pasatzen ari naiz. Bueno, gauean 
ere irten naiz, baina gaupasak 
antzinako kontuak dira".

Argazkiak  ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.



gOIENA  |  2014-09-08  |  asTelehena 13anDraMaixak leintZ gatZagan

IKASTURTE 
BERRIAREN HASIERA!!!

INGELESA
• PET.
• FIRST.
• ADVANCED.
- Irailetik aurrera, ikastaro trinkoak  

prezio ezin hobean!  
- Azterketak Arrasaten bertan, Bastida  

akademian egiteko aukera.
- IRAILEAN INGELESEAN IZENA EMAN,  

ETA MATRIKULA DOAN IZANGO DUZU.

ESKOLA PARTIKULARRAK
• Lehen Hezkuntza 
• Bigarren Hezkuntza
• Batxilergoa  
• Ingeniaritza
• Enpresa Ikasketak

INFORMATIKA
• Word.
• Excel.
• Access.
• Power Point.
• Mekanografia.
• Internet. 
• Sistema eragileak.

Araba Etorbidea, 3 - 1  •  20500  •  Arrasate • Tel.: 943 79 35 33
bastida@bastida.es • www.bastida.es
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www.gipuzkoa.eus

Ezagutu jauregiaren historia eta aretoek gordetzen duten ondare artistikoa

Taldea osatu eta eskaera egin 
info.gipuzkoa@gipuzkoa.net helbidean

BISITA GIDATUAK 
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN JAUREGIAN

imanol soriano

Erraldoi eta txorimaloekin dantzan eman zieten hasiera oñatiarrek Atzeko 
kaleko jaiei egubakoitzean, eta domekara arte ez zuten atsedenik izan. 
Zapatuan gustura bazkaldu ostean sokamuturra egin zuten; domekan, 
txirrindulari proba ostean, etxafuegoekin eman zieten amaiera jaiei.

Deabrua ere Atzeko kalen

oñATi

m.b.  |  arrasaTe

Txalapartaren taulak, makilak 
eta jatekoa lepoan hartuta, 60 
bat lagun abiatu ziren zapatuan 
Arrasateko Ttakun taldeak 
antolatutako Udalatxparta eki-
taldira. 

Paraje ezin ederragora, Uda-
latxera igo ziren, eta gailurrean 
jo zuten txalaparta; baita albo-
ka eta panderoa eta bertsotan 
egin ere. Gorka Zubizarreta 

Ttakun taldeko kideetako batek 
esandakoaren arabera, ametsa 
egi bihurtu zuten zapatuan: 
"Ekitaldia uste baino hobeto 
atera da. Sare sozialetan asko 
hedatu zen deialdia eta Arra-
sateko jendeaz gain, Bergara 
eta Aretxabaletatik ere etorri 
dira. Taldearendako ametsa zen 
Udalatxen jotzea eta egi bihur-
tu da; konpartitua, gainera", 
esan zuen. 

"Guretako ametsa zen txalaparta 
Udalatxen jotzea eta egi bihurtu 
da; konpartitua, gainera" 

Gazte bi txalaparta jotzen Udalatxen gailurrean.  |   gorKa zUbizarreTa

m.b.  |  arrasaTe

Iraila aurrera doa eta denboral-
diko azken maukak aprobetxa-
tzeko aukera izan zen zapatuan  
Arrasateko Ibai-Arte eta Berga-
rako Bedelkar dendarien elkarteek 
egindako merkealdi azokekin. 

Arrasaten 35 bat saltokik har-
tu zuten parte. Erdigunekoek 
denda aurrera atera zituzten sal-
gaiak; erdigunetik kanpokoak, 
berriz, Biteri plazan egokitutako 
karpan jarri zuten saltokia.

Galdetutako dendariak pozik 
zeuden herritarren erantzunare-
kin: "Eguraldi ona eginda uste 
genuen igual jendea kanpora 
joango zela, baina ez, jendea ibi-
li da eta saldu dugu".

seminarioko karpan 
Bergararen kasuan, denda aurrean 
baino, Seminarioko karpan ego-
kitu dituzte dendariek aurten, 
lehenengoz, saltokiak. 17 bat den-
dak hartu zuten parte zapatuan 
eta han ere pozik zeuden. "Goizean 
jende nahiko ibili da, eguerdian 
moteldu egin da, baina arratsal-
dean berriz animatuago egon da 
azoka", azaldu zuen saltzaile batek 
baino gehiagok. Kokapen berria-
ri dagokionez, "aproposa" iruditu 
zitzaien "eguzkiak, bereziki goi-
zean, asko berotu" zuen arren.

Erosleak Seminarioko karpan azken maukak ikusten.  |   i.s.

Erantzun ona izan zuten atzo Arrasaten 
eta Bergaran egindako merkealdi azokek
saltzaileak, oro har, pozik daude jende nahiko ibili zelako 

Saltokiak Arrasateko Biteri plazan.  |   i.s.

ArrAsATe eTA berGArA ArrAsATe

joseTxo aranTzabal

Bertako baserritako barazkien azoka eta dastatzea egin zuten atzo, 
domeka, Bergarako San Juan auzoan. Jende asko gerturatu zen eta 
antolatzaileek azaldu dutenez, "prestatutako guztia, 67 plater" saldu 
zituzten. Lerrootatik eskerrak eman nahi dizkiete barazkiak emandakoei. 

67 barazki plater banatuta

berGArA
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jOkIN bErEZIArtUA  |  arrasaTe

Bihar hasi eta eguenera arte ate 
irekiak egingo dira Musakolako 
kiroldegian: spinning, k-stretch, 
zumba, nordic walking, aqua-
running, pilates... Lekua ziurta-
tzeko plaza erreserba daiteke 
kiroldegira deituta (943 77 16 77) 
edo bertara hurbilduta. 

Herritarrek askotariko jar-
duerak doan probatzeko aukera 
izango dute eta gainera, ikastur-
te berrian begirale lanetan ari-
tuko direnak bertan egongo dira 
jardueren gainean edozein zalan-
tza argitzeko. 

igeriketa saioak umeendako 
Bestalde, haurtxoendako igeri-
keta ikastaroak eskari handia 
izan zuen iaz eta horregatik zoz-
keta bat antolatu du Udalak sei 
hilabetetik 4 urtera arteko umeen-
dako. Zozketan parte hartzeko 
kiroldegian eman behar da izena; 
izen-emate epea zabalik dago 
irailaren 16ra arte. Udaleko Kirol 
Sailaren arabera, abonatuek 
lehentasuna izango dute. 

Irailaren 17an jakinaraziko 
dituzte behin-behineko zerrendak 
eta hilaren 22an egingo da behin
-betiko zozketa. 

udako kanpaina amaitzear
Aste honetan amaituko da udako 
denboraldia. Udalak lehen aldiz 
barruko eta kanpoko igerilekuak 
irekiko ditu egun berean, gaurtik 
egubakoitzera arte; barrukoak 
goizez –07:00etatik 14:00etara– eta 
kanpokoak arratsaldez –14:00e-
tatik 20:30era–. Hilaren 13an eta 
14an, berriz, barruko igerilekuak 
bakarrik egongo dira zabalik, 
10:00etatik 20:30era. Udalaren 
arabera, neurri horrek "gainkar-
ga ekonomiko" bat suposatuko 
dio baina astebeterako denez, 
merezi duela baloratu dute.

Ate irekiak kiroldegian, 
jarduerak doan probatzeko
bihar hasi eta eguenera arte irekiko dituzte ateak herritar guztiendako

K-Stretch deritzon jarduera doan probatzeko aukera egongo da ate irekietan, besteak beste.  |   iraTi goiTia

Dirty Brothers zuzenean iaz, Hodei Beitiaren kolaborazio eta guzti.  |   i. soriano

Irailaren 21eko Bizipoza jaialdirako sarrerak bihar 
jarriko dituzte salgai, eguerditik aurrera
Irailaren 21ean Arrasaten egingo den Bizipoza jaialdirako sarre-
rak bihar bertan jarriko dira salgai. Sarrerak pirata-zapiak 
izango dira eta Elkar dendan zein Gazte bulegoan egongo dira 
salgai bost eurotan; hilaren 19ra arte egongo da txartelok eros-
teko aukera. Irrien Lagunak Klubeko txartela duten haurrek 
sarrera doan izango dute eta guraso zein helduek ez dute ordain-
du beharko jaialdian parte hartzeko. 

j.b.  |  arrasaTe

Euskal presoen aldeko bedera-
tzigarren Elkartasun Eguna 
egingo da zapatuan, hilak 13. 
Antolatzaileek egun osorako 
egitaraua prestatu dute aurten 
ere: umeendako jolasak eta 
graffitia herriko artistekin 
(11:00), kontzertuak 21 taberna-
tan –13:00etan, 17:00etan eta 
18:00etan hasita–, bazkaria 
(14:30), euskal preso, errefuxia-
tu eta iheslarien eskubideen 

aldeko manifestazioa Herriko 
plazatik irtenda (20:00) eta kon-
tzertuak gaztetxean (22:00). 
Bazkarirako txartelak Irati, 
Monte eta Amaiur tabernetan 
daude salgai, 12 eurotan, eta 
antolatzaileen arabera, ez dira 
txartel larregi geratzen. Gaue-
ko kontzertuan Los Galerna, 
The Potes, RPL eta egunerako 
propio sortutako Elkartasun 
Taupadak taldeek joko dute. 
Sarrera bost euro izango da.

Euskal presoen aldeko 
Elkartasun Eguna dator
zapatuan egingo da; aurten ere egitarau 
zabala, eta zuzeneko musika protagonista

B
iajiak egitteko modu 
asko ezauketan dittuau:  
hegazkiñez, bizikletaz, 
trenez ,… baiña bada 

bat berezixe dana: kamelluen 
egitten dana.  Gutako askok 
kamelluek  leku sikuetan dau-
zela pentsetan dou baiña ez da 
beti hola izeten. 

Hemen be eta geure gazte 
denporan, 80. hamarkadien, 
holako fristixak ezautu geuen 
zaldi eta hauts artien majo ebi-
tzenak. Kamellu haretxei esker 
hamaika arrasatearrek betira-
ko biajie egin ahal izan euen 
eta beste horrenbeste hies-ari 
ekin eutsien. Orduen be ohikue 
izaten zan kamelluren bat edo 
beste tiroz akabatie biajiak 
Españak pagetan ei zittuelako. 

Gaur egun kamelluek be bertan 
dauzkau inguruen, zaldixa biha-
rrian, hautse, pastillak, alkoho-
la eta kalamua saltzen daue 
barra barra. Lehenauko lekue-
tan ibiltzen die: tabernetan, 
kalien… Eta baitta be ikastola 
eta eskola aurretan. Kirol elkar-
teetan dabitzenak be badauz: 
15 urteko neska mutikuei hau-
tse probetan emun eta gero 
behin engantxaute dauzenien 
negoziua egin dauenak. Geure 
herrixetan fan eta ezin bueltau 
ibilli dan jentie beti egon da, 
kontue da eta estadistikei kasu 
egin ezkero bueltau ezinke dabi-
tzen gaztien zenbakixe gora 
egin dauela (AGIPADeko web-
gunia) eta alkohola eta kala-
muaren kontsumuai garrantzi-
xa kendu dutsegula. 

Biajatzeko kamellurik 
gura?

Fan eta ezin 
bueltau

gAIZkA
ErAñA

n i r e  u s t e z

"Egun kamelluek 
be bertan dauzkau, 
kalamua saltzen"

j.b.  |  arrasaTe

Portaloi kultur elkarteak plazako 
dantza tradizionalen ikastaroak 
antolatu ditu 2014-2015 ikastur-

terako. Saio horien helburua da 
Euskal Herriko plazetan ohikoak 
diren dantzak ikastea eta ondo 
pasatzea. Ikastaroa helduei dago 

zuzenduta eta bi maila eta dantza
-txoko iraunkorra eskainiko dira. 
Orain arte moduan Patxi Mon-
tero izango da irakaslea.

Dantzaldi irekiak uarkapen 
Izena emateko epea zabalik dago 
hilaren 26ra arte, eta hiru bide 
daude izena emateko: AEDn, 
Gazte bulegoan edota herrixa-
dantzan@gmail.com helbide elek-
tronikora idatzita.

Lehen mailako ikastaroa 
eguaztenetan izango da 19:30etik 
21:00etara; bigarren mailakoa, 
astelehenetan emango da, 18:00e-
tatik 19:30era; eta, bukatzeko, 
dantza-txokoak astelehenetan 
(19:30-21:00) zein eguaztenetan 
(18:00-19:30) izango dira. Dantza 
ikastaroak urriaren 6an  hasiko 
dira eta maiatzera arteko irau-
pena izango dute, 30 saiorekin. 
Eskolak Zerrajera zenaren erai-
kinean izango dira.  

Ikastaroez gain eta horien 
osagarri moduan, Herrixa Dantza 
dantzaldi irekiak ere izango dira 
hilean behin, urritik maiatzera. 
Saio horiek Uarkape pilotaleku-
ko tabernan izango dira.

Irailaren 26ra arte eman 
daiteke izena plazako 
dantza tradizionaletarako
herrixa dantzan urriaren 6an hasiko da; izena 
emateko, aedn, gazte bulegoan edo e-postaz 

Herrixa Dantzan ekimenaren saioetako bat.  |   goiena
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mONIkA bElAStEgI  |  bergara

Bihar, hilak 9, zabalduko dituz-
te Agorrosin Ekintza Guneko 
ludoteka eta Osintxukoa. 

Agorrosingo ludotekari dago-
kionez, 4 eta 12 urte arteko umeei 
eskainitako aisialdi zerbitzua da, 
astelehenetik egubakoitzera, 
17:00etatik 20:00etara. 

Jardun euskara elkarteak 
kudeatuko du eta gaztetxoenek 
aisialdia modu hezitzailean eta 
euskaraz disfrutatzeko aukera 
izango dute. 

Interesa dutenek bihartik 
aurrera izango dute izena ema-

teko aukera Jardun elkartearen 
egoitzan –Errotalde jauregia–. 
Prezioari dagokionez, urte osoa 
50 euro ordaindu beharko dira 
ume bategatik; 44 euro, biga-
rrenagatik; eta hirugarrenetik 
aurrera debalde izango da.

Aurten, baina, hiruhilabe-
tero ordaintzeko aukera ere 
ematea erabaki du Udalak, Ago-
rrosindik Oxirondo azokara 
lekualdatuko delako urtarrilean 
ludoteka eta horrek plan alda-
keta eragin dezakeelako erabil-
tzaileengan. 

Hiruhileko kuotari dagokie-

nez, ume batengatik, 20 euro 
ordaindu beharko dira; biga-
rrenagatik, 18 euro; eta hiru-
garrenetik aurrera, dohain 
izango da.    

Askotariko jolasak 
Iazko bi begiraleak arituko dira 
aurten ere Agorrosingo ludo-
tekan, Amaia Osa eta Itziar 

Lete gazteak, eta umeekin bate-
ra askotariko ekintzak egingo 
dituzte. 

Hain zuzen ere, gurasoekin 
elkarlanean programatutako 
ekintza sorta izaten dute, hala 
nola eskulanak, jolas koopera-
tiboak, ur jolasak... Iaz lorate-
gia ere egin zuten. Baina horre-
kin guztiarekin batera, astean 

behin, umeek eurek aukeratu-
tako jolasetan aritzeko aukera 
ere izaten dute.  

osintxukoa ere bihar 
Osintxuko ludotekari dagokio-
nez, hori ere bihar, martitzena, 
zabalduko dute, auzoko neska
-mutikoei zerbitzu emateko 
asmoz. 

Bihar, martitzena, 
irekiko dituzte 
ludotekak
agorrosingoa 4 urtetik gorako umeendako da; 
osintxukoa, berriz, auzoko umeek erabiltzen dute

Umeak Agorrosingo ludotekan jolasean begiralearekin batera.  |   jardUn eUsKara elKarTea

m.b.  |  bergara

Deba ibaia garbitzeko auzolana 
antolatu du aurten ere Erreka 
Garbitzeko Batzordeak. Urriaren 
18rako egin dute deialdia eta 
herritarron parte-hartzearen 
garrantzia azpimarratu dute.  

Batzordetik azaldu dutenez, 
"aseguru kontuak direla-eta ezin-
bestekoa da izena ematea". Horre-
tarako lau bide daude: Udaltzain-

goan, kultura etxean zein Ago-
rrosin Ekintza Gunean dauden 
inprimakiak beteta. Horrekin 
batera, errekagarbitzeko@gmail.
com helbidera ere idatz daiteke 
mezua. Izena emateko azken egu-
na urriaren 6a izango da.

iaz 350 lagun 
Iaz ere urrian egin zen Deba ibaia 
garbitzeko auzolana. Osintxun 

hasi eta Elorregiraino 350 lagun 
aritu ziren hamazazpi lantaldetan 
banatuta. 

Lan handia egin zuten eta 
Erreka Garbitzeko Batzordeak 
oso balorazio positiboa egin zuen. 
Hala ere, "leku batzuetan motz" 
geratu zirela aurreratu dute. Hori 
horrela, aurten herritar gehiago 
batzea nahiko lukete: "Iaz asko 
elkartu ginen, baina, hala ere, 
leku batzuetan motz geratu ginen... 
Zenbat eta gehiago elkartu, orduan 
eta lan gutxiago izango da, giro 
aberatsagoa, eta hobeto ibiliko 
gara", esan dute.

Deba ibaia auzolanean garbitzeko 
deialdia egin dute urriaren 18rako

Herritar multzo bat iaz ibaia garbitzen.  |   joseTxo aranTzabal

m.b.  |  bergara

Herrian hizkuntzak ikasten ari 
direnei beraien ikaskuntza pro-
zesua errazteko asmoz, tresna 
bat gehiago eskainiko die aur-
ten ere Udalak: hizkuntza tal-
deak, hain zuzen. 

Normalean, hizkuntzak ikas-
ten ari direnek hizkuntza hori 
praktikatzeko zailtasunak iza-
ten dituzte, eta Udalak lagun-
tza eskaini nahi die iaz lehe-
nengo aldiz antolatu zuten eta 
erantzun ona izan zuen ekime-
narekin. 

izen-ematea zabalik 
Izen-ematea gaur, astelehena, 
irekiko dute eta irailaren 26a 
izango da azken eguna. Horre-
tarako hiru modu daude: kul-
tura etxera joanda, 943 77 91 60 
zenbakira deituta eta www.
bergara.net webgunean.

Hain zuzen, izena emateko 
orduan galdetuko dute zein 
hizkuntza eta zein ordutegi eta 
egun aukeratzen dituen parte
-hartzaileak. Taldeak astean 
behin eta ordubetez batuko dira. 
Bestalde, taldeak autonomoak 

izango dira; ez da irakaslerik 
egongo akatsak zuzentzeko, ezta 
mintzapraktika bideratzeko 
ere.

Taldeak astero arduradun 
bat izendatuko du, hurrengo 
asterako eztabaidarako gai bat 
hautatu eta taldekideei aurkez-
teko –egunkariko albiste bat, 
gai orokor bat…–. Hala ardu-
radun horrek gai horrekin lotu-
tako hiztegi espezifikoa, esa-
moldeak… landuko ditu talde-
kideei aurkezpena egin ahal 
izateko.

Bestetik, taldeetan sartzeko 
ez da mailaketa probarik egin-
go. Hasiera batean, izena ema-
ten duen edozeinek parte har-
tzeko aukera izango du, hiz-
kuntza maila edozein dela.

Taldeak gehienez zazpi lagu-
nez eta gutxienez lau lagunez 
osatuta egongo dira.

Taldeen aurkezpena 
Taldeen aurkezpen bilera Irizar 
jauregian izango da irailaren 
30ean, 18:30ean. Taldekideek 
elkar ezagutuko dute eta gero 
eurek erabakiko dute non elkar-
tu nahi duten.

Hizkuntza taldeetan 
izena emateko epea 
zabalik dago
iazko erantzuna ikusita antolatu ditu Udalak 
berriz, hizkuntzak ikasten ari direnei laguntzeko

m.b.  |  bergara

Orfeoi Gazteak gaur, astelehe-
na, egingo du ikasturte hasie-
rako batzarra. Santa Marina 
parrokiako sakristau etxean 
izango da, 20:15ean, eta intere-
sa duten 13 eta 18 urte arteko 
gazteek ateak irekita izango 
dituzte. Izan ere, talde ederra 
osatu du ikasturte berrirako 
Orfeoi Gazteak, baina "oraindik 

ere gazte gehiago animatzea" 
nahiko luketela aurreratu dute, 
eta azpimarratu dute ez dela 
beharrezkoa "musika irakurtzen 
jakitea". 

Nagore Sanz izango da zuzen-
daria ikasturte berrian ere, eta 
entseguak astelehenetan egin-
go dituzte, 20:15etik 21:45era, 
Santa Marinako sakristau 
etxean.

Gaur, astelehena, hasiko du 
ikasturtea Orfeoi Gazteak

Orfeoi Gazteko zenbait kide aurten egindako topaketa baten.  |   i.s.
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Harremanetarako: ariznoa_ge@hotmail.com 
   690 394 492 telefonoa (10:00-13:00 eta 17:00-20:00 ordutegian)

Matrikula berrientzako bilera informatiboa
Irailaren 11n, 18:00etan, Ipintza batxilergoko gimnasioan 

2014-2015 KURTSO HASIERA
Lehiaketako kategoriak (5. mailatik gorakoak): 

irailaren 5ean, 18:00etan, Labegaraietan
•

Aurre-benjaminak I (2009an jaioak): 
irailaren 18an, 17:30ean, Ipintza batxilergoko gimnasioan

•
Aurre-benjaminak II (1. eta 2. mailetakoak): 

irailaren 18an, 18:15ean,  Ipintza batxilergoko gimnasioan
•

Benjaminak (3. eta 4. mailetakoak):
 irailaren 18an, 19:00etan, Ipintza batxilergoko gimnasioan

•
Antzuolako taldea: 

irailaren 17an, 14:30ean, frontoian

Iraila osoan zehar 
ATE IREKIAK Ipintzan.

Etor zaitez 
gu ezagutzera!

http://ariznoaelkarteabergara.com

jAgObA dOmINgO  |  bergara

5 eta 11 urte bitarteko gazteei 
zuzendutako ipuin kontaketa 
egingo da egubakoitzean Erro-
talde parkean, kultur etxe kan-
poko parkean, 18:30ean. Ber-
tsolharitza izenpean, Ibai Esoain 
bertsolariak kontakizun eta 
kantakizunak ekarriko ditu 
Bergarara eta neska-mutikoak 
bertso eta ipuinen unibertsoan 
murgilduko ditu oriotarrak.

Esoainek argitu duenez, 
ikuskizuna haritz baten ingu-
ruan mamitzen da; haritzaren 
fruituak ezkurrak izan beha-
rrean hitzak dira eta horiek 
oinarri bezala hartuta konta-
kizunak sortuko ditu Esoainek. 
Neska-mutikoek haritzak eman-
dako hitzen artean gogokoenak 
aukeratuko dituzte eta ostean, 
ipuin kontaketak forma hartzen 
joango da. 

Ipuinen artean baina, bertsoak 
tartekatuko ditu Esoainek, izan 
ere, Bertsolharitza ikuskizuna 
neska-mutikoei bertsoen mundua 
modu jostagarri batean helaraz-
teko eta gaztetatik bertan mur-
giltzeko asmoz sortu zen.

errotalde parkeko haritz berria 
Hiru urte inguru daramatza 
Esoain haritzaren inguruan 
bertsoak eta kontakizunen magia 
Euskal Herriko neska-mutikoei 
helarazten, eta egubakoitzekoa 
izango da Debagoienean egingo 
duen lehenengo saioa. Bertso-
lariaren arabera, saioak leku 
itxietan hobeto funtzionatu ohi 
du, hala ere, Errotaldeko par-
kekoa ere ondo joango delako 
ziurtasuna du; parkean hitzen 
haritza etxean bezala sentituko 
delako. 

