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MIrIAN BItErI  |  AretxAbAletA

Mendebaleko Saharatik datozen 
albisteek kezkagarriak izaten 
jarraitzen dute. Azaroaren 8a 
ezkero Marokok Agdaim Izik 
kanpalekua indarrez hutsarazi 
zuenetik, eta sahararrak Aaiunen 
kalera irten zirenetik, asko dira 
bizia galdu dutenak, zaurituta 
daudenak, atxilotuak izan direnak, 
zuten apurra galdu dutenak. 

Horren gaineko kopuru zeha-
tza jakitea ezinezkoa bada ere, 
Aretxabaletan bizi den Senia 
Mohamed-Lamine sahararrak 
azaldu digu Aaiunen bizi den 
egoera "kaotikoa" dela eta "oso 
arduratuta" daudela. Haren esa-
netan: "Oso txarto gaude, egun 
guztia telebistari eta egunkariei 
begira ematen dugu, ahalik eta 
informazio gehien jasotzeko. 
Baina ezinezkoa da benetan zer 
gertatzen ari den jakitea, Maro-
kok ez duelako uzten kazetaririk 
izatea Aaiunen". 

Kazetaririk ez, baina telefo-
no bidez han bizi direnekin 
berba egiteko aukera duela jaki-
narazi digu: "Horien bidez jaki-
ten ari gara zer ari den gertatzen. 
Jende askok bizia galdu du; 
guraso barik geratu dira ume 

txiki asko, eta beste ume asko 
galdu egin dira eta ez dituzte 
topatzen". 

Senitartekoak Aaiunen 
Sahararrak osaba-izebak ditu 
Aaiunen. Ez da bakarra. Bar Bou-
talhak ama du han eta Hamudi 
Jahadih Jalilek, seme-alaba nagu-
sienak. Azken horrek dituen datuen 
arabera, joan den eguaztenera 
arte 65 lagun ziren bizia galdu 
zutenak eta 4.500 desagertuta dau-
denak; zaurituak, ostera, 170 ingu-
ru ziren. Senitartekoez gain, 
Mohamed-Laminek argi utzi gura 
izan du gatazka eremuan dauden 
saharar guztiak "gure familia" 
direla: "Oso batuta gaude eta han 
gertatzen ari den guztiak min 
egiten digu. Guztiak dira nire 
gurasoak eta anai-arrebak". 

"Ezin dute gehiago"
Gatazkaren jatorriaz ere jardun 
du. Azaldu du sahararrek ezin 
dutela egoera jasan eta urriaren 
10ean zabaldu zituztela lehen 
haimak Aaiungo kanpoaldean, 
Marokoko Gobernuak euren esku-
bide sozial eta ekonomikoak 
errespetatzen ez dituela salatzeko. 
Mohamed-Lamineren esanetan: 

"35 urte daramatzagu zapalduta 
eta jendea oso txarto bizi da; ez 
du lanik, ezta etxerik. Hori dela
-eta, presio egitea erabaki zuten 
eta horregatik muntatu zuten 
Agdaim Izig kanpamentua". 

Ordutik milaka eta milaka 
saharar batu dira kanpalekuan; 
Espainiaren erretiratzetik saha-
rarrek egin duten protesta han-
diena da. Azken asteetan 20.000 
lagun bizi ziren Agdaim Iziken.

hori dio bailaran bizi den senia Mohamed-laminek
Aaiungo egoera "kaotikoa" dela esan du sahararrak  
Maroko eta espainia gogor kritikatu ditu

"esku hartzen ez 
badute, 
sahararrok armak 
hartuko ditugu"

Ezkerretik eskumara, Hamudi Jahadih Jalil, Senia Mohamed-Lamine eta Bar Boutalha  sahararrak.  |   MiriAn biteri

Elkarretaratzea dago Aretxabaletan
Euskal Herriko beste hainbat tokitan bezala, Debagoienean ere 
hasi dira sahararren aldeko hainbat mobilizazio egiten. Joan den 
eguen iluntzean, Arrasateko Herriko Plazan elkartu ziren, bi 
pankarta atzean zituztela: Maroko errudun, Espainia arduradun 
eta Maroko mendebaldeko Saharatik at, autodeterminazioa eta 
independentzia zioten horiek. Sahararrak ez ziren bakarrik egon 
elkarretaratzean; herritarren eta hainbat udal ordezkariren 
elkartasuna izan zuten; azken horien artean, besteak beste, ezker 
abertzaleko eta EB-Berdeak taldekoak ikusi genituen.

Arrasatekoaren ondotik, dagoeneko beste hitzordu bat dago 
jarrita: eguenean, azaroak 25, egingo dute elkarretaratzea, 
Aretxabaletako Herriko Plazan. 20:00etan hasiko da.

ESAnAk

"Oso txarto gaude, 
egun guztia 
telebistari eta 
egunkariei begira 
ematen dugu" 

"gure herrialdera 
itzuli eta inoren 
menpe ez 
egotearekin egiten 
dugu amets"

s e n i a  M o h a M e D - l a M i n e   |   S A H A r A r r A

• Odontologia orokorra
• Periodontzia
• Ortodontzia
• Endodontzia
• Kirurgia
• Protesiak
• Inplanteak
• Estetika
• Hortzen zuritzea

Ibargarai 9, 1-B. Bergara Tel.: 943 76 00 23 Ordutegia: 08:00-21:00 (Eguerdian ere zabalik).
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Hirurek gogor kritikatu dute 
Espainiako Gobernuaren jarrera. 
Jahadih Jalilen esanetan, "per-
tsonen gainetik jartzen ditu Maro-
korekin dituen interesak. Espai-
niak zor historikoa du Saharako 

herriarekin. Erru guztia berare-
na da, saldu egin gintuelako. 
1958an gure herrialdeko zati bat 
oparitu zion Marokori, eta 1975ean, 
gainerakoa. Hortaz, Saharako 
herriarekiko duen zorra ordain-

du behar du". Horren harira, 
gaineratu du Espainiako Gober-
nuak Saharekiko duen jarrera 
aldatu behar duela. Bestalde, 
Sahara eta Espainiako herrien 
arteko erlazio ona nabarmendu 
eta gobernuz kanpoko erakundeak 
egiten ari diren lana eskertu nahi 
izan du. 

Esku-hartzea 
Fronte Polisarioak egin duen 
moduan, Mohamed-Laminek Nazio 
Batuen Erakundearen (NBE) esku
-hartzea eta gertatutakoa azter 
dezala eskatu du. Sahararrak dio 
gatazka amaitu beharra dagoela: 
"NBEk ez badu eskurik hartzen, 
guk bilatuko dugu irtenbidea; 
lehengora itzuliko gara, armak 
kalera aterata. Ez dugu horreta-
ra iritsi nahi, baina besterik egon 
ezean, armak hartuko ditugu".

Azkenik, sahararren ametsaz 
egin digu berba Mohamed-Lami-
nek: "Saharak aske izan behar 
du. Gure herrialdera itzuli ahal 
izatea eta inoren menpe ez ego-
tearekin egiten dugu amets. 
Borroka egingo dugu hori errea-
litate bihur dadin". 

Gatazkaren harira, marokoa-
rrek duten iritzia jasotzen saiatu 
gara, baina ez dugu lortu.

Ezkerretik eskumara, Hamudi Jahadih Jalil, Senia Mohamed-Lamine eta Bar Boutalha  sahararrak.  |   MiriAn biteri

Eguenean elkarretaratzea egin zuten Arrasaten.  |   AMAiA txintxurretA

Arrasateko 
adierazpen 
instituzionala
Arrasateko Udaleko Tokiko 
Gobernu Batzarrak adierazpen 
instituzionala kaleratu du asteon 
Saharako herriari eta Fronte 
Polisarioari elkartasuna eta dolurik 
"sentikorrena" helarazteko. Aho 
batez onartu zuten adierazpena. 
Horretan, Marokoko gobernuaren 
ekinbidearen aurrean bere 
"haserrea eta mespretxua" 
adierazi nahi izan dio. Haren 
esanetan, "sahararren eskubideen 
aldarrikapen baketsuaren aurrean 
gerra etniko eta zapalkuntzaz 
erantzun du Marokoko Gobernuak, 
hainbat hildako eta zauritu 
eraginez".

Azkenik, adierazpen 
instituzionalaren bidez, Udaleko 
Tokiko Gobernu Batzarrak 
herritarrei gonbita egin die 
"basakeria" horri erantzuteko eta 
Saharar herriaren eskubide 
demokratikoak eta 
autodeterminazio eskubidea 
aldarrikatzeko, datozen egunotan 
egingo diren mobilizazioetan parte 
har dezaten.

Saharar herriaren aldeko Iesbaa 
elkarteko kide Olaia Sagredo 
Goiena Telebistan egon zen 
eguenean; gatazka sortu zenean, 
Marokoko Casablanca hirian egun 
bat erretenituta eman zuen 
aretxabaletarrak. Egun hartan 
bizitakoaz eta gatazkaz egin zuen 
berba.
Orain dela 15 egun Casablancan 
zinen, sahararren kanpalekuetara-
ko bidean. Ezinezkoa izan zen bidaia 
harekin aurrera egitea; inongo azal-
penik gabe Madrilera bidali zintuz-
teten. Espero zenuten?
batetik, bai; baina ez horren zorrotzak 
izango zirenik. Azaroaren 4an Casa-
blancara heldu nintzen bi asmorekin: 
5ean, Casablancako epaitegira joatea, 
zazpi sahararren epaiketara; eta, bes-
tetik, kanpamentuetara joatea. 
epaiketa hartan izan ginen, ikuskari 
moduan. tVeko Antonio Parreño eta 
ser irratiko Antonio garcia kazetariak 
jipoitu zituzten han; guk dena ikusi 
genuen. hurrengo egunean Aaiune-
rako bidean jarri behar genuen; baina 
ez genuen lortu.  
gertatzen ari denaren aurrean, zer 
sentitzen duzu?
inpotentzia itzela, eta baita beldurra 
ere, sahararrengatik. 
Sahararekin harreman zuzena duzu. 
Nola ikusten dituzu sahararrak?
nekatuta. egoera jasanezina da, age-
rikoa da tindoufeko kanpamentuetan 
bizi diren sahararrengan eta baita 
lurralde okupatuetan bizi direnengan. 
etxe eta lan barik egoteaz gain, kalean 
ezin dute hainbat gairi buruz hitz egin: 
erlijioaz, erregeaz eta lurralde-osota-
sunaz. Oso zorrotzak dira.
gauzak aldatzen ez badira, armak 
hartzeko gertu daude. Inork Maro-
ko geldiarazten ez badu, gerra 
egongo dela uste duzu?
bai. gerrak ez ditugu nahi, baina egoe-
ra jasanezina da. ez diogu beste irten-
biderik ikusten. sahararrek denbora 
luzez gerra ezin izango dutela jasan 
pentsatzen dugu, baina zeinek daki... 
lehen ere 14 urtez egon ziren gerran, 
eta jasan zuten; orain, agian, berdina 
egingo dute.   

gerrarik izan ez dadin, nortzuek 
hartu beharko lituzkete neurriak 
eta zer-nolako neurriak?
lehenik eta behin, espainiako gober-
nuak. hark dauka erru handien, eta 
gatazka konpontzeko prozesuaren 
lidergoa hartu beharko luke. horrez 
gain, nazio batuen erakundeak ere 
parte hartu beharko luke, eta baita 
europako Parlamentuak ere. hau da, 
erakunde guztiek parte hartu behar 
dute, betiere espainiako gobernua 
liderra izanda.
Zer lortu du Marokok honekin?
bi gauza lortu dituzte: batetik, Maro-
kok bere indarkeria erakutsi du; bes-
tetik, europako gobernuek eta nazio 
batuen erakundeak ez dute ezer egin, 
eta argi geratu da Marokok askata-
suna duela nahi duena egiteko. 
Horren harira, zer igarri duzu fal-
tan?
lehen aipatu ditudan erakundeen 
gaitzespena. Deitoratu dute, baina ez 
dute gaitzetsi. horretaz aparte, nazio 
batuen erakundearen segurtasun 
kontseilua martitzenean bildu zen 
urgentziaz, Mendebaleko saharan 
gertatutakoa ikertzeko. Frantziako 
betoa topatu du, eta horrek esan nahi 
du ez dela aztertuko han gertatutakoa. 
horrekin dena esanda dago. 
Amaitu aurretik, zerk lotu zituen 
herri horrekin?
Aspaldiko kontua da. 1998an hasi 
nintzen ezagutzen. ume bat ekarri 
genuen etxera, eta aitak gatazka azal-
du zidan. uda hartan hasi nintzen, eta 
gaur arte. Orain, han gertatzen ari 
denak asko hunkitzen nau.

Olaia Sagredo, Saharan.  |   O.s.

"Inpotentzia itzela sentitzen dut, eta baita 
beldurra ere, sahararrengatik"

OlAiA SAgrEdO | AretxAbAletAkO iesbAA elkArtekO kiDeA
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• Andregaientzako lore-sortak
• Eliza eta jatetxeen dekorazioa
• Lorategi eta terrazen diseinua
• Paisajismo estudioa

Ramon Maria Lili 8   20570 Bergara 
Tel. / Faxa: 943 76 10 01

ANdEr MONEdErO  |  bergArA

Batu Gaitezen EAJk martxan 
ipini duen ekimen politiko eta 
soziala da eta giza eskubideak, 
erabakitzeko eskubidea eta jus-
tizia soziala ditu oinarri. Bada, 
Batu Gaitezen ekimenaren baitan 

mahai-ingurua egin zuten egue-
nean Bergarako Zabalotegi are-
toan. 2011ko Udal eta Foru hau-
teskundeetarako herritarren 
joerak aztertu zituzten Alfredo 
Retortillo eta Iñaki Martinez de 
Luna soziologoek.

Abertzaleen zatiketa
Maiatzeko hauteskundeetan eman 
daitezkeen argazki posibleei buruz 
jardun zuten: "Aurreko hautes-
kundeen jarraipena izan daitez-
ke edo etena. Hori alderdi poli-
tikoen eta eskaintza elektoralaren 

araberakoa izango da; horiek 
nolakoak emaitzak ere halakoak 
izango dira", adierazi zuen Iñaki 
Martinez de Lunak.

Udal eta Foru hauteskundee-
tan ezker abertzalearen presen-
tziak emaitzak baldintzatuko 
dituela uste du Martinez de Lunak. 
Edonola ere, EHUko soziologia 
irakasleak zaila ikusten du ezker 
abertzalearen presentzia, bere 
esanetan "ETAk aurrerapauso 
garrantzitsuak" eman behar ditue-
lako alde batetik, eta bestetik 
"Estatuaren indarrek, interesek 
eta azpijokoek" bertan egotea 
galarazi diezaioketelako. 

Parte-hartzea
Parte-hartzearen inguruan ere 
jardun zuten hizketan eta bi sozio-
logoek ere azaldu zuten euskal 
hautesleriaren parte-hartzea ilu-
sioak baldintzatuko duela. Herri-
tarrentzat ekonomia eta gizarte 
politika sozialak garrantzitsuak 
dira, baina soziologoen iritziz 
beste faktore batzuk ere eragin-
go dute: "Hainbeste aukera poli-
tiko egoteak ez dio parte-hartzea-
ri onik egiten. Hautesleria aber-
tzalearen zati handi batek 
eskatzen duena da nolabaiteko 
batasuna abertzaleen artean, indar 
estatalistei aurre egiteko".

2011ko hauteskundeak eta 
herritarren joerak aztergai 
retortillo eta Martinez de luna soziologoak bergaran 
izan ziren batu gaitezen egitasmoaren baitan 

Alfredo Retortillo, Xabier Barandiaran eta Iñaki Martinez de Luna Bergarako Zabalotegi aretoan.  |   AnDer MOneDerO

ESAnAk

"Eskaintza 
elektorala 
nolakoa emaitza 
halakoa" 
i .  M a r t i n e z  D e  l u n a   |   S O z i O L O g O A

urteurreneko
azken ekitaldia
kursaalean

MOnDrAgOn unibertsitAteA

Mondragon Unibertsitatearen 
Enpresa Zientzien Fakultatearen 
50. urteurreneko ospakizunei 
amaiera emateko ekitaldi berezia 
egin zuten eguenean Donostiako 
Kursaaleko Ganbera Aretoan. 500 
lagunetik gora elkartu ziren. 
Erakundeetako ordezkariez gain, 
bertan izan ziren, besteak beste, 
fakultateko ikasle ohiak, irakasle 
ohiak eta irakasleak.  

A. BArruSO  |  ArrAsAte

Info7 irratiak bost urte bete-
ko ditu 2011ko urtarrilean eta 
hori horrela, Euskal Herriko 
txoko desberdinak bisitatuko 
dituzte Geroz eta gehiago lelo-
pean. Arrasaten hilaren 27an, 
zapatua, egingo dute Info7 
Eguna. "Euskal Herriko txo-
ko guztietara heldu nahiko 
genuke, baina hori ez da posi-
ble gure lan taldea murritza 
delako. Horregatik Info7-ren 
aldeko mugimendua dagoen 
herrietara joango gara. Arra-
saten, esaterako, herritarrek 
eurek antolatu dute eguneko 
egitaraua", azaldu du Eider 
Elduaien Info7-ko koordina-
tzaileak.

Zuzenekoa herriko plazatik 
Arrasaten egun osoko festa 
antolatu dute. 11:30etik 14:00e-
tara zuzeneko irratsaioa egin-
go dute Info7-ko kazetariek 
Herriko plazan. Saioa zuzenean 
entzungo da plazan ipiniko 
dituzten bozgorailuetatik, 
Info7ko uhinetatik eta web-
gunean bertan. Irratsaioa 
egiten ari diren bitartean, 
gainera, umeendako jolasak, 
txalaparta emanaldia eta pin-
txoak eta sagardoa egongo 
dira. 14:00etan bertso bazkaria 
egingo dute eta 22:30etik aurre-
ra kontzertuak egongo dira 
Arrasateko gaztetxean; AMD, 
U.K. Bill eta Itziarren Semeak 
taldeak igoko dira taula gai-
nera. Sarrera hiru euro ordain-
du beharko da. Bazkarira joan 
nahi dutenek bestetik, Irati 
tabernan erosi beharko dute 
sarrera (10 euro).

'geroz eta gehiago' 
Info7 irratiaren kanpainaren 
helburua da bazkide gehiago 
lortzea, duela bost urte abian 
ipinitako proiektua garatzen 
jarraitu ahal izateko eta pro-
gramazioa handitu ahal iza-
teko. Gaur egun 1.800 bazkide 
inguru dira. 

Hurrengo ospakizuna 
Durangon izango da abendua-
ren 6an, Ahotsenean. Berga-
rara ere etorriko dira baina 
eguna zehazteke dago. 

info7 eguna 
ospatuko dute 
arrasaten 
azaroaren 27an
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saiolanen urteurrena 
ospatzeko ekitaldia barikuan

lEIrE kOrtABArrIA |  bergArA

Saiolanek, Mondragon Korpora-
zioaren enpresa eta berrikuntza 
guneak, 25 urte bete dituela ospa-
tzeko ekitaldia egingo dute dato-
rren egubakoitzean, hilaren 26an. 
Garaia Berrikuntza Gunean izan-
go da.

Ekonomiaz mahai-ingurua
Arteman Komunikazioko Gorka 
Etxabek aurkeztuko du ekitaldi 
hori, eta hiru zati izango ditu: 

Lehen zatian, Un paso más 
hacia la promoción y el desarrollo 
empresarial izeneko mahai-ingu-
rua izango da. Berrikuntzaren 
eta ekintzailetasunaren gainekoa 

izango da eta moderatzaile lana 
Orkestra institutuko zuzendariak 
egingo du. 

Mahai-inguru horretan egon-
go dira Jesus Alberdi (Elkargiko 

zuzendari ohia eta SPRIko zuzen-
dari orokor ohia), Xabier Gar-
mendia (Industriako sailburuor-
dea), Javier Sotil (Mondragon 
Korporazioko presidenteordea), 
Guillermo Ulazia (Innobasque) 
eta Armin Isasti (Saiolango zuzen-
dari nagusia). 

Memoria eta bisita gidatua
Bigarren zatian, berriz, 25. urteu-
rreneko memoria aurkeztuko du 
Armin Isasti zuzendari nagusiak, 
biolontxeloaren musika txuriak 
lagunduta.

Eta ekitaldiari amaiera ema-
teko bisita gidatua egingo da 
instalazio berrietan. 

Mondragon taldearen enpresa eta berrikuntza gunea 
da saiolan; azaroaren 25an da ospakizuna

dAtuA

Mende laurdena ospatuko 
du Saiolanek Garaia 
Berrikuntza Gunean. 

25
urte

uBANE MAdErA  |  ArrAsAte

Saria eman diote Euskadiko 
Kutxari, Nafarroako eta Euskal  
Autonomia Erkidegoko gazte 
ekintzaileei laguntzeko duen Gaz-
tempresa ekimenarengatik. Labur 
esanda, diru-funtsak eta Euska-
diko Kutxako bertako bazkide 
langileen inplikazioa (finantza
-aholkulari eta proiektuko bolun-
tario gisa) jartzen ditu  enpresa 
finantzariak gazteen eskura. 

526 hautagairen artean
Corresponsables Fundazioak eman 
dio saria (I. Corresponsables Saria) 
Euskadiko Kutxari, 526 hauta-
gairen artean; hain justu, gizar-
te erantzukizunaren arloan eki-
menik berritzaile eta iraunko-
rrenak gauzatu dituztenek 
eskuratu dituzte sariok. 15 izan 
dira guztira saridunak. 

Madrilgo Maphreren Konben-
tzio Zentroan izan zen sari bana-

keta ekitaldia, eguenean, hilaren 
18an, Ramon Jauregi, Espainia-
ko gobernuko presidentziako 
ministroa buru zela.  

4.300 lanpostu
Euskadiko Kutxak Gaztempresak 
ekimena sortu zuenetik (orain 
15 urte) 2.300 enpresari baino 
gehiagori eman die laguntza, eta 
enpresa horiek 4.300 lanpostu 
sorrarazi dituzte.

 

euskadiko kutxa saritu dute, gazteak laguntzearren

Gipuzkoa Eraikitzen izeneko 
ekimenaren barruan, Pello 
Gonzalezek, Ogasun eta Finan-
tza diputatuak Aretxabaleta 
bisitatuko du bihar, martitze-
na. 18:30ean herriko 20 bat 
eragilerekin batzartuko da 
"etorkizunera begirako ara-
zoak eta erronkak eurekin 
partekatzeko". Ekarpenak eta 
kritikak ere jasoko ditu. 

Hilaren 28an 10:00etan aterako 
dira Espaloia Kafe Antzokitik 
eta bost kilometroko ibilbide 
gidatua egingo dute Intxorta men-
diaren magalean Espainiako 
gerran izandako frontearen gai-
neko xehetasunak ikusten. Hiru 
orduko iraupena dauka; prezioa, 
berriz, da hiru euro. Gaztelaniaz-
ko bisita da. Izena emateko: 943 
79 64 63 edo 943 71 89 11. 

Datorren domekan egingo 
dute intxortako 
frontearen bisita gidatua 

Pello gonzalez 
diputatua aretxabaletan 
izango da

Zuberoako produktuak dituz-
te otarreok: ardi esnez egin-
dako kiloko gazta bat, kilo 
erdiko ezti potea eta patea eta 
etxean egindako bizkotxoak. 
39 euro balio du bakoitzak. 
Azaroaren 30a baino lehen 
egin behar dira eskaerak: 
zuberoako.ikastola1@orange.
fr. Otarreak abenduaren 10ean 
jaso ahal izango dira.

zuberoako ikastolaren 
aldeko gabonetako  
otarreak salgai daude 

"sormen handiko 
platerak eta menuak 
dira egiten ditugun 
guztiak"
gustura batu ziren arrasatearrak jardunaldi 
gastronomikoen pintxo dastatzean, barikuan

Herritarrak eta sukaldariak, pintxoen bueltan, Seberren.  |   ubAne MADerA

uBANE MAdErA |  ArrAsAte

Usai gozoa, txistorraren eta 
onddoen usaina. Horixe izan 
zen Arrasateko Seber Altube 
plazan egubakoitzean sumatu 
zen aurrena. Eta usainak era-
karrita, laster hasi zen jendea 
batzen jaki horiek probatzeko 
gertu-gertu. 

Euro eta erdiren truke, eda-
ria (ardoa edo garagardoa) eta 
txistorra edo onddo pintxoak 
ipini zituzten herritarren auke-
ran, biak ala biak bertakoak 
eta bertan eta momentuan egin-
dakoak, Debagoieneko jatetxe 
aski ezagunetako sukaldarien 
eta laguntzaileen eskuek: Koldo 
Lasa (Lasa jatetxea, Bergara): 
Gabino Yarza (Hilarion jatetxea,  
Arrasate), Iker Masillas (Etxe 
Aundi jatetxea, Oñati), Miren 
Maiztegi (Goiko Benta jatetxea, 
Arantzazu) eta Montse Valerio 
(Soranetxea, Leintz Gatzaga).  
Hain justu, horiek guztiek par-

te hartzen dute Debagoieneko 
VI. Jardunaldi Gastronomikoe-
tan eta egubakoitzekoa jardu-
naldi horien barruan egin zuten 
pintxo dastatzea izan zen. 

Abenduaren 12ra arte 
Ekitaldirako aukeratutako gene-
roaz galdetzean, zera erantzun 
zuen Miren Maiztegik Goiko 
Bentako sukaldariak "gure jar-
dunaldiak eta menuak daude-
lako onddoen inguruan egitu-
ratuta, garaia delako eta udaz-
kena. Eta txistorra ere ipini 
dugu ikusten dugulako dela oso 
herrikoia eta halakoetarako 
polita". 

Jardunaldiei buruz, berriz, 
Maiztegik esan zuen "oso ondo" 
doazela, eta parte hartzen dabil-
tzan sukaldariek "kreatibitate 
handiko" platerak eta menuak 
prestatu dituztela jardunaldio-
tarako. Abenduaren 12ra arte 
dago probatzeko aukera. 

AZPEITXI
Jatetxea

Aranerreka 13 behea. Bergara
943 76 55 00

Autoaren kristaldegia
Kristalen muntaia, salmenta eta konponketa

Aseguru konpainiekin kontzertatua
SOLAR-CHECK lamina baimenduaren instalazioa

BERGARA Santalaitz 6 - 943 76 36 09

IRURA Ibaiondo bailara - 943 69 16 16
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ArANtZAZu EZkIBEl  |  ArrAsAte

2011ko urtarrilaren 1ean jarriko 
da martxan Lanbide, Euskal 
Enplegu Zerbitzua, eta, orain 
arteko sistemarekin alderatuta, 
hainbat aldaketa ekarriko ditu. 
Deigarriena da hemendik aurre-
ra enplegu edo ikastaro eskain-
tza bati uko egiten diotenak 
zigortu egingo dituztela. Bulegoa 
Arrasateko SPEEren egoitzan 
egongo da.
Jaurlaritzak zerbitzu berria jarriko 
du martxan laster. Ze berritasun 
izango du?
Orain arte ere Eusko Jaurlaritzak 
bazeukan lan zerbitzua. Udale-
txeetan egon izan da zerbitzua; 
hau da, udalak laguntzaileak izan 
dira zerbitzu hori ematerakoan. 
Orain, zerbitzu berria jarriko 
dute martxan eta eskualde bakoi-
tzean bulego bat zabalduko 
dute.
Enplegu politika aktiboen kudea-
keta eramango duzue.
Hori da. Alde batetik, langabezia 
datuak erregistratuko ditugu; 
hau da, jendea hona etortzen da 
langabezian dagoela esan eta 
lana bilatzera. Izan ere, badaude 
lanik ez duten lagunak, baina ez 
daude erregistratuta. Horrenbes-
tez, horiek ez dira sartzen gure 
datuetan.

Bestalde, ikastaroak ematen 
ditugu, curriculumak egiten era-
kusten dugu...
Ze ezberdintasun egongo da orain 
arteko SPEEren eta lanbideren 
artean?
Orain arteko bulegoan –lehengo 
IMEN– langabeziak ordaintzen 
jarraituko dute. Lanbiden, oste-
ra, txartelak sinatu, ikastaroak 
eman, kontratuak sinatu.. horre-
lako lanak egingo ditugu. 
Hortaz, herritarrek ez dute aldake-
tarik igarriko. Orain arteko moduan, 
Arrasatera, Nafarroa etorbidera 
etorri beharko dute.
Bai, bulegoak orain SPEE –lehen-
go INEM– dagoen leku berean 

egongo dira. Hortaz, herritarrek 
orain bezala etorri beharko dute 
hona. Ez dute aldaketarik naba-
rituko. 
lanbidek izango duen aldaketa 
nabarmenena da enplegu bati uko 
egiteagatik zigorrak jasoko direla. 
Hori horrela da?
Orain arte ere horrela izan da; 
agian, orain beste modu batera 
arautuko dute. Horrelako albisteak 
irteten direnean jendeak deitzen 
du galdezka ea langabezia kendu 
behar diogun. Nik beti esaten 
diek nahiago nukeela denendako 
ikastaroak edo lanpostuak izatea! 
Baina ez da horrela. 
Azkeneko urteetan Internet sartu 
duzue zuen zerbitzuetan.
Bai; asko aldatu da. Lehen, guk 
deitzen genien; orain, esaten die-
gu egunero sartzeko Interneten 
eta euren ardura dela lana bila-
tzea. Lana interneten dago da 
leloa.
Euskarak ere presentzia handiagoa 
izango du?
Bai; orain arte oposizio sisteman 
ez ziguten euskararik eskatzen. 
Hortaz, langileek ez geneukan 
zertan jakin. Orain, pentsatzen 
dut guri eskatu egingo digutela, 
eta, gainera, hona datozenen 
eskubidea ere bada zerbitzua 
euskaraz jasotzea. 

elena Mondragon | Enplegu bulegoko (SpEE) zuzendaria

"enplegu politika aktiboak 
kudeatuko ditugu lanbiden"

Elena Mondragon, Arrasaten SPEEk duen bulegoaren aurrealdean –lehengo INEM.  |   A.e.

Jaurlaritzak euskal enplegu Zerbitzua jarriko du martxan urtarrilean
sPeeko bulegoan dauden 16 lagunetatik 6 pasako dira lanbidera

"Orain arte ere 
zigorrak egon dira 
lanpostuei uko 
egiteagatik"

"Euskarak 
presentzia 
handiagoa izango 
du aurrerantzean"

A.E.  |  bergArA

Gaur hasi eta datorren zapatu-
ra arte greba egingo dute Gipuz-
koako zaharren egoitzetako 
langileek. ELA eta LAB sindi-
katuek deituta egingo dute 
greba eta, hain zuzen, guztion-
dako hitzarmen duina eskatu-
ko dute. Izan ere, oraintsu 
sinatu dute hitzarmena CCOO 
eta UGT sindikatuek gutxien-
goan –%20.

Agerraldiak Bergaran 
Greba protesten harira, elka-
rretaratzeak egingo dituzte 
Bergaran gaur eta etzi. Hitzar-

mena guztiontzat, inposaketarik 
ez lelopean egingo dituzte age-
rraldiak. Bergarako plazan 
izango dira gaur eta etzi, 11:30e-
tik 12:00etara.

Hitzarmen "atzerakoia" 
Bi sindikatu abertzaleen ustez, 
CCOO eta UGT sindikatuek 
sinatu dutena "hitzarmen atze-
rakoia da, eta Gipuzkoako egoi-
tzetako langileei iruzurra". 

Asteon egingo dituzten pro-
testak amaitzeko, azaroaren 
26an, egubakoitza, manifestazioa 
egingo dute Donostian, 11:30ean, 
Foru Aldunditik irtenda.

gipuzkoako zaharren 
egoitzetako langileek 
greba egingo dute
elA eta lAb sindikatuek deituta protestak 
egingo dituzte gaur eta etzi bergaran

A.E.  |  bergArA

Kutxak 300.000 euroko ekarpena 
egingo dio gaixo psikiatrikoen 
zaintzaren alorrean jarduten duen 
Aita Menni ospitaleari. 2010-2012 
hirurtekoan zehar jasoko du dirua 
ospitaleak. Ekitaldi bakoitzean 
100.000 euroko kopurua jasoko 
du Aita Menni ospitaleak Kutxa-
ren eskutik. Diru horrekin proiek-
tu bat jarriko du abian, burmui-
neko lesioen zerbitzuko instala-
zioak hobetzeko xedearekin. 

Aspaldiko elkarlana 
Kutxaren Gizarte Ekintzak bide 
luzea egin du Aita Menni ospita-
learekin elkarlanean. Irabazi 
asmorik gabeko erakunde horrek 
hainbat arreta zentro dauzka 
Gipuzkoan. Dagoeneko 100 urte-
tik gora bete ditu gaixo mentalak 
artatzen, burmuineko lesioa duten 
pertsonak birgaitzen eta adinekoak 
zaintzen. 

Aspaldiko elkarlana 
Aita Benito Mennik 1898ko 
ekainaren 1ean sortu zuen 
ospitalea. Gaur egun, Euskal 
Herriko arreta psikiatrikoko 
lehen ospitalea da. Aita Men-
nik arreta zentroak dauzka 
Arrasate, Eskoriatza, Donos-
tia, Beasain eta Irunen. Gai-
nera, Bizkaiko hainbat herri-
tan ere badaude Aita Menni 
ospitaleko zentroak.

kutxak 300.000 eurorekin 
lagunduko du aita Menni
Ospitaleko burmuineko lesioen zerbitzua 
hobetzeko dirulaguntza izango da

Iñaki Agirre ospitaleko gerentea eta Mikel Irizar.  |   AitA Menni

dAtuA

1.000 gaixo artatzen 
dituzte egunero.

1.000
gAixO
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Edu MENdIBIl  |  OñAti

Oñati Ezkerretik koalizioak anto-
latuta, Pilar Legarra psikotera-
peutak (Asteasu, 1960) La afecti-
vidad de la mujer maltratada. 
¿Por qué no pueden separarse de 
su maltratador? izenburuko hitzal-
dia egin zuen eguenean Oñatin. 
Tratu txarrak jasotzen dituzten 
emakumeak ulertzeko gakoak 
plazaratu zituen Legarrak. Era 
berean, horrelako kasuetan bik-
timei nola lagun diezaiekegun 
azaldu zuen. Gaiak pizten duen 
interesaren lekuko, 40 lagun ingu-
ru batu ziren Oñatiko kultura 
etxean egindako hitzaldian. Ema-
kumeen aurkako indarkeria sala-
tzeko, Beldur barik lelopean, 
Oñati Ezkerretik koalizioak elka-
rretaratzea deitu du zapaturako 
Oñatiko plazan, 13:00etan.
gorrotoa bakarrik ez, tratu txarren 
atzean gaizki ulertutako maitasu-
na dagoela aipatu duzu.
Halaxe da, bai. Amodio erroman-
tikoaren ideiara jotzen badugu, 
sufrimendua dago plazeraren 
aurretik. Film askotan ikusi dugu 
hori, gatazka izugarriaren ondo-
tik datorrela sekulako pasioa. 
Tratu txarren faseetan ere hori 
antzematen da: tentsio uneak eta 
agresibitatea, psikologikoa batez 
ere, lehenbizi; zartakoak, biolen-
tzia fisikoa bigarren fase baten; 
eta barkamena, azkenik, berriro 
ez dela errepikatuko agintzen 
duen mezua. Normalean, justifi-
katzeko, kanpoko arrazoiak bila-
tzen ditu tratu txarren egileak: 
"egun txarra izan dut", "arazoak 
ditut lanean", eta horrelakoak. 
Edo, bestela, oldartsua dela. Bai-
na halakoak etxean bakarrik 
izaten dira oldartsuak, ez etxetik 
kanpo.
Eta zer oztopatzen dio emakumea-
ri gizonarengandik alde egitea?
Barkameneko fasean, emakumeak 
sinistu egiten dio gizonari. Eta 
fase horri eztei-bidaiaren fasea 
esaten zaio. Emakumea bera 
erruduna dela sinestera iristen 
da askotan, berak probokatzen 
duela gizona. Eta disonantzia bat 
sortzen da: alde batetik, emaku-
mearen eskemetan onartezina da 
norbaitek bera erasotzea, jotzea; 
baina bera ere kanpoan topatuko 
ditu gizona justifikatzeko arra-
zoiak, errudun sentituko da eta 
isolamendua etorriko da, lagu-
nengandik eta familiarengandik 
urruntzen hasiko da. Eta sines-
tezina bada ere, jotzen duen gizon 
horrengan aurkituko du laguntza 
bakarra. Egiten duena egiten 
duela ere, sekula asmatzen ez 
duela ikusiko du. Egoera horre-
tan emakumea erabat galduta 
dago eta ez zaio batere erraza 

gertatzen laguntza eskatzea.
Nola atera daiteke zulotik?
Ikusten duenean tratu txarrak 
eta jipoiak behin eta berriz erre-
pikatzen direla, hasiko da egoe-
rari buelta ematen pentsatzen. 
Ordurako, estresa, lo arazoak eta 
depresioa hor daude. Emakumea 
pusketatan zatituta dago, buruaz 
beste egitea edo alde egitea buru-
ratzen zaio, eta medikuarengana 
jo behar du tratamenduan jar-
tzeko. Gizarte zerbitzuak ere ate 
ona dira informazioa eskuratze-
ko. Eta lehenik eta behin, gerta-
tzen zaiona ulertzen lagundu 
behar zaio. Sare berriak sortzeko 
eta estrategiak lantzeko, bizpahi-
ru hilabetez-edo, taldekako lana 
interesgarria da oso.
Errudun sentsazio hori ez da karga 
makala.

Genero indarkeriaren legea dugu 
2004tik, baina emakumearen ara-
zo bat balitz bezala ikusten da 
eta gizonari gaizki begiratzea 

lortu behar dugu. Aurrerapauso 
handia izango litzateke hori. Mai-
tasuna dominazio batetik ikusten 
du gizonak eta nork agintzen 
duen argi uzteko jotzen du ema-
kumea. Tratamenduan zera lor-
tu behar dugu: gizonak ardura 
duela eta bera dela indarkeria 
erabiltzen duena.
gizon gutxi izango dira tratamen-
dura jotzen dutenak...
Motibazioa kanpotik etortzen 
zaie; 2 urte baino gutxiagoko 
kartzela zigorrengatik ez dute 
kartzelara joan behar, eta trukean 
tratamenduan jartzen dituzte. 
Baina estatistiken arabera, %30 
bakarrik ez da berriro tratu txa-
rretan jausten.
Edozein modutan, halakoak gerta-
tzeko zerk huts egiten du?
XXI. mendeko erronka emaku-

meenganako indarkeria desa-
gertzea da. Etxeko eta eskolako 
hezkuntzan lana egiteko dago, 
baita mutilen hezkuntzan ere 
bai. Mutilengan negar egitea 
ondo ez dagoela entzuten dugu 
oraindik; eta emozioak landu 
beharra dago. Emakumeak negar 
egiten du tristeziaren aurrean; 
gizonak, aldiz, amorrua azale-
razten du askotan eta hortik 
dator biolentzia... 

Erantzunkidetasuna edo 
korresponsabilidadea etxean 
hasi behar da. Eta emakumea 
normaltasun oso batekin iritsi 
behar da boterera, lanean, gizar-
tean. Izan ditzagun harreman 
berdinak eta aukera berdinak, 
sortu ditzagun bake-loturak. 
Feminismoa desagertzea horren 
adierazgarri ona litzateke.

Pilar legarra | psikoterapeuta

"emakumeak, jotzen duen gizon horrengan 
aurkitzen du laguntza bakarra askotan"

tratu txarren gainean Oñatin egindako hitzaldian 40 lagun inguru batu ziren
'beldur barik' lelopean, Oñati ezkerretik koalizioak elkarretaratzea deitu du zapaturako 

Pilar Legarrak Donostian egiten du lan, bitartekotza kasuetan batik bat. Eguaztenean hitzaldia egin zuen Oñatin.  |   gOienA

"Justifikatzeko, 
kanpoko arrazoiak 
bilatzen ditu tratu 
txarren egileak"

"Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagertzea da XXI. 
mendeko erronka"
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Bigarren eskuko autoen salerosketa, injektoreen 
konponketa eta I.A.T aurreko azterketa

Edu MENdIBIl  |  ArrAsAte

Jose Antonio Ardanzari lekukoa 
hartuz, Arrasateko alkatea izan 
zen Alvaro Arregi (Arrasate, 1945) 
1983tik 1987ra. Aurretik zinegotzi 
ibilitakoa zen, trantsizio garaian, 
1974tik 1979ra. Urte haiek gogo-
ratzeko Besaide mendi elkartea-
ren egoitzan hartu gintuen egu-
bakoitzean. Mendizaletasuna da 
Arregiren zaletasunetako bat. 
Ardura ere bai; datozen egunotan 
bi urte beteko ditu Gipuzkoako 
Mendi Federazioko presidente 
modura.
Nola iritsi zinen Arrasateko alka-
tetzara?
Alderdiko, EAJko jendea etorri 
zen nigana. Politikan sartu gabe-
ko jendea nahi zuten zerrenda 
osatzeko eta 48 orduz pentsatu 
ondoren, baiezkoa eman nien. 
Aurreko agintaldian Ardanza 
izan zen alkatea, gehiengoarekin 
(11 zinegotzi) eta, guk, zorionez, 
10 zinegotzi atera genituen. Zorio-
nez diot gehiengoa ez izateak 
gauzak eztabaidatzera behartzen 
zaituelako. Guk 10 zinegotzi geni-
tuen, PSOE eta HBren artean 10 
zituzten eta EEk bakarra.

Eta urte horietan eman zen zatike-
ta EAJn...
Horrela da bai. 1986an etorri zen 
zatiketa. Ni Batzar Orokorretan 
nengoen eta EAJk 25 ordezkari 

zituen; 12k EAJn jarraitu zuten, 
beste 12 EAra joan ziren eta ni 
geratu nintzen afiliatu gabe. Arra-
sateko udaletxean, berriz, 10 
zinegotzietatik, 4 pasa ziren EAra,  

eta EAJn bakarra geratu zen; 
besteok afiliatu gabeak ginen.
Zure agintaldian egindako laneta-
tik zeintzuk nabarmenduko zeni-
tuzke?
Gauza asko egin ziren: Iturbide 
egoitza, Atxabalpe, Monterron... 
Ardanzak, alde egin baino lehen 
egindako azken lana izan zen 
Monterron erostea eta guri toka-
tu zitzaigun proiektu hari edukia 
ematea, janztea nolabait. Baina 
niretako gauza berezia izan zen 
Urkuluko urtegitik Arrasatera 
ura ekartzea, 1986an. Maritxu 
Kajoi egunean ere gogoan izan 
zuten une gogoangarri hura; 
Maritxu ondoko iturriak, ura 
beharrean, ardoa eman zuen. 
Horixe izan zen miraria.  
Polemika ere ez zen falta izan, bes-
teak beste, txomin Iturberen herio-

tzarekin... HBk Iturbe seme kutun 
izendatzeko eskaera egin zuen.
Aurreko urtean, 1986an, Txomi-
nen koinatua, Xabi Perez de Are-
naza hil egin zuten Frantzian eta 
Txominen heriotza 1987ko mar-
txoan gertatu zen. Herriko seme 
bat hiltzen den bakoitzean oso 
momentu gogorrak bizi dituzu, 
are gehiago hildakoa laguna 
denean. Txomin ni baino urtebe-
te zaharragoa zen eta txikitatik 
ezagutzen nuen. Baina mozio 
hartan auzi politikoa zegoen 
jokoan, nik ordezkatzen nuen 
alderdiaren iritzia argia zen eta 
kontra azaldu ginen. Xabi Perez 
de Arenaza zein Txominen gor-
puak udaletxean egon ziren eta 
Txominen aldeko mozioak seku-
lako ikusmina piztu zuen. 35 
komunikabide inguru etorri ziren 
egun hartan osoko bilkurara, 
tartean Alemaniako korrespontsal 
bat. Udalbatzarra amaitutakoan 
kazetari batek galdetu zidan, jen-
dearen uluengatik-eta, ea ez zen 
egon nahiko arrazoi osoko bilku-
ra bertan behera uzteko eta nik 
zera erantzun nion: argi zegoela 
ez zela hemengoa eta errespetua 
eta ordenari eutsiz, aurrera egin 
beharra zegoela. Eta halaxe egin 
genuen. Une zailak eta gogorrak 
izan ziren haiek. Baita aurreko 
batzuk ere: 1974tik 1979ra bede-
ratzi hilketa gertatu ziren, tartean 
Iñaki Etxaberena.
Atzera begiratuta, zelan baloratzen 
duzu alkate izan zineneko garaia?
Ez naiz egindakoari eta bizita-
koari uko egiten dioten horieta-
koa. Ziur naiz, atzera eginda 
egoera berean aurkituko banintz, 
berdin jokatuko nukeela. Nire 
jaioterriaren alde lan egiteko 
aukera izan nuen eta oso espe-
rientzia aberasgarria izan zen.

Alvaro Arregi Iturbide egoitzaren aurrean, egubakoitzean. Bera alkate zela inauguratu zuten egoitza, 1984an.  |   e.M.