Ipuin kontaketa izango da 
ikuskizunaren muina Esoainek 
argitu bezala, hala ere, kontaki-
zunak kantu eta bertsoekin alai-
tuko ditu neska-mutikoen parte
-hartzea bultzatuz.

Haurrentzako eskaintza
Jardun Euskara Elkarteak anto-
latutako saioa izango da eguba-
koitzekoa, baina Bertsolharitza-z 
gain, Maite Franko ipuin konta-
laria udal liburutegian izango da 
irailaren 26an, egubakoitza, saio 
bikoitza neska-mutikoei eskain-
tzeko gogotsu.

ezkurrak beharrean, kantakizun eta kontakizunak 
ematen dituen haritza errotalde parkean

'bertsolharitza', ipuinak eta bertsoak batzen dituen ikuskizuna eskainiko du ibai esoain bertsolariak

neska-mutikoak bertsolaritzaren munduan murgiltzeko aukera egubakoitzean, 18:30ean

Neska-mutikoak Bertsolharitza saioa jarraitzen.  |   lanKU.com

Ibai Esoain hitzak ematen dituen haritzaren ondoan.  |   lanKU.com

"Bertsolaritza 
modu jostagarrian 
neska-mutikoei 
helarazteko 
proiektua da"
bertsolari oriotarrak hiru urte darama-
tza Bertsolharitza ikuskizunarekin.
Nola sortu zen 'bertsolharitza'?
printzipioz, bertsolaritza neska-
mutikoei bide jostagarri batetik 
hurbiltzeko bide bezala sortu genuen 
bertsolharitza. ikusten genuen 
bertsolaritza hainbat arte motekin 
bat-egin zela; tartean musikarekin 
edo arte eszenikoekin esaterako, 
beraz, gazteentzat bideratutako 
zerbait egitea bururatu zitzaigun 
eta ipuin kontaketa antzeko hau 
sortu zen, ipuinetan txertatzen ditut 
bertsoak.
Umeek aukeratzen dute istorioa?
Umeen parte hartzea bultzatzen da; 
haritzak hitzak ematen ditu eta hitz 
horietatik gogokoenak aukeratzen 
dituzte neska-mutikoek. horien ara-
bera egiten dut gero kontakizuna, 
gaztetxoek aukeratutako hitzak dira 
istorioaren abiapuntua.
beraz, inprobisaziotik badu?
egia esan nahiko lotuta joan ohi da 
saioa, hala ere, beti dago zer aldatu. 
Umeen parte hartzearen arabera ere  
saioak ezberdinak dira. normalean 
toki itxietan hobeto funtzionatzen du, 
baina errotalde parkean ere ondo 
pasatuko dugu.

ibAi esoAin 
berTsolaria
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maider arregi

Arantzazura egin zuten irteeran 
joan den eguenean Lagun Leku 
erretiratu elkarteko kideek. Eguen 
goizean egin zuten ibilaldia 
Arantzazura, eta hango auzo 
etxean bazkaldu zuten gero.

Eteon du egoitza Lagun Lekuk 
eta inguruko erretiratuak dira, batik 
bat, bazkideak. Atea, baina, zabalik 
dago erretiratu guztiendako.

Arantzazura
joan dira
Lagun Lekuko
erretiratuak

O.E.  |  oñaTi

Batzorde bat osatu gura da nagu-
sien danborrada antolatzeko. 
Danborradan parte hartu gura 
duten taldeen ordezkariek osa-
tuko dute batzordea. Datorren 
eguaztenean da horretarako bile-
ra, 19:00etan, kultura etxean. 
Batzorderik sortu ezean, ez da 
danborradarik egingo.  

Deialdi zabala 
Datorren eguaztenean, irailak 
10, egingo da bilera irekia kul-
tura etxean, 19:00etan. Aurtengo 
nagusien danborradan parte har-
tu gura duten talde guztiak dau-
de deituta bilerara. Helburua da 
talde bakoitzak ordezkari bat 
izendatzea batzordeko kide iza-
teko. Hala, ordezkarien talde 
horrek, batzorde horrek, koordi-
natuko du aurtengo nagusien 
danborrada, guztien artean ados-
tuta. Batzordea sortzen ez bada, 
aurten ez da nagusien danborra-
darik egingo. 

Joan den eguenean egin zuten 
lehen bilera irekia danborradan 
parte hartzeko interesa agertu 
duten taldeek, eta hantxe hartu 
zuten batzordea osatzeko eraba-
kia. Eguazteneko bilera, beraz, 
irekia izango da, eta herritar 
guztiak daude deituta, nagusien 
danborradan parte hartu gura 
duten denak.

Danborradako batzordea 
osatzeko bilera etzi da

2012ko San Migel jaietako danborrada nagusia, Foruen plazan.  |   goiena

Kultura etxean egingo da, 19:00etan

O.E.  |  oñaTi

Aisialdirako ortuen erabilera 
arautuko duen erregelamendua 
behin behineko izaeraz onartu 
zuen, aho batez, udalbatzak egue-
nean egindako ez ohiko osoko 
bilkuran.

 EAJk proposamen bat baino 
gehiago egin zizkion Udal Gober-
nuak prestatu zuen araudiari, 
eta Bilduko zinegotziek guztiak 
onartu zituzten. Hala, eta beste 

batzuen artean, baratze horietan 
erabiliko den konposta bertan 
sortutakoa izango dela onartu 
zuten, eta gehiagoren beharra 
izanez gero, auzo konpostan sor-
tutakoa erabiliko dela. Euri-urak 
aprobetxatzea, erabiltzaileek sor-
tu behar duten elkartearen fun-
tzioak zehaztea eta baratza eredu 
horrek herriko nekazarien mer-
katuratzea ez oztopatzea ere 
onartu zituzten, adibidez.

izena eman behar da 
Interesa duten guztiek eman behar 
dute, baita lehen eman zutenek 
ere. Udalbatzak erregelamendua 
behin betiko izaeraz onartu ostean 
zabalduko da izena emateko epea. 
10 eguneko epea izango dute herri-
tarrek izena emateko, eta beste 
10 egongo dira onartuen eta ez 
onartuen zerrendari alegazioak 
jartzeko. Behin betiko zerrenda 
argitaratu ostean, zozketa egingo 
da. Azken sei hilabetetan Oñatin 
erroldatuta egotea beharrezkoa 
da izena emateko, baita ortua 
erabiliko den epean ere. Lizentziak 
bost urterako izango dira.

Aisialdi ortuen baldintzen 
erregelamendua, martxan 

A
buztua pasa da. Due-
la hilabete dena zen 
plana, proiektua eta 
bidaia. Ilusioa bere 

hasieran luzea ikusten genuen 
hilabetea. Lana utzi genuen, 
agian, oporretan konponduko 
ziren lan batzuk egin gabe 
utzita. Baina uste baino azka-
rrago iritsi da iraila.

Eta sasoi berri bat hasiko 
den sentsazioarekin gaude 
berriz: eskolara itzulera, ira-
kasle berria nor izango den 
eta ikaskideak ikusteko gogoz; 
futbol ligaren hasiera, aurten 
gainera Eibar sartu dela eta 
nahiz eta nafarrak kanpoan 
gelditu, berriz sartuko diren 
gogoz; telebista kate guztiak 
programazioan aldaketa han-
diak iragartzen dituzte, bene-
tan handiak izango den zalan-
tzarekin; formazio proiektuak 
jartzen ditugu martxan, joan 
den urtean Gabonetan estre-
sagatik bertan behera utzita-
koak; udan hartutako kiloak 
kentzeko dieta hasteko pro-
posamena egiten dugu; gim-
nasia egiteko erabakia hartzen 
dugu; laneko lehen egunean 
konturatzen naiz oporrak 
hartu aurretik egin gabe utzi-
tako lanak ez direla bakarrik 
egin, are gehiago, astunagoak 
bihurtu direla; oporretan kre-
ditu txartelarekin egin ditudan 
gastuen erreziboak iristen 
dira, eta uste baino gehiago 
gastatu dudala konturatzen 
naiz...

 Badirudi sasoi berria 
hasten dela, bai. Pazientzia, 
oñatiarrondako jaiz betetako 
hilabetea da-eta iraila. Urria-
ren bigarren astean helduko 
da benetan negua.

Hemen da iraila. 
Sasoi berria?

n i r e  u s t e z

jOSE lUIS 
mAdINAgOItIA

Kiroldegiko fitness eta gim-
nasia zerbitzuak nolakoak 
diren bertatik bertara ezagu-
tzeko, ate irekiak egingo dituz-
te irailaren 8tik 12ra Zubikoan.
Bestalde, eguaztenean igeri-
keta ikastaroetan izena eman 
dutenen behin behineko zerren-
da argitaratuko dute. Hilaren 
11n eta 12an erreklamazioak 
egiteko egunak izango dira 
eta 16an argitaratuko dituzte 
behin betiko zerrendak.

Gimnasia zerbitzuak 
ezagutzeko, ate irekiak 
Zubikoa kiroldegian  
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S
asoi honek ere badi-
tu egun klabeak, ezin 
amaituzko afariak 
lagun eta senitarte-

koen artean, algarak eta pena 
kontu batzuk… Baina ez dira 
Gabonak, diruditen arren. 
Larruazalaren koloreak dios-
kulako dakit, eta entsalada-
ko tomatearen zaporeak 
konfirmatzen nau. Egunaren 
argia ere ez da gauza bera. 
Horregatik dakigu ez gaude-
la Gabonetan, ostantzean 
sasoi bera dirudi honek! Eta 
ez naiz udari Gabon kutsua 
hartu diodan bakarra, urtea 
ere askorentzat oraintxe has-
ten delako, bai jauna, iraila-
rekin batera. Irailean hasi 
eta abuztuan amaitzen diren 
agendak ez dira soilik ikas-
le eta irakasleen kontua.

Beste urte bat gure ideien 
proiekziorako. Beste bat bai-
na ezberdina. 

Sasoi honetan urtero iru-
dikatzen dudan imajina ondo-
rengoa da: espazio bat non 
zirkunstantzia ezberdinek 
guztiz okupatzen duten. Eta 
gu zirkunstantzia ezberdin 
horietan barrena mugimen-
duan. Eta urte hasierak 
harrapatzen gaitu bat-batean: 
zast! Geunden lekuan ongi 
edo gaizki geunden galdetu 
barik. 

Ariketa polita da kontu-
ratzeko orain ni nagoela 
aurrekoan beste bat zegoen 
lekuan, eta hura, ni nintzen 
lekuan. Eta ez dagoela, gure 
kasuan horizontera baino, 
mendietara begirada altxatu 
eta jarraitzea bezalakorik 
urtean zehar beste bati zure 
esperientziak izugarri balio-
ko baitio.

Urte barri on!

n i r e  u s t e z

kAtAlIN 
ANtXIA

mIrArI AltUbE  |  areTxabaleTa

Iraila eta abendua bitarteko 
denboraldia jarri du abian Iba-
rra kiroldegiak. Adin guztieta-

rako igeriketa ikastaroak eta 
areto bizikleta saioak daude; 
baita aretoan egitekoak diren 
zortzi jarduera ezberdin ere. 

Hala, iazko denboraldian abian 
jarritako jarduerei jarraipena 
emango diete. 

Izen-emate epea dagoeneko 
zabaldu dute, eta kiroldegira jo 
besterik ez dago. Ikasturtea, 
ostera, hilaren 15ean hasiko 
dute. Jarduera guztiak –igeri-
keta ikastaroak izan ezik– 14 
urtetik gorakoendako dira, eta 
taldea osatzeko gutxienez hama-
bi lagunek eman beharko dute-
la izena iragarri dute kirolde-
giko kideek. 

igeriketa 6 hilabetetik 
Umeendako igeriketa ikastaroak 
antolatu dituzte: egubakoitz eta 
zapatuetan, 6 hilabete eta 2 urte 
artekoendakoak, eta 3 eta 4 urte 
artekoendakoak; eta astelehen 
eta eguaztenetan, 5 eta 10 urte 
bitarteko guztiendako. Igeri egi-

ten ikasi gura duten helduek 
eskolak dituzte astelehen, eguaz-
ten eta egubakoitz goizetan; eta 
igerian jakin baina hobetu gura 
dutenek martitzen eta eguen 
ilunkaran. 

Areto bizikleta saioak, oste-
ra, ilunkaran izango dira: aste-
lehen eta eguaztenetan, 18:45etik 
19:30era; eta martitzen eta egue-
netan, 19:00etatik 19:45era. Horiek 
irakaslea lagun dituzten eskolak 
dira, baina irakasle barik ere 
joan daiteke aretora spinning
-ean jardutera. Horien ordute-
giaren berri kiroldegiko harre-
ran daukate.

zumba eta abdominalak 
Horiez gain, hainbat jarduera 
izango dira aretoan: multifitness 
–jarduera ezberdinak egun bakoi-
tzean, horien artean zumba, 
badmintona eta korrika–; sasoian 
egoteko gimnasia; GAP, hau da, 
gluteoak, abdominalak eta han-
kak lantzeko saioak; yoga; abdo-
minalen ariketa hipopresiboak; 
giharren tonifikazioa pisuak 
erabilita; eta zumba. 

Gainera, Atzegiko kideek ere 
sasoian egoteko jarduerak dituz-
te, orain arte legez, martitzen, 
eguen eta egubakoitzetan. 

Kiroldegiko jarduerak 
abian irailaren 15ean hasita
igeriketa ikastaroak, areto bizikleta saioak eta beste zortzi jarduera daude

Areto bizikleta saioa Ibarra kiroldegian.  |   m.a.

AreTxAbAleTA

m.A.  |  areTxabaleTa

Patroigintzan trebatu eta moda 
norbere erara diseinatzeko 
asmoarekin urritik ekainera 
bitartean iraungo duen ikasta-
roa antolatu dute. Uztailean ere 
patroigintza eskolak eman zituen 
Katalin Antxiak gidatuko ditu 
eskolok eta zapatuetan elkar-
tuko dira (hamabostean behin), 
Arkupen. Moda laborategia 
izena jarri diote ikastaroari eta 
urriaren 11n hasiko dute (09:00
-12:00). Izena emateko epea 
zabalik dago eta argibideak 
jasotzeko modubatmoda@gmail.
com helbidera idatzi behar da. 
51 orduko ikastaroa da eta 190 

euro balio du. Gehienez 15 lagu-
nek osatuko dute taldea.

Diseinatzaile esanguratsue-
nen lanak ere aztertuko dituz-
tela iragarri du Antxiak, eta 
modaren historia errepasatu.

pintura eta eskulanak 
Bestalde, pintura eta eskulan 
ikastaroak ere izango dira Arku-
pen urrian hasita. Pintura esko-
lak emango dituzte Marije 
Carrillok eta Ainhoa Caberok, 
eta eskulanak, Rosa del Aguilak. 
Izena emateko kultura etxeko 
harrerara jo behar da (Ainhoa 
Caberorekin zuzenean berba 
egin iraileko azken astean).

Moda norbere erara diseinatzeko 
ikastaroa egingo dute Arkupen

m.A.  |  areTxabaleTa

Gaur, irailak 8, hasiko dituzte 
Agorreko Andramaixak arean-
tzarrek. Meza izango dute ilun-
karan (19:00) eta ondoren, ohitu-
rari jarraituz, tantaia jaso eta 
Martin Kabarrixa ekarriko dute 
Areantza auzora.

Egubakoitzean emango diete 
jarraipena jaiei auzo-afaria egin-
da. Egun nagusia, baina, zapatua 
izango da. Txistulariek egunari 
ongietorria eman eta meza izan-
go dute gero (12:00). Mokadutxoa 
egongo da ostean, eta 29. jinkana 
jolasa. Arratsaldean, ostera, 
Areantzako jolasak egingo dituz-
te. Eta domekan, Kurtzebarri 

eguneko ekitaldiekin bat egingo 
dute ohitura duten legez. Aur-
tengo argazki ofiziala ere aterako 
dute tontorrean.

Agorreko Andramaixen lehen 
ekitaldiak daude gaur Areantzan

Martin Kabarrixa tantaian.  |   j. abasolo

m.A.  |  esKoriaTza

Ostegun Bidaiariak ekimena 
jarri du abian Eskoriatzako 
Udalak, beste herrialde batzue-
tara egindako bidaietako kon-
tuak eta bizipenak ezagutu eta 
entzuleari ideia berriak sorra-
razteko asmoarekin. Hiru ema-
naldi izango dira datozen hiru 
eguenetan, hirurak kultur 
etxean, 19:00etan. 

Miren Pagaldaik jarriko du 
abian ekimena, eta iazko abuz-
tuan Etiopiara egindako bidaia-
ren berri eman. Kontraste han-
diko herrialdea da Afrikako 
ekialdean kokatuta dagoena, 
eta haren gainean zuen ikus-

pegia erabat "aldatu" zaiola 
aurreratu du. Turista gutxik 
erabiltzen duen garraio publi-
koan zeharkatu zuen horrek, 
beste lagun batekin. 

islandia eta ur sakonak
Irailaren 18an, Kepa Isasmendik 
eta Mikel Bringasek bizikletaz 
bidaiatzearen sekretuak argitu-
ko dituzte. Hain zuzen 2012an 
lau lagunek Islandiara egindako 
bidaiaren berri emango du Isas-
mendik. Eta 25ean, Alex Ezpe-
letak Hondurasen, Maldivetan 
eta Itsaso Gorriko ur sakonetan 
bizi izandakoak ekarriko dizkie 
eskoriatzarrei.

Etiopiako argazkiak eta kontuak 
ekarriko ditu Miren Pagaldaik 'Ostegun 
Bidaiariak' ekimeneko lehen saioan

m.A.  |  esKoriaTza

Bigarren eskuko bizikleten azo-
ka egingo dute datorren irailaren 
19an, egubakoitza, Mugikortasun 
Jasangarriaren Europako Astea-
ren barruan. Bizikletak (heldue-
nak eta umeenak), trizikloak, 
patinak, patineteak eta kaskoak 
jarriko dituzte salgai beste batzuen 
artean, eta ordurako aurrez era-
man behar da materiala. Hain 
zuzen gaur hasi eta irailaren 
17ra bitartean jasoko dute mate-
rial hori Manuel Muñoz kirol-
degian. Hona ordutegia: 10:00e-
tatik 13:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara. 

salneurria norberak jarri 
Udalak antolatu du azoka hori 
eta saldu gura den materiala 
egoera onean egon beharko dela 
jakinarazi. Salneurria, ostera, 
jabeak jarriko dio. 

Azokan saltzen ez den mate-
riala eta saldutakoaren dirua 
jabeari itzuliko dizkiote irailaren 
25ean, eguena. Kiroldegira jo 
beharko dute horiek jasotzeko 
(10:00-13:00 eta 16:00-20:00).

bizikleta irteerak
Azokaz gain beste hainbat ekin-
tza izango dira aste horren 
barruan Eskoriatzan: Debagoie-

neko trenaren gaineko tertulia, 
hilaren 16an; goitibeheren eta 
bizikleta aparkalekuen gaineko 
ikastaroa, 17an; eta Urkulura 
bizikleta martxa hilaren 21ean, 
domeka. 

Bigarren eskuko bizikleta 
azokarako materiala jasotzen 
hasiko dira gaur kiroldegian

Bizikletak pilatuta.  |   goiena

esKoriATzA



20 2014-09-08  |  asTelehena  |  gOIENAherriak     |    antzuola, elgeta, aramaio, leintz gatzaga

mAIdEr ArrEgI  |  anTzUola

Irailaren 27an Bertizera, Baz-
tanera, txangoa egingo dute 
Antzuolako erretiratuek. Irtee-
ra ordua goizeko bederatzietan 
ohiko lekuan izango da. 

Bertizen bisita gidatua egin-
go dute, eguerdiko hamabietan.
Ondoren, Doneztebera joango 
dira, bazkaltzera. 

Interesa dutenek martitze-
nean edo eguaztenean eman 
dezakete izena arratsaldeko 
lauretatik seietara bitartean 
erretiratuen elkartean. 

Prezioa da 30 euro pertso-
nako. Autobusak 60 lagunen-
dako tokia dauka. 

eskulan ikastaroa
Edurne Uribesalgoren eskulan 
ikastaroan izena eman daiteke; 
irailaren 20a da azken eguna.   
Kurtsoan, norberak nahi duena 

egiteko aukera izango du: koa-
droak margotu, gauzak zahar-
berritu eta itxura aldatu, egurra 
margotu... Eguenetan eskaini-
ko dira ikastaroak. Helduak: 
14:45etik 16:30era eta 18:00etatik 
19:45era; Umeak: 16:45etik 17:45e-
ra. Interesa dutenek izena uda-
letxera deituta eman beharko 
dute: 943 76 62 46. 

Irailaren 25ean hasi eta 
2015eko ekainaren 18an amai-
tuko da. Hileko kuota: helduek 
24 euro eta umeek 12.

Gaur hasi da ikasturtea
Herriko eskolan gaur dute lehen 
eguna ikasleek. Hilaren 15era 
arte goizeko ordutegia izango 
dute. Irailaren 16an ohikotasu-
nera bueltatuko dira eta goizean 
eta arratsaldean izango dute 
eskola. Jangela zerbitzua era-
biltzeko abisatu egin behar da.

Bertizera irteera antolatu 
dute Landatxopekoek
irailaren 9an eta 10ean eman dezakete izena 
interesa duten erretiratuek, elkartean bertan

AnTzuolA

lArrAItZ ZEbErIO  |  elgeTa

Aste honetarako deitu ditu Uda-
lak hainbat batzordetako uda 
osteko lehen bilerak: gaurko, 
astelehena, Hirigintza batzordea 
eta Baserritarren batzordea 
daude deituta; bihar, martitzena, 
Turismo batzordeko bilera egin-
go dute; eta eguaztenean, Ogasun  
eta Kultura-Euskara-Hezkuntza
-Gazteria batzordeena.  

Mahai gainean izango dituz-
te, besteak beste, hondakinen 
kudeaketa, Espaloia kafe antzo-
kiaren esleipena, garraio publi-
koa, ludoteka eta gazteleku 
zerbitzuak, uztaileko udalekuen 
balorazioa, irailaren 20rako 
deituta dagoen baserritarren 
azoka eta Udazken koloreak 
egitaraua. Batzorde horietan 
guztietan har dezakete parte 

herritarrek. Bada, ordutegiak 
ikusgai daude Elgeta.org web-
gunean eta autobus geltokiko 
panelean.    

udal eskaintza
Etxerik etxe banatu du Udalak 
ikasturte berriko kirol jardue-
ren eta eskolaz kanpoko jar-
dueren eskaintza jasotzen duen 
eskuorria. Aurreko urtekoaren 
oso antzekoa da: eskola kirola 
—bi talde—, karatea, yoga, tai 
txi, erretiratuendako gimnasia, 
mantentze-GAP, spinninga, 
ludoteka, zaintza, gaztelekua... 
dira proposatutako ekintzak.
Talde eskaintza eta ordutegiak 
zein jarduera bakoitzaren pre-
zioa jasotzen ditu eskuorriak. 
Izena emateko epea ere zabalik 
dago udaletxean.   