"gehiengoa ez 
izateak, zorionez, 
akordioak bilatzera 
behartzen gintuen"

"une gogorrak bizi 
genituen herrian 
txomin Iturberen 
heriotzarekin"

G u r e  o r d e z k a r i a k

alvaro arregi | Arrasateko alkatea (1983-1987)

1974tik 1979ra zinegotzia izan zen Arrasateko udaletxean 
Jose Antonio Ardanzari lekukoa hartuz, Arrasateko alkate izendatu zuten 1983an
2008ko azarotik gipuzkoako Mendi Federazioko presidentea da Arregi

Garaikoetxearekin, Iturbide egoitzako inaugurazioan.  |   ArrAsAtekO uDAlA

"agintaldi hartako lanetatik, urkulutik 
arrasatera ura ekarri izana azpimarratuko nuke"
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Ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKaZIO talDEa

LAguNTzAiLEAk

H
asteko eta behin, zorionak, Debagoieneko biztanle guztioi 
eta bereziki Goienan lanean diharduzuenoi. Bide batez, 
eta ni neu ere komunikazio talde honen partaide izan 
naizen aldetik… Iepale! Bejondeigula guztioi, beraz. 

Irudipena daukat gure Euskal Herri honetan ez garela ospa-
kizunetara oso emanak, zorion-liturgiak lotsaz bizi ditugula, 
lorpenei saria ukatzen diegula behin eta berriz, horretarako 
merezimendu aski irabazia ez bageneuka bezala...

Hara, ba niri dagokidanez, hor konpon mari anton eta gora 
gu eta gutarrak! 10 urte, erraz esaten da gero, aizue!

Ez dituzte garai onenak bizi 
ez prentsa idatziak eta ezta TDT-
ren ozeanoan bilin-balauka ari 
diren toki-telebista euskaldun 
urriek. 

Eta hala eta guztiz ere, ez 
soilik 10 urteotan iraute hutsa 
−miraria bere horretan, bai 
horixe−, baizik eta duintasun 
eta indarraz eutsi izana ez da 
bakarrik zoriontzekoa, baita dozena erdi botila cava husteko 
nahikoa arrazoi ere.

Esku artean daukazuenagatik inbidia sano pittin bategaz 
esandako urte askotarako! bero bat jaso ezazue hemendik, Duran-
gotik, beraz.

Anbotopeko eskualde honetan ere, dena den, badaukagu azken 
egunotan zer ospatua. Durangoko Kafe Antzokiak 6 urte bete 
ditu duela egun gutxi batzuk. Maiz gertatzen da −hain gara 
txepel eta ganorabakoak− ez ditugula behar bezala baloratzen 
zenbait gauza harik eta desagertzen zaizkigun arte. 

Leloaren sindromea da hori: dagoenean tu! eta ez dagoenean 
mu!

Gauden bitartean ez diezaiogula gaudela eta garela ospatzea-
ri utzi, arren. Zuek 10 urteongatik egin duzuena egin beharko 
dugu Plateruok ere 6 urteongatik: balentria handia egin dutenen 
harrotasunaz xanpainari gupida gabe eman…

Zer ote dakar ospakizun bikoitzak? Biharamun doblea?

ANdONI urZElAI
'http://goiena.net/iritzia/'

10 urte

"gauden bitartean 
ez diezaiogula 
gaudela eta garela 
ospatzeari utzi"

z a b a l i k

B
ergarako Nahikari tabernak 25 urte bete berri ditu eta 
ospakizunen artean proiektu bitxi bat eraman dute 
aurrera azken urteotan, Nahikarin bertan, euren arte-
lanak erakutsi dituzten zenbait artistak: surrealisten 

antzera, eta aurrekoak utzitako arrasto itsuari jarraituz, mura-
la osatu dute Juanjo Altunak, Karlos Galarragak, Bingen de 
Pedrok, Pello Alberdik, Jone Telleriak, Unai Banksy Azkaratek, 
Riki Azkargortak eta Ramon Arantzabalek. Emaitza ikusgarria 
ikusgai duzue... Herriko eta inguruko pintoreen areto bilakatu 
da Nahikari, urteotan egindako lan guztiagatik. Zilarrezko ezteiak 
betetzearren eta kultura suspertzearren, zorionik beroenak.

Edu MENdIBIl | 'emendibil@goiena.com'

'Un cadáver exquisito'

u st e a k  u st e

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

Zer pentsatua
Pello Zabala
http://berria.info/blogak/pellozabala/

Entzungo bazenu honako 
albiste bat: X.X. jaunak bere 
alabatxoari, 4 urte 
betetzerako, norekin ezkondu 
aukeratua zeukion; 12 
urterako ezkondurik zeuzkan 
biak; 19 urte betetzerako 
Herman semetxoa, Sofia eta 
Gertrudis alabatxoak hazten 
saiatzen zitzaion. Zer 
pentsatu emango lizuke, ezta? 

Asko pentsarazten duten 
horietako bizitza moldea zen, 
bai, atzo frantziskotarrok 
gogoratu genuen hungariar 
emakume gaztearena, Isabel 
iaio ta baliosarena. 1207an 
jaio zen erret jauregian, 
Hungariako errege-erreginen 
alaba. Nik urte haietakoak 
gure Asisko Frantziskoren 
adinarekin neurtzen 
ditudanez, esan 25 urteko 
gaztea genuela Asisko ttikia. 
12 urteko gaztea, Lisboan 
aldiz, Antonio gero 
Paduakotzat hartuko duguna. 
Erdiaroko feudalismotik 
irten ezinik dabilen sasoia 
dugu ordukoa.

Erret jauregietako martxa 
ta bizimodua ere halakoxea 
eta, Isabel nexkatoari zein 
printzipe emango dabiltz 4 

urte ditueneko. Luis 
Turingiako Landgrafa 
pentsatu diote egokitzat eta 
halaxe, nexkari heziketa 
hartarakoxe emanik, berari 
askorik adierazi gabe, 12 urte 
betetzerako ezkonarazi dute 
gazte trebearekin. Baita 
begirune ta kopla handirik 
gabe 15 urte betetzear familia 
ekarrarazi ere: Herman 
izango du maiorazgo. Gero 
segido samar beste bi nexka. 
19 urte beteta alarguntsa 
bilakatuko da, Luis senarra 
gurutzadan hilko zaionean.

Ordurako ordea, senarra 
gehienik jauregitik kanpo 
ezpata ta lantza jantzita 
zebilenez, Isabelek bere 
jauregian kabitzen ez ziren 
behartsuei laguntzen aurkitu 
zuen bere sendi berria. 
Asisko ttikiaren frantziskotar 
laiko sekularretakoa baitzen. 
Senarraren heriotz albistea 
iritsi orduko, Isabel bota 
zuten jauregitik bere 3 
umeekin: 4 urte dizkio 
semeak, 3 betetzera doa Sofia, 
eta bat besterik ez Gertrudis 
besotakoak. 

Herman maiorazgoari 
dagozkion jauregi, terreno 
eta zerbitzariak, den-denak 
kendu nahi dizkiote. Ama, 
Belengo familiarekin 
akordatuko da eta Jainkoa 
eskertzen trebatuko. Bere 

ZUZENKETA

Joan den asteleheneko GOIENAn 
albiste bat ez zen zuzen eman. 
Hain justu ere, 5. orrialdeko 
albistearen –pakistandarren 
meskitaren gainekoa– argazki 
oinak erreferentzia egiten zion 
Bergarako pakistandarrek 
Zubiaurren erositako lokalari. 
Lokalaren jabeek esan digute 
lokala ez dutela salduta eta 
pakistandarrek, oraingoz, errentan 
hartuta dutela. 

senarraren ejerzitokoak 
gurutzadatik herriratzean, 
Herman 5 urte eginberriari 
itzuli dizkiote lehen 
erauzitakoak.

Baina ama Isabel, 
jauregitik eta bertako 
moldeetatik aparte bizitzeko 
erabakia harturik dago. Bere 
esku utzi dizkiotentxoekin, 
gaixo etxe handi zabal bat 
eraikitzen du, non eta bera 
izango den zaindari eta 
bertako gaixoenak eta 
behartsuenak bere esku 
propialez zerbitzatuko 
dituena. 24 urte zituen, 
1231an hiltzean. 

Urte hortantxe hil zen, 
baita, Paduan Antonio fraile 
jakintsua. 5 urte lehenxeago 
Asisko ttikia.

k a l e  i n k e s ta

kEPA
OrMAEtxEA 
ArrAsAte

Sahara herri zapaldua da, 
gu bezala. Maroko egiten 
ari dena lotsagarria dela 
iruditzen zait eta argi utzi 
du ez duela nahi lekukorik 
egotea bertan.   

jOSu
BitEri 
eskOriAtZA

Uste dut astakeria bat 
egiten ari direla. 
Informazio oso gutxi 
dugu. Susmagarria 
iruditzen zait kazetariei 
sartzen ez uztea. 

vicEntE
ZugASti
ArrAsAte

Oso susmo txarra hartzen 
diot. Kazetariak ezin dira 
sartu eta Espainiako 
gobernuak ez die inolako 
informaziorik eskatu 
bertan izan direnei. 

lurdES
MArkAidE 
ArrAsAte

Oso gaizki iruditzen zait 
Maroko Saharar 
herriarekin egiten ari 
dena eta hemengo 
gobernuen jarrera ere 
penagarria da.  

Zer iritzi daukazu Saharan gertatzen ari denaren gainean?
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h e r r i a k

ArrItXu BArruSO  |  bergArA

Ganbaran edo apalategian gor-
detako liburuak kalera atera 
dituzte aste bukaeran Bergaran. 
Jardun Euskara Elkarteak eus-
karazko liburuen truke azoka 
egin du, eta lehenengoa izateko  
ezin hobeto joan da dena. 

Jardun elkartekoek eguba-
koitzean 18:00etan zuten lehenen-
go hitzordua Bergarako San 
Martin plazan eta hamar minutu 
lehenago dagoeneko jendea azo-
ka irekitzeko zain zegoen. "Oso 
ondo hasi dugu azoka. Herrita-
rrengan interesa piztu dugu eta 
azoka zabaltzeko zain zegoen 
jendea, liburu interesgarrienak 
eraman ahal izateko", zioen egu-
bakoitz iluntzean Jarduneko 
Maitane Arizabaletak. 

Liburuak kuxkuxeatzen zebil-
tzanek gustura hartu zuten azo-
ka: "Oso ideia ona iruditzen zait. 
Ganbaran liburu pila bat neuzkan 
hautsa hartzen. Jardunera eraman 
nituen orain dela aste batzuk eta 
orain beste batzuek irakurriko 
dituzte. Nik ere liburu berriak 
eramango ditut etxera. Oso ondo 
dago", kontatu zigun Marian 
Padillak.

Haur, gazte eta helduendako 
Jardunen azokan denetariko 
liburuak aurkitu zitezkeen; gus-
tu eta adin guztiendako. "Liburua 
ekartzen dutenean txartel bat 
ematen diegu eta bertan jartzen 
dugu haurrendako, gazteendako 
edo helduendako liburua den 
ekarri dutena. Trukean, gero 
adin tarte bereko liburua hartu 
beharko dute. Helduendako libu-
ruak dira hasieran gehien mugi-
tu direnak", azaldu zigun Ariza-
baletak.  

Herritarrek Jardun elkartera 
eramandako 300 libururekin ire-
ki zuten egubakoitzean azoka, 
baina aste bukaeran bertan ere 
jendeak eraman ditu liburuak 
azokara. Beraz, liburu dezente 
ipini ditu dantzan Jardunek. 

datorren urtean gehiago 
Lehenengo azokaren emaitza 
ikusita datorren urtean ere eus-
karazko liburuen truke azoka 
egongo dela azaldu dute Jardun 
elkartekoek. Trukearen filosofia 
zabaltzea eta herritarren parte
-hartzea sustatzea ziren azokaren 
helburuak eta lortu dituzte. Beraz, 
datorren urtean gehiago. 

Apalategietan ahaztutako liburuak 
dantzan jarri ditu Jardun elkarteak

euskarazko liburuen truke azoka egin dute aste bukaeran san Martin plazan
Trukearen aldeko filosofia sustatzea eta herritarren parte-hartzea lortzea zen helburua

jOAnES ruiZ dE EginO

Liburu bat hartu dut. Gaztelan bizi 
den eta Urretxura bizi izatera 
datorren familia baten gainekoa 
da. Uste dut gustatuko zaidala. 
Nik hiru liburu ekarri nituen, baina 
oraingoz bakarra hartu dut. 

MAriAn PAdillA

Haur, gazte eta helduendako 
liburuak hartzeko txartelak 
ditugu; denetik apur bat. Oso 
ekimen interesgarria dela uste 
dut. Jostailuen truke azokan ere 
hartu nuen parte. 

AitOr gAritAOnAndiA

Hiru liburu hartu ditut. Nire aitak 
lagundu dit aukeraketa egiten. 
Gustatzen zait liburuak ez izatea 
oso luzeak ezta oso finak ere. Hiru 
hauek irakurtzeko zazpi hilabete 
inguru beharko ditut. 

ArrAtE iBArgurEn

Bost liburu ekarri nituen aspaldi, 
beraz orain beste bost hartzea 
tokatzen zait. Dena dela, uste dut 
berandu xamar natorrela niri 
gustatzen zitzaizkidanak eraman 
dituztelako. Azkar ibili behar da. 

Egubakoitz iluntzean herritar dezente hurbildu zen udaletxeko arkupera.  |  JuliO CAlleJA

Maitane Arizabaleta Jarduneko 
kidearekin hizketan egon ginen 
atzo eguerdian, truke azoka itxi 
eta gero.

Zer moduz joan dira hiru egunak?
Oso ondo. egia esan oso pozik gaude 
lortutako emaitzarekin. lehenengo 
aldia izateko oso ondo joan da. egu-
bakoitzean 300 liburu ingururekin 
irekin genuen azoka eta aste bukaeran 
ere jende askok liburuak ekarri ditu 
trukea momentuan egiteko. 

Z e  e g u n e t a n  i b i l i  d a  j e n d e 
gehien?
egubakoitzean jende dezente gertu-
ratu zen eta gaur goizean ere ibili da 
jendea. Zapatu arratsaldea izan zen 
momentu lasaiena.
Ze motatako liburuak trukatu ditu-
zue? Bitxikeriarik aurkitu duzue?
bitxikeriarik ez, baina harritu egin 
gaitu jendeak liburu berriak ekarri 
dituela. kirmen uriberen Bilbo-New 
York-Bilbo, Patxi Zubizarretaren Lo 
dagoen bitartean edo uxue Alberdiren 

Aulki-jokoa bezalakoak. gehien tru-
katu direnak gainera, nagusiendako 
eleberriak izan dira. interesgarrienak 
berehala eraman zituzten egubakoitz 
iluntzean.
truke azoka errepikatzeko asmorik 
bai? 
Bai. Trukearen filosofia bultzatu eta 
zabaldu nahi dugu. Dena ez da kon-
tsumismoa; dena ez da erostea. herri-
tarren parte-hartzea ere lortu dugu, 
eta hori zen beste helburua. beraz, 
bai, errepikatuko dugu.  Maitane Arizabaleta.  |   A.b.

"Harritu gaitu jendeak liburu berri xamarrak ekarri izana"
MAitAnE AriZABAlEtA | JArDun euskArA elkArteA
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uBANE MAdErA  |  ArrAsAte

Ateak zabal-zabalik ipini, eta 
batez ere, erabateko eskuzabal-
tasun eta arretarekin hartu zituz-
ten Arrasateko extremadurarrek 
Corazon de Encina elkartearen 

egoitza asteburuan bisitatu zute-
nak. Modu horretan, elkartearen 
XX. urteurrena behar bezala 
ospatu dute, jaiotzez extremadu-
rarrak direnekin eta jakina, bai-
ta ingurukoekin ere.  

Hurrengoa, Bergaran 
"Jarraitzen dugunok aurrera 
jarraitzen dugu, baina kolabo-
ratzaile berriei dei egin gura 
diegu", esan zuen Antonio Valor 
presidenteak sarrerako brindi-

sean. Hortik aurrera ospakizu-
netan barneratu ziren bazkide 
eta bisitariak. 

Hurrengo hitzordua Bergaran 
dute, abenduaren 11n Gabon Kan-
ten jaialdia egingo dute-eta. 

Extremadurar talde polita elkartu zen domekan Corazon de Encina elkartearen egoitzan.  |  JuliO CAlleJA

Felisa Garitano, erdian, ezkerrean Gregoria Larrañaga koinata eta eskuman Margari Garitano ahizpa.  |   ubAne MADerA

uBANE MAdErA  |  AngiOZAr

Pozik eta hunkituta ibili zen Feli-
sa Garitano angiozartarra zapa-
tuan. 100 urte bete zituen zapatuan 
bertan, eta familiak merezitako 
omenaldi eta festa egin zion etxe-
ko nagusienari. 

50 lagun baino gehiago elkar-
tu ziren Angiozarko Felisaren 
etxean. "Lau belaunaldi elkartu 
gara, ehun urte edo gehiago dituen 
etxe honetan; eutsiko al dio 
etxeak?", kontatu zuten. Izan ere, 
dudarik ez zuten batere Felisak 
berak ondo eutsi behar zuela 

guztia. Eta hala, sukaldean, pasi-
lloan, egongelan eta etxeko eskai-
leretan banatuta, txintxo-txintxo 
entzun zuten guztiek Felisaren-
dako bereziki abadeak esan zuen 
meza, eguerdian.   

trikitia eta tartak 
Ondoren, Felisak horren gustuko 
dituen trikiti doinuak eraman 
zizkioten egongelara, eta baita 
pare bat tarta ere, 100 urte esaten 
zuten kandelekin. Putz egin eta  
berehala emendatu zituen Feli-
sak,txalo artean. 

Ehun urterekin gazte eta 
indartsu segitzen du Felisa 
Garitano angiozartarrak

Corazon de encina kultura elkarteak 20 urteko ibilbidea egin duela ospatu dute asteburuan 

Extremaduraren zatitxo bat 
Arrasateko San Andres auzoan

ArrASAtE

BErgArA

guillEr cABAllErO 
ArrAsAte

Oso gozoa dago, Extremadurako 
zaporeekin, eta musika eta guzti 
dugu, gure jaioterria gogoratzeko. 
Antzerkia-eta ere oso ondo egon 
zen, eta mokorra jota daukat, 
horrenbeste dantza egin ostean.  

juAn AlgABA 
ArrAsAte

Oso ondo gabiltza, jaioterriko 
jakiekin… Dena den, arazotxo bat  
badugu, ze orain gazteek ez dute 
gura etorri, eta gu dagoeneko ez 
gara horren gazte. Dena den, ahal 
dugun bitartean eutsiko diogu. 

EStEBAn SAncHEZ 
kulturA ArDurADunA

Jende gehiago espero genuen, 
baina eguraldiak ez du lagundu; 
eta gainera, ezin izan dugu 
barbakoa erabili. Hala ere, pozik 
gaude eta jendea gustura ibili 
da. 
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Bergarako Udal Musika Banda Chirlaque zuzendari dutela.  |   JuliO CAlleJA

IrAtI gOItIA |  bergArA

Bergarako Udal Musika Bandak 
urteroko legez, aurtengoan ere 
Santa Zezilia eguna ospatu du 
kontzertua eskainita herriko udal 
pilotalekuan. Atzo, domeka, izan 
zen emanaldia eta doinu klasiko 
zein modernoez gozatzeko auke-
ra izan zen. 

Omenaldia
Hala ere, atzoko kontzertua bere-
zia izan zen. Izan ere, bandan 50 
urte daramatzaten bi musikari 
omendu zituzten: Jose Mari Arron-
do eta Jose Mari Gonzalez.  

Oroigarriak biendako
Bi omendu horiek hainbat opari 
jaso zituzten euren urrezko ezteie-
tan. Hain justu ere, Bergarako 
Udal Musika Bandak urrezko 
domina eta koadro bana oparitu 
zizkien bi omenduei. Udalak bes-
talde, lora sorta bat eta Bergara-
ko oroigarria. 

Hunkigarria
Jasotako opariekin hunkitu egin 
ziren omenduak, baina adierazi 
ziguten, batez ere, Bergarako 
herritarrengandik jasotako bero-
tasunak sorrarazi ziela bereziki, 

zirrara. Izan ere, pilotalekua lepo 
bete zen. Omenduek joandako 
guztiei eskerrak eman nahi izan 
zizkieten erakutsitako berotasu-
nagatik.

irakasle eta laguna bertan
Jose Mari Arrondok, bestalde, 
eserlekuetan ikuskizunaz gozatzen 
zegoen pertsona baten presentzia 
azpimarratu nahi izan zuen, bere-
ziki: Miguel Gonzalez Bastidare-
na. Beraientzat euren irakasle 
eta bide lagun izandakoa bertan 
ikustea oso hunkigarria izan zela 
esan ziguten. 

Jose Mari Arrondok eta Jose Mari gonzalezek 50 urte egin dituzte bandan

Mende erdia Santa Zeziliaren 
zaintzapean musika egiten

BErgArA

JuliO CAlleJA

Musikariek ez zuten Santa Zeziliaren laguntzarik izan zapatu 
arratsaldean. Zilarrezko ezteiak ospatu behar zituzten eta eguraldiak ez 
zien lagundu. Euriaren ondorioz, herriko kaleetan zehar egin behar zuten 
kalejira hitzartutako ordua baino beranduago hasi behar izan zuten. Hala 
ere, eguraldi txarrari aurre egin zioten bandakoek eta eskoriatzarrek 
musikaz gozatzeko aukera izan zuten. Kalejiraren ostean, San Pedro 
parrokian ordubetez luzatu zen kontzertu eskaini zuten, ospakizunei 
amaiera emateko.  

Musika bandak 
25. urteurrena 
ospatu du

ESkOriAtZA
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Badira auzo batzuk "izen propioa" 
izaten dutela herri barruan. Horie-
tako bat da Arrasaten Makatzena, 
edo Distritro 33 ezizenez ere eza-
gutzen dena. Auzo horren inda-
rraren adibiderik onena da 10 
urtean auzoaren izena Gipuzkoa 
osora zabaldu zuen Makatzena 
Futbol Taldea, Maka. 

kopia eska daiteke 
1974. urtean sortu zuten Maka-
tzena Futbol Taldea. Hasiera 
hartan Luis Lopez Diaz Bonba-k 
hartu zuen taldearen ardura, 

"baina hura entrenatzaile lanetan 
zebilenez eta ezin zionez Maka-
tzenari behar beste denbora eskai-
ni, Roman Lopez fitxatzeko bista 
izan zuen; eta nahiz eta azken 
hori auzoan bizi ez, epe luzera 
futbol atalaren alma mater bila-
katu zen, ia bukaerara arte ia 
kargu gehienak hartuz, betiere, 
Bonba-ren oniritziarekin".  

Halaxe hasten da Maka-ren 
hamar urteko historia laburbiltzen 
duen albuma. Roman Lopezek 
berak egin eta interesa duen edo-
zeinen eskura utzi du. "Ttukun 
fotokopia-dendan dago; Aitor 

Astaburuagari, Makatzenako 
futbol jokalari ohiari eskatu behar 
zaio kopia", jakinarazi du. 

Oroitzapenerako 
"Egin berria da, oroitzapen bat 
edukitzeko. Taldeak iraun zuen 
hamar urteetako argazkiak batzen 
ditu, eta baita bitxikeriak ere; 
adibidez, jokalarien amak azaltzen 
dira eta Bergarari 6-0 irabazi eta 
gol guztiak Elduaienek sartu 
zituenekoak… Berez, niretako 
egin nuen, baina taldeko kide 
ohi batek ikusi egin zuen, kopia 
bat eskatu zidan, eta halaxe pen-

tsatu nuen akaso besteren batek 
ere gurako zuela", kontatu du 
Lopezek. 

garaipenak eta beste 
Eta eman ere, oroitzapen polita 
izateko bidea ematen du, bai, 
albumak. Maka-tik pasa diren 
ehunka lagunen argazkiak dakar-
tza, denboraldika sailkatuta. 
Kontatzen du, adibidez, gazteek 
Gipuzkoako txapelketa irabazi 
zutenekoa (1975-76); infantilek 
kopa (1979-80); lehen gazte mai-
lara igo zirenekoa (1976-77), pre-
ferentera igotzea lortu zutenekoa… 

Eta futbol garaipenez gainera, 
antzinako bestelakoak ere jasotzen 
ditu. Adibidez, futbol partiduak 
Iturripen jokatu eta hura jendez 
betetzen zenekoa, Maka Mondra 
taldearen harrobi izatera iritsi 
zenekoa… gehienok atsegin ditu-
gun kontu horietakoak.   

'Maka': auzo bateko futbol 
taldea baino gehiago

1974an sortu zuten Makatzena Futbol taldea; 10 urtean iraun zuen
taldearen ibilbidea gogora ekartzeko albuma egin dute orain

Iturripe jendez lepo, preferente mailara igotzea lortu zutenean.  1978-79ko infantil taldea, besteak beste, Jose Luis Ezkurrarekin.

Taldea sortu zuteneko argazkia, Bonba lehen entrenatzailea bertan dela.

Makatzenaren 
ereserkia 

Makatzena, Makatzena, maitea
Makatzena, Makatzena aurrea,
beti beti maite, maite, maitea
Mondrago ta mondragotarrak 
(BIS).. 

Aurrera mutillak
Aurrera Mondragon
Aurrera Makatze…ena (BIS)

Gazte, gazte, gazte, gazte, gaztedi
gaztedi aupa, aupa mutilak    
Gazte, gazte, gazte, gazte, gaztedi
gaztedi Makatze…ena (BIS)

Realaren ereserkiaren musika 
bera da 

uBANE MAdErA  |  ArrAsAte

Atxa zerrategiaren pabiloi zaha-
rrean bizi diren errumaniarrak 
botatzeko agindua onartu du 
Bergarako epaitegiak. Erruma-
niarrei eurei ere dagoeneko jaki-
narazi diete, eta euren kabuz ez 
baldin badira joaten, Ertzaintza-
ri bidaliko dio epaileak agindua, 
bertaratu eta poliziak desaloja 
ditzan.   

Pabiloia bota egingo dute
Behin errumaniarrak joanda, 
pabiloia bota egingo dute. Garaia 
Berrikuntza Gunea da haren jabe, 
eta, Andoni Gartzia kudeatzaileak 
jakinarazitakoaren arabera, urte-
bete pasatxo dela dute hura bota-
tzeko lizentzia: "Baina ezer egiten 
hasi aurretik jendea sartzen hasi 
zen, eta harrezkero ezin izan 
dugu ezer egin". Joan den ekai-

nean salaketa ipini zutela ere 
kontatu du Gartziak, eta gerora, 
otsail-martxo inguruan, berriz, 
Arrasateko Udalak. "Orain arte 
erdian egon gara, eta ezin izan 
dugu ezer egin.  

Bada, esandako moduan, orain, 
Bergarako epaitegiak pabiloi 
hartan geratzen diren erruma-
niarrak desalojatzeko agindua 
onartu egin du.

Errumaniarrak desalojatzeko agindua
errumaniarrak abisatuta daude; euren kabuz joan ezean, polizia bidaliko dute

Atxa pabilioia, Garaia ikerkuntza gunean.  |   JuliO CAlleJA
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Badira auzo batzuk "izen propioa" 
izaten dutela herri barruan. Horie-
tako bat da Arrasaten Makatzena, 
edo Distritro 33 ezizenez ere eza-
gutzen dena. Auzo horren inda-
rraren adibiderik onena da 10 
urtean auzoaren izena Gipuzkoa 
osora zabaldu zuen Makatzena 
Futbol Taldea, Maka. 

kopia eska daiteke 
1974. urtean sortu zuten Maka-
tzena Futbol Taldea. Hasiera 
hartan Luis Lopez Diaz Bonba-k 
hartu zuen taldearen ardura, 

"baina hura entrenatzaile lanetan 
zebilenez eta ezin zionez Maka-
tzenari behar beste denbora eskai-
ni, Roman Lopez fitxatzeko bista 
izan zuen; eta nahiz eta azken 
hori auzoan bizi ez, epe luzera 
futbol atalaren alma mater bila-
katu zen, ia bukaerara arte ia 
kargu gehienak hartuz, betiere, 
Bonba-ren oniritziarekin".  

Halaxe hasten da Maka-ren 
hamar urteko historia laburbiltzen 
duen albuma. Roman Lopezek 
berak egin eta interesa duen edo-
zeinen eskura utzi du. "Ttukun 
fotokopia-dendan dago; Aitor 

Astaburuagari, Makatzenako 
futbol jokalari ohiari eskatu behar 
zaio kopia", jakinarazi du. 

Oroitzapenerako 
"Egin berria da, oroitzapen bat 
edukitzeko. Taldeak iraun zuen 
hamar urteetako argazkiak batzen 
ditu, eta baita bitxikeriak ere; 
adibidez, jokalarien amak azaltzen 
dira eta Bergarari 6-0 irabazi eta 
gol guztiak Elduaienek sartu 
zituenekoak… Berez, niretako 
egin nuen, baina taldeko kide 
ohi batek ikusi egin zuen, kopia 
bat eskatu zidan, eta halaxe pen-

tsatu nuen akaso besteren batek 
ere gurako zuela", kontatu du 
Lopezek. 

garaipenak eta beste 
Eta eman ere, oroitzapen polita 
izateko bidea ematen du, bai, 
albumak. Maka-tik pasa diren 
ehunka lagunen argazkiak dakar-
tza, denboraldika sailkatuta. 
Kontatzen du, adibidez, gazteek 
Gipuzkoako txapelketa irabazi 
zutenekoa (1975-76); infantilek 
kopa (1979-80); lehen gazte mai-
lara igo zirenekoa (1976-77), pre-
ferentera igotzea lortu zutenekoa… 

Eta futbol garaipenez gainera, 
antzinako bestelakoak ere jasotzen 
ditu. Adibidez, futbol partiduak 
Iturripen jokatu eta hura jendez 
betetzen zenekoa, Maka Mondra 
taldearen harrobi izatera iritsi 
zenekoa… gehienok atsegin ditu-
gun kontu horietakoak.   

iMAnOl sOriAnO

Makatzena auzoko bizilagun batek jakinarazi duenez, auzoko 
garajeetako errepidearen egoera "tamalgarria" da. Duela 
hamar urte egin zen errepidea eta egun 100 metroko tartean 
40 zulo inguru daude. Udalak zuloak bete zituen duela 

zenbait urte, baina arazoa errepidea egin zenetik dator eta 
konponbidea ez da horren erraza, Udalak adierazi duenez. 

Errepidea tamalgarri Makatzenan

t x a loa k  e ta  t x i st u a k

MOnDrAberri

Kooltur ekintza taldearen Kooltur ostegunak ekimenaren hirugarren 
saioan Capsula taldea izan zen protagonista. Jatorri argentinarreko 
hirukoteak 100 lagunetik gora bildu zituen gaztetxean eta doinu 
psikodelikoak, rock erritmo pisutsuak eta esperimentazioa izan ziren 
emanaldiaren osagarriak. Musikalki emanaldi borobila izan zen. Eguen 
honetan, bestalde, Gasteizko The Hot Wok taldeak joko du, 22:00etan. 

Bizi-bizi eta 
indartsu aritu
zen Capsula 
gaztetxean

Emakumeen aurkako 
indarkeria salatzeko, 
elkarretaratzea plazan
Azaroaren 25a da aldarrikapenerako eguna; aurten 
'berandu baino lehen' da aukeratu duten leloa 
JOkIN BErEZIArtuA  |  ArrAsAte

Eguenean izango da Emakumeen-
ganako Indarkeriaren Aurkako 
Nazioarteko Eguna, egun men-
debaldeko gizarteak bizi duen 
arazo larrienetarikoari aurre 
egiten saiatzeko eguna. Egun 
horren bueltan Arrasaten izango 
diren ekitaldiak joan den astean 
aurkeztu zituzten Emakume Txo-
koan Udaleko Berdintasun Sailak 
eta Arrasateko Emakumeenga-
nako Indarkeriaren Aurkako 
Plataformak. Aurtengo leloa da 
Berandu baino lehen. Egitaraua-
ren eta Alberto Encinasek egin 
duen kartelaren aurkezpenean 
horrela azaldu zuen leloa Rosa 
Urtzelai plataformako kideak: 
"Heriotza baino lehen egin behar 
zaio aurre arazoari". 

Joan den astean hasi ziren 
egitarauarekin baina asteon izan-
go dira ekitaldi garrantzitsuenak. 
Hala, biharko eztabaida foroa 
antolatu dute, jabetze eskolaren 
barruan; 18:00etan izango da, 
Emakume Txokoan. Eztabaida 
autodefentsa feministan aditua 
eta Bizkaiko Emakumeen Asan-
bladako kidea den Maitena Mon-
royk dinamizatuko du eta parte
-hartzaileek erabakiko dute foroan 
landuko diren gaiak. Hori horre-

la eta antolaketa lanak errazteko, 
aurrez izena ematea eskatu dute 
antolatzaileek. 

Elkarretaratzerako dei zabala 
Ekimeneko ekitaldi nagusia, 
baina, azaroaren 25ean bertan 
Herriko plazan egingo den elka-

rretaratzea izango da. Arrasa-
teko Emakumeenganako Indar-
keriaren Aurkako Plataformak 
dei berezia egin die herritarrei 
aldarrikapenarekin bat egin eta 
eguen honetan Herriko plazan 
elkartzeko. Elkarretaratzea 
19:00etan izango da. 

Iazko azaroaren 25ean Herriko plazan egindako elkarretaratzea.  |   ArtxibOA

J.B.  |  ArrAsAte

Ekin Emakumeak elkarteak 15 
urte bete ditu aurten eta urteu-
rrena ospatzeko hainbat ekintza 
egin dituzte dagoeneko. Bada, 
orain, Debagoieneko –Aramaio 
barne– emakumeen ekarpena 
gogoratzeko asmoz, argazki 
erakusketa bat prestatzen dabil-
tza otsailerako. Argazki era-
kusketa hori ahalik eta osatue-
na izateko, noski, debagoien-
darren ekarpena ezinbestekoa 
izango da; argazkiak biltzen  
dihardute, hilaren 27ra arte. 

Erakusketa 2011ko otsailaren 
10etik 18ra jarriko dute Kultu-
rateko klaustroan. Emakumeen 
ekarpena erakutsi gura dute 
argazki zaharrekin eta emaku-
meak eguneroko zereginetan 
agertzen diren antzinako zein 
gaur egungo argazkien bitartez, 
Debagoieneko emakumeen bizi-
modua islatzen saiatuko dira.

Argazkiak, bi multzotan 
Argazkiak bi taldetan sailka-
tuko dituzte, 1970 baino lehe-
nagokoak eta 1971tik aurrera-
koak. Gainera, aurkeztutako 
argazki bakoitzari zenbaki bat 
jarriko diote eta zozketa bidez 
bi sari banatuko dituzte. 1970 

urteko eta aurreko argazkien 
artean, Donostiako La Perla 
Talaso zentroan bi lagunenda-
ko zirkuitua eta bazkaria zoz-
katuko dituzte; eta 1971tik gaur 
egunera arteko argazkien artean, 
berriz, argazki kamera digitala. 
Zozketa argazki erakusketaren 
azken egunean egingo dute, 
otsailaren 18an, hain zuzen.  

Azaroaren 27a, azken eguna 
Erakusketa honetan edozeinek 
har dezake parte. Helburua 
da Debagoieneko emakumeak 
eguneroko zereginetan islatzea: 
ortuan, azokan, esnea saltzen, 
josten, jaietan, aisialdian… 
Parte hartzaile bakoitzak bost 
argazki aurkeztu ditzake gehie-
nez, koloretan edo zuri-bel-
tzean. Argazkiak paperean 
edo digitalizatuta, hilaren 27a 
baino lehen aurkeztu beharko 
dira Ekin-en egoitzan. Aste-
lehenetik egubakoitzera arra-
tsaldez jasoko dituzte, 16:30e-
tik 19:00etara. Zapatuan, berriz, 
10:30etik 13:00etara aurkez 
daitezke argazkiok. 

Posta elektronikoz ere bida-
li daitezke, ekin.emakumeak@
telefonica.net helbide elektro-
nikora. 

Gure emakumeen 
ekarpena argazkien 
bidez islatu gura du 
Ekin elkarteak
Debagoieneko emakumeen gaineko argazkiak 
biltzen dihardute; zapatuan amaituko da bilketa
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Azaroaren 25ean, eguena, ema-
kumeen kontrako tratu txarren 
aurkako nazioarteko eguna da. 
Hori horrela, eta gaiaren gaine-
ko sentsibilizazioa piztu nahian, 
bi ekitaldi antolatu dituzte Uda-
leko Ongizate Zerbitzuak eta 
Euskadi-Cuba gobernuz kanpoko 
erakundeak. 

Batetik, Emakume kubatarrak, 
Iraultza bat beste baten barruan 
izeneko erakusketa egongo da 
ikusgai –zapatuan ireki zuten– 
udaletxean, osoko bilkuren are-
toan. Erakusketa hori hilaren 
28ra arte egongo da zabalik, egu-
nero, 18:00etatik 21:00etara eta 
zapatuetan, baita 12:00etatik 
14:00etara ere.

Erakusketa hori zortzi infor-
mazio panelek osatzen dute. 
Kubako iraultzak dirauen 50 
urteotan emakumeen bizitzako 
hainbat arlotan barrena ibilbidea 
egiten da panelotan. Hori horre-
la, besteak beste, jorratzen dira 
eskubide sexualak eta ugalkorrak, 
hezkuntza, osasuna, kultura eta 
emakume latinoamerikarren 
egoera. 

Bisita gidatuak ere egingo 
dituzte erakusketan barrena. 
Bihar, martitzena, izango da bisi-
ta gidatuendako eguna eta egin-
go dituzte 18:30ean hasi eta 20:30e-

ra bitartean Euskadi-Cuba era-
kundeko ordezkariek.  

dokumentala eta solasaldia
Horrekin guztiarekin batera, 
Lizette Vila zuzendari kubata-

rraren –gidoia ere hark idatzi 
du– La deseada justicia dokumen-
tala emango dute hilaren 25ean, 
eguena, 19:00etan. Ondoren, sola-
saldia egingo dute. Vilak batu 
ditu dokumental horretan gene-

ro indarkeria jasan izan duten 
zortzi emakumeren testigantzak.  
Emakumeok lortu zuten euren 
egoerari buelta ematea auzoetan 
dituzten transformazio integra-
leko tailerrei esker.  

Emakumeen kontrako indarkeria 
aztergai kubatarren ikuspuntutik
erakusketa bat eta dokumental emanaldia antolatu ditu udaleko Ongizate Zerbitzuak   

Erakusketa zortzi informazio panelek osatzen dute.  |   gOienkAriA

M.B.  |  bergArA

Denboraldi berriko programazioa 
estreinatu du Txapa irrati libreak. 
Dagoeneko 26 urtez uhinetan 
diharduen irrati horretako kideek 
hauxe aurreratu dute: "Kalita-
tezko programazioa eskainiko 
diegu bergararrei zein Internet 
bidez entzuten gaituzten mundu-
ko herritarrei, gure izaera eta 
ezaugarriei eutsita eta teknologia 
berriei eta Arrosa irrati sarean 
oinarrituta". 

Hainbat berrikuntza 
Aurtengo berrikuntzen artean,  
Sasi guztien azpitik Txapa kolek-
tiboko irratsaio berezia nabarmen 
daiteke. Bada, kolektiboko irra-
tsaio horretan, batzarrean era-
bakitzen dituzten gaiak jorratu-
ko dituzte. Asmoa da maiztasun 
jakin batekin herriko gizarte 
gaiak lantzea. Hain justu ere, 
eguaztenetan izango da saio hori, 
20:00etan. 

Horrez gain, beste hainbat 
saio ere egongo dira, besteak bes-
te: astelehen eta egubakoitzetan, 
15:00etan, irratira heltzen diren 
diskoen aurkezpenak egingo dituz-
te; martitzenetan, Haundikeittan 
umore saioa egongo da 22:00etan 
eta Kaleko mobida saioa punk&oi 

musika saioa 23:00etan; eguenetan, 
Kolax izeneko saioan elkarrizke-
tak, albisteak... entzuteko aukera 
egongo da 21:00etan, eta 22:00etan 
Itzali telebista musika saioa; eta 
zapatutan, Bergara sutan saioan 
Gazte Asanblada izango da pro-
tagonista, 19:00etan.

Hainbat berrikuntzarekin ekin dio 
Txapa irrati libreak ikasturte berriari
saio berrietako bat da 'sasi guztien azpitik', herriko gizarte gaien gainekoa

Txapa irratiko kideak, artxiboko irudi baten.  |   ArtxibOA

M.B.  |  bergArA

Azken hiru asteotan, herriko 
kaleetan Auzoko izena zerama-
ten hainbat kartel azaldu dira. 
Kartelotan, besteak beste, 
herrian berba egiten diren hiz-
kuntzen izenak azaldu dira eta 
baita hizkuntzok zein herrial-
detan berba egiten diren ere. 
Hori guztia Jardun elkarteak 
eta Topaguneak egin dute –Uda-
laren laguntzarekin–, Auzoko 
egitasmoaren barruko "moskeo 
kanpaina moduan", antolatzai-
leek azaldu dutenez.   

Hain justu ere, Auzoko egi-
tasmoa azaltzeko bidean lehen 
urratsa izan da, eta "orain, 
Auzoko zer den eta herritarren 
aurrean aurkezteko garaia iri-
tsi zaigu", esan dute antolatzai-

leek. Hain zuzen ere, eguazte-
nean, hilaren 24an, egingo dute 
herritarren aurreko aurkezpen 
hori, 19:00etan, kultura etxeko 
ganbaran.

lehen urratsak eginda 
Badira aste batzuk herrian 
Auzoko egitasmoari ekin zio-
tena. Euskararen eremuetara 
datozen etorri berriei hizkun-
tzaren ikuspegitik egin beha-
rreko harrera egituratzea du 
helburu. Eta dagoneko sei bat 
laguneko taldeak badihardu 
horretan. Taldean batu dira 
senegaldarrak, pakistandarrak, 
kubatarrak, bergararrak... Elka-
rrengandik ikasteko prest dau-
de, betiere, euskara komunika-
zio ardatz izanda.

Eguaztenean, hilak 24, 
aurkeztuko dute  
Auzoko egitasmoa
Azken hiru asteotan egin duten "moskeo 
kanpainak" argia ikusiko du 

Borondate politikoa 
gizarteak dagokion 
lekua hartzeko
Kubako biztanleen ia erdia 
emakumezkoak dira, eta 
parlamentuko kideen % 43, 
unibertsitatean graduatutakoen 
%65, langileen %46, herrialdeko 
langile teknikoen eta profesionalen 
%66 eta lankidetzarako misio 
internazionalistetako pertsonen 
%52. Euskadi-Cuba GKEren 
esanetan, aurrerapen handiak egin 
dira Kuban, "borondate politikoa 
dagoelako emakumeek gizartean 
dagokien tokia guztiz eskura 
dezaten". Eta hori gertatu da 
"emakumeak mendekotasun eta 
marjinazio egoeran eduki zituzten 
oztopo kultural, ideologiko, 
psikologiko, ekonomiko eta 
sozialak desagerrarazteko politika 
publikoei esker", gehitu dutenez.

GKEko kideen esanetan, 
iraultzaren lorpen handienetakoa 
izan da emakumezkoek herrialdeko 
bizitza ekonomikoan, politikoan, 
sozialean eta kulturalean parte 
hartzea.  Hala ere, azpimarratu 
dute kultura patriarkaletik 
jasotako aurreiritzi eta estereotipo 
sexistak gainditzeko erronkari 
aurre egin behar diotela oraindik. 
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Gaztetxeak eta AHTren aukako 
Bergarako taldeak Krisiak (ener-
getikoa, ekonomikoa, ekologikoa...) 
eta azpiegiturak izenburuko jar-
dunaldiak antolatu dituzte eguaz-
tenean hasi eta domekara bitar-
tean. Antolatzaileen esanetan: 
"Gaur egungo krisiak ikusirik 
(energetikoa, ekonomikoa, eko-
logikoa, baloreena...), hedabidee-
tatik heltzen zaizkigun azaleko 
azalpenak baino, oinarrietarago 

jo nahiak" eroan dituzte jardu-
naldiok antolatzera.  

Batik bat jardunaldiok hitzal-
di sorta baten eta dokumental 
emaldi baten oinarritzen dira. 
Hain justu ere, hilaren 24an  
hasiko dira jardunaldiak. Pedro 
Prieto ingeniari, AERENeko 
(baliabide energetikoen ikerke-
tarako elkartea) kide eta www.
crisisenergetica.org atariko edi-
toreak honako hitzaldia egingo 
du, 19:00etan, Aroztegi aretoan: 

Krisi energetikoa: petrolio mer-
kearen ondoren zer? Hazkundea-
ren mugak.

Bigarren hitzaldia izango da 
eguenean, hilaren 25ean, 19:30ean, 
gaztetxean. Hain justu, Mikel 
Alvarez AHTren aurkako asan-
bladako kideak Azpiegituren 
pilaketa Euskal Herrian: AHTa 
adibide gisa delako hitzaldia 
egingo du. 