Udalak asteon egingo 
ditu ikasturte berriko 
lehen batzordeak
2014-2015eko udal eskaintza ere gertu dago; 
interesatuak has daitezke izena ematen

elGeTA

Asteon hasiko dira Elgetako musika eskolak, eta 
Adolfo Jainagak ere zabalik du izena emateko epea
Lorea Larrañagak asteon emango die hasiera 2014-2015 ikastur-
teko musika eskolei. Hezkuntza musikala zein piano eta gitarra 
eskolak eskainiko ditu irailetik ekainera bitartean. Musikarekin 
lotutako bigarren eskaintza Adolfo Jainaga soinu-joleak eskai-
niko du. Soinu txikia eta panderoa ikasteko aukera emango du 
Jainagak eguen arratsaldeetan. Interesatuek 943 20 62 66 telefono 
zenbakira deitu behar dute. Biodantza eskolen eskaintza ere 
mantendu egiten da. Bi kontaktu eman dituzte: 606 63 61 99 (Ana 
Mari Sousa) eta 626 66 12 92 (Mentxu).

mIrArI AltUbE  |  leinTz gaTzaga

Leintz bailarako gainerako ikas-
le gehienek legez Gatzagakoek 
ere eguaztenean, irailaren 10ean, 
hasiko dute ikasturtea. 2 eta 5 
urte arteko sei neska-mutiko 
elkartuko dira, eta lehenengo 
hiru asteotan goizez bakarrik 
izango dituzte eskolak: 09:00etaik 
13:00ak arte. Irailaren 29tik aurre-

ra emango diote hasiera ohiko 
ordutegiari, eta aurreko ikastur-
tean legez, eguazten arratsalde-
tan Eskoriatzako Luis Ezeiza 
herri eskolara joango dira. 

otxandioko umeak
Otxandioko neska-mutikoek, 
ostera, gaur hasi dituzte esko-
lak, eta lehen egunean Gatza-

gara etorriko dira bisitan. 
Dorletako Ama Birjinaren egu-
na da gaur, otxandiarrak erro-
mes etortzen diren eguna, eta 
umeek gatz museoa eta herriko 
parajeak ezagutzeko aprobe-
txatuko dute. 

Umeak ez ezik, helduak eta 
nagusiak ere etorriko dira, asko 
oinez, gainera. Eskoriatzako 
abesbatzak lagun eginda esango 
duten meza nagusia entzun 12:00e-
tan, Dorletako santutegian, eta 
ondoren, herri kirolen erakus-
taldia izango dute plazan.

Batzuk bazkaltzen geratuko 
dira, eta aurtengo Andramari 
jaiei bukaera emango diete herri-
tarrekin batera.

Eguaztenean, hilaren 10ean, hasiko 
dute ikasturtea eskolako umeek
irailaren 29a arte goizez bakarrik izango dituzte 
eskolak 2 eta 5 urte arteko sei neska-mutikok

leinTz GATzAGA

ArAMAio

San Martin eskolako ikasle talde bat klasean, iazko ikasturtearen lehen egunean. |  joKin bereziarTUa

jOkIN bErEZIArtUA  |  aramaio

Gaur hasiko dute 2014-2015 ikas-
turtea San Martin eskolan. 2 eta 
12 urte arteko 144 ikasle izango 
dituzte aurten, Haur Hezkuntzan 
52 ikasle eta Lehen Hezkuntzan, 
berriz, 92. Ikasturte honetan 17 
irakasle arituko dira lanean; 
horiek guztiak irailaren 1ean 
hasi ziren lanean. Hezitzaile bat 
ere izango dute eta baita Legu-
tioko eta Duranako eskolekin 
batera partekatuko duten logo-
peda bat ere.  

Aurtengo nobedade nagusia 
da Elisabet Izagirre aretxabaleta-
rra izango dela zuzendaria. Iaz 
Santi Roman aritu zen zuzendari 
lanetan baina aurten kargu horri 
eusterik ez zuenez, iaz idazkari 
lanetan aritu zen Izagirre izenda-
tu dute zuzendari: "Sorpresa izan 
da kargu berria, ez nuen espero. 
Hala ere, ilusio handiz hartu dut, 
lan egiteko gogotsu". Beraz, zuzen-
dari berriak ez du aldaketa han-
dirik ekarriko, lantaldea eta lan 
egiteko modua iazko berbera izan-
go da. Ikasketa buru moduan Mari 
Karmen Garridok jarraituko du. 

2014tik 2018ra arteko lan ildoak 
ere antzerakoak izango dira. Hau 
da, elkarbizitzan, hezkidetzan, 
eleaniztasunean eta teknologia 
berrietan sakontzea izango dira 
zutabe nagusiak. 

parte-hartze aktiboa bilatzen
Elkarbizitza proiektuak eskola 
osatzen duten kide guztiak esko-
lako parte sentitzea du helburu, 
langile guztien parte-hartzea sus-
tatzeko. Hau da, eskolako komu-

nitatea osatzen duten kide guztiak 
–irakasle, ikasle, guraso, garbi-
tzaile, sukaldari...– eskolari era-
giten dieten erabakietan eragile 
aktibo izatea. Elkarbizitza batzor-
dea astero elkartzen da proiektuan 
sakontzeko eta eragile izateko. 
Bestetik, Izagirrek aurreratu 
duenez, hezkidetza proiektuaren 
barruan sexu berdintasuna lan-
duko dute ikasturte honetan. 
Eleaniztasunari dagokionez, ikas-
leek euskara hizkuntza nagusia  
izanik, gaztelera eta ingelesa 
ahalik eta ondoen menperatzea 
da zuzendaritzaren erronka. Gai-
nera, teknologia berrien erabile-
ran ere sakontzea gura dute.   

Auzolana uztailean
Bestalde, uztailean eskolako atzeal-
dea garbitu zuten auzolanean: 
"Asmoa da leku hori berreskura-
tzea ortu moduan erabiltzeko. 
Udalaren laguntza lortzen badu-
gu zati bat estaltzea ere nahiko 
genuke, euria egiten duenean ere 
umeekin erabili ahal izateko eta, 
gainera, landatzen duguna neguan 
ez izozteko", adierazi dute. 

Eskolan gaur hasiko da ikasturtea 
ikasleendako, zuzendari berriarekin
iaz zuzendaritza taldean aritu zen elisabet izagirre aretxabaletarrak hartu du 
kargua; aurten 2 eta 12 urte arteko 144 ikasle izango dira, eta 17 irakasle

esAnAK

"Sorpresa izan 
da kargu berria, 
ez nuen espero. 
Hala ere, ilusio 
handiz hartu 
dut, lan egiteko 
gogotsu"

e l i sa b e t  i Z ag i r r e   |   z u z E N dA r i A



gOIENA  |  2014-09-08  |  asTelehena 21publizitatea

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.

caravanas oñate

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

kontua stockean dauzkaten oinetako eta 
ehun-gaietan. (ez du balio beste promo-
ziotarako).

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

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

EUrEkA ZIENtZIA mUSEOA Aisia
mikeletegi 43-45 | donostia
Sarrera bat erosita eta kupoia+ Goiena Klubeko 

txartela erakutsita, sarrera bat doan.

gAHIr Fisioterapia / Osteopatia
Aranburuzabala 6 behea | Eskoriatza  
%50eko deskontua lehenengo kontsultan.
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gAES Entzumen zentroa
Otalora 18 | Arrasate 
Zurradero 10 | bergara
%10eko deskontua (ez metagarria beste 

eskaintza batzuekin)
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5
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kUttUNA Estetika
Aranburuzabala 19, behea | Eskoriatza  
%5eko deskontua zerbitzu guztietan (beste 

promozio batzuk izan ezik).
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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.

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

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

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

konponketetan.

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

izan ezik).
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jAUjA kIrOlAk
Irizar pasealekua 1 behea, bergara 
Produktu guztietan %5eko deskontua..

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

lAStAI 
koltxoiak eta umeentzako artikuluak
Arkatza 1, 49 Pab  | gasteiz  
%5eko deskontu gehigarria helduentzako atse-

den arloan.
%5eko deskontua haur kotxe eta automobileko 

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

automobileko segurtasun-aulkietarako 
denboraldiko ehun-gaietan.

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

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

eskaintza batzuekin eta ez aplikagarria 
segurtasun betaurrekoetan).

RPS: 262/13

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

RPS: 301/14

AQUArIUm – donostia
Bi erosi eta bat ordaindu (Sarrena garestiena 

ordainduko da).

ArrIkrUtZ kobak
Araotz Auzoa  | Oñati  
Sarreran %10eko deskontua (topea bost 

pertsona).

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.

grACIAN mertzeria
bidekurutzeta kalea 6, bergara
25 eurotik goragoko erosketetan %20ko des-

kontua.

G
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z
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z
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r

G
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i
z

e
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e
r

gUZtIZ EdEr Estetika zentroa
kalebarria 29 | Oñati  
%5eko deskontua argizari epelarekin eta 

beroarekin egindako depilazioetan (bekai-
nak eta ezpain gainekoa izan ezik).

 %10eko deskontua gorputz osoan txokolatea-
rekin egindako estalduran eta masajean.

INStItUtO OPtIkOA
bidekurutzeta 10 | bergara  
%15eko deskontua eguzkitako betaurrekoetan 

eta aparatu audifonoetan..

R
P

S
: 1

15
/1

3
 

lIlUrA EdErtZE INStItUtUA 
Estetika zentroa
bidekurutzeta 7 | bergara  
%15a laser depilazioan: hanka osoa + izterron-

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

proban.
 %10eko deskontua mikropigmentazioan: 

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

aknearentzako tratamenduan. 
Bazkidearentzat eta lagunarentzat

RPS: 299/13

mUltIÓPtICAS Optika
juan Carlos guerra, 1 behea | Arrasate 
Ibargarai, 16 | bergara  
%15eko deskontua (deskontua ez da aplika-

garria promozioetan ezta segurtasun 
betaurrekoetan)..

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

tXUrI UrdIN Itzotz jauregia
Anoeta Ibilbidea 24 | donostia  
% 20eko deskontua zapatu eta domekatan (ez 

bada zubia edo oporraldia).
% 10eko deskontua zubi eta oporraldietan.
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m.b.  |  oñaTi

Jose Luis Agirreren omenezko 
partidua, Aloña Mendi futbol 
taldearen aurkezpen partidua 
izan ohi da. Hori horrela, futbol 
saileko presidente izandakoaren 
omenaldia bukatuta –alargunak 
eta bi bilobek lore sorta jaso zuten 
Endika Ruiz kapitainaren eta 
Javi Azpiazu presidentearen esku-
tik–, 2014-15 denboraldirako Aloña 
Mendik indarrak neurtu zituen 
Laudiorekin. Eta galdu egin zuen: 
0-1. Emaitzatik haratago jokalariek 
egindako lana azpimarratu zuen 
Igor Serrano entrenatzaileak: 
"Taldearen oinarri sendoak diren 
lau jokalarik ezin izan dute joka-
tu, baina gazteek egindako lana 
txalotzekoa izan da. Euren kon-
promisoa oso handia da". Entre-
natzaileak uste du Axier Ugarte, 
Gaizka Zelaia, Joseba Irizar eta 
Mikel Palacios prest egongo dire-
la liga txapelketa hasteko.

Gola bigarren zatian
Denboraldi-aurreko partidua iza-
teak eta zapatuan egin zuen beroak 
asko baldintzatu zuen Jose Luis 
Agirreren omenezko lehia.

Aloña Mendi eta Laudio  
zelaian kokatu arte, zelai erdian 
mugitu zuten baloia. Askotan 
baloi luzeekin, baina azken metroe-
tan aukerak egin barik. Atezainek 
apenas izan zuten lanik lehen 
zatian.

Epailearekin adostuta, bi 
zatietan bina geldialdi egin zuten 
jokalariek, ura edateko.

Atsedenaldiaren ostean, alda-
ketak batzuk eginda, garaipena-
ren bila irten ziren bi taldeak, 
lerroak aurreratu, eta azken 
metroetara freskotasun handia-
goarekin iristeko. Baina, araba-
rrek sartu zuten lehiako gol 
bakarra. Aloñak ezin izan zuen 
berdinketa lortu. "Beroa oztopo 
handia izan da gaurkoa, baina 
ez dut aitzakiarik ipini gura. 
Denboraldi-aurrea bukatu da eta 
orain liga hasiko dugu. Gazte 
mailatik igotako jokalariak ondo 
egokitu dira. Badakite zeintzuk 
diren euren ardurak eta lan ona 
egin dute orain arte. Orain has-
ten da gogorrena", esan zuen Igor 
Serranok.

agirreren omenezkoa galdu arren, aloña 
Mendikoak gogotsu daude liga hasteko
ezin izan zuen laudio menderatu (0-1) denboraldi-aurreko azken partiduan

mIrEIA bIkUñA  |  arrasaTe

Bergarako futbol taldearen kolo-
re urdina nagusitu zen Arrasate 
Hiria futbol txapelketan. Aitor 
Arrateren taldeak Mondra men-
deratu zuen hiruko txapelketaren 
azken norgehiagokan (1-0). Aurre-
tik, Elorrioren kontra berdindu 
egin zuen (0-0). Lau punturekin 
beraz, mahoneroek eraman zuten 
garaikurra etxera. Eloy Crespok 
jaso zuen saria Ander Garai pre-
sidentearen eskutik.

Elorrio izan zen Arrasate Hiria 
txapelketako hirugarren prota-
gonista. Bizkaiko Ohorezko Erre-
gionalean jokatzen duen taldeak 
itxura ona eman zuen, baina azken 
metroetan motel ibili zen eta ez 
zen gol bat bera ere sartzeko gai 
izan.

"sentsazio onak"
Denboraldi-aurrean jokatzen diren 
txapelketatan, jokoa baino sen-
tsazioak dira inportanteagoak. 
"Aurreko astean Bergaratik sen-
tsazio txarrekin itzuli ginen. Gaur, 
ostera, Elorrioren kontra joka-
tutako zatiarekin geratzen naiz. 
Taldea indartsu ikusi dut eta 
sentsazio oso onak izan ditut", 
esan zuen bukaeran Gotzon Urtze-
laik, Mondrako entrenatzai-
leak.

Elorrioren kontra irabazi egin 
zuten arrasatearrek (1-0), nahiz 
eta gero ezin izan zuten etxeko 
txapelketa irabazi. "Etxeko saria 
irabaztea beti da inportantea. 
Liga txapelketa gogotsu hasteko 
aukera emango zigun, baina ezi-
nezkoa denean, taldearen jokoa-
rekin geratzea da onena", azpi-

marratu zuen arrasatearren 
entrenatzaileak.

Gainera, Arrasate Hiria futbol 
txapelketan Mondrak egin dituen 
fitxaketak ezagutzeko aukera izan 
zuten zaleek: Uribarren, Eraña,  
Barbero, Boyon eta Corcuera. 
Bostak esperientzia handiko joka-
lariak. Uribarren Hirugarren 
mailatik dator eta Eraña Bigarren 
B mailatik.

Mondrari irabazi ostean
Bergararrek ere pozik bukatu 
zuten txapelketa: taldeak eraku-
tsitako mailarekin eta garaikurra 
lortzeagatik.

Lehen partiduan husna ber-
dindu zuten Elorriorekin eta 45 
minutuko lehia erabakigarrian 
Mondra menderatu zuten. "Gure 
futbol txapelketako finala galdu 
egin genuen eta penaz geratu 
ginen. Gaur atera dugu arantza 
hori", zioen Aitor Arrieta entre-
natzaileak.

Bergarak ere taldean dituen 
aurpegi berriak erakutsi zituen 
eta itxura ona eman zuen. "Gu 
ere sentsazio onekin goaz etxera. 
Hainbat gauza zuzendu behar 
ditugu, baina pozik nago egin 
dugun lanarekin", adierazi zuen 
entrenatzaileak.

FuTbolA
FuTbolA

hilaren 21ean hasiko 
du mondrak prefe-
rente mailako txapel-
keta.
Zeintzuk dira den-
boraldirako aurrei-
kuspenak.
pausu bat gehiago 
ematea da asmoa. 
Urtebeteko esperien-
tzia daukagu eta 
igotzeko aukerak 
ditugu, baina lan handia egin behar-
ko dogu. iaz, partidu erabakigarrie-
tan huts egin genuen, eta sailka-
penean goian egon gura badugu, 
ezin dugu hutsik egin.

jokalari berriak ain-
tzat hartuta, zenbat 
aldatuko da mon-
daren jokoa?
jokalari berriek beti 
egiten dituzte ekar-
pen berriak. baloia-
rekin jokatzea gusta-
tzen zaie eta horrek 
eragina izango du 
taldearen jokoan. 
baina gure oinarria 

lana izango da.
Orduan, partiduz partidu?
bai, horixe! partiduz partidu lana 
egiten eta konpromiso sendoarekin. 
horrekin egingo dugu aurrera.

m.b.

"Igotzeko aukerak izateko gure 
oinarriak lana eta konpromisoa dira"

GoTzon urTzelAi | mondraKo enTrenaTzailea

gertu daude maho-
neroak liga txapel-
keta hasteko.
Ze helburu dituzue 
denboraldirako?
iaz, maila manten-
tzeko asko sufritu 
genuen, eta aurten 
etxeko lanak aurretik 
egin ditugu. Taldea 
indartu egin dugu. 
lau jokalari galdu eta 
bost jokalari ekarri ditugu.
Non egongo da ez sufritzeko 
kakoa?
Txapelketa ondo hasteak asko 
laguntzen du. emaitza positiboak 

lortuta, beste modu 
batera antolatzen 
dira partiduak. bes-
te kakoetako bat, 
etxeko partiduak 
izango dira. gehienak 
irabazi beharko ditu-
gu. puntu horiek dira 
i n p o r ta n te e n a k . 
etxean irabazita, 
kanpora puntuak 
lortzeko konfiantza-

rekin joango gara.
Futbol zelaiak ere beste itxura 
bat dauka.
guk eta agorrosinera datozen 
taldeek nabarituko dute aldea.

m.b.

"Iazko sufrimendua saihesteko, etxeko 
partidu gehienak irabazi behar ditugu"

AiTor ArrATe | bergaraKo enTrenaTzailea

Eloy Crespo irabazlearen saria jasotzen, Ander Garairen eskutik.  |   m.b.

Omenaldiko une bat.  |   m.b.

Zale askotxo batu zen Mojategiko harmailetan.  |   imanol soriano

Josu Juaristi baloiagatik lehian, Laudioko jokalari batekin.  |   imanol soriano

Mondrako eta Bergarako jokalari bana lehian, baloia buruarekin kontrolatzeko ahaleginean, Arrasate Hiria futbol txapelketan.  |   imanol soriano

aitor arrateren taldeak mondra menderatu zuen 
(1-0) eta elorrioren kontra berdindu egin zuen (0-0) 

bergarak 
irabazi du 
arrasate hiria 
futbol txapelketa

Denboraldi berriak hastear daude
Irailaren 14an hasiko da Ohorezko Erregional mailako liga 
txapelketa, eta maiatzaren 24an bukatuko da. Lehen jardunaldian 
Aloñak, Bergarak eta UDAk etxean jokatuko dute, Martutene, 
Zarautz eta Touringen kontra, hurrenez hurren. Antzuolak aldiz 
Ordiziaren zelaian jokatuko du. 2014-15 denboraldiko lehen 
derbia urriaren 18-19ko aste bukaeran jokatuko dute Antzuolak 
eta Bergarak, Estala futbol zelaian.

Mondrak, aldiz, irailaren 21ean hasiko du Preferente mailako 
txapelketa: Mojategin jokatuko du Tolosaren kontra. Maila berean 
lehiatuko den Aretxabaletak, Getariako hartuko du Ibarran. 
Debagoieneko bi ordezkarien arteko derbiak azaroaren 16an 
(Ibarra) eta martxoaren 22an (Mojategi) jokatuko dira. Liga 
txapelketa maiatzaren 17an bukatuko da.

aloñak aurpegi berri asko ditu aur-
ten. aulkian ere bai. igor serrano 
idiazabaldarra da entrenatzailea.
domekan hasiko da liga txapel-
keta. Zer moduz dago taldea?
orain arte lan ona egin dugu. min 
hartuta dauden jokalari batzuk 
ditugu, esperientzia handikoak 
direnak, baina gazte mailatik igo 
diren jokalariek ere lan ona egin 
dute.
jokalari beteranoetako batzuek 
taldea utzi dute. Nola beteko 
duzue hutsune hori?
gazte mailako jokalariekin. indartsu 
daude eta jokalari onak dira. espe-
rientzia apur bat galdu dugu, baina 
gazteek azkar ikasten dute eta 
segituan hartuko dute maila.

denbora gutxi daramazu Oñatin. 
Ezagutzen zenuen Aloña?
aloñako entrenatzailea izango nin-
tzela jakin nuenetik, hainbat parti-
du ikusi nituen azkoagainen. joka-
lariak pertsona moduan ezagutze-
ko lanarekin hasi nintzen. gainera, 
askotan jokatu dut aloñaren kontra, 
bai jokalari moduan eta baita entre-
natzaile moduan ere. badakit nola 
egiten duten lan oñatin.
Nola jokatuko du Serranoren 
Aloñak?
ditudan jokalarien araberako jokoa 
egiten ahaleginduko gara. niri gus-
tatzen zaidan jokoa baino, ditugun 
ezaugarrien araberakoa izango da. 
jokalari horiek ondoen egokitzen 
diren sistema antolatzen ahalegin-

tzen naiz. gero emaitzak ikusi 
beharko ditugu. askotan sistema 
onena topatzea baino zailagoa iza-
ten da emaitzarekin asmatzea. 
baina, ahaleginduko gara.
Azkoagainen ez zaizue zaleen 
berotasuna faltako.
eta asko eskertuko dugu. Futbola 
antzerkiaren modukoa da. beti da 
aberasgarriagoa zaleen aurrean 
jokatzea edo ikusleen aurrean 
antzeztea. etor daitezela azkoa-
gainera. ez dira damutuko.

m.b.

"Ditugun jokalarien ezaugarrien 
araberako jokoa egiten saiatuko gara"

iGor serrAno | aloñaKo enTrenaTzailea
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25 | txirrinDularitZa | xuban Errazkinek irabazi zuen Oñatiko Saria

m.b.  |  oñaTi

Jose Luis Agirreren omenezko 
partidua, Aloña Mendi futbol 
taldearen aurkezpen partidua 
izan ohi da. Hori horrela, futbol 
saileko presidente izandakoaren 
omenaldia bukatuta –alargunak 
eta bi bilobek lore sorta jaso zuten 
Endika Ruiz kapitainaren eta 
Javi Azpiazu presidentearen esku-
tik–, 2014-15 denboraldirako Aloña 
Mendik indarrak neurtu zituen 
Laudiorekin. Eta galdu egin zuen: 
0-1. Emaitzatik haratago jokalariek 
egindako lana azpimarratu zuen 
Igor Serrano entrenatzaileak: 
"Taldearen oinarri sendoak diren 
lau jokalarik ezin izan dute joka-
tu, baina gazteek egindako lana 
txalotzekoa izan da. Euren kon-
promisoa oso handia da". Entre-
natzaileak uste du Axier Ugarte, 
Gaizka Zelaia, Joseba Irizar eta 
Mikel Palacios prest egongo dire-
la liga txapelketa hasteko.

Gola bigarren zatian
Denboraldi-aurreko partidua iza-
teak eta zapatuan egin zuen beroak 
asko baldintzatu zuen Jose Luis 
Agirreren omenezko lehia.

Aloña Mendi eta Laudio  
zelaian kokatu arte, zelai erdian 
mugitu zuten baloia. Askotan 
baloi luzeekin, baina azken metroe-
tan aukerak egin barik. Atezainek 
apenas izan zuten lanik lehen 
zatian.

Epailearekin adostuta, bi 
zatietan bina geldialdi egin zuten 
jokalariek, ura edateko.