Solasaldia eta dokumentala 
Egubakoitzean, hilaren 26an, 
solasaldia egongo da, 19:30ean, 
gaztetxean, Kirsi ekologikoa eta 
krisi ekonomikoa: elkarrekintzak 
gai hartuta. Hilario Manzanedo 
biologo eta Bergarako AHTren 
aurkako taldeko kideak egingo 
du sarrera eta solasaldiaren 
asmoa da azaleratzen ari diren 
krisien arteko harreman eta 
elkarrekintzak ikuskatzen joatea 
eta jendeak duen pertzepzioak 

jasotzea gaia eta irtenbideei 
dagokienez.

Jardunaldei amaiera emate-
ko, domekan, hilak 28, 18:00etan, 
gaztetxean, Collapse dokumen-
tala ikusteko aukera egongo da. 
AEBetako polizia bati –droga 
eta elikagaien sailekoa– eginda-
ko elkarrizketa da. Dokumenta-
la bukatu eta gero, ikusitakoaren 
gaineko eztabaida egongo da 
bertaratutakoen artean. 

Askotariko krisien eta 
azpiegituren gaineko 
jardunaldiak asteon 
Azpiegituren pilaketa eta krisi ekologiko eta 
ekonomikoa aztertu dituzte, besteak beste

bergArAkO MusikA eskOlA

Herriko musikari gaztetxoenek ere, musika eskolako 
ikasleek, hain justu, ospatu dute Santa Zezilia. 
Eguenean ospatu zuten, Euskal Herriko beste hainbat 
musika eskolak egin zuten moduan. Gazte bandak 
alaitutako kalejiran ospatu zuten. Eskolatik irten eta 
herriko kaleetan barrena ibili eta gero San Martin 

plazan egin zuten geldialdia musika eskolako ikasle, 
irakasle eta gurasoek. Han, hainbat herritarren 
aurrean, hasiberrien abesbatzak eta haurren 
abesbatzak –guztira 150 haur–, saioa egin zuten. 
Arkupeetan egin behar izan zuten, euriagatik. Ondoren 
guztiendako txokolatea banatu zuten gurasoek.

Musikari  
gaztetxoenek 
ere  ospatu dute
Santa Zezilia 

o h a r r a k

1966An jAiOtAkOEn 
AfAriA HilArEn 27An
22:00etan egingo dute, Torre-
kua erretegian. Aurretik, 
txikiteorako batuko dira, 
19:30ean, Ariznoa tabernan. 
Izena emateko azken eguna 
hilaren 25a da. Horretarako, 
10 euro aurreratu behar dira 
Ariznoa tabernan. 

HErEntZiAk BErBAgAi 
AngiOZArrEn 
Jabier Perez abokatuak Heren-
tziak izeneko hitzaldia egingo 
du hilaren 26an, egubakoitza, 
19:00etan, Angiozarko aretoan. 
Hitzordua antolatu dute Bizika-
sik eta Angiozar Bailarako 
Batzarrak. Interesa duten 
guztiak daude gonbidatuta 
ekitaldira.

ArAnZAdikO dBH-kOAk 
POlBOrOiAk SAltZEn 
DBHko 4. mailako ikasleak 
hasi dira polboroiak eta bon-
boiak (14 euro) eta Argia egu-
tegiak (8,50 euro) saltzen ikas 
bidaiarako dirua lortzeko.
Eskuratu nahi izanez gero, 
bidali behar zaio dirua irakas-
leari seme-alaben bidez.

gAZtAinA-jAnA OSintxun 
AStElEHEnEAn  
Arimen Eguna ospatzeko gaz-
tainak eta sagardoa banatuko 
dituzte, 19:00etan, Osintxuko 
plazan. Horrez gain, hilaren 
26an, egubakoitza, Neu taldeak 
emana l d i a  e g i n go  du , 
22:30ean.

1985EAn jAiOtAkOEn 
AfAriA ABEnduArEn 11n
Tartufo jatetxean egingo dute. 
19:00etan batuko dira Bule 
tabernan poteorako eta 
20:30ean abiatuko da autobu-
sa, azoka ondotik, Tartufo 
jatetxera. Izenematea aben-
duaren 4an bukatuko da. 
Horretarako sartu behar dira 
35 euro Kutxako zenbaki hone-
tan: 3035 0009 17 0090086995. 
Harremanetarako deitu 609 
71 32 82 telefono zenbakira 
(Odei). 

dAtuA

Lau ekintza egongo dira: bi 
hitzaldi, solasaldi bat eta 
dokumental emanaldi bat.

4
ekitAlDi

M.B.  |  bergArA

Ludoteka zerbitzua martxan dago 
eta interesa dutenek dagoeneko 
eman dezakete izena Agorrosin 
Ekintza Guneko bigarren solai-
ruan. Ludotekan interesa izan, 
baina ezagutzen ez duten gurasoei 
dagokienez, orain dute horreta-
rako aukera, azaroan barrena 
ate irekiak egiten ari dira-eta.  

Funtzionatzeko moduari dago-
kionez, urteko kuota 45 euro da. 
Zerbitzua da astelehenetik egu-
bakoitzera, 17:00-20:00 ordutegian, 
eta neska-mutikoen eskola-egu-
tegi bera izaten du. 

Zerbitzua da 5 urtetik hasi 
eta 12ra arteko gaztetxoendako 
eta bi hezitzaileren ardurapean 
egongo dira.

Ludoketa ezagutzera 
emateko ate irekiak egiten 
dihardute azaroan
izenematea ere zabalik dago eta interesa duten 
guztiek jo dezakete Agorrosingo ludotekara

Ludotekako begiraleak hainbat umerekin.  |   gOienA
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OSPAkiZunA
Santa Zezilia eguna ospatzeko 
Jose de Azpiazu musika eskola-
koek kalejira egingo dute bihar, 
17:30ean, herriko kaleetan. Akor-
deoi eta triki-pandero taldeak 
musika jarriko du eta gainerako 
ikasleek dantza egingo dute. 150 
bat ikasle irtengo dira kalera 
musikarien zaindaria omentzera. 
Ondoren, ospakizuna bukatzeko, 
txokolate-jana egingo dute gaz-
telekuan, 18:30ean.

nEgukO kirOlAk
Aloña Mendi eski sailekoak hila-
ren 24an eta 25ean egongo dira 
Aloña tabernan federatu txarte-
lak egiten eta berritzen (19:00
-20:30).

MuSikA dEiAldiA
Jose Mari Anduagak eta haren 
taldeak kantaldia egingo dute 
hilaren 25ean euskaltegian, 
18:30ean. Herritar guztiak gon-
bidatu gura dituzte.

PlAStikO BilkEtA
Baserrietako plastikoa batu egin-
go dute bihar, martitzena.        Hori 
horrela, gaur 17:00etatik aurrera 
atera ahalko dira plastikoak ohi-
ko puntuetara.

dEiAldiA
Urteko azken odol-ateratzea egin-
go dute abenduaren 10ean. 18:00e-
tatik 20:00etara egongo dira medi-
kuak eta erizainak Txantxiku 
ikastolako aretoan.

Emakumeedako informatika ikastaroetan izena 
emateko epea zabalik dago hilaren 26ra arte
Udaleko Gizarte Zerbitzuak 65 urtetik beherako emakumeenda-
ko informatika ikastaroak antolatu ditu Ikas Hiru akademiaren 
laguntzarekin. Izenemate epea zabalik dago hilaren 26ra arte. 
Interesatuek Ikas Hiru akademian (943 78 31 01) eman beharko 
dute izena. Bi ikastaro egingo dituzte: oinarrizkoa bata, 80 ordu-
koa izango dena, eta lan munduan eta etxean gehien erabiltzen 
diren programak landuko dituzte; eta birziklapenekoa bestea, 26 
ordukoa eta aurreko ezagutzak sakontzeko balioko duena. Bietan, 
baina, hamar laguneko taldeak osatuko dituzte, gehienez. Ikas-
taroak 65 urtetik beherako edozein emakumerendako dira, baina 
lehentasuna izango dute etxekoandreek, langabeek eta kontratu 
finko barik orduka lan egiten duten emakumeek.

MIrEIA BIkuñA  |  OñAti

Oñatiko Udalak irailaren 23ko 
osoko bilkuran onartu zuen Alka-
teen Itunarekin bat egitea. Hori 
horrela, energia aurrezteko eta 
eraginkortasuna hobetzeko kon-
promisoak hartu zituen udalba-
tzak. Atzo berretsi zuen konpro-
miso hori Lourdes Idoiaga alka-
teak. Agerraldia egin zuen 
Industria eta Energia sailburuor-
de Xabier Garmendiarekin eta 
Energiaren Euskal Erakundeko 
(EEE) zuzendariorde Angel Garro-
terekin.

Helburuak 2020. urterako 
Alkateen Ituna Europako Batzor-
deak martxan jarri duen ekime-
na da. Europako Batasunaren  
(EB) erakunde hori klima alda-
ketari aurre egiteko jardunean 
liderra da mundu mailan. Hel-
buruak handiak dira 2020. urte-
ra begira: 20-20-20 delako ekime-
narekin adierazi gura dute. Hori 
horrela, EBko estatukideek kon-
promisoa hartu dute euren CO2 
emisioak gutxienez %20 murriz-
teko.  

Oñatiko Udalak helburu horiek 
guztiak bete beharko ditu 2020. 
urterako. "CO2 emisioak, gutxie-
nez, %20 murriztuko ditugu; 
energia kontsumoa %20 aurrez-
tuko dugu; eta horniketaren %20 
energia berriztagarriekin egingo 
dugu. Horiek dira gure konpro-
misoak. Horiek, baina, Udalaren 
konpetentzietan betearaziko ditu-

gu. Udala energia kontsumitzai-
le handia da eta aurreztu egingo 
dugu. Baita ere etxeetako kon-
tsumoan eta zerbitzuan", esan 
zuen alkateak.

Hori horrela, udalerri bakoi-
tzaren ezaugarrien eta premien 
arabera, Europako Batzordearen 
helburua da 20-20-20 delako eki-
mena aurrera eramateko jardue-
ra multzo bat sustatzen laguntzea 
Alkateen Itunarekin. Oñatiko 
Udalak egungo energiaren egoe-
ra aztertuko du, eta, emaitzen 
arabera, zenbait ekintza planifi-
katu beharko ditu energia era-
ginkortasunaren eta energia-itu-
rri berriztagarrien ustiapenaren 
alorrean.

"konpromiso zorrotzak"
Alkate Itunarekin bat egiten duten 
udalek –Oñati seigarren udalerria 
da– konpromiso zorrotzak hartzen 
dituzte euren gain. "Oñatiko Uda-
lak EEEren laguntza izango du 
20-20-20 ekimeneko helburuak 
betetzeko, baina martxan jarri 
beharreko ekimenak, berak baka-
rrik abiarazi beharko ditu. Har-
tutako konpromisoa eta egin 
beharreko ekintzak oso zorrotzak 
dira. Erabaki ausartak hartu 
beharko dituzte", esan zuen Xabier 
Garmendia sailburuordeak.

Dena den, azpimarratu zuen 
orain arte ituna sinatu duten 
udalerrietakoren bat helburuak 
betetzeko gai bada, hori Oñati 
dela: "Energia-eraginkortasuna 

hobetu nahian eta energia berriz-
tagarrien erabilera sustatzeko 
bide luzea eta oparoa egin duzue. 
Udalaren eta EEEren partaidetza 

duen Oñatiko Ur Jauziak erosi 
zenuten, eta ordutik hona maki-
na bat erabaki hartu duzue", esan 
zuen Garmendiak.

Sailburuak aipatutako bide 
oparo horren gaineko errepasoa 
egin zuen alkateak: "Ur Jauziak 
erosi genuen eta elektrizitatea 
bideratzen dugu herriko etxe 
guztietara; eguzki-plakak jarri 
ditugu kiroldegian, hirugarren 
adinekoen egoitzan eta ETEOren 
egoitza zaharrean. Irisgarritasu-
naren aldeko apustu sendoa egin 
genuen, eta zerbitzu publikoaren 
aldeko apustua ere bai, bidego-
rriari lehentasuna emanez"

Alkate Itunar sinatu ondoren 
egingo duten lehen ekintza izan-
go da Kale Zaharreko eta Kale 
Barriko farolak aldatzea.

Oñatik energia iraunkortasunaren 
aldeko apustua berretsi du

Alkateen itunarekin bat egitea adostu zuen udabaltzak iraileko osoko bilkuran
udalak energia aurrezteko eta eraginkortasuna hobetzeko konpromisoa hartu du

Xabier Garmendia, Lourdes Idoiaga, Angel Garrote eta Ainhoa Galdos.  |   M.b.

ESAnAk
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"udalean asko 
kontsumitzen 
dugu; aurreztu 
behar dugu "

"konpromiso 
zorrotzak dira, 
baina Oñatik 
beteko ditu "

Kale Zaharreko eta Kale Barriko argiak
Kale Zaharra eta Kale Barria eta Foru plazako zati bateko argiak 
aldatuko ditu laster Udalak. Hori horrela, argiteria publikoaren 
gastua %65 txikituko dute. Proiektua eginda dago, eta orain, 
lanak zein enpresak egingo dituen erabakitzea falta da. Kale 
horietan presio handiko sodiozko lurruneko (VSAP, gaztelaniako 
sigletan) teknologia aukeratu du Udalak. Alkatearen hitzetan, LED 
teknologia baino "aproposagoa" da.

Udalak hartutako 
konpromisoak

 Energia iraunkorra sustatzeko 
Ekintza Planaren oinarri gisa, 
erreferentzia emisioen 
inbentarioa egitea.

 Energia iraunkorra sustatzeko 
Ekintza Plana aurkeztea 
urtebeteko epean, Alkateen 
Ituna sinatzen den egunetik 
kontatzen hasita.

 Udalaren egiturak egokitzea, 
garatu beharreko ekintzak modu 
egokian egiteko, giza 
baliabideak hautatuz, besteak 
beste.

 Ekintza planaren garapenean 
parte hartzeko asmoz, tokian 
tokiko lurralde esparruetan 
gizarte zibila mobilizatzea.

 Jarraipen txostena aurkeztea, 
Ekintza Planaren ebaluazioa, 
jarraipena eta kontrola egitea 
xedea duen txostena bi urtez 
behin, gutxienez, idatziz.

 Energiaren Eguna antolatzea 
Europako Batzordearekin eta 
interesatuta leudekeen beste 
erakunde batzuekin.

 Alkateen Ituna sinatu duten 
gainerako udalerriekin Europako 
Batasunaren batzarrean. 
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filMA EtA SOlASAldiA
Zinema Sozialaren II. erakustal-
diari bukaera emango diote bihar, 
martitzena, lurraren defentsa  
bultzatzen dabiltzan hainbat herri 
txikiren gainean jardunda. 

Soy defensor de la selva (Ekua-
dor, 2004) filma emango dute 
lehenengo eta gero herri indige-
na bateko ordezkariarekin sola-
saldia egongo da. Ekitaldia Iba-
rraundi museoan da (19:00).

iPuin kOntAkEtA
Giza balioak lantzeko umeenda-
ko ipuin kontaketa saioa egingo 
du Peio Añorgak, eguenean, hilak 
25. Bibliotekan da ekitaldia (18:00). 
Lau urtetik gorako umeei gomen-
datutako saioa da.

'lOS cOlOrES dEl HuMOr'
Kunka antzerki taldeak –Eloi 
Beato eta Josean de Miguel– Los 
colores del humor antzezlan umo-

retsua eskainiko du egubakoi-
tzean, hilak 26, Unibertsitatean 
(22:30). Sarrera doan.

BErtSO AfAriA
Apotzaga auzoko San Migel meren-
deroan bertso afaria egingo dute 
zapatuan, hilak 27 (22:30). Jon 
Maia eta Amets Artzallus bertso-
lari ezagunak lagun hartuta giro 
onean afaldu eta bertsoak entzu-
teko aukera izango dute. 

MIrArI AltuBE  |  eskOriAtZA

Udal Bibliotekak Orri-puntuak 
2011 lehiaketa deitu du beste behin. 
Interesatuek abenduaren 13a 
baino lehen aurkeztu behar dituz-
te lanok bibliotekan. 

250 euroko saria 
Edonork har dezake parte lehia-
ketan eta teknika eta gaia libreak 

izango dira. Orri-puntuaren neu-
rria, ostera, ondo zehaztuta dago: 
21x5,50 zentimetro. Eta aurkez-
tutako lan guztiek ere derrigorrez 
neurri hori izan beharko dute.

Lanok bibliotekara eroan 
behar dira abenduaren 13rako, 
kartazal itxi batean egilearen 
datuak dituela. Irabazleak 250 
euroko saria jasoko du, eta anto-

latzaileek egoki ikusiz gero era-
kusketa antolatuko dute aurkez-
tutako lan guztiekin. Erabakia 
ezagutzera ematen den egunean 
jakinaraziko dute antolatzaileek 
epaimahaia nortzuk osatu duten. 
Saria jaso ez duten lanak eroan 
ahal izango dituzte egileek, urta-
rrilaren 17tik aurrera. 

Saria jasotako lana, ostera, 
Udalaren esku geldituko da eta 
berak izango du hura argitara-
tzeko eskubidea. 

iaz 39 lan aurkeztuta
Iazko deialdira 39 lan aurkeztu 
zituzten eta irabazlea Iratxe Maru-
ri artista bizkaitarra izan zen. 
Hizkietatik a bilduetara izeneko 
lana aurkeztu zuen, natura, letrak 
eta teknologia berriak elkartzen 
zituen irudia, hain zuzen. 

Orri-puntua aukeratzeko 
lehiaketa abian da 
abenduaren 12a bitartean
edonori dago zabalik; lanak 21x5,50 zentimetro 
izan beharko ditu, eta gaia eta teknika libreak dira

MIrArI AltuBE  |  AretxAbAletA

Uztail ingurutik egon dira eten-
da Deba ibaiaren beste aldean, 
Txarapea ibilbidean, dauden 
etxebizitzen lanak. Joan den 
eguaztenean itzuli ziren hainbat 
langile etxeetara. 

Etxeak apiril eta uztailerako
Bruesa eraikuntza enpresa dabil 
egiten etxe horiek eta gremioei 
ordaintzen ez zielako egin zuten 
alde langileek. Uztaila zen 
orduan eta irail bukaeran jarrai-
tuko zituztela lanok iragarri 
arren abuztuaren bueltan, ez 
zen hala izan; ezta urrian ere. 
Jabeak kezkatuta bizi izan dute 
lanen geldialdia –bloga ere sor-
tu zuten: eneguzkiarenzain.
blogspot.com– eta pozik hartu 
dute Bruesak egunotan egin 
dien deia lanon jarraipena ira-

garriz. Eta esan bakarrik ez, 
bete ere egin dute. 

Irailetik hona hainbat bile-
ra egin dituzte Bruesako ordez-
kariek, Kutxakoek eta hartze-
kodunek –gremioak– eta nego-
ziazio horiek uste baino 
luzeago jo badute ere, azkenean 
akordiora iritsi dira. Eguazte-
nean Bruesa bertako langileak 
eta gremio batekoak hasi ziren 
lanean, eta poliki-poliki gaine-
rako guztiak itzuliko dira. Elek-
trizitate eta iturgintzako gre-
mioekin, baina, ez dute akor-
diorik lortu eta beste batzuk 
hartuko dituzte.

Bestalde, Bruesak iragarri 
die jabeei –blogean jakinarazi 
dute horiek–, 5. eta 6. blokee-
tako etxeen giltzak apirilean 
banatuko dituztela eta 1. eta 2. 
blokeetakoak, uztailean.

Deba ibaiaren beste aldeko 
etxeetan hasi dira lanean, lau 
hilabete geldi egon ostean

Langilea Txarapeako etxeetan lanean eguaztenean.  |   txOMin MADinA

ArEtxABAlEtA

ArEtxABAlEtA

ESkOriAtZA

Eskoriatzako Musika Bandak 25 urte beteko ditu bihar, hilak 23. 
Argazkian agertzen diren 20 neska-mutikoek –guztiak 15 urtez 
azpikoak– osatu zuten lehenengo taldea, eta aurpegiei begiratu besterik 
ez dago ikusteko ilusioa, seriotasuna eta konpromisoa bat eginda hasi 
zutela ibilbidea. 25 urte ostean orduko sei lagun bakarrik daude orain: 
Nora Moya (presidentea), Angel Bañares (25 urteotan zuzendaria) Txeli 
Rubio, Aitor eta Dabid Bañares eta Imanol Andetxaga.

20 gaztetxorekin 
osatutako banda 

e r r e t r at u  z a h a r r a

argazkiaren egilea: Musika banda.
Jabea: Musika Eskola. urtea: 1986.

ESkOriAtZA

Etxean nagusiak dituztenek 
aldi baterako egonaldia eska-
tu gura izanez gero Gabone-
tarako lehenbailehen bidera-
tu behar dituzte eskaerok 
Gizarte Zerbitzuetara. Lehen 
hamabostaldirako eskaera 
epea gaur bukatuko da, eta 
bigarren hamabostaldirakoa, 
azaroaren 30ean.

nagusiendako 
egonaldiak eskatzeko 
epea bukatzear dago

garbittu@euskalnet.net

Umeen 
denda 
•

Helduen 
lentzeria 

Durana 8
943 79 10 96

ARETXABALETA 

IRIARTE
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ArANtZAZu EZkIBEl  |  AntZuOlA

Bihar, martitzena, egingo dute 
Kudeatuz programaren hirugarren 
batzarra. Olaranen izango da, 19:00e-
tan, eta herritar guztiak daude 
gonbidatuta, politikariak izan 
ezik.

identitate kolektiboa
Antzuolarren identitate kolektiboa 
osatzen duten balioen zerrenda 
egitea izan zen bigarren batzarra-
ren helburua. Dinamika aurrera 
eramateko, Metaplan izenarekin 
ezagutzen den metodologia erabili 
zuten. Horrela, batzarra bi zatitan 
banatu zuten: lehenengo zatian, 
parte-hartzaileek bi taldetan bana-
tuta, Zein balorek islatzen gaituzte 

antzuolarrak? galderari erantzun 
zioten; eta, bigarrenean, taldetan 
proposatu ziren balio, kontzeptu 
eta gertaeretatik abiatuta balioen 

zerrenda adostu zuten lantaldeetan, 
eta ondoren, ondorioak adostu 
zituzten berriro. 

Elkarretaratzea plazan
Eguaztenean, elkarretaratzea egin-
go dute emakumeen aurkako indar-
keriaren nazioarteko eguna dela
-eta. 19:00etan, Herriko Plazan.

Antzuolarren balioen gaineko 
batzarra bihar, martitzena

Herritarrak bigarren batzarrean.  |   PrOsPektiker

AntZuOlA

lEintZ gAtZAgA

MIrArI AltuBE  |  leintZ gAtZAgA

Oraindik ez dituzte bukatu pilo-
talekuko eraberritze lan guztiak, 
baina dagoeneko itxita dago 
kristalezko hormarekin eta 
herritarrek begi onez ikusi dute 
orain arte egindakoa. Gurel 
guraso elkartea, esaterako, oso 
pozik dago pilotalekua guztiz 
itxi izanarekin: "Aukera mordoa 
ditugu orain. Oso erabilgarria 
izango da herritarrendako, eta, 
gainera, oso txukun gelditu da". 
Eta Udala zoriondu gura dute 
egindako lan horiengatik.

Zorionak, Prototype taldeari
Bestalde, Gureleko guraso eta 
umeek Gatzaga Prototype tal-
deak egindako proiektuaren 
berri izan zuten joan den zapa-
tuan. First Lego League txapel-
ketara aurkeztuko da herriko 
bost mutikok osatutako taldea 

–Gureleko kideak eurak ere– eta 
robota eta biomedikuntza barru-
ko proiektua egiten dabiltza 
abenduaren 11n Zamudion  aur-
kezteko. 

Aurretik, baina, Gureleko 
lagunei aurkeztu diete proiek-
tua. Umeek robota izan dute 
gustuko eta gurasoek egindako 
ahalegina baloratu dute: "Esan 
digutenez, parte-hartzaileen 
artean talde gazteena da. Izu-
garrizko balorea daukatela 
erakutsi digute guztioi". Aur-
kezpenean egondakoek badaki-
te 12-13 urte dituzten gaztetxo 
horiek oso lanpetuta dabiltzala: 
"Hala ere, gurasoak oso pozik 
daude gaztetxoek erakutsi duten 
heldutasun eta konpromisoa-
rekin. Hortaz, zorionak eman 
gura dizkiegu hain fin lan egi-
tearren", diote guraso elkarte-
ko batzordeko kideek.

Gurel elkartea pozik dago 
pilotalekuko lanekin
kristalarekin guztiz itxi izanak ekintza mordoa 
egiteko aukera eskaintzen diela uste dute 

Edu MENdIBIl  |  ArAMAiO

Arabako II. Aste Teknologikoa-
ren barruan, hurrengo aste-
lehenean, hilaren 29an, Inter-
neten gaineko saioa izango da 
Aramaioko KZgunean, 10:00e-
tatik 12:00etara. Abenduaren 
3ra bitartean hainbat jarduera 
izango dira Arabako herri ezber-
dinetan. Eta abenduaren 2rako 
eta 3rako barnetegi teknologikoa 
iragarri dute. Enpresa txiki eta 
ertainetako taldeendako disei-
natuta dago, enpresen erabakiak 
hartuko dituzten kudeatzaileen-
dako, hain zuzen. Informazio 
eta komunikazio teknologiei 
esker produktibitatearen era-
ginkortasuna eta merkatuko 
posizionamendua hobetu egin 
daitezkeela, horixe da barnete-

gi teknologikoan landu nahi 
dutena. Argibide gehiago izan-
go duzue 653 40 15 61 telefono 
zenbakira deituta edo rhernan-
dez11@yahoo.es helbidera ida-
tzita. Jinkana teknologikoa ere 
antolatu dute eta e-book bat 
irabazteko aukera dago. Galde-
rak ginkana2010@gmail.com 
helbidean jaso daitezke.

Alkatea goiena telebistan 
Bestalde, eguaztenean, hilaren 
24an, Asier Agirre Aramaioko 
alkatea elkarrizketatuko dute 
Goiena magazinea-n, 19:45ean. 
Eneko Azkarate kazetariak 
elkarrizketatuko du Agirre eta 
ikus-entzuleek ere izango dute 
aukera alkateari galderak pla-
zaratzeko. 

Interneti buruzko saioa 
Aramaion, Arabako II. 
Aste Teknologikoan
enpresa txiki eta ertainendako barnetegi 
teknologikoa abenduaren 2an eta 3an

Asier Agirre alkatea Goiena Telebistan izango da etzi.  |   gOienkAriA

ArAMAiO

lArrAItZ ZEBErIO  |  elgetA

Epe motzean zaborrak kudeatzeko 
bi ereduren artean aukeratu behar-
ko dugu Gipuzkoan. Mankomuni-
tatea atez atekoaren aldekoa ager-
tu da, baina Udalek dute orain 
azken hitza. 
Zer da gipuzkoa Zero Zabor?
Hondakinen arazoari aurre egiteko 
lanean dauden taldeen sinergia 
lortzeko sortu da. Gipuzkoan hon-
dakinen arazoa zertan datzan jaki-
tera eman eta konponbidea gauza 
dadin eragitea da gure helburua, 
hau da, Gipuzkoa Zero Zabor lurral-
de izenda dadin eta Zero Zabor 
programa bat aplika dadin lortzea. 
Horretarako lehen aipatutako tal-
deekin batera jardutea eta talderik 
ez dagoen herri eta eskualdeetan 
berriak sortzea da helburua. Horre-
kin batera, Zero Zabor ereduarekin 
bateraezina den errauste planta 
eraikitzeko Usurbilgo itunak eska-
tzen duen sei urteko luzapena bul-
tzatu nahi dugu, eredu iraunkorrak 
gauzatzeko aukera izateko.
Hondakinek badute irtenbidea?

Gaur egun sortzen ditugun hon-
dakinen %90 birziklagarria da. 
Badago horren zati handiena berres-
kuratzea posible egiten duen sis-
tema: atez ateko bilketa. Gainera-
ko %10 hori erraustea baino irten-
bide hobeak badaude osasun, 
ingurumen eta ekonomia aldetik. 
Eragitea posible da, ontzien lege 
egoki batekin. Berrerabilpena sus-
tatzeko har daitezkeen neurriak 
garrantzi handikoak dira ere.
Zein da orduan irtenbidea azken erre-
fusa horrendako?
Gaur gaurkoz sistema guztiek behar 
dute zabortegia, errausketak bar-
ne. Kontua da, zabortegia nolakoa 
izango den, zer botako dugun ber-

tara... Guk ez dugu nahi errauts 
toxikoak edukiko dituen zaborte-
girik, ezta oraingoak bezala zabo-
rra usteltzen edukiko duen zabor-
tegirik. Guk organikoa kenduta 
edo egon daitekeen organiko gutxia 
egonkortuta geratzen den errefusa 
inertea gordeko duen zabortegia 
nahi dugu. 
Zein da mahai-gainean dugun eta 
laster erabaki beharko dugun 
auzia?
Indarrean dagoen eredu lineala 
edo zirkularra, hau da Zero Zabor 
eredua. Erraustegia eraikitzen 
bada 25-30 urteetarako lotuko gai-
tuzte bide horretara. Zero Zabor 
eredua zabaltzen ari da atez ate-
koaren bidez geroz eta herri gehia-
gotara. Osasuna eta ingurumena 
gutxi batzuen irabazi azkarren 
gainetik daudela pentsatzen dugu-
nok, antolatu eta herri eta eskual-
deetan hedabide handietatik eman 
nahi ez duten informazioa zabaldu 
behar dugu. Era berean, arduradun 
politikoei arduraz jokatzeko exi-
jitu behar diegu.

ainhoa arrozpide, Mikel ikatzategia eta Jose Mari irazusta | gipuzkoa zero zabor

"erraustegia eraikitzen bada, 25-30 
urterako lotuko gaituzte bide horretara" 

Ainhoa Arrozpide, Mikel Ikatzategia eta Jose Mari Irazusta.  |   gOienA    

"Errefusa inertea 
gordeko duen 
zabortegia 
nahi dugu"

gipuzkoa Zero Zabor taldeko kideek hondakinen arazoari buruzko hitzaldia 
egingo dute eguaztenean, hilak 24, kultura etxean 19:00etan hasita

ElgEtA
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www.eroski.es
Zure esanetara gaituzu: 902 54 03 40

Erosketa katalogo bidez
Eskatu katalogoa Hipermerkatuan

Zugandik hurbilago

Udazken-Udaberria * Katalogotik erositako produktuak etxera doan bidaliko dira. 
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lANdEr MuñAgOrrI  |  bergArA

Iragan den zapatuan Deba ibaier-
tza jendez bete zen Bergara parean, 
uretan palei eragiten ari ziren 
haur eta gazteen jarduna ikuste-
ko asmoz. Hirugarren urtez 
jarraian antolatu dute Beti-Bus-
ti piragua elkartekoek kayak 
festa, eta aurtengo edizioa ere 
arrakastatsutzat jo dute antola-
tzaileek. "Gaurko parte-hartzaile 
gehienak Teknifikazio Zentro 
Nazionaletik etorri dira, Espai-
niako selekzioan daude asko, eta 
batzuk Europako txapelketan 
egon dira orain dela hilabete 
inguru. Horietatik asko gainera, 
hurrengo Joku Olinpikoetan par-
te hartzen ikusiko ditugu" dio 
Mikel Usabiaga Beti-Busti piragua 
elkarteko kideak. Maila altuko 
palistak, beraz, zapatuan Debako 
uretara etorri zirenak.

Goizez eta arratsaldez aritu 
ziren piraguistak ibaian gora eta 
behera. Lehenengo haurren txan-

da izan zen, infantil eta alebinen 
kategorian, hain zuzen. Udazken 
eta udaberrian antolatzen den 
Gipuzkoako eskola arteko txa-
pelketaren barruan sartuta zegoen 
goizeko deialdia, eta orotara 70 
neska-mutiko inguru bildu ziren 
bertan.

nagusien maila
Arratsaldean etorri zen nagusien 
txanda, maila altua izan zuen 
saiok. Orotara 30-40 parte-har-

tzaile inguruk eman zuten izena. 
Gaztetxoetan Josu Fuentes gai-
lendu zen, Jokin Labaien eta Odei 
Etxeberriaren aurretik sailkatua. 
Nesken kasuan bestalde, Miren 
Lazkano donostiarra gailendu 
zen, eta Maria Sarasola eta Olatz 
Arregi izan ziren hurrengo sail-
katuak. 

Nagusien mailan bestetik, 
Xabi Jauregi nagusitu zen K1/
C1 kategorian mutilen kasuan, 
eta nesken kategorian bestetik, 
Jone Otaño izan zen garailea. C2 
misto kategorian bestetik, Jone 
Otaño eta Ander Diez izan ziren 
indartsuenak.

Piraguismoa ezagutarazi
Ekimen horrekin, Beti-Busti pira-
gua elkarteko kideek kirol hori  
gizarteratu nahi izan dute. Goi-
zean zein arratsaldean Deba 
ibaiertzera inguratu zen jende 
kopurua ikusita, helburua bete 
zutela esan daiteke.

AritZ fErnAndEZ 
DOnOstiA

"Hiru edizioetan etorri izan 
naiz Bergarara. Zailtasun 
handirik ez dauka, baina 
piraguismoa 
errebindikatzeko balio 
dezake, urte guztian kanpoan 
ibiltzen baikara, eta hemen 
hau bakarrik baitaukagu".

BEñAt liZArrAldE 
bergArA

"Piraguismoa jendearengana 
gerturatzeko balio du gaurko 
kayak festak, jendeak ikus 
dezan ez dagoela futbola 
bakarrik. Uda batean hasi 
nintzen kirol hau probatzen, 
ikastaro batean. Gustatu eta 
hau egiten amaitu nuen".

MAitE SOtO 
bergArA

"Oso polita iruditzen zait 
antolatzen duten festa hau. 
Ekimen hau paregabea 
iruditzen zait piraguismoa 
jendearengana inguratzeko. 
Ikusiz gero nolakoa den kirol 
hau, jendea animatzen 
joango dela iruditzen zait".

OlAtZ BildArrAin 
bergArA

"Eguraldiak eutsi egin dio, 
eta giro politarekin egin da 
festa. Iruditzen zait gero eta 
jende gehiago inguratzen 
dela piraguismoko proba 
hauek ikustera. Hori 
dela-eta, kirol honetan jende 
gehiago dabilela ematen du".

xABiEr jAurEgi 
DOnOstiA

"Urte guztia entrenatzen 
egon eta gero, egun honetan 
gozatzera etortzen naiz. Iaz 
ere etorri nintzen eta ongi 
pasatu nuen. Zirkuitua 
laburragoa izango baldin 
bada ere, azkarra izango da, 
eta gozatzea espero dut".

Deba ibaia piraguaz lepo bete zen pasa den zapatuko kayak festan.  |   JuliO CAlleJA

Parte hartze altua, eta maila handiko lehiakideak izan ziren
nagusien kategorian xabi Jauregi eta Jone Otaño gailendu ziren 
Jende ugari bildu zen Deba ibaiertzera goiz eta arratsaldez

bergara palei eragiten,
herritarrei piraguismoa
gerturarazteko

3. kAyAk fEStA

Denboraldi arrakastatsua 25. urteurrenean
Bergarako Beti-Busti taldeko kideak 25. urteurren hau ospatzeko 
hamaika arrazoi dauzkate, izan ere emaitza paregabeak ekarri dituzte 
parte hartutako txapelketetan. Beti-Bustiko palista guztiak Espainiako 
txapelketan 10. postutik gora sailkatu dira, eta Patxi Ugaldek bere aldetik 
Espainiako txapelketa ekarri du etxera. Horretaz gain, Europako 
txapelketan 20. postutik gora amaitu du Espainiako selekzioko ordezkari 
gisa. Aipatu gabe ezin utzi, Bergarako beste palista bat aurre-selekzio 
prozesuaren barruan sartuta dagoela. 

Ospakizun horietarako, zapatuko kayak festa izan da Beti-Bustiko 
arduradunek antolatu duten ekitaldirik azpimarragarriena, baina ez 
horregatik bakarra. Iragan astetik Hamaika tabernan Beti-Busti taldearen 
ibilbide luzearen argazki erakusketa jarri dute, eta gaurtik aurrera gauza 
bera egingo dute Nahikari tabernan. Horretaz gain, egutegi bat ere atera 
dute taldeko palisten argazkiekin hornituta. 3 eurotan jarriko dira salgai. 

dAtuA

70 haurrek hartu zuten 
parte, eta 30-40 inguru 
helduk kayak festan.

110
PAlistA

k i r o l a
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Futbola | bergarak irabazi eta Aloñak, Mondrak eta Aretxabaletak berdindu egin zuten | 24-25

futbola    |    kirola

Bergaran mende laurdeneko bizia 
egin du piraguismoak, eta kayak 
festak ordea, hiru. Hala ere denbora 
tarte horretan aldaketak egon dira.
Aurten ibilbidea moztu egin behar 
izan duzue. Zer dela-eta?
lanak egin dituzte ibaian, eta ez da 
berdin geratu. horretaz gain, udazkenean 
ez du horrenbeste euririk egin eta hori 
dela-eta baldintza berrietara egokitu 
behar izan dugu zirkuitua. hala ere 
iruditzen zait ibilbidea polita geratu 
dela.
Era honetako txapelketak ez dira 
oso ohikoak Euskal Herrian...
eAen eta estatu mailan egiten den 
eslalom paralelo txapelketa bakarra da 
bergarakoa. bestelako lasterketak ere 
ez dira hemen inguruan asko egiten. 
normalean gure palistek hemendik 
atera beharra daukate lasterketetan 
parte hartzeko.
Zein berezitasun ditu modalitate 
honek?
hemen parte hartzen duten palistak 
orokorrean zirkuitu luzeagoetan lehia-
tzen dira, ur biziagoetan eta bakarka. 
Deba ibaian egiten dugun eslalom 

paralelo lasterketa honetan, bestalde, 
zirkuitua laburragoa izateaz gainera, 
binaka egiten da. hori dela-eta elkarren 
arteko lehia estuagoa da, eta azkarra-
goa. Dena esprint batean erabakitzen 
da gainera.
Hori ikusgarria ere izango da, ala?
Oso ikusgarria. gainera lasterketa 
horretan ez dira kategoriatan lehiatzen. 
horregatik, normalean elkarren artean 
lehiatzen ez duten palistak elkarren 
aurka aritzeko aukera edukitzen dute 
hemen antolatzen dugun eslalom 
honetan.

Mikel Usabiaga.  |   lAnDer MuñAgOrri

"EAEn eta estatu mailan egiten den 
eslalom paralelo bakarra da Bergarakoa"

MikEl uSABiAgA | AntOlAtZAileA

Deba ibaia piraguaz lepo bete zen pasa den zapatuko kayak festan.  |   JuliO CAlleJA

NAGUSI MAILAKO 
SAILKAPENA

k1/C1 kAtEgOrIA

1. Xabi Jauregi

2. aritz Fernandez

3. ander Diez

k1 kAtEgOrIA

1. Jone otaño

2. nerea Fernandez

3. libe lafuente

C1 kAtEgOrIA

1. Jone otaño

2. Maria sarasola

3. nerea Fernandez

C2 MIStOA

1. otaño / Diez

2. lafuente / Fernandez

3. Fernandez / Ferrer
i T u r r i A :  M .  u S A b i A g A
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M.B.  |  AretxAbAletA

Haserre eta nekatuta bukatu zuten 
atzoko partidua Aretxabaletako 
jokalariek. Haserre puntu baka-
rra lortzeko gauza izan zirelako, 
Aurrerak lehen zatiko 20. minu-
tutik jokalari bat gutxiagorekin 
jokatu zuen arren; eta nekatuta, 
lehiak iraun zuen bitartean euria 
gogotik egin zuelako, eta asko 
zaildu zuelako jokoa. Hori horre-
la, puntu banaketarekin, bi taldeak 
berdinduta jarraitzen dute sail-
kapenean –partidua hasi aurretik 
zeuden bezala–. 

Bat gehiagorekin
Lehia alde jarri zitzaien aretxa-
baletarrei hasi eta berehala. 
Jokaldi azkar batean Oinatz area 
ertzera heldu zen baloia borro-
katuz. Defentsaren aldaratzea 

Gillen Mar jokalariarengana hel-
du eta bolada onean dagoela era-
kutsiz, gola egin zuen. Gainera, 
20. minutuan Aurrerako jokala-
ri bat bota zuen epaileak sarrera 
zakarra egiteagatik.

Hori horrela, partiduaren 
kontrola zuen UDAk: emaitza 
alde eta jokalari bat gehiago. 
Baina lehen zatiko ordu erdia 
bete aurretik, 28. minutuan, ber-
dinketa egin zuten bizkaitarrek.  
Gol zalantzagarria izan zen: are-
txabaletarrek eta zaleek jokoz 
kanpoko posizioa eskatu zuten, 
baina epaileak gola legezkoa zela 
esan zuen.

Berdinketarekin, zelai erdia 
sendotu zuen Aurrerak, eta espe-
rientzia handiko jokalariak ditue-
la erakutsi zuen, baina ez zuen 
gol aukera gehiago egin.

udA ere bat gutxiagorekin
Bi taldeak irten ziren aldagele-
tatik lehia irabazteko asmoz. 
Partidua asko gogortu zen. Hori 
horrela, gol aukera gutxi sortu 
zituzten bi taldeek. Gainera, buka-

tzeko 12 minutu falta zirela UDA-
ko jokalari Kerman Azkarraga 
bota zuen epaileak.

Indarrak parekatuta –bi tal-
deak zeuden 10 jokalarirekin– 
falta asko egin zituzten, eta baloia 

denbora asko egon zen geldi. 
Tentsioa nagusi izan zen azken 
minutuetan, baina ez zuten biga-
rren gola egiteko aukerarik izan. 
Partidu bukaera, eguna bezala, 
oso grisa izan zen.

Puntu bakarra uDarendako 
minutu asko hamarren 
kontra jokatu arren
uDAk bana berdindu zuen Ondarroako Aurrera 
taldearekin atzo ibarra futbol zelaian

UDAko jokalari Oinatz Agirre baloia oinetan duela, Aurrerako jokalari bat menderatu guran.  |  JuliO CAlleJA

kirola

MIrEIA BIkuñA  |  bergArA

Bergarak eta Real Unionek zapa-
tuan jokatu zuten partidua 80. 
minutuan erabaki zen. Norgehia-
goka baldintzatu zuten jokaldi 
guztiak minutu hartan gertatu 
ziren. Alde batetik, Aginaga epai-
leak Real Union taldeko Ander 
eta Aiert jokalariak eta entrena-
tzailea egotzi zituen. Beste alde 
batetik, txartel gorriak erakutsi 
aurretik adierazitako falta balia-
tu zuen Bergarak bigarren gola 
egiteko. Area kanpotik falta erdi-
ratu zuten etxekoek eta Iker 
Arazkonagak burukada bortitza-
rekin bigarren gola egin zuen.

Partidu parekatu eta gogor 
baten azken minutuak izan ziren. 
Bergararrak aurreratu arren 
urduri jokatu zuten bukaerara 
arte. Bederatzi jokalarirekin joka-
tu arren, Real Unionek estutu 
egin zuen Bergara. 

Area ertzean izandako falta 
batean penalti eskatu zuten irun-
darrek, eta luzapenean –epaileak 

zortzi minutu luzatu zuen lehia 
txartelak erakutsi eta entrena-
tzailea kaleratzeko partidua gel-
di egon zen–, berdinketa egiteko 
aukera izan zuten, areaz kanpo 
jaurtitako bolea baten bidez.

Epaileak bukaera adierazi 
zuenean, pozarren ospatu zuten 
bergararrek. "Guretzako ezinbes-
tekoa zen partidua irabaztea 
zulotik irteteko. Asko sufritu 
dugu, baina merezi izan du", esan 
zigun bukaeran Oskar Maiztegi 
entrenatzaileak.

lehenengoan, Bergara 
80. minutura arte, partiduak ez 
zuen askorako eman. Bi taldeek 
modu berean planteatu zuten 
partidua: biendako inportantea 
zen irabaztea: mahoneroendako 
sailkapenean gora egiteko, eta 
irundarrendako goiko postuetan 
mantentzeko. 

Lehen zatia etxekoek mende-
ratu zuten. Zelai erdian nagusitu 
ziren, eta aldika baloia galtzen 
zuten arren, jokaldi dotoreak 
egin zituzten bi hegaletatik. Zaz-

pigarren minutuan Iñigo Machok 
baloia zutoinaren ondotik kan-
pora bidali zuen. 22. minutuan 
Jokin Baltzategik egundoko jokal-
dia egin zuen, baina azken erre-
matea atezainak gelditu zuen.