Atsedenaldiaren ostean, alda-
ketak batzuk eginda, garaipena-
ren bila irten ziren bi taldeak, 
lerroak aurreratu, eta azken 
metroetara freskotasun handia-
goarekin iristeko. Baina, araba-
rrek sartu zuten lehiako gol 
bakarra. Aloñak ezin izan zuen 
berdinketa lortu. "Beroa oztopo 
handia izan da gaurkoa, baina 
ez dut aitzakiarik ipini gura. 
Denboraldi-aurrea bukatu da eta 
orain liga hasiko dugu. Gazte 
mailatik igotako jokalariak ondo 
egokitu dira. Badakite zeintzuk 
diren euren ardurak eta lan ona 
egin dute orain arte. Orain has-
ten da gogorrena", esan zuen Igor 
Serranok.

agirreren omenezkoa galdu arren, aloña 
Mendikoak gogotsu daude liga hasteko
ezin izan zuen laudio menderatu (0-1) denboraldi-aurreko azken partiduan

mIrEIA bIkUñA  |  arrasaTe

Bergarako futbol taldearen kolo-
re urdina nagusitu zen Arrasate 
Hiria futbol txapelketan. Aitor 
Arrateren taldeak Mondra men-
deratu zuen hiruko txapelketaren 
azken norgehiagokan (1-0). Aurre-
tik, Elorrioren kontra berdindu 
egin zuen (0-0). Lau punturekin 
beraz, mahoneroek eraman zuten 
garaikurra etxera. Eloy Crespok 
jaso zuen saria Ander Garai pre-
sidentearen eskutik.

Elorrio izan zen Arrasate Hiria 
txapelketako hirugarren prota-
gonista. Bizkaiko Ohorezko Erre-
gionalean jokatzen duen taldeak 
itxura ona eman zuen, baina azken 
metroetan motel ibili zen eta ez 
zen gol bat bera ere sartzeko gai 
izan.

"sentsazio onak"
Denboraldi-aurrean jokatzen diren 
txapelketatan, jokoa baino sen-
tsazioak dira inportanteagoak. 
"Aurreko astean Bergaratik sen-
tsazio txarrekin itzuli ginen. Gaur, 
ostera, Elorrioren kontra joka-
tutako zatiarekin geratzen naiz. 
Taldea indartsu ikusi dut eta 
sentsazio oso onak izan ditut", 
esan zuen bukaeran Gotzon Urtze-
laik, Mondrako entrenatzai-
leak.

Elorrioren kontra irabazi egin 
zuten arrasatearrek (1-0), nahiz 
eta gero ezin izan zuten etxeko 
txapelketa irabazi. "Etxeko saria 
irabaztea beti da inportantea. 
Liga txapelketa gogotsu hasteko 
aukera emango zigun, baina ezi-
nezkoa denean, taldearen jokoa-
rekin geratzea da onena", azpi-

marratu zuen arrasatearren 
entrenatzaileak.

Gainera, Arrasate Hiria futbol 
txapelketan Mondrak egin dituen 
fitxaketak ezagutzeko aukera izan 
zuten zaleek: Uribarren, Eraña,  
Barbero, Boyon eta Corcuera. 
Bostak esperientzia handiko joka-
lariak. Uribarren Hirugarren 
mailatik dator eta Eraña Bigarren 
B mailatik.

Mondrari irabazi ostean
Bergararrek ere pozik bukatu 
zuten txapelketa: taldeak eraku-
tsitako mailarekin eta garaikurra 
lortzeagatik.

Lehen partiduan husna ber-
dindu zuten Elorriorekin eta 45 
minutuko lehia erabakigarrian 
Mondra menderatu zuten. "Gure 
futbol txapelketako finala galdu 
egin genuen eta penaz geratu 
ginen. Gaur atera dugu arantza 
hori", zioen Aitor Arrieta entre-
natzaileak.

Bergarak ere taldean dituen 
aurpegi berriak erakutsi zituen 
eta itxura ona eman zuen. "Gu 
ere sentsazio onekin goaz etxera. 
Hainbat gauza zuzendu behar 
ditugu, baina pozik nago egin 
dugun lanarekin", adierazi zuen 
entrenatzaileak.

FuTbolA
FuTbolA

hilaren 21ean hasiko 
du mondrak prefe-
rente mailako txapel-
keta.
Zeintzuk dira den-
boraldirako aurrei-
kuspenak.
pausu bat gehiago 
ematea da asmoa. 
Urtebeteko esperien-
tzia daukagu eta 
igotzeko aukerak 
ditugu, baina lan handia egin behar-
ko dogu. iaz, partidu erabakigarrie-
tan huts egin genuen, eta sailka-
penean goian egon gura badugu, 
ezin dugu hutsik egin.

jokalari berriak ain-
tzat hartuta, zenbat 
aldatuko da mon-
daren jokoa?
jokalari berriek beti 
egiten dituzte ekar-
pen berriak. baloia-
rekin jokatzea gusta-
tzen zaie eta horrek 
eragina izango du 
taldearen jokoan. 
baina gure oinarria 

lana izango da.
Orduan, partiduz partidu?
bai, horixe! partiduz partidu lana 
egiten eta konpromiso sendoarekin. 
horrekin egingo dugu aurrera.

m.b.

"Igotzeko aukerak izateko gure 
oinarriak lana eta konpromisoa dira"

GoTzon urTzelAi | mondraKo enTrenaTzailea

gertu daude maho-
neroak liga txapel-
keta hasteko.
Ze helburu dituzue 
denboraldirako?
iaz, maila manten-
tzeko asko sufritu 
genuen, eta aurten 
etxeko lanak aurretik 
egin ditugu. Taldea 
indartu egin dugu. 
lau jokalari galdu eta 
bost jokalari ekarri ditugu.
Non egongo da ez sufritzeko 
kakoa?
Txapelketa ondo hasteak asko 
laguntzen du. emaitza positiboak 

lortuta, beste modu 
batera antolatzen 
dira partiduak. bes-
te kakoetako bat, 
etxeko partiduak 
izango dira. gehienak 
irabazi beharko ditu-
gu. puntu horiek dira 
i n p o r ta n te e n a k . 
etxean irabazita, 
kanpora puntuak 
lortzeko konfiantza-

rekin joango gara.
Futbol zelaiak ere beste itxura 
bat dauka.
guk eta agorrosinera datozen 
taldeek nabarituko dute aldea.

m.b.

"Iazko sufrimendua saihesteko, etxeko 
partidu gehienak irabazi behar ditugu"

AiTor ArrATe | bergaraKo enTrenaTzailea

Eloy Crespo irabazlearen saria jasotzen, Ander Garairen eskutik.  |   m.b.

Omenaldiko une bat.  |   m.b.

Zale askotxo batu zen Mojategiko harmailetan.  |   imanol soriano

Josu Juaristi baloiagatik lehian, Laudioko jokalari batekin.  |   imanol soriano

Mondrako eta Bergarako jokalari bana lehian, baloia buruarekin kontrolatzeko ahaleginean, Arrasate Hiria futbol txapelketan.  |   imanol soriano

aitor arrateren taldeak mondra menderatu zuen 
(1-0) eta elorrioren kontra berdindu egin zuen (0-0) 

bergarak 
irabazi du 
arrasate hiria 
futbol txapelketa

Denboraldi berriak hastear daude
Irailaren 14an hasiko da Ohorezko Erregional mailako liga 
txapelketa, eta maiatzaren 24an bukatuko da. Lehen jardunaldian 
Aloñak, Bergarak eta UDAk etxean jokatuko dute, Martutene, 
Zarautz eta Touringen kontra, hurrenez hurren. Antzuolak aldiz 
Ordiziaren zelaian jokatuko du. 2014-15 denboraldiko lehen 
derbia urriaren 18-19ko aste bukaeran jokatuko dute Antzuolak 
eta Bergarak, Estala futbol zelaian.

Mondrak, aldiz, irailaren 21ean hasiko du Preferente mailako 
txapelketa: Mojategin jokatuko du Tolosaren kontra. Maila berean 
lehiatuko den Aretxabaletak, Getariako hartuko du Ibarran. 
Debagoieneko bi ordezkarien arteko derbiak azaroaren 16an 
(Ibarra) eta martxoaren 22an (Mojategi) jokatuko dira. Liga 
txapelketa maiatzaren 17an bukatuko da.

aloñak aurpegi berri asko ditu aur-
ten. aulkian ere bai. igor serrano 
idiazabaldarra da entrenatzailea.
domekan hasiko da liga txapel-
keta. Zer moduz dago taldea?
orain arte lan ona egin dugu. min 
hartuta dauden jokalari batzuk 
ditugu, esperientzia handikoak 
direnak, baina gazte mailatik igo 
diren jokalariek ere lan ona egin 
dute.
jokalari beteranoetako batzuek 
taldea utzi dute. Nola beteko 
duzue hutsune hori?
gazte mailako jokalariekin. indartsu 
daude eta jokalari onak dira. espe-
rientzia apur bat galdu dugu, baina 
gazteek azkar ikasten dute eta 
segituan hartuko dute maila.

denbora gutxi daramazu Oñatin. 
Ezagutzen zenuen Aloña?
aloñako entrenatzailea izango nin-
tzela jakin nuenetik, hainbat parti-
du ikusi nituen azkoagainen. joka-
lariak pertsona moduan ezagutze-
ko lanarekin hasi nintzen. gainera, 
askotan jokatu dut aloñaren kontra, 
bai jokalari moduan eta baita entre-
natzaile moduan ere. badakit nola 
egiten duten lan oñatin.
Nola jokatuko du Serranoren 
Aloñak?
ditudan jokalarien araberako jokoa 
egiten ahaleginduko gara. niri gus-
tatzen zaidan jokoa baino, ditugun 
ezaugarrien araberakoa izango da. 
jokalari horiek ondoen egokitzen 
diren sistema antolatzen ahalegin-

tzen naiz. gero emaitzak ikusi 
beharko ditugu. askotan sistema 
onena topatzea baino zailagoa iza-
ten da emaitzarekin asmatzea. 
baina, ahaleginduko gara.
Azkoagainen ez zaizue zaleen 
berotasuna faltako.
eta asko eskertuko dugu. Futbola 
antzerkiaren modukoa da. beti da 
aberasgarriagoa zaleen aurrean 
jokatzea edo ikusleen aurrean 
antzeztea. etor daitezela azkoa-
gainera. ez dira damutuko.

m.b.

"Ditugun jokalarien ezaugarrien 
araberako jokoa egiten saiatuko gara"

iGor serrAno | aloñaKo enTrenaTzailea
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Junior eta bigarren urteko kade-
te mailetako 56. Mikel Deuna 
Saria esprintean erabaki zen. 
Xabier Contreras (Limousin), 
Thomas Cabanel (Castelsarrasin) 
eta Xuban Errazkin (Bazpi) indar-
tsu sartu ziren Unibertsitate 
etorbideko zuzenera. Bizikletan 
zutik ipini ziren hirurak, eta 
segituan atzean geratu zen Caba-
nel frantziarra. Beste bien arteko 
lehia itzela izan zen, helmugan 
zeuden zaleen txalo artean. Azken 
bultzakadan irabazi zuen Erraz-
kinek. Contresarek haserre guru-
tzatu zuen helmuga. 

Baina irabazlea erabakitzeko 
esprintaz gain, atzetik sartu ziren 
gainerako txirrindulariek, esprint 
estuak izan zituzten azken metroe-
tan. Horixe bera gertatu zitzaion,  
Ulma taldeko Julen Umerez oña-
tiarrari. Ezin izan zuen Vincent 
Cabanel gainditu eta bosgarren 
lekuarekin konformatu behar 
izan zuen. Hori bai: lehen deba-
goiendarra izan zen, eta baita 
lehen oñatiarra ere.

Atagoittin apurtu zen taldea
Tropela sakabanatuta heldu zen 
helmugara. Ormaiztegitik gora, 
Atagoittirako bidean apurtu zen 

taldea. Contrerasek, Cabanelek 
eta Errazkinek 20 segundoko 
abantaila hartu zuten eta atzekoek 
ezin izan zuten abantaila hori 
murriztu Udanarako bidean. San-
tipillau baserriko igoera gogorrean 
ere ezin izan zuten aurreko hiru-
kotea harrapatu.

Berotu ederra hartu zuten 
proba hasi zuten 70 txirrindula-
riek. Hori horrela, helmugara 32 
besterik ez ziren heldu.

sari banaketa ekitaldia
Lasterketa bukatuta, saria mere-
zi zuten txirrindulariak Foruen 

plazako kioskoan elkartu ziren. 
Lehen hiru sariez gain, mendiko 
saria (Julen Umerez), tarteko 
helmugaren saria (Vincent Caba-
nel), taldekako saria (Bazpi taldea) 
eta oñatiar onenaren saria (Julen 
Umerez) banatu zituzten antola-
tzaileek.

Xuban Errazkinek (Bazpi) pozarren altxatu zituen besoak, esprintean, Xabier Contreras atzean utzi ostean.  |   imanol soriano

Mikel Deuna Sariko podiuma, Foruen plazako kioskoan.  |   mireia biKUña

bazpi taldeko kideak contreras eta cabanel gainditu zituen helmugan

julen Umerez oñatiarra izan zen debagoieneko ordezkari onena

xuban errazkinek sprintean 
irabazi du oñatiko saria

TxirrinDulAriTzA

"Frantziarrek 
eraso bortitzak 
egin dituzte, 
baina ondo 
eutsi diet"
g u s t u r a 
zegoen erraz-
kin usurbilda-
rra lortutako 
garaipenare-
kin.
Zer moduz joan da laster-
keta?
hasierako 30 kilometrotan 
lasterketa kontrolatu egin dugu 
eta behin Udana igotzen hasi-
ta hasi dira erasoak. laukote 
bat ipini gara aurretik, tartean 
cabanel anaiak. eraso bortitzak 
egin dituzte, baina ondo kon-
trolatu ditugu contrerasek eta 
biok. esprintera indar gutxi-
rekin heldu naiz.
b e r o t u  e d e r r a  h a r t u 
duzue!
oñatiko proba gorabeheratsua 
da. aldapa gogorrak ditu eta 
erritmo handia egon denez, 
esfortzu handia egin behar 
izan dugu. dena den, lortuta-
ko emaitzarekin pozik gaude: 
lehen sariarekin eta taldekako 
sariarekin goaz etxera, eta ezin 
gara kexatu. lan ona egin dugu 
guztiok.

xubAn errAzKin 
irabazlea

m.b.

"Ezin izan dugu 
Atagoitin 
gainean hartu 
duten abantaila 
murriztu"
e t x e k o e n 
aurrean, mai-
l a  o s o  o n a 
erakutsi zuen 
Ulma taldeko 
oñatiarrak.
Esprintean laugarren lekua 
galdu duzu.
azkenean bosgarren lekuan. 
laugarren eskura izan dut, 
baina ezin!
Atagoitin apurtu da taldea. 
Udanan ezin aurreko ziklis-
tak harrapatu.
segundo batzuk hartu dituz-
te atagoitirako igoerako azken 
metroetan, eta Udanarainoko 
tartean saiatu gara haiek harra-
patzen, baina ezinezkoa izan 
da.
gaurko ibilbidea ezagutzen 
duzu. Horrek abantaila ema-
ten du?
baietz esango nuke. bereziki, 
mendateetako jaitsieratan.
denboraldia amaitzeko 
gogoarekin?
bai. azken lasterketa egin eta 
gero oñatiko jaiak.

julen uMerez 
debagoiendar onena

m.b.
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Eskubaloiko taldeek denboraldi
-aurreak egiten dituzten moduan, 
partiduetan legea aplikatzen duten 
epaileek ere lan saioak egiten 
dituzte. Atzo Oñatin elkartu ziren 
90 bat epaile. Eskola kiroletik 
hasi eta Asobal mailara arte epai-
leak egon ziren Euskal Herriko 
Eskubaloi Federazioak antolatu-
tako lan saioan. Arlo fisikoa eta 
teknikoa landu zituzten egun 
osoan zehar. 

Goizean goiz, korrika harra-
patu genituen. Baina, zer helbu-
rurekin?: "Batez ere, norbera 
fisikoki nola dagoen ikusteko. 
Era berean, proba hauetan mini-
mo batzuk gainditu behar dira 
norberak duen mailatik gora 
egiteko", esan zuen teknifikazio 
saioan parte hartu zuen Mikel 
Mantxola epaile oñatiarrak. 

Oñatiko saioan minimoa gain-
ditu ez zutenek beste aukera 
batzuk izango dituzte denboraldian 
zehar. "Minimoa egiten ez duenak, 
maila mantentzen du. Gora igo 
gura badu, berriro egin beharko 
ditu probak", esan zuen Mantxo-
lak.

Oñatin ospatu zuten teknifi-
kazio proba, gune estrategikoa 
delako. "Udalak kiroldegia eta 
Santa Ana uzten dizkigu eta gai-
nera Gasteiz, Bilbo eta Donostia 
aldetik datozenendako erdi-bidean 
dago", esan zuten antolatzai-
leek. 

Debagoieneko hiru epaile
Kanpotik joandakoekin batera, 
Debagoieneko hiru ordezkarik 
parte hartu zuten probatan: Xabier 
Iñurrieta eta Jontahan Vaz ber-
gararrek eta Mikel Mantxola 

oñatiarrak. Eurekin batera egon 
ziren eskola kiroletik hasi eta 
Asobal mailara artekoak. Tartean, 
Ford Mugarriren partiduak epai-
tzen dituztenak ere.

Eskubaloiko epaileek arlo fisikoa eta 
teknikoa landu dute oñatiko saioan

eskola kirolean hasi eta asobal mailara arteko ordezkariak egon dira

iñurrieta, vaz eta mantxola debagoiendarrek parte hartu dute

Eskubaloiko epaileak erresistentzia probak egiten Oñatiko kiroldegian .  |   mireia biKUña

Xabier Iñurrieta, Mikel Mantxola eta Jonathan Vaz epaileak.  |   joseTxo aranTzabal

"Epaileak 
kirolariak gara, 
eta fisikoki 
maila eman 
behar dugu"
juanjo gude 
asobal maila-
ko epailea eta 
euskal herriko 
Federazioko 
e p a i l e e n 
Federazioko presidentea da.
Epaileak ere fisikoki indartsu 
egon behar duzue.
hala da, eta gaurko moduko 
saioetan ikusten da nork entre-
natzen duen gehiago eta nork 
gutxiago. epaileak fisikoki 
indatsu egon behar du jokal-
dietara azkar heltzeko.  
Ezaugarri horiek berberak 
dira maila guztietarako?
bai. berdin da zein mailatan 
epaitzen den. epaileak kirola-
riak ere bagara, eta fisikoki 
gutxieneko batzuk behar ditu-
gu gure lana ondo egiteko.
Epaile gazte asko dago Oña-
tiko saioan. bide luzea dute 
Asobal mailara arte?
hemen dauden gehienak ez 
dira asobalera helduko, baina 
akaso bai, lehen nazionalera. 
eta ibilbidea nahiko luzea da. 
epaile izateko ikastaroarekin 
eta eskola kirolean epaitzen 
hasten dira.

nik 10 urte daramat aso-
bal mailan, baina horra hel-
tzeko, beste 11 urte egin nituen 
beste maila batzuetan.
Asobalen arbitro-lanak egi-
teak zer nolako eskaera 
maila eskatzen du?
Handia. Ezaugarri fisiko ber-
berak behar ditugu edozein 
kategoriatan lan egiteko, bai-
na eskaera maila handiagoa 
da asobalen eta nazional 
mailako txapelketetan. horre-
gatik, ezinbestekoa da arlo 
fisikoa eta teknikoa lantzea, 
hasiera hasieratik.

juAnjo GuDe 
asobaleKo epailea

m.b.

DATuA

Horiek izan ziren Oñatiko 
saioan egondako epaileak. 
Eskola kiroletik hasi eta 
Asobal maila artean 
jokatzen duten epaileak.

90
epailea

piloTA

joseTxo aranTzabal

Gazteen mailan, Intxausti eta 
Eliztegi bikoteak Salegi eta 
Garmendia bikotea menderatu 
zuen 22-17. Partidu luze eta 
gogorra izan zen, atzean 
erabakitakoa. Senior mailako 
irabazleak, Intxausti eta Elizegi 
izan ziren, Bolinaga eta Atxotegi 
bikoteari 22-20 irabazi ostean. 
Azken txanpan erabaki zen finala. 

Dorletako ama
saria Zegama
eta iruñara
joan da aurten

joseTxo aranTzabal

Beste urte batez bizikleta gainean mendian gora egin zuten Gatzagako 
jaietan. Uste baino txirrindulari gutxiago animatu zen, 105 pertsona 
irten ziren plazatik Olaun aldera ibilbidearen 32 kilometroak egitera. 
Neska-mutikoek ordea ondo erantzun zuten; 40 gaztetxok San Miguel 
plazatik Dorletako santutegira joan-etorria egin zuten atzo goizean.

uste baino txirrindulari gutxiago
MenDi biziKleTA
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Orain dela lauzpabost urte pro-
batu zuen lehendabizikoz fixed 
bizikleta bat, piñoi finkoduna eta   
balazta gabekoa, Xabi Altube 
oñatiarrak. Jakin-minak bultza-
tuta jarri zen horrelako bizikle-
ta baten gainean. Orain, jakin-min 
hori afizio bilakatu da eta laster-
ketatik lasterketara dabil. Bar-
tzelonan izan berri da txapelke-
ta batean.
Nolatan hasi zinen piñoi finkoko 
lasterketetan parte-hartzen?
Antton Zubia lagunak ekarri 
zuen modalitate hori Oñatira 
Italiatik. Guretzako erabat eze-
zaguna zen eta jakin-mina sortu 
zigun. Bizikleta ezberdinak ziren. 
Hala hasi nintzen. Izango dira 
lau edo bost urte. Gero lagunak 
elkar xaxatzen hasi ginen laster-
ketetan izena emateko eta orain 
hor gabiltza aurrera eta atzera. 
Beraz, fixed bizikletaren gainean 
ez daramazu horrenbeste denbora, 
baina txirrindularitzari lotuta gaz-
tetatik.
Bai, txirrindularitzan hamaika 
edo hamabi urterekin hasi nintzen 
eta horrezkero ez naiz jaitsi. Men-
diko bizikletan, errepidean eta 
ziklo-krosean ere ibili izan naiz. 
Modalitate gehienak probatu 
ditut.
Zer du piñoi finkoko bizikletak bes-
teek ez dutena?
Eskatzen du errepidean oso adi 
joatea, izan ere, ez duzu balazta-
rik. Sor daitekeen edozein uste-
kaberi aurre egiteko gertu egon 
behar zara. Tentsio horrek badu 
bere xarma.
Zenbateraino dago hedatuta kirol 
hau Euskal Herrian?
Egia esan, oraintxe dabil indarra 
hartzen. Orain dela hiru urte, 
Bilbon bakarrik zegoen modali-
tate honetako lasterketa bat. Gero 
Oñatin hasi ginen antolatzen eta 
aurten Donostian ere egin dute. 
Zegaman ere badabiltza txapel-
keta bat antolatu nahian.
Oñatin antolatzen den kantoikrit-ek 
beste urrats bat eman du aurten. 
kanpotik ere etorri da jendea...
Bai, badoa izena hartzen eta gero 
eta jende hobeagoa dator. Igarri 
zen mailak gora egin duela. Eta 
espero dugu hurrengo urtean 
gehiago etortzea, eta gero eta 
konpetentzia gehiago izatea.
lehen biak zeuk irabazi zenituen. 
Aurten gurpila zulatu ez bazitzaizun 
zer gertatuko zen?
Hainbatek esan zidaten irabazi 
egingo nuela, baina ez, ez nuen 
irabaziko. Bigarren egingo nuen, 

akaso, baina ez nintzen lehen 
postuan helmugaratuko.
kantoikritek zerbait berezia du 
beste lasterketekin alderatuta?
Zirkuituak harrizko zorua du eta 
hori berezia da. Besteetan ez dago 
horrelakorik. Milanekoa izan 
daiteke antzerakoena. Hangoan 
ere kale estuak eta kurbak dau-
de, baina harrizko zorurik ez. 
Hori Oñatiko esklusiboa da.
Zenbat lasterketetan hartu duzu 
parte dagoeneko?
Bilbokoan izan ginen –hura behin 
bakarrik antolatu zuten–. Oñatin 
hiru bider korritu dut, Gijonen 
birritan egon gara eta Bartzelonan 
beste birritan. Hil honen 20an 
Madrilera goaz. Asteburu hone-
tan Leonen zegoen beste bat, 
baina ez gara joan. Izan ere, ezin 
da astebururo kanpora joan. 
Abuztuan izan zara bartzelonan, 
ez al duzu oporrik hartu?
Bai, izan gara oporretan, baina 
hori ere bizikletan. Eslovenian 
egon gara zakutoekin.

bartzelonan txukun aritu zinen. 
gustura eginikoaz?
Emaitza ona baino, jendea nik 
egin nuenaz gustura gelditu zela 
esango nuke. Izan ere, 46. egin 
nuen. Ez da emaitza on-ona, bai-
na lehian zegoen maila ikusita, 
pozik ziren gertukoak. Izan ere, 
oso jende ona zegoen, profesio-
nalak. Ez dago honetatik bizi den 
inor, baina badaude dirulaguntzak 
dituztenak eta honi dedikazio 
gehiago eskaintzen diotenak. 
Bartzelonakorako 244 pertsonak 
genuen izena emanda eta laster-
ketarako 85 sailkatzen ziren soi-
lik. 1 Formulan bezala, aurretiaz, 
hogei minutu zenituen zirkoitoan 
ahalik eta itzuli azkarrena egi-
teko, eta lehenengo 85ak sailka-
tzen ziren. Sei multzo zeuden eta 
ni nire multzoko bigarren geldi-
tu nintzen. Lasterketarako, 62.
en sailkatu nintzen irteeran eta 
46. postura aurreratzea lortu nuen. 
Gertukoak oso pozik zeuden 
horrekin.