Atsedenaren aurretik, 38. 
minutuan, aurreratu zen Berga-
ra. Unai Agirrek egindako erre-
matea urrundu egin zuen defen-
tsak, eta aldaratzea aprobetxatuz 
gola egin zuen Iker Arazkonagak. 
Irundarrek ez zuten gol aukera-
rik sortu lehen zatian.

irundarrak bi gutxiagorekin 
geratu zirenean erabaki 
zuen partidua bergarak

real union taldeko Ander eta Aiert jokalariak bota 
egin zituen epaileak bi txartel hori ikustearren
iker Arazkonaga bergararrak egin zituen bi golak: 
bigarrena buruz, falta erdiraketa baten ondorioz

Bergarako jokalari Beñat Katalan baloia oinetan duela erasoa antolatu nahian. Real union taldeko Mikelek jokaldia oztopatu gura du..  |   JuliO CAlleJA

bergara: Asier, Elorriaga, Arruti ( jon, 
75.min.), iker, Nafarrete, unai, beñat 
(iñaki, 90.min.), Eloy (julen, 56.min.), 
iñigo, jokin (Markel, 56.min.), eta 
imanol (ismael, 65.min.).
real union: beñat, Mikel, Eneko, 
jabi, Markel, igor (Aitor, 55.min.), 
Ander, Aiert, jon, Mikel (unai, 88.
min.) eta kevin.
besteak: Aginaga jaunak zuzendu 
zuen norgehiagoka. Cano eta 
Lumbreras izan ziren marrazainak.

FITXA TEKNIKOA

EMAitZA

2-1
bergArA

reAl uniOn

dAtuA

Aginaga epaileak 12 txartel 
erakutsi zituen: hamar 
horiak eta bi gorriak.

12
txArtel

OHOrEZkO ErrEgiOnAlA

OHOrEZkO ErrEgiOnAlA
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Bigarrenean, real union
Bigarren zatian Real Unionek 
jokatu zuen hobeto. Etxekoek 
zelai erdian galdutako baloiak  
aprobetxatu zituzten kontraera-
soak antolatzeko, eta haietako 
baten berdinketa egin zuten. 67. 
minutuan egin zuen gola Aiertek. 
Berdinketarekin zelai erdia sen-
dotu zuten, eta Bergara sufritzen 
hasi zen. Real Unionek bigarrena 
egiteko aukera garbia izan zuen 
75. minutuan, baina Mikelek gaiz-
ki jaurti zuen.

Handik aurrera, txartelak –12 
erakutsi zituen epaileak–, kale-
ratzeak, Bergararen bigarren 
gola, urduritasuna eta irundarren 
entrenatzailearen kexuak izan 
ziren nagusi.

Bi derbi jarraian
Zapatuan hiru puntuak lortuta 
bi derbi jarraian jokatuko dituz-
te bergararrek: zapatuan Mon-
draren kontra Mojategin, eta 
abenduaren 4an Aloñaren kontra 
Agorrosinen.

Aloña Mendi taldeak antolatu duen hamabostaldiaren azken 
emanaldiak hilaren 23an, 24an eta 26an egingo dituzte, kultura 
etxean, 19:30ean. Lehen emanaldia Josune Bereziartuk egingo 
du. Uda alpinoa delako ikus-entzunezkoa eskainiko du. 2006an 
hainbat bide berezi egin zituen Bereziartuk; besteak beste, harrian 
8B+ bidea egin zuen. Bestalde, eguaztenean Ivan Urtzelai eta 
Carlos Vieira oñatiarrek Eskalada Maroko, Patagonia eta Kana-
da izotzetan delako emanaldia egingo dute. Azkenik, egubakoi-
tzean, Jorge Nagorek Iñaki Otxoa de Oltzari buruzko ikus-entzu-
nezkoa eskainiko du.

oñatiko mendi hamabostaldiko azken emanaldiak 
asteon egingo dituzte kultura etxean, 19:30ean

Arrasateko senior mailako errugbi taldeak 36-3 galdu zuen Ger-
nikaren kontra. Mailako talde indartsuenetariko da bizkaitarra, 
eta etxean ez du lehiarik galdu oraindik. Hori horrela, Igor Isa-
si entrenatzailea pozik zegoen taldeak egindako lanarekin: 
"Galdu egin dugu, bai; baina taldeak jarrera ezin hobea erakutsi 
du gaur. Aurreko astean Iruñan gutxigatik galdu genuen, baina 
itxura eskasa eman genuen". Bizkaitarren kontra galdu ostean 
Kanpanzar ART taldeak zuloan jarraitzen du. "Lan egiten jarrai-
tu behar dugu. Hori da gure bidea: partiduz partidu joan behar 
dugu sailkapenean gora egiteko", dio Isasik.

isasi: "galdu arren taldeak erakutsi duen 
jarrerarekin geratzen naiz; pozik nago lanarekin"

Arrasateko Aikido Elkarteak 10. borroka arteen gala egingo du 
zapatuan Uarkapen 12:00etan. Borroka arteetako hainbat taldek 
erakustaldia egingo dute. Besteak beste, karate, aikido, tai txi, 
shurinjikempo eta shinkyoukushinkai borroka arteak erakutsi-
ko dituzte. Sarrera bi euro ordaindu beharko da. Bestalde, 
antolatzaileek badakite zer egingo duten galan jasoko duten 
diruarekin: hain zuzen ere, Paskintago uholdeetan kaltetuta-
koendako izango da. Iaz egindako galan batutako dirua Hiruatx 
Gobernuz Kanpoko Erakundearendako izan zen.

arrasateko aikido elkarteak 10. borroka arteen gala 
egingo du zapatuan uarkapen, 12:00etan

Antzuola kirol elkarteak urteko batzar orokorra egingo du egue-
nean 19:00etan. Olaran etxean batzeko deialdia egin die herritar 
guztiei. Elkarteak denboraldirako dituen asmoak azalduko ditu. 
Besteak beste, futbol taldearen denboraldi hasiera bikainaz 
berba egingo dute. Juanina Garairen taldeak sendo jarraitzen 
du sailkapeneko bigarren tokian 24 punturekin –zazpi partidu 
irabazi dituzte, hiru berdindu, eta bakarra galdu dute–. Aste 
bukaeran 1-3 irabazi dute Lazkaoren kontra.

antzuola kirol elkarteak batzar orokorra egingo du  
eguenean, olaran etxean, 19:00etan

Bartzelonak eta Realak,abenduaren 11ko eta 12ko aste bukaeran 
Camp Nou futbol zelaian jokatuko duten partidua ikustera joa-
teko bidaia antolatu du Arrasate Txuri-urdin taldeak. Autobusean 
joan gura dutenek izena eman dezakete oraindik: 55 lagunenda-
ko autobusa joango da Bartzelonara, eta oraingoz 30 lagunek 
eman dute izena. Antolatzaileek esan dute komeni dela lehen-
bailehen izena ematea. Futbol partidua ikusteaz gain, Codorniu 
upategira bisita egingo dute bidaian parte hartzen dutenek. 
Bidaiaren prezioa 170 euro da: hotela, sarrerak eta upategira 
bisita barne.

bartzelonak eta realak jokatu beharreko partidua 
ikusteko autobusean tokia dago oraindik

AKE tenis elkarteak Santamasetako bigarren tenis txapelketa 
egingo du zapatutik aurrera. Baina izena emateko azken eguna 
gaur da. Interesatuek bi aukera dituzte: alde batetik, ake.tenis@
gmail.com helbidera mezua bida dezakete; edo, beste alde batetik, 
630 41 81 37 telefonora dei dezakete. Gehienez 32 tenislari onar-
tuko dituzte; hain zuzen ere, izena ematen duten lehen 32 joka-
lariak. Debagoieneko kiroldegietako bazkideek 12 euro ordaindu 
beharko dituzte, eta bazkide ez direnek 15 euro. Adinaren ara-
bera bi maila egingo dituzte: 16 urte artekoa bata, eta adin 
horretatik gorakoa, bestea.

Tenis txapelketak bi fase izango ditu: lehena ligaxka modura 
jokatuko dute, eta bigarrena kanporaketa moduan, txapelduna 
zein den erabaki arte.

santamasetako tenis txapelketan izena emateko 
azken eguna gaur da; zapatuan hasiko dute lehia

Bergarako jokalari Beñat Katalan baloia oinetan duela erasoa antolatu nahian. Real union taldeko Mikelek jokaldia oztopatu gura du..  |   JuliO CAlleJA

"Lehia guztiak dira 
gogorrak, eta 
dagoeneko 
sufritzen ikasi 
dugu"
Iker Arazkonagak egin zituen 
Bergararendako bi golak zapatuan.
lehia oso parekatua izan da.
bai. lehen zatian guk menderatu dugu 
lehia, baina bigarrenean eurak izan 
dira gehiago. inportanteena da iraba-
zi egin dugula. Puntuak ezinbestekoak 
dira guretako.
real unioneko bi jokalari egotzi 
dituenean epaileak, jarraian egin 
duzue bigarren gola. Erabakigarria 
izan da.
bai, hortxe apurtu da partidua. eurak 
urduri ipini dira entrenatzailea egotzi 
dutenean, eta segidan egin dugu biga-
rren gola. Dena den, gure partidu guz-
tiak dira gogorrak eta parekatuak. 
Dagoeneko sufritzen ikasi dugu.
Orain bi derbi dituzue jarraian: Mon-
dra eta Aloña.
gaurko puntuekin lasaiago eta moti-
batuago joango gara Mojategira.etxe-
tik kanpo ez dugu punturik batu orain 
arte, eta zapatuko derbia ez da erraza 
izango. Dena den, puntuak behar ditu-
gu zulotik irteteko.

ikEr ArAZkOnAgA 
JOkAlAriA

MireiA bikuñA

JuliO CAlleJA

Mondrak irabazi zuen kadete mailako nesken derbia. 1-0 menderatu 
zuten Aloña Mendi. Bi taldeetako jokalariek erakutsi zuten harrobia 
egon badagoela Arrasaten eta Oñatin. Partidu parekatua jokatu 
zuten, derbi guztiak bezala. Baina, puntuak arrasatearrek eraman 
zituzten. Aste bukaeran Mondrak Eibarren jokatuko du, eta Aloña 
Mendik Bergararen kontra Azkoagainen.

Mondrarendako kadeteen derbia

M.B.  |  ArrAsAte

Mondra eta Aloña Mendi puntu 
banarekin itzuli ziren zapatuan 
Oiartzundik eta Zumaiatik. Biek 
ala biek bina berdindu zuten. 

Mondrak partidu txukuna 
egin zuen. Atsedenera 1-0 galtzen 
joan ziren, baina aldagelatik buel-
tan gauza izan zen markagailua-
ri buelta emateko. 1-2 aurreratu 
ziren Ekainek eta Muruak egin-
dako golei esker. Binako berdin-
keta segidan egin zuen Oiartzu-
nek. Bukaeran sufritu egin zuen 
Mondrak jokalari bat gutxiago-
rekin geratu zen-eta.

Bestalde, Aloñak partidu 
zailari buelta eman zion Zumaian. 
Hirugarren minuturako 2-0 gal-
tzen zihoazen oñatiarrak. Bada, 
lerroak aurreratu, zelai erdia 
indartu eta lehia berdintzeko 
gauza izan ziren. Iker Olaldek 
egin zuen lehen gola 75. minu-
tuan, eta Iñigo Arregik berdin-
keta 94. minutuan.

Emaitza bera 
Mondrak eta 
Aloñak: bina 
berdindu zuten

ErrugBiA

AikidO

tEniSA

futBOlA

futBOlA

MEndiA
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ESKUBALOIA

EuSkAdIkO tXAPEl.

Soraluze BKE-Usurbil  30-28

El Pilar-Ford Mugarri  29-34

SENIOr NESkAk

Aloña-La Salle Bilbo 19-12

lEHEN tErrItOrIAlA

Ereintza-Arrasate 31-15

BIgArrEN tErrItO.

Izarraitz Aloña-Usurbil  29-24

MutIl gAZtEAk

Bergara-Elgoibar  24-33

Aloña-Amenabar  31-14

gAZtE NESkAk

Bergara-Aloña Mendi  13-23

kAdEtE MutIlAk

Arrasate-Urola  37-17

Soraluze-Tolosa 21-35

kAdEtE NESkAk

Aloña A-Urnietako  26-22

Aloña B-Ereintza 18-25

SASKIBALOIA

lEHEN NAZIONAlA

Urdaneta-Aloña 64-65

SENIOr MutIlAk

Irun-MU 63-61

MutIlAk 2. MAIlA

Aloña-Baskopla. 68-63

Aldabe Irun-Soraluze 60-88

SENIOr NESkAk

Eskoriatza-Bera Bera 48-39

gAZtE MutIlAk PArt.

Aloña Mendi-Soraluze  66-84

gAZtE NESkAk PArt.

Aloña-Bera Bera  45-28

kAdEtE MutIlAk Er.

MU A-EPI kristaldegia 60-56

kAdEtE MutIlAk PAr.

Bergara-Colchones 31-65

Aloña Mendi-Sarralle 47-54

kAdEtE NESkAk Er.

Bera Bera-Eskoriatza 42-45

kAdEtE NESkAk PArt.

Colchones-Solaluze 51-30

        

ERRUGBIA

SENIOr MutIlAk

Gernika-Arrasate  36-3

FUTBOLA

SAIlkAPENA

1.Pasajes  25  11
2.hernani  25  11 
3.anaitasuna  22  11 
4.real union  18  11 
5.oiartzun  18  11 
6.Mondra  18  11
7.aretxabaleta  17  11
8.aurrera  17  11
9.hondarribia  15  11
10.berio  13  11
11.trintxerpe  13  11
12.idiazabal  13  11
13.ordizia  12  11
14.bergara  12  11
15.tolosa  12  11
16.aloña Mendi  11  11
17.roteta  7  11
18.zumaiako  5  11

EMAItZAk

Berio-Trintxerpe   1-0
Roteta-Hondarribia  1-1
Zumaiako-Aloña   2-2
Oiartzun-Mondra  2-2
Bergara-Real Union 2-1
Tolosa-Anaitasuna  2-0
UDA-Aurrera   1-1
Idiazabal-Ordizia   1-0
Pasajes-Hernani   2-0

HurrENgOAk

Aloña Mendi-Oiartzun
Mondra-Bergara
Anaitasuna-Aretxabaleta

lIgA NAZIONAlA

Gernika-Aretxabaleta  1-1

ErrEgIONAl PrEf.

Elgoibar-UDA B 1-1

Mondra B-Urnieta  0-1

Lazkao-Antzuola  1-3

lEHEN ErrEgIONAl

Eibartarrak-Bergara B  0-5

Soraluze B-UDA C  6-2

OHOrEZkO gAZtEA

Mondra-Lagun Onak 2-2

Aloña Mendi-Aurrera  0-1

gAZtEAk 1 MAIlA

UDA B-Bergara B  7-1

Arizmendi-Eibar  5-0

OHOrEZkO kAdEtE.

Aretxabaleta-Zarautz 1-1

Aurrera-Bergara  2-0

kAdEtEAk 1 MAIlA.

Bergara B-Arizmendi 2-1

Aloña-Arrasate  1-3

Ilintxa-UDA B  9-0

ARETO FUTBOLA

EuSkAdIkO tXAPElkE.

Santurtzi-Eskoriatza 4-2

gIPuZkOAkO 2. MAIlA

Allerru-Aretxabaleta  8-3

gIPuZkOAkO 3. MAIlA

Aloña-Umore Ona 2-4

KOMUNIKaZIO talDEa

Ikustekoa!

Kirola GOIENA
TELEBISTAn

Astelehenero
22:15ean.

Harmailatik

kirola     |    eskola kirola

ZikliSMOA

65 lagun elkartu ziren zapatuan 
Oñatiko Zubillaga auzoko Zotz 
tabernan Markelen Lagunartearen 
eguna ospatzeko. Markel Irizarrek 
lagunen eta etxekoen laguntza 
izan zuen. Ez zuen hutsik egin 
Euskatel taldeko txirrindulari Iban 
Velascok. Oñatiarrak profesional 
mailan lortutako lehen garaipena 
gogoratu zuten, besteak beste.

Giro onean 
ospatu zuten 
Markelen 
eguna

JuliO CAlleJA

MIrEIA BIkuñA  |  eskOriAtZA

Eskoriatzako senior mailako sas-
kibaloi taldeak irabazi egin zuen 
zapatuan Bera Bera Balda tal-
dearen kontra Intxaurtxuetan 
jokatutako lehia. Fernando Raso-

ren taldeak asko sufritu zuen, 
baina 48-39 irabazi zuen, eta sail-
kapeneko hirugarren tokian segi-
tzen du 14 punturekin, Bera Bera 
Gros eta Murkiz Zast taldeekin 
berdinduta. 

Bukaeran, indar barik 
Partiduak bi zati oso ezberdin 
izan zituen: lehenengo eta hiru-
garren laurdenetan Eskoriatza 
izan zen nagusi. Hori horrela, 
Rasoren neskak 12-5 nagusitu 
ziren lehen tartean, eta 16 pun-
tuko errenta zabaldu zuten hiru-
garrenean: 43-27. 

Baina, bigarren eta laugarren 
laurdenetan donostiarrek men-
deratu zuten baloia eta errebotea. 
Eskoriatzarrek lehen eta hiruga-
rren laurdenetan izandako aban-
taila txikitu zuten, eta lehia ira-
bazteko aukerak zituztela eraku-

tsi zuten. Azken tartearen 
hasieran 0-6ko partziala egin 
zuten eta 45-33 jarri zuten mar-
kagailua. Hamar puntura ere 
(47-37) txikitu zuten eskoriatzarren 
abantaila. Baina azken txanpan 
indar barik geratu ziren bi tal-
deak. Azken hiru minutuetan 
puntu bakarra egin zuten etxekoek 
eta bi donostiarrek.

Hori horrela, puntuak Esko-
riatzan geratu ziren.

Aste bukaeran Bilintx taldea-
ren kontra irabazten ahalegin-
duko dira, sailkapeneko goiko 
tokietan mantentzeko.

sufrituta, baina irabazi egin 
zuten eskoriatzako neskek
16 puntuko tartea izan zuten hirugarren tartean, 
baina laugarrenean estutu egin zuen bera berak

SASkiBAlOiA

Soraluze BKEk urteko hiru-
garren partidua irabazi zuen 
Usurbilen kontra 30-28 Labe-
garaietan. Atzetik hasi ziren 
markagailuan (3-6 eta 4-7), 
baina defentsa sendotu eta 
erasoa antolatuz, lehia ber-
dindu zuten atsedenaren 
aurretik (13-13). Bigarren 
zatian Muniategiren taldeak 
menderatu zuen, eta arazo 
barik irabazi zuen.

bergarak urteko 
hirugarren partidua 
irabazi zuen

ESkuBAlOiA
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XABIEr urtZElAI  |  eskOriAtZA

Eskoriatzako taldearekin harre-
man estua du Ruben Sanchezek 
(Donostia, 1975), batez ere berta-
ko presidente Manolo Muñozekin. 
Zuzena, berbetan jatorra, eta 
burua erraz galtzen ez duen horie-
takoa, itxura hori ematen du 
Sanchezek. Epaile batek izan 
behar dituen doainak ditu, aipa-
tu dugun azken hori, batez ere. 
Kantxa barrua ere halakoxea 
omen da, lasaia.  
Zelan iritsi zara saskibaloiko maila 
gorenera?
Saskibaloian elitera iristea ez da 
batere erraza. Gipuzkoan beheko 
kategoriatan hasi eta Nazional 
mailatik pasa ostean, epaileen 
komiteak urtero bi lagun izen-
datzen ditu epaile kurtsoetara 
joan daitezen. Espainiako Txa-
pelketetan epaitzen hasi, EBA 
kategoriara pasa, eta ondoren 
zazpi urte egin nituen LEB kate-
gorian epaitzen.
Eta orain dela urte eta erdi egin 
zenuen saltoa, Valladolid-Xacobeo 
partidu batean.
Bai, poztasun handiz jaso nuen 
albistea, urtero zain egoten nin-
tzelako saltoa emateko, eta beti 
zegoen zerbait: beste epaile bat 
aukeratzen zuten, urte horretan 
inork ez zuen igotzen...
Zelako oroitzapenak dituzu?
Oso onak, baina urduri nengoen. 
Detaile guztiekin oroitzen naiz, 
hoteleko egonaldia, estadiora 
egindako bidaia, aldagelan elas-
tikoa jantzi nuen momentua... 
Oso berezia izan zen, polita.
kategoria bien artean, alde handia 
dago?
Lehenengo urtean bai, dena dela-
ko berria. Ez dituzu jokalariak 
ezagutzen, ezta gainontzeko epai-
leak ere. LEB kategorian bi epai-
le izaten dira kantxan, eta ACBn 
hiru. Horrekin batera, jokoa askoz 
ere azkarragoa da, eta epaileak 
ere azkarrago ibili behar du jokoa 
gertu-gertutik jarraitzeko. Jokoa-
ri dagokionez, ez dago aldaketa-
rik, arauak berdinak dira. Hori 
bai, LEBean pibotek 2,05 neurtzen 
dute, eta ACBn 2,15.

Horrekin batera, noski, media-
tikoki ez du batere antzik kate-
goria batean ala bestean ego-
teak.
Harmailetan ere jende gehiago 
egongo da ba...
Bai, noski. LEB kategorian sail-
kapenean erditik atzera dagoen 
talde baten kantxan 500 lagun 
inguru batzen dira harmailetan. 
Eta, Bartzelona, Madril, edo Bas-
koniaren kantxara joanez gero, 
10.000 lagun egon daitezke. Hor 
ere badago aldea, bai.

Epaile lasaia zarela entzun dut.
Bai, eta hala izatea komeni da: 
Lasaia, erabakiak ondo neurtzen 
jakitea, jokalari eta entrenatzai-
leekin berba egitea... Azken 
batean, epaile normal bat. Kon-
tutan izan gu garela partidua 
kontrolpean izan behar dugunak, 
hori galduz gero...
Jokalariek eskertzen dute epaileak 
erabaki baten aurrean azalpenen 
bat ematea?
Normalean bai, denek eskertzen 
dute hori. Baina, hor ere badago 
arriskua, izan ere, badira berbe-
tan oso abilak diren jokalariak, 
eta komentario bat egitetik elka-
rrizketara pasatzen direnak. Eta 
hor ibili behar dugu argi, ez gai-
tzatela euren aldera eraman.
Zelakoa da epaile baten bizitzan, 
astebete?
Espainiako edozein kantxatan 
epaitzen dugu, normalean hilean 
hirutan edo lautan. Nire bizilekua 
Donostian dut, eta aste barruan 
bi entrenamendu saio egiten ditut, 
fisikoak. 

Ondoren, partiduaren osteko 
egunean scouting saioa egiten 
dugu, hau da, partiduaren ana-
lisi moduko bat. Txosten hori 
ACBra bidaltzen dugu, eta eurek 
gure lanaren gaineko beste txos-
ten bat bidaltzen digute, ebalua-
zio moduko bat. Ez da azterketa 
bat, gehiago dira akatsak zuzen-
tzen joateko gomendioak. 
Epaileon artean, baduzue joerarik 
zuen lanbidea beste kirol batzuekin 
alderatzeko? Esaterako, zenbat 
errespetatzen zaituzteten zuei, eta 
zenbat futbol epaileei?
Nik esango nuke ACB kategorian, 
orokorrean, epaileak oso erres-
petatuak garela. Noski, badira 
kantxa beroagoak, eta kantxa 
lasaiagoak, baina hemen ez da 
gertatzen pistara irten orduko 
jendea uluka egotea.