Zein herrialdetan du indar gehiago 
kirol honek?
Talde alemaniar on bat dago edo 
asko dira estatubatuarrak edo 
Puerto Ricokoak, adibidez. Toki 
horietan lehenagotik ezagutzen 
dute kirola eta laguntza gehiago 
daude. Bartzelonako lasterketara 
faborito bezala etorri zena Puer-
to Ricokoa zen, esaterako. Kana-
dan, Errusian eta Ukrainan ere 
nahiko hedatuta dago. Austra-
liarrak ere nahiko onak dira. 
Izan ere, herrialdearen zati han-
di bat desertua da eta pistako 
modalitatean ibiltzen dira asko. 
Eta zela pistako eta piñoi finko-
ko ezaugarriak nahiko antzera-
koak diren...
Eta zuk non entrenatzen duzu?
Errepidean ibiltzen naiz. Ez da 
egokiena. Pistan aritzea egokia-
goa izango litzateke, baina baita 
aspergarriagoa ere. Belodromo 
bati bueltaka aspertu egiten naiz, 
ez dut horretarako balio. Azken 
finean, ez naiz horretatik bizi; 

afizio bat da. Lortutakoa lortu 
eta kitto.
Zer eskatzen du kirolak, fisiko ona 
izatea eta zer gehiago?
Hanka onak eskatzen ditu eta 
teknika apur bat. Balaztarik ez 
izatean, pixka bat bizia izan behar 
zara. Bestalde, potentzia asko 
behar da. Azkenean, piñoi baka-
rrean zoaz denbora guztian. Pis-
takoei hori igartzen zaie, poten-
tzia asko izaten dute. Indarrak 
ere ondo neurtu behar dira. Ari-
negi joanez gero, hanketan inda-
rra faltan izaten da gero.
lasterketak egiten jarraitzeko asmoa 
duzu? baduzu kirola serioago har-
tzeko asmorik?
Afizioa bakarrik dela esango 
nuke. Bartzelonakoa, adibidez, 
Munduko Kopako lasterketa bat 
da. Horrekin batera Milanen 
egiten da beste bat eta New Yor-
ken bi. Lau lasterketa horietan 
puntu gehien lortzen dituena 
izaten da irabazlea koparen ira-
bazlea. Bartzelona gertu dago 
eta joan gara, baina besteak... 
New Yorkera joateak izugarriz-
ko aurrekontua du, ez da posible. 
Milanekoa... Lagunak badabiltza 
bertara joan behar dugula esaten, 
baina ez dakit... Gurea afizioa 
da eta ez beste ezer, baina jarrai-
tu dugula ziur.

xabi altube | Txirrindularia

"balaztarik ez izatean, tentsioa 
sortzen da eta horrek badu xarma"

Xabi Altube fixed bizikletarekin, Oñatin.  |   i.g.

"Oraintxe dabil 
kirola indarra 
hartzen gurean, 
poliki-poliki"

"Nirea afizioa da eta 
ez beste ezer. 
lortutakoa lortuz 
eta kitto"

"bizikleta ezberdina 
zen eta jakin-mina 
sortu zigun; hala 
hasi ginen kirolean"

'Fixed' bizikleta modalitateko lasterketan hartzen du parte xabi altube oñatiarrak

bartzelonan egon berri da mundu mailako proba batean eta lan txukuna egin du 
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Irailaren 21ean Irrien Lagunak Gizartegintza Elkarteak 
antolaturik Arrasaten ospatuko den Bizipozaren Jaiaren (BPJ) 
harira, eta Goiena Komunikazio Taldearekin elkarlanean, 
eskaintza hauek egin nahi dizkizuegu bi elkarteok.
irailaren 30era arteko eskaintza da.

*Izakinak agortu arte.

ZAtOZ gOIENAkO EgOItZArA IZENA EmAtErA, IrAIlArEN 30A bAINO lEHEN: Arrasateko Otalora lizentziaduna 31n gaude.

AFESTTA · ASPANOGI · KALE DOR 
KAYIKO · GKEF · CHERNOBILEN 
LAGUNAK · BEROA · PAUSOKA · 
UME ALAIA · BANAIZ BAGARA · 
ARNASA · ETIOPIA UTOPIA ·AURRERA 
ATERA · GURE SEÑEAK · BOCALAN 
BIAK BAT · GIZAKIEN LURRA · AMPGYL · 
GEHITU · GURE NAHIA ELKARTASUNA

ELKARTEAKANTOLATZAILEA

EKIN EMAKUME TALDEA · PORTALOI  KULTUR
ELKARTEA · ERRALDOI ETA KILIKIEN KONPARTSA ·
ARRASATEKO GAZTETXEA · MARITXU KAJOI ETA 
SANTAMAS KOMISIÑUEK · ARIZMENDI IKASTOLA · 
ARRASATE HERRI ESKOLA · ASPACE · BAGARA
HERRIGINTZAN · TXIKITXU-ARROSTAITZ DANTZA
TALDEA · EREINDAJAN · SEXOLOGIA ZERBITZUA ·
AED ELKARTEA 

LAGUNTZAILEAK BABESLEAK

Euskara irabazle, denok irabazle!

1. eskaintza
goiena klubeko Harpidetza +  
IrrIA aldizkaria Harpidetza

• Irrien Lagunak motxila*
• BPJ kamiseta* 
• BPJ familiarentzako sarrera 2. eskaintza

goiena klubeko 
bazkideendako

• IRRIA aldizkaria harpidetza 
• BPJ kamiseta* 
• BPJ familiarentzako sarrera

60€

30€

Gainera, eskaintza berezi hau!

SARRERA: Banakakoa: 5 e · Gurasoak DOAN · Irrien Lagunak txarteldunak: DOAN
BAZKARIRAKO TXARTELA: 5 e · Egunean bertan erosi ahal izango da

www.bizipoza.org

Informazioa: 943 25 05 05 edo kluba@goiena.com

SARRERAK SALGAI
• Elkar Dendak:
Arrasate eta Bergara
• Arrasateko Gazte Bulegoan
• Egunean bertan
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uDAKo ArGAzKien x. GoienA leHiAKeTA
Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.eus/argazkiak

udakoargazkiak udakoargazkiakbaita hemen ere:

HonDArTzA eTA MenDiA. pylaren dunan aurtengo ekainean ateratako 

argazkia da goikoa. egileari zalantza geratu zitzaion: "hondartza edo el 

corte ingles da?" /Argazkia: Martin Uriarte /Arrasate

TAnzAniAKo biziTzA. afrikan,Tanzania herrialdean egindako argazkia da. 

hango herrixka bateko eguneroko bizitza irudikatzen du. /Argazkia: Edurne Idigoras

llAnes. oñatiarrak asturiaseko hondartza eder horretan 
egindako argazkia bidali du. /Argazkia: IJon Garate /Oñati

TxilArrAK. argazkia abuztuko egun batean zorkrutzen ateratakoa 

da. Kolore desberdinetako txilarrez betetako alfonbra bat zegoela 

ematen zuen. /Argazkia: Ane Pico /Oñati

ApAr FesTA. sopelako san pedro jaietan ikastolako jolaslekuan 

umeentzako gunea jarri zuten. apar festa egin zuten eta umeek 

primeran pasa zuten (eta gurasoak pozik!). Udako egun bero 

baterako plan aparta! /Argazkia: Aimar Elortza Gorrotxategi  /Arrasate

 GoizArGiA MuruTiK. argazkia goiz eder baten murutik aterata zuten. eguzkiak, 

irteten ari dela, mendizalearen silueta nabarmendu egiten du. /Argazkia: Uxue Bengoetxea 

Romaratezabala 

uMeAK bArrezKA. mozambiquen umeak barrezka. /
Argazkia: Raul Gonzalez

iTsAs-lAMiAK. 2013ko udan galiziako boiro herrian ateratako irudia da. sei t'erdietan 

boiro eta galiziako itsasertz askotan txirlak edota barraskilotxoak biltzen dituzten pertsonen ogibi-

dea ageri da. autokarabanan esnatu eta malkarrak kenduta bizirik dirauen lanbide tradizional baten 

egunerokoa erakutsi nahi duen erretratua. /Argazkia: Joxe Mari Gabilondo Millet  /Bergara

pArADisuKo ilunAbArrAK. Thailandia hegoaldeko Koh Tao  

irlan atera zuten goiko argazkia, aurten abuztuaren 17an. /Argazkia: 

Joseba Gabilondo /Eskoriatza

bAsoA KrisTAlezKo bolAn. Thailandiako Koh racha yai uhar-

tean ateratakoa da 2013an egindako bidaian. bertako palmera basoa 

agertzen da kristalezko bola baten bitartez. /Argazkia: Xabier Urteaga /Oñati

iKAsleeKin. Tanzaniako ng'iresi herrialdeko ikastolako mutikoekin. aurtengo uztailean egindak argazkoa da. /Argazkia: Ainara Aranzabal Lasagabaster /Aretxabaleta

 MAsAi MArAKo eMAKuMeeKin. ainara, Kenyan masai marako emakumeekin. /Argazkia: Juan Antonio Cruz 

Remedios /Aretxabaleta

HiMbA eMAKuMeA. nambia iparraldean himba herrialde bat bisi-

tatu genuen eta bidaiako esperientziarik izugarrienetakoa izan zen. 

emakume hau bere herrixkan zegoela atera nuen argazkia. /Argazkia: Mikel 

Zamora /Aretxabaleta

KAyAKeAn. oria ibaian, abuztu honetan, orion alokatutako 
kayakean. lortuko ote zuen  pasatzea? /Argazkia: Andoni Iñarra  /Arrasate

iTxAsoAn jolAsien. cambrillsen aurtengo abuztuan 
ateratakoa da. aritz bere seme paulekin agertzen da. /Argazkia: 

Luis Errasti/Aretxabaleta 

Oinarriak*

• Parte-hartzaile bakoitzeko, gehienez, 
5 argazki.

• Argazkiarekin batera adierazi beharko 
dira: 

 – Egilearen izen-abizenak eta herria.
 – Harremanetarako telefonoa.
 – Argazkia noiz eta nongoa den.
 – Argazkian zer eta nortzuk agertzen 

diren.
• Argazkiak jasotzeko epea:  uztailaren 

11tik irailaren 21era arte (biak barne).
• Argazkiak aurkeztu ahal izango dira 

paperean edo digitalizatuta (pape-
rean ondo erreproduzitzeko adinako 
bereizmenarekin).

• Bidali argazkiak eta aipatutako datu 
gUzTiaK argazkiak@goiena.com helbi-
dera, edo goienara ekarri: arrasaTe: 
otalora lizentziaduna 31, arrrasate. 

• Egoitzara ekartzekotan, kartazal batean 
sartuta (egilearen izen-abizenekin), cd 
batean edo argazki digitalak gordetzeko 
beste edozein euskarritan eta jpeg 
formatuan.

• Udako argazkiak izango dira: berdin da 
aurtengo udan ateratakoak izatea edo 
beste uda batekoak.
beste inon argitaragabeak izango dira.•	

sariak:
1. saria: nikon d3100 
reflex argazki-kamera 
digitala eta 18-55 mm-ko 
objektiboa. bergarako 
Kb photoestudio 
argazki-dendaren eskutik.
2. saria:  orioko aisia 
hotelean, zirkuitu termala eta bazkaria edo afaria, arrasate bidaiak-en 
eskutik. 
3. saria: bi pertsonarendako afari edo bazkaria leintz gatzagako gu-
re ametsa jatetxean.
Herritarren saria: spc 5604s liburu elektroniko irakurgailua 
arrasateko eroski hipermerkatuaren eskutik.
boto emaileentzat saria: munduko kafe ezberdinen otarra, arra-
sateko Karibu dendaren eskutik.* Oinarri guztiak: ttiki.com/70956

J A T E T X E A

laguntzaileak:

antolatZailea:

munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua



gOIENA  |  2014-09-08  |  asTelehena 29 goienako uDai

uDAKo ArGAzKien x. GoienA leHiAKeTA
Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.eus/argazkiak
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Zapatuaz geroztik zortzi eskulto-
reren 24 lan ikus daitezke Aran-
tzazuko Gandiaga Topagunean. 
Rikardo Ugarte, Jose Ramon Anda, 
Jose Zugasti, Iñaki Ruiz de Egi-
no, Iñigo Arregi, Iñaki Olazabal, 
Koldobika Jauregi eta Guillermo 
Olmo dira Amets-kabi izeneko 
erakusketan euren piezak jarri 
dituzten artistak, denak ere 1942 
eta 1960 artean jaiotakoak. 

"Beste bi belaunaldi oso indar-
tsuren artean harrapatuta gera-
tu den belaunaldia da", azaldu 
zuen egubakoitzean egin zen 
inaugurazio ekitaldian Xabier 
Saenz de Gorbeak, erakusketaren 
zuzendari artistikoak. Bere esa-
netan, Aranzazu Gaur Fundazioak 
antolatutako erakusketa egiteko 
ideia eskultoreena eurena izan 
zen: "Euren sortze-ikuspegiaren 
ezagutza sozialean hutsune bat 
dagoela konturatu ziren eta inda-
rrak batzea erabaki zuten". 

Antzekotasunak eta aldeak
Belaunaldi berekoak izateaz 
gain, zer dute komunean zortzi 
artistek? "Denbora eta espazioa 
interesatzen zaizkiela, kontzep-
tu hauei buelta ematea", dio 
erakusketaren zuzendari artis-
tikoak. "Hausnarketarako kon-
tzeptuak dituzte; baita materia, 
estruktura eta prozeduren bidez, 
esperientziarako ere. Ez izaera 
konplexuko gaiak erabiliaz; 
baizik eta izaera sentsorialeko 
gai eta erreferentziekin, uki-
menaren bidez ere uzten dute-
nak obrara gerturatzen". Saenz 
de Gorbearen esanetan baina, 
bakoitzak bere izaera propioa 

du, eta, eta zaila izan zaio kon-
takizuna egitea.

Erakusketaren kokalekuari 
buruz galdetuta, Saenz de Gorbeak 
dio, Arantzazu mugarri bat dela 
Euskal Herriko abangoardia 

estetikoei dagokionez: "Gura edo 
ez, denok gara Arantzazuko seme
-alaba, ikastetxeetatik-eta, denok 
etorri gara-eta hona umetan. 
Nola hazi den ikusi dugu, eta 
denok gara natura indartsuaren 

testigu. Indartsua da, era berean, 
artistek beronen aurrean era-
kusten duten energia. Naturaren 
eta artearen lengoaiak tentsioan 
jartzen dira, baina harremanetan 
ere bai".

urriaren 19ra arte
Erakusketa urriaren 19ra arte egon-
go da zabalik: bariku eta zapatuetan 
11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 
19:00etara, eta domeka eta jaiegu-
netan, 11:00etatik 14:00etara. 

itzalean egondakoak, argitara
zortzi eskultoreren lanak batzen dituen 'amets-kabi' erakusketa zabaldu dute arantzazun

Erakusketan parte hartzen duten eskultoreak, egubakoitzeko inaugurazioan. Ezkerretik eskumara: Zugasti, Olmo, Jauregi, Arregi, Olazabal, Ugarte, Anda eta Ruiz de Egino.  |   T.m.

riKArDo uGArTe Erakusketako beteranoenaren hiru piezak Brankak 
sortakoak dira. "Jorge Oteiza eta Nestor Basterretxearekin adiskidetasun 
handia nuen, eta etorri nintzen eurengana Arantzazura. Lehen aldiz nire 
obra batekin itzultzea urrats handia da. Errepikatu egin behar da".

KolDobiKA jAureGi Burdina edo harria bezalako materialak lantzen  
dituen artistarentzat, sorpresa bat izan zen erakusketa jartzeko 
Arantzazu Gaur Fundaziotik jasotako proposamena: "Erakusketa bera 
baino, sinbolikoki duen karga da hemen garrantzitsuena".

iñiGo ArreGi Eskultore arrasatearraren hiru piezetako bat –argazkian 
ikusten dena–, espresuki erakusketarako egin du: "Arantzazuko 
triangelua du izena, egurrezkoa da eta naturak, arteak eta 
izpiritualtasunak osatzen duten nahasketa islatu gura du".

jose zuGAsTi Alanbrea da bere lanen oinarria. "Niretzat oso berezia da 
erakusketa Arantzazun izatea: batetik, artista oso interesgarriekin lotuta 
dagoelako; bestetik, erreserba izpirituala delako. Egungo krisiarekin, baita 
artean dagoenarekin ere, hemen egotea gogojardunak egitea bezala da".

T.m.

T.m.

T.m.

T.m.
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jAgObA dOmINgO  |  arrasaTe

Thaïs Morell brasildarrak Kul-
turate akustikoen muga goian 
jarri zuen. Ordu eta erdiz ikusleak 
liluratu zituen eta folkloreak, 
jazzak eta bossa-novak eskua 
ematen duten unibertsora era-
manez. Hori gutxi balitz, amai-
tzeko arrasatearrak zutik, dantzan 

eta bi ahotsetara kantatzen jarri 
zituen sanba erritmora. Mundu-
ko folklore musikarekin maite-
minduta dagoela aitortu zuen 
brasildarrak, eta bere musikak 
horien eragin zuzena du. Erritmo, 
tempo eta egitura ezohikoak era-
biliz, bakarka zein taldearekin, 
Cancionera diskoaren errepasoa 

egin zuen entzuleen arreta guztiz 
bereganatuz. 

Morell ondo baino hobeto 
babestuta etorri zen, teklatu zein 
zeharkako txirulan Andres Bel-
monterekin; kontrabaxuan Ales 
Cesarinirekin eta perkusio lane-
tan David Gadearekin. Azken 
horrek egundoko lana egin zuen 

dozenaka tramankulurekin More-
llen makineria martxan jartzen. 

Murugarren, etxean bezala 
Telecasterra eskuetan eta Rafa 
Acevesen organoaren babespean, 
Txuma Murugarren egubakoitzean 
izan zen Arrasaten. Kulturate 
akustikoen seigarren edizioari 
hasiera eman zion oreretarrak, 
publikoarekin solasaldia egiten 
zuen bitartean. Murugarrenek 
erosotasuna transmititu zien 
ikusleei, momentu askotan croo-
ner baten paperean sartuta eta 
beste batzuetan Acevesen lagun-
tzarekin, Faemino y Cansado 
umoristen rola hartzen. 

Hala ere, musikaren hotsak 
eraman zituen ikusleak Kultu-
ratera. Murugarrenen eztarritik 
irteten zen ahots urratuak eta 
telecaster gitarraren jatorrizko 
tinbre gordinak, entzuleak harra-
patu zituen Acevesen ezinbeste-
ko laguntzarekin, horrek ematen 
baitzion Murugarrenen gordin-
tasunari kontrapuntu organoaren 
goxotasunarekin. 

popa eta elektronika atzo
Dotore donostiarraren bisitak ere 
ikusmina piztu zuen eta jende 
nahikotxo hurbildu zen Kultura-
tera atzo, domeka, iluntzeanVa-
riaciones lan berriaz gozatzera.

Thaïs Morell, Andres Belmonte eta Ales Cesarini.  |   imanol soriano

bossa-nova, jazz eta pop 
elektronikoaren dotorezia 
kulturaten hiru egunez 

Kulturate akustikoen lehenengo asteburua borobila izan da

Thaïs morell izan da aurkikuntza handiena; ikusleak kantuan jarri ditu

j.d.  |  aramaio

Udako oporrak amaituta, musi-
ka Sastiñara bueltan etorri zen 
egubakoitzean, eta ez edonola 
gainera. B3 Dixieland gasteizta-
rrak Aramaiora gerturatu ziren 
20ko hamarkadako dixie musika 

berpiztera, New Orleanseko doi-
nuak gurera ekarriz; eta beste 
behin, Sastiñako ermitatik Ara-
maioko Bizente Goikoetxea pla-
za gogotik alaituz, saxo, tronboi, 
klarinete, banjo eta kontraba-
xuaren oihartzunekin.

Ohiturari eutsiz, hasieran 
hotz xamar hasi zen publikoa, 
baina errepertorioarekin aurre-
ra jarraitu ahala eta musikariak 
berotzen hasi zirenean gozatu 
ederra hartu zuten bai lehenen-
goek, baita bigarrenek ere.

Begoña Divar abeslari eta 
klarinete jotzaileak gidaturiko 
zazpikotea gogotsu aritu zen; 
esandako 20ko hamarkadako doi-
nuak gurera ekartzen eta doto-
rezia eta estiloarekin jazz musi-
karen hastapeneko estandarrak 
propio egiten. Besteak beste, Joe 
Oliver, Spencer Williams edo Kid 
Ory maisuen ikasbideak jarraitzen 
dituzte gasteiztarrek eta eguba-
koitzean argi utzi zuten Gastei-
zeko Jazzaldian parte hartzearen 
arrazoia.

blues, jazz eta bluegrass-a
Dixie musika ordea ez da prota-
gonista bakarra izango Sastiñan 
irailean zehar. Datorren eguba-
koitzean Four Friends bilbotarrek, 
jazz eta soul doinuak eskainiko 
dituzte; hilak 19an, The Roman-
ticosen blues klasikoa izango da 
entzungai; eta amaitzeko, iraila-
ren 26an, Algortako Wets Blue-
grass Band taldeak joko du.  

new orleanseko doinuek 
sastiña astindu dute
b3 dixieland gasteiztarrek 20ko hamarkadako 
doinuekin alaitu zuten egubakoitz arratsaldea

B3 Dixieland, Begoña Divar abeslariaren gidaritzapean.  |   imanol soriano

Txuma Murugarren, Kulturaten.  |   imanol soriano

m.b.  |  bergara

Ezusteko atsegina izan zen Anto-
nio Lizana abeslari eta saxofoi
-jotzailea zapatu iluntzean Ber-
garako Seminarioko jolaslekuan 
batu ziren entzuleendako. Cadi-
zeko gaztearen jazz-flamenko 
goxoak entzuleak aulkitik mugi-
tzeke izan zituen ordu eta erdiz. 
Saxofoiarekin jazzetik gertuago 
eta ahotsarekin flamenkora 
gehiago hurbilduz, bien arteko 

fusio erabat naturala erakutsi 
zituen. Taldearekin aritu zen 
–bateria, gitarra, baxua eta per-
kusioa– eta De viento bere lehen 
diskoaren errepasoa egin zuten. 
Hain zuzen, Euskal Herrian, 
Musikenen amaitu zituen Goi 
Mailako Jazz ikasketak eta ego-
naldi hartan sortutako Antonio 
Lizana Group proiektuarekin 
grabatu zuen zapatuan aurkez-
tutako diskoa.

antonio lizanak entzuleak poltsikoratu ditu 
bere jazz-flamenko goxoarekin 

Antonio Lizana saxofoiarekin zapatuko kontzertuan.  |   i.s.
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jAgObA dOmINgO  |  oñaTi

Iñaki Cerqueira oñatiarra asko-
rentzat Dj Kirrin bezala da eza-
guna, baina, oraingoan, disko-jar-
tzaile lana albo batera utzi eta 
produktore lana dela-eta da albis-
te. Lonelyowl Recods diskoetxea-
rekin kontratua sinatu du eta 
hiru hilean behin disko labur bat 
kaleratu beharko du. Dagoeneko 
Nameless eta Lonely01 kalean dau-
de eta luzerako proiektua da. 
Horrez gain, udan lan guztiaren 
fruituak jasotzen hasi da Cer-
queira. Izan ere, Richie Hawtinek, 
munduko dj ezagunenetarikoak, 
oñatiarraren Dark site (original 
mix) kantua erabili du hiru astez 
Enterexperience jaialdian.
Noiztik produktore lanetan?
Honetan sartu aurretik rap eta 
hip-hop musikan sartuta ibili 
nintzen. Egia esan, proiektuan 
kasualitatez sartu nintzen. Mikel 
Gil, Lonelyowl Records diskoe-
txeko nagusia, bazkari batean 

ezagutu nuen eta bertan nire 
kantu pare bat jarri nizkion mugi-
korrean. Gil diskoetxea sortzeko 
prozesuan zebilen, Euskal Herri-
ko jendea fitxatzen zebilen eta 
harekin kontratu bat sinatzeko 
proposamena egin zidan. Baiezkoa 
eman nion eta hori dela-eta hiru 
hilean behin disko labur bat kale-
ratzeko konpromisoa hartu dut.
Nolakoa da sortze prozesua? 
Hutsetik hasten naiz. Gaur egun, 
pertsona askok eredu antzekoak 
erabiltzen dituzte kantuak sortze-
ko, gero ereduen gainean hainbat 
aldaketa egiten dituzte eta kantu 

propio bezala aurkezten dituzte, 
baina emaitzan antzematen da. 
Horrek ekartzen du azkenaldian 
kantu asko antzekoak izatea. Nire 
sortze prozesua hutsetik hasten 
da; pixkanaka base erritmikoa 
izango zena egiten dut eta horren 
ostean hainbat efektu eta detaile 
grabatzen ditut. Dena etxean dudan 
estudioan egiten dut, azkenaldian 
gauez lan egin eta horren ostean 
hasten naiz konposatzen. Gaur 
egun, disko-jartzaile askok pro-
duktore lanak ere egiten dituzte; 
bestela, nire ustez, lekuz kanpo 
geratzen zara. Zure kantuak egin 
eta disko-jartzaileek horiek era-
biliz gero, horrek ospea eta erre-
konozimendua ematen dizu. Gil 
momentu honetan Miamin, Ams-
terdamen, Milanen... dabil diskoak 
jartzen, eta hori bai beretzako eta 
baita niretzako ere oso onuraga-
rria da; azkenean, nire musika 
munduan zehar eramaten du. 
Zein kontzeptu dituzu buruan kon-

posatzeko orduan?
Azken finean, musika da eta musi-
ka elektronikoak musikaren oina-
rri berak jarraitzen ditu. Patroi 
bat jarraitu beharra dago; 4x4, 
esaterako, eta horren ostean sin-
tetizadoreak, efektuak, ahotsak...
edo dena delakoa sartzean ere 
harmonia bat jarraitu behar da. 

Rock kantu batean bezala ezin 
duzu sintetizadorearekin la nota 
bat egin eta baxuarekin sol bat. 
Hori guztia kontutan izanda, egun 
bakoitzeko aldartearen eta per-
tzepzioaren arabera kantu lasaia-
goak edo alaiagoak izan daitezke. 
Egia esan, ni musikari etiketak 
jartzen oso txarra naiz. Lonel-
yowlekin ateratako diskoak, adi-
bidez, Frantziara bidaltzen ditu-
gu masterizatzera eta bertakoek 
esan ohi didate zein musika den, 
deep-house kantu bat den edo 
nu-diskotik gertuago dagoen. 
kontratuak ere jarraitasuna era-
matera behartzen zaitu.
Bai; bestela, askotan musika egi-
ten dugunoi gertatzen zaiguna 
zera da: etxean hainbat abesti 
gordetzen ditugu eta horiek kale-
ratzea lan handia da. Lonelyow-
lekin sinatu dudan akordioarekin 
nire burua ere sortzera behartzen 
dut, gutxienez urtean lau disko 
argitaratu behar ditut. Hasiera 
baten, diskoa ez da formatu fisi-
koan kaleratzen, Beatport plata-
forman jartzen da salgai, eta, 
bertan salmentak izanez gero, 
diskoa biniloan kaleratzeko auke-
ra egongo litzateke. Kantuak 
saltzea oso zaila izaten da, baina 
nire kasuan, gutxienez, badakit 
India inguruan erosi duela batek 
edo bestek. Gainera, diskoetxea 
promozio guztia egiteaz arduratzen 
da, eta hori lagungarria da.
bildumako lehenengoak Itsaso 
lehorra du izena.
Bai, Itsaso lehorra Alertha Record-
sekin kaleratu dut, beste elektro-
nika estilo bat da, deep-house edo 
nu-disko estiloa. Lonelyowlekin 
beste estilo batzuetako kantuak 
egiten ditut; beraz, Gilekin hitz 
egin ostean, kantu horiek Alertha 
Recordeskin kaleratzea erabaki 
genuen. Azken finean, bai nire-
tzako baita beretzako ere positiboa 
zen; izan ere, nire musika zabal-
tzen dugu eta, nire izena Lonel-
yowlekin lotuta dagoenez, diskoe-
txea ezagutzera ematen dugu.

richie hawtinek oñatiarraren 'dark side' kantua erabili du hiru astez 

etxeko estudioan buru-belarri lanean dabil produktore lanetan

"urtean lau disko 
kaleratu behar ditut 
lonelyowl 
diskoetxearekin"

Iñaki Cerqueira, Dj Kirrin, bonbilla eskuetan duela.  |   xabier rezabal

zerTzelADA

itsaso lehorra

estiloa: deep-house, Nu-disko.
egilea: iñaki Cerqueira (Oñati, 2014).
argitaletxea: Alertha records.
iraupena: 22:41 minutu.

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

cerqueira

"musika 
elektronikoaren 
oinarrian ere 
harmonia dago"

naMeless

estiloa: Elektronika.
egilea: iñaki Cerqueira (Oñati, 2014).
argitaletxea: Lonelyowl records.
iraupena: 27:21 minutu.

lonely01

estiloa: Elektronika.
egilea: iñaki Cerqueira (Oñati, 2014).
argitaletxea: Lonelyowl records.
iraupena: 22:25 minutu.
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Testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

l.Z.  |  arrasaTe

Bailarako neska-mutiko gehienek 
gaur, astelehena, emango diote 
hasiera ikasturte berriari. Badi-
ra egun batzuk guraso gehienok 
lanera bueltatu ginela, eta esko-
len hasierarekin pauso berri bat 
emango dugu denok ohiko ordu-
tegietara eta zereginetara.

Urtero legez, ohikoak dira 
normaltasunerako itzulera hone-
tan hedabideetan eta sare sozia-
letan ematen dituzten aholkuak 
eta gomendioak. Aipagarrienen 
artean dago umeari dituen kezkak 
edo beldurrak plazaratzeko auke-
ra ematea. Atera gaia eta entzun 

umeari. Ezinegona sortzen due-
nari buruz hitz egiteak laguntzen 
du urduritasun hori jaisten. Lagun-
garria izan daiteke ikasturte 
berriaren hasierak ekarriko dituen 
abantailak nabarmentzea: lagu-
nekin topo egitea, ikasturtean 
egingo dituzten txangoak edo 
ekintzak, ikasiko dituenak... 

Ordutegi eta martxa norma-
lera apurka-apurka bueltatzeak 
ere laguntzen du. Lotarako ordu-
tegia, jatorduetakoak... Hala, 
lehenengo egunetako logurak eta 
nekeak sor ditzaketen suminkor-
tasuna eta kasketak murrizten 
laguntzen du.

Umearekin batera prestatu 
eskolarako materiala: amantala, 
motxila, margoak... Lagunduko 
dio datorren aldaketaz kontzien-
tzia hartzen.

Aukera berriak
Iraila ikasturte berria planifika-
tzeko unea ere izan ohi da fami-
lia askotan. Ze erritmo izango 
dugu ikasturtean? Ze ordutegi? 
Zenbat eta zein eskolaz kanpoko 
jarduera umeek? Eztabaida dago 
eskolaz kanpoko jardueren kome-
nigarritasunaren inguruan. Ohi-
ko aholkuak dira eskaintza ondo 
aztertzeko, eta erabakia hartu 
aurretik umearen interesguneak 
kontuan hartzeko.  Ez izan zalan-
tzarik, umeak gehien eskertuko 
duena gurasoekin egotea eta jolas 
ez arautuan aritzea izango dira. 
Horregatik, behin martxa hartu-
takoan egin jarraipena: nola 
amaitzen du eguna umeak? Pozik, 
haserre, nekatuta, gainezka egin-
da...? 

ohiko erritmora itzuliko dira asteon familia asko 
eskolarekin eta eskolaz kanpoko jarduerekin  

Ikasturtea planifikatzeko 
sasoian, izan baikorra

l.Z.  |  arrasaTe

Iaz argitaratu zuen Herminia 
Mas idazle katalanak El dino-
saure i la sequoia. Arretxeko 
Haritza argitaletxeak kalera-
tu du euskaraz. Dinosauroa 
eta sekuoia izeneko ipuinean, 
naturak lezio ederra ematen 
dio dinosauro gazte bati. Hark 
uste du indarra erabiliz nahi 
duen guztia lor dezakeela, 
baina ez da konturatzen indar-
keriak irtenbiderik gabeko 
egoera batera bultzatzen due-
la, beti ager daitekeelako hura 
baino indartsuagoa den nor-
bait. Eta hori da gertatzen 
zaiona.

Hain zuzen ere, indarke-
riaren alferrikakotasunaz eta 
izaki bizi guztiak errespeta-
tu beharraz gogoeta egitera 
bultzatzen du Herminia Mas 
idazlearen ipuinak. Era 
berean, 2 urtetik aurrera 
kontatzeko modukoa da, eta 
5 urtetik gorakoek irakurtze-
ko modukoa.

'Dinosauroa eta 
sekuoia' ipuinak, 
irakasgai polita 

e r r e z e ta

l.Z.  |  arrasaTe

Bi kilometroko igoera polita 
egin daiteke Villamayor de 
Monjardin herrian abiapun-
tua hartuta. Herriko fron-
toiaren ondoan dagoen Ilar-
gia tabernan eskatuko dugu 
gazteluan sartzeko giltza, eta 
gorantz abiatuko gara galbi-
derik ez duen bidean. Hori 
bai, itzal gutxiko bidea da. 
Gaztelua  erromatarrek erai-
kia, musulmanen gotorleku 
izana eta Iruñeko errege 
Antxo Garcesek bere egina 
izan zela diote historialariek. 
Karlisten gotorlekua ere izan 
zen Deio.Igoera erraza da: bi 
kilometro eta 208 metroko 
desnibela ditu. Gaztelutik 
bista zoragarriak daude. Erdi 
Arokoak dira gazteluaren 
horma zatiak, baita euri-urak 
jasotzeko antzinako biltegia 
ere. San Estebanen omenez-
ko ermita dago barruan eta 
urtean bitan egiten dute erro-
meria bertakoek. 

Monjardin edo 
Deioko gaztelua,
lizarra aldean

i r t e e r a

l.Z.  |  arrasaTe

Otsailetik aurrera eskatutako 
kontziliaziorako diru laguntzek 
ezezkoa jasoko dute, aurrekon-
tua agortuta dagoela argudia-
tuta. Horrela eman du aditzera 
Eusko Jaurlaritzako bozera-
maile Josu Erkorekak. 17,3 milioi 
euro zeuden aurtengo aurre-
kontuan kontziliazioa lagun-
tzeko eta diru hori urtarrilean 
eta otsailean eskatutako lagun-
tzekin amaitu da. Jaurlaritzatik 
berretsi dute ez dutela diru 
gehiago jarriko orain.

Gaixo dauden senideengatik 
lan-utzialdia edo lanaldia 
murriztuta ikusi duten langileei 
dagokien laguntzarako amaitu 
da kreditua, baita seme-alabak 
zaintzeko kontrataziorako ere. 

Erabakiak, zalantzarik gabe, 
eragin zuzena izango du hain-
bat eta hainbat familiatan.

ELA sindikatuak, berriz, 
salatu du tramitatutako diru 
laguntzen %37 kobratu gabe 
dagoela.

sistema berrikusi
Sistema berrikusteko asmoa 
agertu du Jaurlaritzak. Asmoa 
da "kasu handiagoa" egitea lana 
eta familia uztartzeko laguntzei, 
umea jaiotzeagatik ematen 
dituztenei baino. Erkorekak 
iragarri du Jaurlaritzak gogoe-
ta hasiko duela. Mahai gainean 
dauden irizpideen artean nabar-
mentzen da eskatzaileen diru-
sarreren jarraipen zorrotzagoa 
egitea.

abuztuan agortu da lana eta familia 
uztartzeko diru laguntzen partida 

Neska-mutikoak parkean jolasean Bergaran.  |  l.z.

lArrAItZ ZEbErIO  |  arrasaTe

Hainbat sendagilek haurdunaldian 
katuez desegiteko gomendioa 
egiten dute. Ekiñe Aizpurua albai-
tariak, ordea, ez du beharrezkoa 
ikusten, eta hartu beharreko 
neurriak zeintzuk diren azaldu 
du Sabeletik mundura atarian. 
Aizpuruak dio kutsatze prozesua 
ia ezinezko bihurtzeraino murriz-
tu daitekeela neurri egokiak 
hartuz gero. "Gure katua etxean 
badabil eta pentsua jaten badu, 
oso zaila da toxoplasmosiaz kutsa-

tzea", dio Aizpuruak. "Eta hala 
izanda ere, bere gorotzen ondorioz 
gu kutsatzea ia ezinezkoa da 
higiene neurri egokiak jarraituz 
gero. Lehenago kutsatuko gara 
ondo egosi gabeko haragia edo 
ondo garbitu gabeko barazkiak 
jateagatik".

Kutsatze prozesua
Inguruko lurrak eta urak katuen 
gorotzen bidez kutsatzen dira. 
Gainerako animaliak inguruko 
ur kutsatuak edatean kutsatzen 

dira. Katuak zein gizakiok kutsa-
tutako animalia horien haragi 
gordina edo gaizki egosia jatera-
koan kutsatzen gara. Katuen 
gorotzek kutsatutako uren bitar-
tez kutsa daitezke inguruko baraz-
kiak eta fruituak ere. 

prebentzio neurriak
Ez jan haragi gordinik edo jan 
aurretik izoztu. Saihestu bara-
tzeko lanetan edo lorezaintzan 
katuen gorotzez kutsatuta egon 
daitezkeen urak erabiltzea, eta 
edozein barazki edo fruitu gordin 
jan aurretik ondo garbitu. Murriz-
tu, ahal den moduan, katuaren 
irteerak etxetik kanpo zein hare-
kiko kontaktua etxetik kanpo 
badabil. Zaindu katuaren elika-
dura: haragi gordinik edo paterik 
ez eskaini. 

Egunero kendu katuaren goro-
tzak, eta besteren batek egiten 
badu, hobeto. Ezinezkoa bada, 
eskularruak eta maskara jantzi 
dezakezu lasaiago jarduteko. 
Hondarraren ontzia garbitu behar 
dugun bakoitzean ontzia ur ira-
kinetan murgildu eta ur beroz 
garbitu.

Katuarekin jolasean jardun 
ondoren eskuak ondo garbitu 
behar ditugu. Azkenik, odol fro-
ga egin diezaiokegu katuari edo 
analisia haren gorotzei. Kokzi-
dioen aurkako tratamendua eta 
antibiotikoa eman diezaiokegu 
katuari analisiek emaitza posi-
tiboa eman badute. 

haurdunaldia, katua eta 
toxoplasmosiaren arriskua 
Kutsatzeko arriskua murrizteko beharrezkoa da zenbait neurri hartzea

Katua haurdun dagoen emakume baten sabelaren gainean.  |  sophie
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1. etxebiZitZak

103. errentan eMan
arrasate.  Etxebizitza ematen 
da errentan erdigunean. 80 
metro koadro ditu. bi loglela, bi 
bainugela, sukaldea eta egon-
gela. igogailua eta berokuntza. 
Egoera oso onean. jantzia. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 659 59 71 21 
(maider) 

oñati.  Etxebizitza ematen da 
errentan. Lau logela, egongela
-jangela, bi komun eta sukaldea. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
650 56 62 06 

 
104. errentan hartu

antzuola.  Antzuolan etxebizi-
tza errentan hartzeko asmoa 
daukagun bikote bat gara. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 676 61 15 47 

arrasate.  bi logelako etxebi-
zitza behar dut errentan. Hilean 
500 euro ordain ditzaket gehie-
nez. 651  54 10  26  edo 634 12 
56 87 

arrasate.  Etxebizitza behar 
dut errentan. Hilean 500 euro 
ordain ditzaket gehienez. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 662 68 56 03 

bergara. Etxebizitza bila nabil. 
batendako modukoa edo parte-
katua izatea berdin dit. kontra-
tuarekin komeni. urgentea da. 
672 68 57 77 

bergara edo arrasate.  Etxe 
bila nabil.  300 euro inguru 
ordaintzeko prest. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
637 18 07 23 

bergara.  mutil gazte, langilea, 
etxebizitza bila. batendako 
modukoa edo norbaitekin osa-
tzeko. interesatuok deitu: 669 
83 38 75 

Debagoiena.  Etxebizitza 
hartuko nuke errentan. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 602 00 57 93 

 
105. etxeak osatu

aretxabaleta.  Erdigunean 
logela ematen da errentan. 
zarraila dauka eta telebista jar-
tzeko aukera ere bai. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 603 14 28 89 

arrasate.  Logela ematen da 
errentan erdigunean, etxeko 
gainontzeko guneak ibiltzeko 
aukerarekin. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 679 
85 63 48 

arrasate.  Logela ematen da 
errentan erdigunean. ikaslea 
bada, hobeto.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699 78 87 36 

arrasate.  udalpe kalean loge-
la bat ematen da errentan ikas-
leentzat. 632 09 17 33 

bergara.  Etxebizitza bila nabil. 
pertsona batendako modukoa 
edo norbaitekin osatzeko.inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 669 83 38 75 

bergara.  Logela ematen da 
errentan Ozaeta kalean, etxebi-
zitzako gune orokorrak erabiltze-
ko aukerarekin. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606 63 19 91 

Donostia.  Antigua auzoan, 
Ondarreta hondartzatik 50 metro-
ra eta EHu-tik 8 minutura oinez, 
beste bi ikaslerekin 2014-2015 
ikasturtean etxebizitza osatzeko 
kide bila gabiltza.Etxebizitzak hiru 
logela (armairu eta ikas-mahaie-
kin), bi komun, guztiz hornituriko 
sukaldea, jangela, egongela, 
terraza eta trastelekua ditu. Hilean 
350 euro, gastuak barne (komu-
nitatea, zabor tasa, ura eta bero-
kuntza). interesa izanez gero, 

deitu zenbaki hauetara: 630 11 
53 02 (maialen), 638 33 29 37 
(Ane) edo 646 34 75 49 (Edur-
ne).  

oñati.  Etxebizitza osatzeko 
pertsona bat beharko genukeen 
bi langile gara.  interesaturik 
egonez gero deitu mesedez 
18:00etatik aurrera zenbaki 
honetara: 653 74 87 51 

 

2. garaJeak

203. errentan eMan
arrasate.  uribarri etorbidean, 
unibertsitate ondoan, garaje 
itxia ematen da errentan. 609 
01 54 63 

 
204. errentan hartu

oñati.   ugarkalde auzoan, 
garaje edo plaza bat errentan 
hartuko nuke. 617 71 40 50 

 

4. lana

401. eskaintZak
au pair Dublinen.  gure hau-
rrak zainduko dituen au-pair 
baten bila gabiltza. Familia 
euskal-irlandarra, dublinen 
bizitzen. irailaren erdi aldera 
hasteko. Euskeraz hitzegitea 
derrigorrezkoa. interesatua 
egonez gero, bidali email bat 
igorgon@gmail.com helbidera 
eta lan baldintzak eta eskaintza 
bidaliko dizkizugu.  

bergara.  Emakumea behar da 
urtebeteko neskatila bat  zain-
tzeko. deitu telefono zenbaki 
honetara: 606 01 18 32 

eskoriatzan umeak zaindu.  
Eskoriatzan umeak zaindu eta 
etxeko lanak egiteko emakumea 
behar da. Autoa derrigorrezkoa 
da. interesatuok deitu telefono 
honetara: 626 50 37 85 

 
402. eskaerak

arrasate eta inguruak.  Nes-
ka euskalduna arratsaldez edo 
astebukaeratan umeak edo 
nagusiak zaintzeko Arrasate eta 
inguruetan. Autoa daukat. inte-
resatuok deitu 639 44 86 30 
edo 639  44 86 30  telefono 
zenbakietara.

bergara. Haur hezkuntzako 
ikasketak burutzen dabilen 24 
urteko neska euskalduna haurrak 
zaintzeko prest. zazpi urteko 
esperientzia daukat. interesa-
tuak: 680 17 33 61 

bergara eta inguruak.  44 
urteko emakume arduratsu eta 
esperientzia handikoa umeak 
zaintzeko eta etxeko lanak egi-
teko prest. irailaren 1ean haste-
ko prest. 647 51 52 80 

bergara eta inguruak.  psi-
kologian lizentziatutako neska 
esperientziaduna haurrak zain-
tzeko irrikaz. 615 73 68 07 

bergara.  bergarako 48 urteko  
emakume euskalduna,  ardura-
tsua, umeak, persona edadetuak  
edo lanak egiteko prest dago 
goizetik 15:00ak arte. 619 44 
36 96 

Debagoiena eta Debaba-
rrena.  Erreferentzia onak dituen 
neska egunez lan egiteko gertu. 
garbitasunean eta etxeko lane-
tan esperientzia daukat. Lege 
paperak eguneratuta. 602 04 
02 97 

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gerbiketa lanak egin  edo haurrak 
zein pertsona nagusiak zaintze-
ko prest. 636 50 76 11 

Debagoiena.  Emakume ardu-
ratsua gertu umeak zaintzeko, 
atariak garbitzeko edota taile-
rrean lan egiteko. 647 10 58 72  
edo 943 79 96 25 

Debagoiena.  Emakume ardu-
ratsua lanerako gertu: nagusiak 
zaindu, etxeko lanak egin, taber-
natan eta abar. Etxean bizi izaten, 
egun osoz edo orduka ere bai. 
615 06 28 04 

Debagoiena.  Emakume espai-
niarra, eskarmentuduna, nagu-
siak zaintzeko gertu. deitu 633 
84 65 30 telefonora.

Debagoiena. Emakume eus-
kalduna lanerako gertu. deitu 
606 50 25 67  telefonora.

Debagoiena.  Emakumea 
lanerako gertu. Eskarmentua dut 
umeak zaintzen, etxeko lanetan, 
lantegian, zerbitzari lanetan zein 
zaintzak egiten. 647 10 58 72  
edo 943 79 96 25 

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
lanerako gertu. Etxean bizi iza-
ten, orduka edota gauetan ere 
bai. 630 20 12 03 

Debagoiena.  Erizaintza lagun-
tzailea naiz eta gauetan edo 
11:00etatik 16:00etara bitar-
tean zaintza lanak eging onituz-
ke. Autoa daukat. deitu 617 20 
59 43  telefonora.

Debagoiena.  Eskarmentudun 
neska orduka lan egiteko gertu. 
671 97 19 30 

Debagoiena. Etxean bertan 
bizi izaten edo orduka lan egingo 
nuke. 606 64 16 09 

Debagoiena.  geriatria titulu-
dun neska lan egiteko gertu. 
Ospitalean gaua pasatu edo 
etxean gaixoak zaintzeko. Autoa 
daukat. 600 00 51 60 

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

Debagoiena.  mutila lanerako 
gertu. Erreferentzia ona eta 
eskarmentua dut nagusiak 
zaintzen eta etxeko lanetan. 
Etxean bertan bizi izaten, egunez 
edo orduka. baserrietan ere bai. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
662 43 08 54 

Debagoiena. mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. Esperientzia dut 
eta euskaraz badakit. gidabai-
mena eta autoa dauzkat. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 631 70 00 24 

Debagoiena. Neska euskaldu-
na arratsaldez edo astebukae-
ratan lan egiteko gertu. deitu 
696 37 79 74  telefonora.

Debagoiena.  Neska euskal-
duna nagusiak zaintzeko gertu. 
baita etxean bertan bizi izaten 
ere. klinika laguntzaile titulua 
daukat. 688 82 69 68 

Debagoiena. Neska lan bila. 
Nagusiak zaintzen etxean bertan 
bizi izaten edo orduka. garbita-
sun lanak ere bai. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
631 28 22 03 .

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu. Sukalde laguntzaile, 
zerbitzari, nagusiak zaintzen 
edota garbitasunean lan egin-
dakoa naiz. 663 40 92 67 

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
ume eta nagusiak zaindu etxean, 
ospitalean edota egoitzan, 
gidari, banatzaile eta abar. 696 
32 13 69 

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu: nagusiak eta umeak zain-
du, denetariko garbitasunak, 
baita ostalaritza eta baserrietan 
ere, edo tabernan sukaldari. 
Etxean bertan bizi izaten edo 
orduka. Esperientziaduna. Autoa 
daukat. 697 20 00 86 

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu: nagusiak zaindu, tabernan 
sukaldari, garbiketak eta abar. 
Autoa daukat. 636 11 23 40 

erainkuntzan eta obra publi-
koetan lan egingo nuke. 628 74 
12 13

klinika laguntzaile.  Nagusiak  
eta gaixoak zaintzeko prest, 
egunez edo gauez, etxean zein 
ospitalean. 609 98 02 52 

 

5. irakaskuntZa

502. eMan
bergara.  ingeles eskolak ema-
ten  d i tu t.  m a i l a  g u z ti eta n . 
Cambridge-eko eta HEO-ko 
azterketak gertatzeko ere bai. 
Talde txikiak. goizetan, eguer-
dian edo arratsaldean. 618 91 
32 89 

 

6. Motorra

601. salDu
karabana. dethleffs beduin 
karabana salgai. 7,5 metro. Eje  
bikoitza. Logela ohe handiarekin. 
beste gelatxo bat bi literarekin. 
Aire  girotua. Egokia nonbaite 
geldik uzteko. 606 53 53 52 

 

7. aniMaliak

703. eMan
arratoi txakurrak. Arratoi 
txakur txikiak, emeak, ematen 
dira opari. 669 89 55 74 

katuak eta katakumeak 
opari. katu helduak eta abuz-
t u a n  j a i o ta ko  k a ta k u m e a k 
ematen dira opari. 629 09 63 
46  edo 660 92 70 71 

 

8. Denetarik

802. erosi
bergara. Herritik gertu lursaila 
erosiko nuke. 660 64 20 42 

 
806. galDu

audifonoa galdu dut oñatin.  
uztailaren 24an, eguena, plazatik San 
Lorentzora bidean audifonoa galdu 
dut. Norbaitek jaso badu, mesedez, 
dei dezala: 688 63 82 28  

 

9. harreManak

904. bestelakoak
a u t o a n  D e b a g o i e n e t i k 
bastidara. Egunero autoz 
bastidara joan  behar dut iraile-
tik aurrera. inguru haietara doan 
norbaitekin gastuak  banatu nahi 
ditut. Ordutegia adosteko. 680 
34 29 60 

Debagoienetik gasteizera.  
irailetik ekainera arte, gasteize-
ra doan norbaitekin autoa kon-
partitu nahiko nuke. 7:30ean 
irten eta 16:30-17:00ak ingu-
ruan itzultzeko. 645 00 62 79 

bergara
Esperientziadun 

zerbitzaria behar da 
taberna eta jantokirako.

bergarakoa bada, 
hobeto.

663 02 14 05

bergara
Sukalde 

laguntzailea 
behar da.

629 26 88 51

KOMUNIKAZIO TALDEA

Goiena Komunikazio Taldea Koop. elkartearen

bATzAr oroKor 
bereziA 
DeiAlDiA
data:  2014ko irailaren 24an.
Ordua: 17:30ean lehen deialdian eta 18:00etan bigarrenean.
tokia: goienaren egoitzan, arrasateko otalora lizentziaduna 31n.

GAi zerrenDA
1. batzarreko akta onartzeko bi bazkide izendatzea.
2. bazkide berrien onarpena.
3. errektore Kontseiluko kide berriak aukeratzea.
4. galderak eta eskaerak.

aitor izagirre navarro
errektore Kontseiluko lehendakaria

arrasaten, 2014ko irailaren 8an.

iragarkia JartZeko biDeak: 

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

Egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
gOiENAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintZeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (bEz barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean EdO astelehenean: 22 € (+bEz).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+bEz).

1. etxebiZitZak

101. Saldu

102. Erosi

103. Errentan eman

104. Errentan hartu

105. Etxeak osatu

106. bestelakoak

2. garaJeak

201. Saldu

202. Erosi

203. Errentan eman

204. Errentan hartu

205. bestelakoak

3. lokalak

301. Saldu

302. Erosi

303. Errentan eman

304. Errentan hartu

305. bestelakoak

4. lana 

401. Eskaintzak

402. Eskaerak

403. bestelakoak

5. irakaskuntZa

501. jaso

502. Eman

503. bestelakoak

6. Motorra

601. Saldu

602. Erosi

603. Alokatu

603. konpondu

604.bestelakoak

7. aniMaliak

701. Saldu

702. Erosi

703. Eman

704. bestelakoak

8. Denetarik

801. Saldu

802. Erosi

803. Eman

804. Hartu

805.Trukatu

806.galdu

807.Aurkitu

808. bestelakoak

9. harreManak

901. Agurrak

902. Harremanak

903. deiak

904. bestelakoak

10. relax

Zure iragarkiak

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

Orain dela 28 urte hartu zuen 
Antonio Murillok (Arrasate, 1963) 
Kajoi tabernaren ardura, eta 
geroztik gogor egin du lan. Bizi-
tza osoa barraren barruan eman 
duen arren, elektronika ikasi 
zuen gaztetan, eta argazkilaritza 
ere gustatzen zaio.
Antonio murillo zelakoa da?
Ez zaizkit etiketak gustatzen, 
baina esango nuke asko hitz egin 
eta hanka askotan sartzen duten 
pertsona horietakoa naizela.
Zein harreman daukazu sukaldea-
rekin?
Gustura ibiltzen naiz sukaldean, 
baina emazteak nik baino esku 
hobea du eta hark esandakoari 
egiten diot kasu.
Zein da zure espezialitatea?
Bakailaoa. Pil-pilean eta ajoa-
rriero erara prestatzen dut
Zertara gonbidatuko zenuke lagun 
on bat?
Bakailaoa nirekin batera presta-
tzera. Sukaldea oso leku intimoa 
da eta ez dago hitz egiteko ingu-
ru hoberik.
Eta etsairik handiena zertara?
Ardo batera. 51 urtean ez dut 
ardo batera gonbida ezin deza-
kedan pertsonarik ezagutu.
Zeinekin gustatuko litzaizuke 
mahaiaren bueltan esertzea?

Familiarekin. Guretzat otorduak 
oso momentu bereziak dira, batez 
ere bazkalosteak.
Zergatik tabernari?
Betidanik gustatu izan zait jen-
dearekin tratua izatea eta txiki-
tatik erakarri izan nau taberna-
riaren lanak. Batzuek topo egiten 
dute euren lanbidearekin. Nik 
bilatu egin nuen.
barraren zein alde duzu nahiago?
Barrualdea. Dudarik gabe.

Zergatik?
Barrualdetik dena ikusi eta entzu-
ten da, eta dena duzu kontrolpean. 
Gainera, jendea hobeto ezagutze-
ko aukera ematen du.
Zer eman dizu ostalaritzak?
Bizitza ulertzeko modu bat eman 
dit. Ez nuke nire lanbidea beste 
batengatik inolaz ere aldatuko.
Zein beste tabernatan egingo zenu-
ke lan gustura?
Upategi arduradun izango nin-
tzateke, edozein tabernatan.
kontsumo ohiturak aldatu dira?
Erabat. Lehen jendeak kalitatea 
eskatzen zuen, eta orain kanti-
tatea da garrantzitsua. Pena da, 
tabernak bizitzaren onenaz goza-
tzeko tokiak baitira.
Etorkizunean, zer?
Jubilatu arte tabernan lan egitea 
gustatuko litzaidake, tabernari 
gisa ez bada, logistika arloan.
Iratxoek hiru desio betetzeko auke-
ra eman dizute...
Niretzat eta ingurukoentzat bizi-
modu on bat eskatuko nuke, ez 
dut gehiago behar.
Zure bizitzako anekdota bat?
Esku artean izan nuen lehen 
argazki kamera anaiari oparitu 
zioten jaunartzean, baina berak 
ez zion kasurik egiten eta nik 
erabiltzen nuen. Hortik datorkit 
argazkilaritzarako afizioa.

Ostalaritzan zer da ezinbestekoa?
Lan egin nahi izatea. Norberak 
bere aldetik zerbait jarri behar 
du beti, eta jende asko ez dago 
prest horretarako.
damu zara..
Milioi bat gauza aldatuko nituz-
ke, baina uste dut garrantzitsue-
nean asmatu dudala: emaztea, 
familia, lanbidea...

Zer errepikatuko zenuke?
Berriz ezkonduko nintzateke nire 
emaztearekin..
Zerk beldurtzen zaitu?
Gaixotasunak.
lanetik etxera iritsi berri, zer egiten 
duzu?
Lehenengo sofara egiten dut sal-
to, eta gero gerokoak. Egun gogor 
baten ostean deskonektatzeko 
modurik onena da.
Nora egingo zenuke ospa?
Kubako edozein txokotara joan-
go nintzateke gustura.
Ze aholku konpartituko zenuke?
Prest egon behar da zoriontsu 
izateko, eta norberaren zoriona 
izan behar da helburu, gainon-
tzekoenari begira egon gabe.

Antonio Murillo, Kajoi tabernan.  |   maialen Torres

antonio Murillo | Tabernaria
sukaldea leku intimoa dela uste du, hizketarako inguru paregabea 

ostalaritza ez luke inolaz ere beste lanbide batengatik aldatuko 

"batzuek topo egiten dute euren 
lanbidearekin. nik bilatu egin nuen"

"51 urtean ez dut 
ardo batera gonbida 
ezin dezakedan 
pertsonarik ezagutu"

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

lehen platera: Foie-a. 

bigarrena: bisigua. 

Postrea: Hostopila izozkiarekin. 

edatekoa: El puntido ardo botila bat. 

AuKerAn...

lagasTroTeca.es

aitaitaren 
garbantZuak

n
ire aitaitak ez du inoiz onar-
tuko (beste ezeren gainetik 
izugarri maite nauelako) 

hemen aurkezten ditudan erre-
zeta gehienak bigunkeria hutsa 
iruditzen zaiola. Lapikoan bor-bor 
egosten diren platerak ditu gus-
tuko: lekaleak eta halakoak; edo 
labean erretako arrain eder bat; 
okela saltsan…; etxean egindako 
betiko postreak! Ikusi ere ez ditu 
nahi pateak, hostopilak, pastak, 
cupcake delakoak…, eta beste 
mila berezitasun probatzeko egi-
ten dizkiodanak sukaldean dihar-
dudanean. 

Gizajoak esaten dit: "Sorgina 
halakoa, badakizu halakoak ez 
ditudala gustuko, baina horren 
ondo ateratzen zaizu dena…". Eta, 
egia da, oso ohikoa edo naturaren 
aurkakoa izan daiteke behin pres-
tatu nion sandiarekin egindako 

gazpatxoa. Jatetxe baten atera 
izan baliote…  

Astebete aitaitarekin
Duela gutxi, astebete igaro nuen 
aitaitarekin etxean eta erakutsi 
zizkidan egiten dituen errezeta 
batzuk. Paella, oilaskoa pepitoria 

saltsarekin, menestra, leka-pata-
tak, bakailaoa pil-pilean eta fami-
liaren marka diren garbantzu 
hauek. Hummus-a eta hanburge-
satxoak garbantzuekin eginak 
nituen (txepelkeriak aitaitaren 
ustez), baina inoiz ez ganorazko 
gisaturik. 

Prestaketa
1. Garbantzuak beratzen laga 

bezperatik (gutxienez 12 orduz). 
2. Txorizoarekin, urdaiarekin, 

berakatzarekin, olioarekin, 
gatzarekin eta laurel hosto 
batekin, azkar egosteko 
presio-eltze baten 15-20 
minutuz egosi. Bitartean, 
barazki guztia txikitu (kipula, 
porrua eta piperrak) eta apur bat 
erre oliotan.

3. 20 minutu egosten eduki 
ostean, tomatea bota eta beste 
15 minutuan eduki. 

4. Sutatik atera eta olioa hozten 
denean (bestela erre egingo da), 
irin eta piperrauts pikante 
koilaratxoak bota. Egurrezko 
koilararekin ondo eragin osagai 
guztiak ondo nahasteko.

5. Presio-eltzeko denbora 
amaitutakoan, garbantzuak, 
laurela, txorizoa, urdaia eta 
berakatza, barazkiak erre 
ditugun lapikora bota. Etxean 
egindako okela-saltsaren estali, 
arroz apur bat bota eta egosten 
laga. 

Fitxa
 Denbora: 90 minutu.
 Zailtasuna: 

osAGAiAK ( 4 
perTsonArenDAKo)

 garbantzu sikuak, 300 g.

 arroz eskukada bat g.

 berakatz ale 2 g.

 Kipula 1.

 porru 1.

 piper berde italiar 1.

 piper gorria, 1/4.

 piperrauts pikante 
koilarakada 1.

 Txorizo 1.

 Urdai zati bat, takotan.

 etxeko tomatea, 
koilarakada 2.

 laurel hosto bat.

 irin koilarakada 1.

 okela-salda, 500 g.

 olioa, gatza eta piperrauts 
beltza.

Neguan ez ezik, edozein sasoitan jateko moduko garbantzuak.  |  paTrizia viTelli

Patrizia Vitelli

pat r i z i a r e n  g u t i z i a
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Twitterrek erabiltzaile guztiei 
euren txioen hedapen eta 
estatistiken berri ematen die. 
Orain arteko kontu komer-
tzialek izan dituzten aukere-
tako batzuk doan eskaintzen 
die kontu guztiei Twitterrek. 
Betiere, 28 eguneko denbora
-tartearen barruan.

analitikak eskuratzen 
dizkie erabiltzaile 
guztiei twitterrek

Zenbait pertsonaia famaturen 
argazki intimoak lainotik 
lapurtu eta sarean azaleratu 
eta gero, zurrumurrua zabal-
du da iCloud-en kontrako 
erasoaldi handi baten ondorioz 
gertatu dela guztia. Halakorik 
ukatu egin dute Appletik, 
argazkiak ez zirela beraiene-
tik lapurtuak izan.

applek ukatu egin du 
icloud-en kontrako 
ustezko erasoaldia 

jON bErEZIbAr  |  arrasaTe

Garai onenak aspaldi igarota, 
Blackberryk oraindik ere bere 
txokoa berreskuratu gura du. 
Enpresen munduan duen itzala 
eta erabiltzaile finetan dute begi-
rada ezarria. Apustu berria Pass-
port da: neurri handiko phablet
-a, teklatu fisiko eta guzti. 

Blackberryko CEO bezala 
ardurak hartu bezain laster alda-
keta handiak iragarri zituen John 
Chen-ek. Oparoladia aspaldi atzean 
lagata zeukan konpainiari haus-
po berria eman eta berpiztea zen 
haren egiteko behinena. Finan-
tzetan saneamendua egin eta 
gero, merkatua du orain erronka 
nagusi Kanadako enpresak, eta, 
horretarako, apustu handi eta 
harrigarri batekin dator: Passport 
mugikorra.

Blacberry 10 modeloarekin 
berandu iritsi ziren eta Z10 eta 
Z30 modeloek salmenta gutxi izan 
baina iritzi bikainak jaso eta 
gero, hil edo bizikoa izango da 
apustu berriaren emaitza. Black-
berryk, halere, oso erabiltzaile 
leialak dauzka. 

enpresara begira 
Merkatuan destakatzea, behintzat, 
lortuko du Blackberryren berrie-
nak, neurri handiko telefonoa 
baita, eta teklatu fisikoa dauka, 
atzean geratzen ez diren ezauga-
rri teknikoekin, noski. Modelo 
honekin ere enpresen merkatuan 
gotortzea da helburua. Teklatuaz 
gain, gailu berriaren itxura era-
bat karratua da deigarriena, oso 
bereizgarria, gainera.

iphone 6a, agian bihar 
Bien bitartean, Apple ez dago 
geldi. Aurkezpen handia dauka 
iragarrita biharko eta espero 
dena da ekitaldi arranditsu baten 
iPhone 6a aurkeztea. Hedabideei 
bidalitako oharrean ez da zehaz-
ten zein produktu aurkeztuko 
duten, baina, Appleren ohiko 
egutegiari kasu eginez gero, ia 
ziurra da telefonoaren belaunal-
di berria aurkeztuko dutela. 
Ezustekoei leku egitekotan, bali-
teke azkenean Applek bere erlo-
ju adimendua erakustea, iWatch 
delakoa, alegia. Ohi bezala, infor-
mazio filtrazioak eta aurrerape-
nak egon dira eta dagoeneko 
jakintzat ematen dira bihar aur-
keztekotan leudeken telefono 
berriaren ezaugarri asko. iPhone 
6a bi pantaila neurritan etorriko 
litzateke, eremu txikiko NFC sare 
teknologia ekarriko luke lehen 
aldiz, pantaila zafirozkoa da eta 
telefonoaren flasha borobila izan-
go da, besteak beste. iPhone 
berriarekin batera sistema era-
gilearen eguneraketa ere etorri-
ko da, noski; jada garatzaileentzat 
eskuragarri.

Passport Blacberry berria.  |   google

teklatudun telefono handia 
da blacberryren apustua
aurkeztu berri duten gailua hordago handia egiteko azken aukera dukete 

j.b.  |  arrasaTwe

Fase berriari lantalde berriarekin 
ekingo dio PuntuEus Fundazioak 
aurrerantzean. Josu Waliño Piza-
rro (Zumaia, 1972) izango da egi-
tasmoaren zuzendaria. Eleka 
Ingeniaritza Linguistikoa enpre-
saren sortzailea da Waliño eta 
Elhuyar Fundazioko Berrikuntza 
eta Proiektuen zuzendari eta 
zuzendaritzako kide da. Haren 
alboan komunikazio arduradun 
gisara jardungo du Lorea Ara-

kistain Aizpirik. Hala, Iratxe 
Esnaola Arrillagaren lekua har-
tuko dute Waliñok eta Arakis-
tainek. Proiektuaren bultzatzai-
le izan den Esnaolak abenduan 
lagako du PuntuEus. 

Abenduan, gehiago 
Euskal domeinuaren zabalkun-
dearen garapenari dagokionez, 
fase berriari ekingo dio Funda-
zioak aurki. ICANN erakundea-
ren baimena lortu eta gero, Goie-

na barne dagoen Aitzindarien 
Talde delakoen webgunean .eus 
domeinuarekin, abian dira. Fase 
berrian, Fundazioak zehaztutako 
baldintzak betetzen dituen edozein 
webgunek ahal izango du domei-

nu berria eskatu. Fase horri eki-
teko eskaerak jasotzeko prozesua 
gertazen dabil PuntuEus Funda-
zioa. Irailaren erdialdetik aurre-
ra abiatuko da hurrengo fasea, 
zeinetan erakunde, enpresa, elkar-

te eta partikularrek domeinu
-eskaria egiteko aukera izango  
duten. Horretarako, webgune bat 
jarri dute martxan: www.domei-
nuak.eus. Webgune horretatik 
egin eta bideratuko dira eskaerak, 
Fundazioaren esku. 

Hemendik aurrera, PuntuEus 
proiektuak Interneteko domeinu 
horren ardura izango du: domei-
nuen erregistrorako eskariak jaso, 
domeinua erabiltzeko ezinbeste-
koak diren baldintzak betetzen 
direla ziurtatu, betetzen baditu 
erregistrorako baimenak eman; 
eta azkenik, erregistroa teknikoki 
mantentzen dela ziurtatuko du. 
Abenduaren 3an Fundazioak eza-
rritako baldintzen barruan dauden 
edozein webgunek hartu ahal izan-
go du .eus domeinua eta, hain 
zuzen, hortik aurrera domeinua 
eskuragarri egongo da.

Puntueus irail erdian hasiko 
da eskaera berriak jasotzen
irail eta abendu bitartean edonork eskatu ahalko 
du '.eus' domeinu izendapena, baldintzak beteta

Arakistain, Waliño eta Esnaola.  |   pUnTUeUs FUndazioa

alT1040

Udazkeneko nobedade nagusietako bat Windows sistema eragilearen 
bertsio berria da. Diotenez, mugarri izango da azken hori, azken 
bertsioetako porrot sonatuak gainditzeko asmotan sortutakoa. Bada, 
ezagutu da jada sistemak izango duen logotipoa, eta, leihoak alde 
batera utzita, karratuz osatutako bederatzi zenbakia izango du irudi.

Windows berriaren logo berria

j.b.  |  arrasaTe

Helduentzako edukiak dituzten 
webguneetan ohikoa da sarbidean 
bertan adina eskatzen duen for-
mulario bat bete behar izatea. 
Adingabeei sarbidea galarazteko 
neurria da, legez nahitaezkoa, 
baina haur batek gezurra esanda, 
sartzeko trabarik ez luke izango. 

Hori dela eta, Google bere zerbi-
tzuak moldatzekotan da. Txikie-
nen behar zehatzetara moldatu 
eta egokitutako webgune eta zer-
bitzuak eskaintzen hasiko da 
bilaketen handikia laster. Esate 
baterako, Youtube bideo zerbi-
tzuaren bertsio egokitu baten 
hasi dira jada lanean. Zenbait 

bideo galarazita egoteaz gain, 
gurasoek zuzenean kudeatuko 
lukete sema-alaben kontua. Plan-
teamendu berdintsua izango 
lukete GMail postari eta Chrome 
nabigatzaileari dagokienez. 

Hazten jarraitzeko 
Estrategia horrekin, sarbidea 
galarazi barik, nabigazioa muga-
tzea izango litzateke Googleren 
helburua. Horrekin hazten jarrai-
tuko lukete, halako soluzioek 
geroago eta eskari handiagoa 
dute-eta gurasoengandik.

umeentzat moldatuko ditu 
webguneak googlek

Hiru ume, sarean nabigatzen.  |   google
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AmAIA tXINtXUrrEtA  |  arrasaTe

Egubakoitzean hasi zituzten Leintz 
Gatzagan Andramaixak eta ekin-
tzaz betetako asteburua izan dute. 
Gaur, astelehena, ere izango dute 
zertaz gozatu herritarrek. 

Goiena telebista, gainera, 
jaietan izan da hango giroa jaso-
tzen eta aurtengo jaiek eman 
dutena ikusi ahal izango da.

Egubakoitzean eman zioten 
hasiera jaiei; etxafuego eta bon-
ba japoniarrak jaurti zituzten, 
kanpai errepika ere egin zuten 
eta txalapartariek animatu zuten 
festen hasiera. Apar festarekin 

gozatzeko aukera ere izan zuten 
etxeko txikienek.

Zapatuan, berriz, eguerdian 
Kiki, Koko eta Moko pailazoen 
ikuskizuna izan zen herrian eta 
arratsaldean bolo txapelketa egin 
zuten. Gauean, ostera, herri afa-
ria egin zuten.

Eta gaur, astelehena, besteak 
beste, herri kirolak izango dituz-
te eguerdian.

Ekitaldi horietan guztietan 
izan da festarik festa ibiltzen den 
Imanol Gallego kazetaria eta 
jasotakoaz disfrutatu ahal izango 
da telebistan gaur, astelehena, 

Debagoiena zuzenean saioan 
2 0 : 0 0 e t a n ,  2 1 : 0 0 e t a n  e t a 
22:30ean.

egubakoitzean saio berezia 
Aurtengo jaien gaineko saio bere-
zi bat ere eskainiko da Goiena 

telebistan egubakoitzean 19:30ean 
eta 22:00etan. Bertan jaietan izan 
diren ekitaldiak eta herritarren 
elkarrizketak modu zabalago 
batean ikusi ahal izango dira. 
Beraz, ez galdu Leintz Gatzagako 
jaiei eskainitako saioa.

leintz gatzagako jaiek 
eman dutena gaur, 
goiena telebistan
'debagoiena zuzenean' saioan ikusi ahal izango 
da 20:00etan, 21:00etan eta 22:30ean 

Aurtengo Leintz Gatzagako jaietan, ondo pasatzen.  |   goiena

Egubakoitzean 
19:30ean eta 
22:00etan saio 
berezia eskainiko da

A
zken hilabetean goiz 
eta arratsalde saski-
baloi mundiala etxean 
jokatzen zela oihuka-

tu ostean, badirudi Mediase-
tek ez duela saskibaloiaren-
dako toki aproposik eta ondo-
rioz, hainbat partidu ez 
dituzte zuzenean eskainiko. 
Egunotan bolo-bolo ibili da 
#ascomediaset traola eta ez 
zaio arrazoirik falta. Kirol 
ikuskizuna zuzenean ez ema-
tea onartezina da!

Ez naiz saskibaloi aditua, 
baina Vasilek hartutako era-
bakia ez zait bidezkoa irudi-
tzen. Beste askotan bezala, 
arrazoi horren atzean dirua 
dago, eta Salvame saioak sas-
kibaloiak baino share han-
diagoa lortuko duenez... ba 
saskibaloia edozein ordutan 
eskainiko dute. Gaueko pito-
nisekin batera ematea auke-
ra ona izan daitekeela uste 
dut nik behintzat.

Bien bitartean, Ana Rosa 
Quintana aurkezlea Gazara 
eroatea, eta bertatik programa 
bakarra egitea, errentagarria 
omen dela. 

Quintana koitadua, bere 
plato zoragarriko argi eta 
makillaje ukituetatik urrun, 
benetan dituen 60 urtean naba-
ri zaizkio. Ez da bidezkoa ez 
mundialaren ordutegia ezta 
Quintanaren makillaje eza 
ere, ez horixe!

ImANOl
gAllEgO

Ai, ai, ai 
Mediaset

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

ARRASATE IRRATIA

Zazpi urtetik gorako gaztetxoei 
zuzendutako Ardibidez izene-
ko mahai jokoa zozketatuko 
da egubakoitzean, Arrasate 
Irratian. Zozketan parte har-
tzeko deitu 943 25 05 05 tele-
fonora edo bestela idatzi irra-
tia@goiena.com helbidera. 
Animatu zozketan parte har-
tzera eta zorte on!

ardibidez izeneko 
mahai jolasa 
zozketatuko da

Elkartasun Eguna ospatuko 
da Arrasaten zapatuan, hilak 
13, eta egitarauari buruzko 
xehetasunak eta eguna anto-
latzearen helburuak izango 
ditu berbeta gai 107.7ko uhi-
netan, bertako antolatzaileak. 
Uda giroan irratsaioan egin-
go zaio elkarrizketa eguazte-
nean 11:00etan.

Zapatuko elkartasun 
eguna hizpide izango 
da, eguaztenean

Goienak martxan duen Uda-
ko Argaki Lehiaketari buruz 
jardungo dira irratian Goienan 
argazkien bilduma egiten 
dabilen Jon Berezibar kaze-
taria eta lehiaketan epaimahai-
kide bezala dagoen KB pho-
toestudioko Bibi Andueza. 
Gaur, astelehena, 11:00etan 
izango da elkarrizketa, Uda 
Giroan irratsaioan.

goienako udako 
argazki lehiaketa 
berbeta gai, gaur

ASTELEHENA, 8 mArTiTzENA, 9 EguAzTENA, 10 EguENA, 11 EgubAkOiTzA, 12

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 Erreportajea 

13:25 zorion Agurrak 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 kontzertua 

15:30 Onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 udako ikastaroak 

17:30 ur eta lur 

18:00 Erreportajea 

18:25 zorion Agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kontzertua 

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 kontzertua 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 Harmailatik 

13:00 zestapunta 

13:25 zorion Agurrak 

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 Amaia dj 

17:30 Artearen ibilbidea 

18:00 Erreportajea 

18:25 zorion Agurrak 

18:30 berriak 

19:00 Harmailatik 

19:30 udako ikastaroak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 udako ikastaroak

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak 

23:30 Harmailatik 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 Erreportajea 

13:00 Elkarrizketa

13:30 Harmailatik 

13:55 zorion Agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 udako ikastaroak 

15:30 Onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 Harmailatik 

17:30 zestapunta 

18:30 berriak 

19:00 udako ikastaroak 

19:30 Harira 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Harira 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 udako ikastaroak 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 Harira 

13:00 Erreportajea 

13:30 ur eta lur 

13:55 zorion Agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Harira 

15:30 Onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kontzertua 

17:30 Erreportajea 

18:00 Harira 

18:30 berriak 

19:00 udako ikastaroak 

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 Harira 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 Amaia dj 

13:00 Artearen ibilbidea 

13:30 Erreportajea 

13:55 zorion Agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Amaia dj 

15:30 Onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 Harira 

17:30 Erreportajea 

18:00 Artearen ibilbidea 

18:30 berriak 

19:00 Amaia dj 

19:30 jaiak: debagoieneko jaiak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 jaiak: debagoieneko jaiak 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 Amaia dj 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

GOIENA TELEBISTA

'harmailatik'
arrasate hiria Torneoa, 
jose luis agirreren 
omenezko futbol par-
tidua eta mikel deuna 
saria, ikusgai. | 19:30

arantzazuko ama
arantzazuko ama bir-
jinaren egunean zehar 
gertatutakoak jasoko 
dira Debagoiena zuze-
nean saioan. | 20:00

'harira'
Kultura, gazteria eta 
Kirol diputatua den 
ikerne badiola elkarriz-
ketatuko du eneko 
azkaratek. | 22:00

'amaia DJ'
gazteek sare sozialen 
bitartez eskatutako 
m o d a k o  k a n t u e n 
bideoklipak eskainiko 
dira saioan. | 19:30

'berriak'
debagoienean egu-
nean zehar izan diren 
albiste garrantzitsue-
nak jasoko dira albis-
tegietan. | 14:30
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OñATi
oihan eta kepa cuesta billar
irailaren 11n, Oihanek 5 urte eta kepak irailaren 12an, 3 
urte. zorionak bixoi eta ondo-ondo pasatu zuen egunak. 
patxo handi bat danon partetik!

ArETxAbALETA
intza aiastui
irailaren 11n, 7 urte. 
zorionak, sorgintxo. 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetze egunian eta 
muxu potolo-potoloak 
familixa danaren eta, 
batez be, amatxoren 
patetik!

OñATi
ana galfarsoro 
lardizabal
irailaren 10ean, 
urtebetetzea. zorionak, 
amatxo. Ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
zure bi seme-alaba 
manex eta Sararen 
partetik. muxuak.

OñATi
izeia ibabe ayastuy
irailaren 10ean, 10 urte. 
zorionak, izeia, muxu 
bero bat eta oso ondo 
pasatu zure eguna. 
maite zaitugu. Eta bide 
batez zorionak Liliri ere, 
bere lehenengo 
urtebetetzean.

ArrASATE
Jose ramon balerdi 
eta aner iriarte
irailaren 9an, 
urtebetetzea. zorionak, 
bikote! Ondo pasatu zuen 
eguna eta jarraitu 
horrelakoak izaten! 
Familia guztiaren partetik.

bErgArA
oier garitano agirre
irailaren 8an, 3 urte. 
zorionak, Oier. patxo 
handi-handi bat 
etxekoen partetik.

ArETxAbALETA
Magali lazpiur eraña
irailaren 8an, 4 urte. 
zorionak, pizpirin! 
mundialki pasatu zure 
egunien laguntxo eta 
familiakoen artean! Eta 
opari asko jaso! muxu 
erraldoia zuretzat, 
printses!

ArrASATE
igortz ramos Zumalde
irailaren 6an, 10 urte. 
zorionak, igortz! zure 
10. urtebetetze egunien 
primeran pasa dezazula. 
patxo handi bat 
etxekuon partetik. urte 
on askotarako! izadi eta 
iraia.

ArrASATE
yosune ozaeta 
Jimenez
irailaren 6an, urtebete. 
zorionak, Yosune! zure 
lehen urtebetetzean 
muxu pila bidaltzen 
dizkizugu Arrasatetik. 
Laister tiratuko dizugu 
belarritik goxo-goxo.

ArrASATE
izadi elortondo 
Moraza
irailaren 4an, 6 urte. 
zorionak, izadi! Sei urte 
bete dituzu. muxu asko 
eta ondo pasatu. 
Etxekoen partetik, 
zorionak!

bErgArA
nora agirrebeña 
altuna
irailaren 3an, 8 urte. 
zorionak, mari-matraka! 
muxu potolo bat danon 
partetik. unairen, jonen, 
izarren, Aitorren, 
juneren eta Haizearen 
partetik bereziki.

OñATi
Mikel bolinaga Martin
irailaren 1ean, 9 urte. 
zorionak, mikel! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
gu arduratuko gara 
ospakizunaz! muxu 
handi bat! Familixia.

bErgArA
Maddi lamikiz 
rementeria
Abuztuaren 29an, 6 
urte. zorionak, maddi. 
patxo handi bat etxeko 
danon eta, bereziki, 
Aimarren partetik!

ArrASATE
iñaki barrutiabengoa
Abuztuaren 27an, 29 
urte. zorionak, osaba! 
Ondo pasatu zure 
egunean eta hobeto 
astebukaeran surfean. 
muxu potolo bat 
familiaren eta, bereziki, 
ionen partetik.

ArrASATE
iraia Prol barbero
Abuztuaren 27an, 4 urte. 
zorionak, printzesita. 
Lau urte bete dituzu. 
Egun polita pasatu 
genuen familia eta 
laguntxoekin. maite 
zaitugu. patxo potoloa 
etxekoen partetik.

ArETxAbALETA
ander lana Martinez
Abuztuaren 27an, 4 urte. 
zorionak, txapeldun. 
muxu handi bat 
amatxoren eta aitatxoren 
partetik!

ArETxAbALETA
aner azpitarte
Abuztuaren 25ean, 3 
urte. zorionak, 
txapeldun! gure etxeko 
txikixak hiru urte bete 
ditu. muxu handi bat 
etxeko danon partetik. 
Ondo pasatu oporretan, 
gutxi geratzen da-ta.

bErgArA
unax gallastegi 
agirrezabal
Abuztuaren 25ean, 3 
urte. zorionak, peton! 
mila patxo zuretzat eta 
handixena Amaiurrena.

ArrASATE
Jon aranzabal Vitoria
Abuztuaren 15ean, 7 
urte. zorionak eta 
marrubizko muxu pila 
bat etxeko danon 
partetik. Horrela jarraitu, 
txapeldun!

ArrASATE
olaia Vitoria herranz
Abuztuaren 12an, 2 urte. 
gure printzesak bi urte 
bete ditu eta atzo bertan 
jaio zela emuten dau. bi 
urte zoragarrixek izen 
die. muxu potolo pila 
geure printzesarentzat. 
zorionak!

ArETxAbALETA
iker lopez Fernandez
Abuztuaren 5ean, 7 urte. 
zorionak, maittia! 
dagoeneko zazpi urte! 
muxu handi-handi bat 
etxeko denon partetik.

bErgArA
xabat unamuno 
etxeberria
Abuztuaren 3an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! 
muxu handi bat familia 
osoaren partetik. Ondo 
pasatu!

bErgArA
Jokin askargorta
Abuztuaren 3an, 10 urte. 
zorionak, jokin! Oso ondo 
pasatu genuen zure 
urtebetetze egunian. Oporrak 
be  oso politxak izan dira eta 
asko disfrutatu dogu zuekin. 
muxu handi bat etxeko 
danon partetik!

bErgArA
unax barrenetxea 
Abuztuaren 3an, urtebete. 
zorionak, maitxia! 
Ondo-ondo pasatu zure 
lehen urtebetetze eguna! 
Etxeko terremoto txikixa 
handitzen doiala! patxo 
potolo bat danon partetik, 
bihotza!

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

urte askotarako!

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

internet  
Sar zaitez Goiena.eus 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!

enare irizar urkia 

oñati 3,150 Kilo. irailaren 5a. gurasoak: itsaso eta oier. argazkian,  enare, 
sagrario, patxi eta itsaso.

euken iturria agirre 

elorrio 3,350  Kilo. irailaren 2a. gurasoak: nagore eta jose-
ba. argazkian,  euken aitarekin eta amarekin.

anne kortabarria aginagalde 

aramaio 3,570  Kilo. irailaren 1a. gurasoak: aitziber eta Unai. 
argazkian,  anne jaioberria sehaskan.

hodei narbaiza goikoetxea 

elgeta 3,190  Kilo. abuztuaren 30a. gurasoak: maite eta 
Urko. argazkian,  hodei txikia gurasoekin.

Maren iglesias asenjo 

arrasate 3,200  Kilo. abuztuaren 29a. gurasoak: beatriz 
eta mario. argazkian,  maren, ama eta aita.

ayoub el battiue 

aretxabalet. irailaren 1a. gurasoak: abdel majed eta oyafae. 
argazkian,  ayoub txikia lotan.

endika Maiztegi ugarte 

oñati 3,300  Kilo. abuztuaren 30a. gurasoak: ione eta 
mikel. argazkian,  endika sehaskan lo.

leire gonçalves soares 

bergara 2,240  Kilo. abuztuaren 29a. gurasoak: corina eta 
miguel. argazkian,  leire txikia adi-adi.

garazi estevez Valladolid 

arrasate 3,650  Kilo. abuztuaren 28a. gurasoak: mari eta 
german. argazkian,  garazi amatxorekin.

noa de goñi campos 

bergara 3,300 Kilo. irailaren 4a. gurasoak: nerea eta ritxar. 
argazkian,  noa, amarekin.

Jare ortuoste carrero 

aretxabaleta 3,150  Kilo. irailaren 2a. gurasoak: susana eta 
garikotz. argazkian,  jare ahizpa eliaren altzoan.

j a i ota koa k

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

Egubakoitzeko 11:00ak arte 
jasotako jaiotzak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko ditugu.
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a s t e l e h e n e k o a

Ekaitz giroarekin bustitzeko 
aukera handiagoa izango da 
arratsaldean eta gauean.
euskalmet.net

Max. 27º

Min. 17º

e g u r a l d i a

ANTOLATZAILEA: LAGUNTZAILEAK

aretxarte
MERKATARIEN ELKARTEA

Akorde
Kioskoa
Martin oinetakoak
Amaia ume denda
Brasileña akeita etxea
Kilima
Asensio
Haurrak
Gertu
Belar Meta
M5
Titare
U.D.A
Zubia Oinetakoak

Irailak 13, zapatua. 10:00etatik 20:00etara 
Mitarte kalean.

Puzgarriak egun osoan zehar egongo dira.• 
Arratsaldean jolasak izango dira umeentzako.• 

IXADEBALDE
Aretxabaletako IX. merkealdi azoka

XAbIEr 
ZUbIZArrEtA

Bai-kortasunik-ez

b i h a r a m u n a

D
atorren urteko oporre-
tarako gutxiago falta 
da. Zutabe hau buru-
tzeko ere bai. Atzera 

begira hasita, konklusioa gar-
bia da: arriskutsu bihur dai-
teke oporretara joatea.

Begiratu baino ez aurten-
goetan zer ez den gertatu! Eta 
ez txantxetako kontuak: Israe-
lek Palestinaren aurka buru-
tu duen sarraskia, Herrikoen 
auzian kondena latza, bake 
plana motel, Ziburuko alkateak 
bertako ikastola itxi egin nahi 
du, abuztuan langabezia gehi-
tu egin dela, Pujol inbertsioak 
dibertsifikatzen ari denon 
diruarekin, Gasteizen Maro-
tok etorkinak kanpora bota 
nahi ditu, beste 28 gazteren 
aurkako epaiketa batez meha-
txatu gaituzte, krisia frantziar 
gobernuan, Hollande jaunari 
Valls-a dantzatzea gustatzen 
omen zaio, Nazioarteko Diru 
Funtseko zuzendaria lapurre-
tan, Zumarragako Arcelor
-Mittal balantzaka, ebola 
indartzen ari Afrikako lau 
herrialdetan. Eguraldia bera 
ere ez da portatu udara osoan; 
tomaterik ez, atuna ere eskas 
eta hondamendi hau burutze-
ko Barcina berriro aurkezten 
dela hauteskundeetara!

Eskerrak baikor (hots, 
errealista) garen naturaz; izan 
ere, oraingoan UPNk ez du 
irabaziko, Eskozian eta Kata-
lunyan independentistak 
nagusituko dira... Eta, gaine-
ra, gero eta gutxiago falta da 
hurrengo oporretarako.

eguneko lehen kafea, 
eguzkiaren parekoa
Gaua eta Eguna izeneko taza 
honek badu berezitasun bat: edu-
ki beroa botatzean, planeta egunez 
agertzen da; bestela, gauez.
www.quelovendan.com

a i ,  e n e !

Congreso en Foco aldizkariaren 
arabera, horixe kostatuko dute 
Brasilgo hauteskundeek. 25.000 
hautagaiek gastatuko dutenarekin, 

sei urtetan finantzatu ahalko litza-
teke Beca Familia, herrialdeko 
gizarte programa nagusia.

as t e ko  dat u a

31.500
milioi eUro

www.elmundo.es

txomin Perurena  Txirrindulari profesional moduan egindako hamalau urtetan, 158 aldiz izan zen 
lasterketako azkarrena. egun, hedabideetako lanari esker, txirrindularitzari lotuta jarraitzen du  |  tXOmIN mAdINA

"bizikleta bakarra neukan, eta lagun bati eman nion"

h a m a r r e koa

1. Amaren tabernan lanik ez egite-
ko hasi omen zinen txirrindulari-
tzan...
Hamaika urterekin Oiartzundik 
Astigarragako Bentetara joan ginen, 
eta han taberna bat geneukan. 
Erosketetarako eta ondoko herrie-
tara joateko, bizikletan ibili behar 
genuen, eta hor hasi nintzen.

2. guztien artean, zein garaipen 
izan zen lortzeko zailena?
Ez lehen eta ez orain, inork ez 
du ezer ere oparitzen. Gehiago 
edo gutxiago, beti izaten da zaila 
irabaztea; baita txikitan txapekin 
jolasten genuenean ere. 

3. Zein da gaur egungo eta garai 
bateko pelotoiaren arteko alderik 
handiena?
Alde batetik, prestakuntza: gaur 
egun askoz hobeto kontrolatzen 
da, bakoitzak bere prestatzaileak 
ditu. Materialak berak ere, alda-
keta handia izan du.

4. Nolakoa ari da izaten aurten-
go txirrindularitza denboraldia?
Itzuli handietan ikusi moduan, 
istripu askoko denboraldia izaten 
ari da. Vueltan ere, hainbatek etxe-
rako bidea hartu behar izan dute 
eta horrek beti kentzen dio inte-
resa lasterketari. Contadorri San-
tiagorako bidea asko erraztu dio.

5. kolore laranja bota dute askok 
faltan aurtengo pelotoian. Zuk?
Noski, pena handia izan da. Baina 
pentsatu behar dugu enpresa bat 
zela, eta egungo egoeran, zoritxa-
rrez, normala dela gertatutakoa.

6. Zenbat bizikleta dituzu 
etxean?
Bizikleta bakarra neukan, eta 
lagun bati eman nion zeukan 
museo txikian jartzeko. Ez naiz 
bizikletan ibiltzen, hemengo erre-
pideak arriskutsu xamarrak dira
-eta. Orain oinez ibiltzen naiz: 
kirol sanoa eta merkea.

7. Era batera edo bestera, bizi 
guztia txirrindularitzaren inguruan. 
Ez zaitu inoiz ere aspertu?
Txirrindularitza utzi eta pare bat 
urtera ez da inor zutaz akordatzen. 
Baina zuzendari moduan ibilita, 
eta gero hedabideetan, jendea askoz 
gehiago gogoratzen da. Niretzat 
hori da zorterik handiena.

8. Inbidiarik pasatzen duzu heda-
bideetan lasterketak komenta-
tzean?
Ez. Beti pentsatu izan dut profe-
sional mailan hamalau denbo-
raldi eman nituela, eta horrekin 
nahikoa eta sobera izan zela!

9. dopin kontuetan, zorrotzagoak 
gara txirrindularitzarekin beste 
kirolekin baino?
Bai, gehien kontrolatzen den 
kirola da. Kirol denetan hainbes-
te kontrol pasako balira, ikusiko 
genuke zein den garbiena.

10. Ze txirindularik emango du 
zeresan handien datozen urteetan?
Gazteek etorri behar dute: hor 
daude, esaterako, Fabio Aru eta 
Nairo Quintana. Baina oraindik 
ere Contador eta Froome bezalako 
beteranoak ibiliko dira goian.

MAKilA MAGiKoA bAneuKA...

"Ikasi duen horretan, edo 
balio duen horretan, 
lanpostu bat emango nioke 
bakoitzari" 

agm