Nire ustez futbola, zentzu 
horretan ezberdina da. Jokalariek 
ere errespetu handiagoa digute-
la esango nuke. Hori bai, hemen 
ere etxeko taldearen kontra hiru 
falta jarraian adieraziz gero, lau-
g a r r e n e a n  b a d a k i g u  z e r 
dagoen...

Alde horretatik, inoiz komen-
tatu izan dut ACBko partidu 
batean baino irain gehiago entzun-
go dituela Gipuzkoan kadete 
mailako partidu bat epaitzen ari 
denak.
Horrenbestez, futbolean bai, baina 
saskibaloian ere beheko kategoria-
tan galantak entzuten dituzue.
Goiko kategoriatan baino gehia-
go, esango nuke. Hori bai, ez dut 
uste futbolean beste denik, sas-
kibaloi arauak konplexuagoak 

direlako, eta denez ez dituztelako 
ezagutzen.
kantxa beroen eta lasaien gainean 
egin dugu berba. Izendatu bana.
Kantxa bero bat, Kanarietakoa, 
joan den astean egon nintzena. 
Eta kantxa lasai bat... adibidez, 
Madrileko edo Bartzelonako kan-
txak nahiko lasaiak izaten dira. 
Talde horietako zaleek galtzen 
dabiltzanean bakarrik egiten dute 
txistu, eta normalean markagai-
luan aurretik joaten direnez... 
donostian, etxeko taldea epaitzea 
tokatu zaizu?
Ez, ez zait tokatu, eta gogo han-

diegirik ere ez dut, baina araudian 
baimenduta dago. Jokalariak 
moduan, gu ere profesionalak 
gara, eta gure lana ahalik eta 
ondoen egin nahi dugu, hortan, 
ez du zentzurik inoren alde egi-
teak.
Emakumezkoen partidua epaitzen 
izan zara Eskoriatzan. Badago alde-
rik?
Ez dut uste alde handirik dagoe-
nik. Joko aldetik, gizonezkoen 
maila bera dutela esango nuke, 
hori bai, motelago jokatzen dute. 
Eta, neurri handian horrek erraz-
tu egiten du epailearen lana.

ruben sanchez Mohedas | ACb mailako saskibaloi epailea

"epaileak aCbko partiduetan baino gauza 
okerragoak entzuten ditu kadete mailakoetan" 

Joan den eguaztenean eskoriatzan izan zen, euskal kopako partidua epaitzen
epaile profesionala izatearekin batera, gipuzkoako epaileen koordinatzailea da

Ruben Sanchez, Euskal Koparen atarian, joan den eguaztenean, Eskoriatzan .  |   xAbier urtZelAi

"lEB kategorian 
pibotek 2,05 
neurtzen dute; 
ACBn 2,15"

"Saskibaloia azken 
urteotan izugarri 
hazi da, eta ez 
zegoen epailerik"
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItZ ZEBErIO  |  ArrAsAte

Iñaki Kasaresek uste du orain 
artean aitak seme-alabengandik 
urruntxo bizi izan direla, oro 
har. "Zenbait alderditan erosota-
suna (erosokeria hitz egokiagoa 
da, ziur aski) ekarri digu, baina 
beste zenbait arlotan, ordea, bizi-
tzan berebiziko garrantzia duten 
arlotan, alegia, galera izugarria 
pairatu dugu". Egoera aldatzen 
ari dela uste du Kasaresek. "Alda-
tzen gabiltza, zehatzago esanda", 
adierazi du. Gero eta aita, aitagai  
eta aitaita gehiagok nahi dute 
aitatasuna erabat bizi izan. "Ala-
ba behar duenaz hornitu nahi 
dut", adierazi du, "dela materia-
la dela emozionala".
     Aita izateko nahia eta alda-
rrikapena gero eta ozenagoak 
direla ohartarazi du bere artiku-
luan Iñaki Kasaresek. Aitatasun 
lan baimena handitzeko ahalegi-
nak eta gurasoak banandu eta 

gero umeen zaintza partekatuaren 
aldeko hainbat aitaren eskaera 
eta erakunde batzuen ebazpena 
ipini ditu adibide gisa.      
     "Zentzuzko eta bidezko alda-
rrikapen honi ardura eta eran-
tzukizuna ere erantsi behar zaiz-
kio, jakina. Aita izango garela 
jakiten dugun unetik hasten den 
ardura eta erantzukizuna da. 
Erantzukizuna seme-alaberekiko, 
ahalik eta onena eskaini ahal 
izateko; erantzukizuna nork bere 
buruarekin ere, aitatasuna nor-
beraren garapen pertsonalean 
aurrera egitea ahalbidetzeko; 
baina erantzunkizuna harago ere 
badoa, bikotekidearekikoa ere 
(bikote baten kasuan, noski) da-e-
ta. Erabateko aita izateko, ber-
dintasunean oinarritu behar du 
sendiaren bizimoduak". Kasare-
sek argi dauka, beraz, erabateko 
aita izateko aldaketa pertsonala 
ezinbestekoa dela.  

Berdintasunean oinarritua 
"Ikasitakoa desikasi eta nire 
matxismoa garbitu egin behar 
dut", adierazi du Guraso.com 
atarirako idatzitako artikulu 
baten. Onartzen du lan nekeza 
dela norberaren jokaera errotuak 
aldatzea, "are nekezagoa ingu-
ruaren alderantzizko presioa 
jasan behar denean eta jaiotzatik 
jasotako matxismoaren baldin-
tzamendua gainditu behar 
denean". 
     Kasaresek ez du hornitzaile 
soil izan nahi, ez du emozioekin 
lotura duen oro gaitzesteko eta 
baztertzeko joera hori gehiago 
sustatu nahi. Gainera, bikoteki-
dearekiko harremana zaintzea 
ezinbestekoa dela uste du: "Nes-
kalagunaren bizkar geratzen 
badira etxeari loturiko eginkizun 
gehienak, zelan izango naiz era-
bateko aita!". Artikulua osorik 
irakurtzeko: www.guraso.com.

"erabateko aitatasunaren bidean 
ikasitakoa desikasi egin behar da"
'guraso.com' atariko kolaboratzaile iñaki kasaresek hausnarketa egin du

l.Z.  |  ArrAsAte

Neska-mutikoak berdintasunean 
heztea da hezikidetza; sexu gene-
ro roletatik kanpo heztea, alegia. 
Ez da zeregin erraza. Urtxintxa 
eskolako Ane Labianok argi utzi 
du hori aurreko astean Arrasa-
teko Udal Prebentzio Sailak anto-
latuta egindako bi saioetan. "Jen-
darte patriarkalean bizi gara eta 
ohituta gaude nahitaez sexu gene-
ro sistemaren barruan dauden 
roletan hezten. Horren kontzien-
tzia hartu behar dugu. Gauzak 
aldatzeko, lehenengo pausoa kon-
turatzea da". 
     Jolas eta jostailu sexistak dira 
neskei eta mutilei jolasteko auke-
ra ematen ez dietenak, gizona edo 
emakumea izaten irakasten dute-
nak, genero desberdintasunak 
markatzen dituztenak, harrema-
nak sexuaren arabera markatzen 
dituztenak eta helduen eta haurren 
arteko harremana generoen ara-
bera bideratzen dituztenak. "Hel-
duok, gehienetan, neska eta muti-
len jolasak ezberdintzen ditugu, 
sexu bien arteko mugak eraikiz. 
Garrantzitsua da umeek ere asko-
tariko jostailuak izatea; esaterako, 
panpinak mutikoendako eta meka-
noak neskendako. Jostailu ezber-
dinek garapen prozesu ezberdinak 
eragiten dituzte, generotik kanpo, 
eta helduaroan beharrezkoak 
izango direnak", azaldu du.

debeku barik 
Labianoren gomendioa da debe-
ku barik egin behar dela heziki-
detzarako bidea. "Nire alaba atzo 
panpinekin jolastu bada, gaur 
saskibaloian egitea proposatuko 
diot", ipini du adibide gisa. "Gau-
za ez da debekatzea, baizik eta 
normalean beste generoari ego-
kitzen dizkiogun jolasak propo-

satzea eta bultzatzea. Umeek 
ikusi behar dute beste jolas edo 
jarrera batzuk posibleak direla". 
Urtxintxa eskolan garrantzia 
ematen diote hezikidetzari, eta, 
gaiaren inguruko informazio 
gehiago behar izanez gero, euren 
webgunean topa dezakezue: www.
urtxintxaeskola.org atarian, hain 
zuzen ere.

hezikidetza edo berdintasunean heztearen 
garrantziaz hitz egin dute arrasaten

ulmak interneti buruzko hitzaldia antolatu du 12-16 
urte bitarteko seme-alabak dituzten gurasoendako
Gure seme-alabek jaten dutena zaintzen badugu... zergatik ez dugu 
zaintzen Interneti ematen dioten erabilera? izenburupean, pil-pi-
lean dagoen gaia landuko dute eguenean, hilak 25, Oñatiko 
Ulmako auditoriumean, 18:00etan hasita. Hitzaldia Mondragon 
Goi Eskola Politeknikoko irakasle Montse Ereñok egingo du. 
"Ezinbestekoa da jarrera aktiboa izatea, prestutasuna eta inte-
resa erakustea", adierazi dute Ulmatik. "Eta horretarako ez da 
ezagutza tekniko handirik behar". Tokia dela-eta hitzaldira joa-
teko beharrezkoa izango da izena ematea. Interesatuek 943 250 
300 telefono zenbakira deitu behar dute edo fundacion@ulma.
com helbidean eman dezakete izena. 

Ane Labiano, Urtxintxa ikastolako kidea.  |   irAti gOitiA

urtxintxa eskolako Ane labianok gurasoendako bi tailer egin ditu 

l.Z./A.M.  |  ArrAsAte

Bakeola elkarteko kideen gida-
ritzapean lankidetza-jolasen 
gaineko tailerra egin berri dute 
Oñatiko Elkar-Hezi ikastetxean. 
Jolas mota hori ez da gurean 
oraindik oso ezaguna. Talde 
dinamika bultzatzen dute; talde 
osoak irabazten edo galtzen du, 
eta ez dute lehiakortasuna bul-
tzatzen.
Ze berezitasun dute lankidetza
-jolasek?
Guztien parte-hartzea bultzatzen 
dute. Ez dute inor kaleratzen 
eta talde lana egin behar da 
aurrera egiteko.
umeek ze jolas mota dute gus-
tukoen?
Joera nagusia izaten da jolas 
mota bat egitea. Jolas orduan, 
esaterako, futbola izaten da 
nagusi, mutiletan gehienbat. 
Irakasleek eta gurasoek zerga-
tik ez ditugu beste jolas mota 
bat egitera bideratuko? Taile-
rraren helburua zen familiek 
horrelako jolas batzuk ikastea, 
kalean egiteko jolasak zein 

mahai jolasak. Horrela, etxean 
ere lantzeko aukera izango dute 
aurrerantzean.
gaur egungo gurasook denbora 
hartzen dugu seme-alabekin 
jolasteko?
Nire ustez, gaur egun ez dugu 
denbora luzerik hartzen horre-
lako jolas motak lantzeko. Alde 
batetik, gero eta denbora labu-
rragoa hartzen dugu seme-ala-
bekin jolasteko eta lehiakorta-
suna bultzatzen duten jolasak 
aukeratu ohi ditugu gehienetan. 
Gainera, umeei jolasten uzten 
diegu, baina gu geu jolasean 
sartu barik, eta oso garrantzi-
tsua da hori neska-mutikoen-
dako, asko gustatzen zaie. 
Zer landu duzue lankidetza-jola-
sen gaineko tailer horretan?
Irakasleok egin genuen tailer 
hori duela urte batzuk eta pen-
tsatu genuen interesgarria 
litzatekeela gurasoei ere jolas 
horiek zabaltzea gero familian 
partaidetza, kooperazioa eta 
lankidetza bultzatzeko. Horiek 
guztiak landu ditugu.

Anaje Ferreiro, Elkar-Hezi ikastetxeko irakaslea.  |   AnDer MOneDerO

anaje Ferreiro | Elkar-Hezi ikastetxeko irakaslea

"seme-alabei asko 
gustatzen zaie gurasoekin 
batera jolasean egitea" 
lankidetza-jolasak erakutsi dituzte Oñatiko 
elkar-hezi ikastetxean egindako tailer baten
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JON BErEZIBAr  |  ArrAsAte

Gau berezia izan zen egubakoi-
tzekoa eta ziurrenik aurtengo 
edizioetako bereziena, talde bakoi-
tzak ekarri zuen estilo nabarme-
narengatik. Cowboyak, bihotz-
zaurituko zaldun gitarradunak 
eta, amaitzeko, garagardo festa. 

Piper egin zuenik ere egon 
zen. Rombos Negrosekoek kale 
egin zuten.

doctors klub, ye-haa! 
Lehenak oholtza hartzen Doctors 
Klubekoak izan ziren. Cowboy 
txapela buruan, aretoa berotzeaz 
gain ikusleei lassoa botatzea ere 
izan da Durangalde County-ko 
mutikoteen lana.

Girotze ahalegina ez zen, 
hain zuzen, gutxiestekoa izan, 
lasto-fardo eta guzti agertu 
zitzaizkigun-eta Espaloian. Txu-
kun eta gitarra laztanduz hasi 

dira, aho-soinuarekin eta suabe 
abestuz. Belar lastoa ahoan ala 
tabakoa mastekatzen gozatu 
beharreko kontzertua inondik 
inora. Danbakari, behintzat, 
aurtengo ukitu berezia eman 
diote. Originala.

Hasiera lasaitxoari buelta 
emanez bateria sartu, 'yee-ha!' 
pare bat bota eta hasi zen alkan-
dora koadroztatuen festa. Agian, 
makalen ahotsetan jardunik 
ere, harmonikaren epeltasunak 
goxatu zuen ahotsen lakartasu-
na, punkyagoa izan zena countr-
ya baino. Gogotsu zena diote, 
halere. Pena banjorik ekarri ez 
zutena.

karpovian Project, bihotzetik 
Bigarrenik Danbakako ohiko 
metal anoa baina ohikoan baino 
berun kopuru gutxiagokoa; melo-
diaren alde eginez, hortaz, roc-

kerago. Hori bai, epikotasun 
sentimentala ez zuten baztertu 
– geurean hain ondo funtzionatu 
ohi duen ukitu hori–. 

Ikuslerik finenak ere hauek 
ekarri zituzten, lora eta guzti 
botata (metaforikoak). 

Patroietatik irten barik baina 
estu egon gabe, neurrian instru-
mentu guztiak eta ahotsa, baina 
– beti baina bat – egur apur bat 
gehiagok distira eta presentzia 
emango lieke mutrikuarrei. 

Ondo prestaturiko emanaldiek 
ordain ona izan ohi dute Danba-
ka lehiaketan, eta hauek entsegu
-lokal usaina, gehi zuzeneko 
askoren izerdia ekarri zuten jan-
tzietan. 

Hala ere, zerbaiten gabezia 
sumatu da eta zera hori agian 
ez dute entseguen lau hormen 
artean aurkituko, ezta beste barik 
zuzenean transpiratuz.

Ez!, loloro, oe-oe 
Ez!, Oñatitik, gitarra zorrotz, 
bateria temati eta tabernako aho-
tsarekin. Kaleko betiko soinua, 
beharbada, espero baino tonu 
lasaitxoagoan. Gaueko presen-
tziaren saria hauena izan zen 
gainera, paperean erabat mur-
gildutako erdi abeslari, erdi 
antzezlearekin. Dantzarako auke-
ra eman zuten, alaitasun puntua 
ere. Dibertsioa ekarri zuten hauek 
osterantzean piper eta gatz gutxi-
koa izango lukeen saiora. Txu-
kunen eta garbien ez dute jo 
baina bai dibertigarrien. Punk-
rocka beti izan ohi da efektiboa 
eta are gehiago garagardoz ondu-
tako melodiek laguntzen badute. 
Eurek gustura daudela esan zuten 
eta kexatu, behintzat, ez zen inor 
kexatu. Gerria ederto mugitu 
duenik ere egon zen.  Oe oe, lo, 
lorolo, lo eta festa egin dute.

altxa zure zerbeza, cowboy 
zein punky, eta egin topa

Originaltasuna Doctors klub, teknika karpovian Project eta festa ez!-ekoek
lau taldek beharrean hiruk jo zuten baina ez zen gau makala izan.

Ez! musika talde oñatiarra, egubakoitzeko kontzertuan duten guztia ematen.  |   JuliO CAlleJA

Rombos Negros 
taldearen hutsa

Laugarren taldeak, Rombos 
Negros, Bergaratik etorri behar 
zuten kontzertua jotzera baina 
gauzak ez ziren bada aurreikusi 
bezala atera. 

Rombos Negrosko taldekide 
batek ezin izan zuen agertu 
entseguetara, azken orduko 
ezustekoengatik; eta saioa hasi 
zenerako oraindik ez zeuden 
taldekide guztiak Elgetako 
Espaloia Kafe Antzokian. 

Itxaron  beharrekoak itxaronda, 
azkenean, Danbakako 
antolakuntzako kideek erabaki 
zuten Bergarako hirukotea musika 
lehiaketatik kanpo laga behar 
zutela, kontzertura ez aurkeztu 
izanagatik.

k u lt u r a
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doctors klub  |  Durango eta Abadiño

aDituak esana  |  TXuS guTiErrEz

"Hemen egin ohi denerako originala irudi-
tu zait hauek ekarritako proposamena eta 
oso gustura entzun dut. Eszenaratzea ere, 
lasto fardo eta jantziekin, oso bitxia iruditu 
zait eta asko lagundu du horrek ere. Gai-
nera, oso nabarmentzekoa iruditzen zait 
Euskadin katalogatua dugunetik ateratzea; 
beharrezkoa da. Soinu ona dute, teknikoki 
ere txukunak dira eta aho-soinuarekin 
emaniko ukitua oso polita. Bitxiak hemen 
ohituak gaudenerako".

entzuleak esana  |  |  uNAi bASurkO
"Country generoa orokorrean ez dut oso 
gustukoa, baina ongi jo dutela iruditzen 
zait. Euren estiloan behintzat, ongi. Agian 
lehen taldea zelako erdi ezkutuan igaro 
dira agertokitik. Jotzen duten musika 
ere geldoa zen, eta horregatik ez dute 
halako erantzun berorik izan. Eszenara-
tzea orijinala iruditu zait, lasto fardoen 
detailea gustatu zait. Hala ere, taldeko 
partaideak eserita egoteank dinamika 
kendu dio kontzertuari".

kazetariak esana  |jON bErEzibAr

"Ezustekoa musika estiloarengatik eta egin 
duten kontzertu epelarengatik. Ikusleak ere 
azkenean lasto-fardo artean, euren jolasera 
eroan gaituzte eta oso ondo egon da. Kont-
zertu epela eta bizia izan da eta gustura 
egon dira eurak eta baita geu ere. Taldeak 
ere oso soinu batu eta betea du. Countrya-
goa ere izan zitekeen abestietan eta kantat-
zeko eran, baina gehiago izan da girotze 
ariketa bat estilo-ariketa hutsa baino. Giro-
tzean asmatu dute eta kontzertuan txukun 
jardun dute".

talDekiDeak esana  |  irAuLTzA uNTzuETA
"Oso ondo! Gu oso gustura, ze akatsen 
bat edo beste eginda ere, entseguetan 
baino hobeto jo dugu. Harrituta geratu 
naiz denbora zelako arin joaten den. 
Taldekideei esan diet astiroago joan behar 
dugula ze berehala amaituko da guztia! 
Hau da gure ekarpena eta gu jotzera 
etorri gara. Hemendik aurrerakoak etor-
tzekotan, ba, etorriko dira. Gainera iku-
si dugu maila ona dagoela".

JuliO CAlleJA

Ez! | Oñati

aDituak esana | TXuS guTiErrEz

"Esan genezake hemengo "musika klasikoa" 
dela Ez!-ekoek egiten dutena. 

Soinu konpaktua, ondo jota eta betiko 
musika izanda ere, freskotasun ukitu horre-
kin etorri dira. Niri asko gustatu zaizkit. 
18 urterekin Ekaitz tabernan irudikatu dut 
nire burua, garai haietako musika da. Oso 
ondo egin dute".

entzuleak esana | uNAi bASurkO
"Ez!-ekoen kontzertua arrakastatsua irudi-
tu zait oso. Jotzen dituzten kantuak ez dira 
agian musikalki perfektuak izango, baina 
eman dioten bizitasunarekin hori bigarren 
mailan geratzen da. Abestien hitzak ere oso 
originalak iruditu zaizkit, irribarrea sorra-
razi dit une batzuetan. Horretaz gain, esze-
naratzea ere oso ona iruditu zait, kantaria 
uneoro mugitzen ari zen, jendea zirikatzen 
eta xaxatzen. Aurreko taldeak agian dant-
zarako ez ziren aproposenak, eta horregatik 
jendearen aldetik harrera hotzagoa izan 
dute. Ez!-ekoek ordea ikusleen zati bat dant-
zaraztea lortu dute behintzat!".

kazetariak esana  |jON bErEzibAr

"Hauen musika garagardo-rock festazalea 
da. Denok dakigu zer soinu duen horrek, 
zelako giroa eta zer espero daitekeen. Oso 
ondo egin dute eta festatxoa antolatu 
digute. Talde honi gainera abeslariak 
izaera berezia ematen dio, xelebrea baina 
berezia. Oso ondo eroan du kontzertua 
eta asko janzten du horrek proposamen 
osoa".

talDekiDeak esana  |  jON LASA
"Ondo esan beharko. Kunplitutakoa, 
kunplituta, ez? Gustura egon gara jotzen 
eta horixe da garrantzitsuena. Baten 
batzuk ikusi ditugu gustura dantzan eta 
hori ere polita da. Aurre aurrean egon 
direnak gure kontzertuetara etorri ohi 
direnak izan dira eta asko eskertzen 
diegu emaniko babesa. 

Guk hemen jokatu ditugu gure karta 
guztiak, hauek dira eta orain hemendik 
aurrerakoa ez dago gure esku. Gustura 
egon gara eta hori guri nahiko zaigu. 
Guk guztia eman dugu eta egindakoare-
kin gustura gaude".

JuliO CAlleJA

karpovian Projekt  |  Mutriku

aDituak esana  |  TXuS guTiErrEz

"Perfektua, akatsik gabea. Jo dituzten abes-
tiak ez dira teknikoki errazak, erritmo 
aldaketa asko izan dituzte eta oso ondo 
exekutatu dute. Eszenaratzea oso soila izan 
da baina benetan eraginkorra. Behar zuten 
tokian egon dira une oro. Oso oinarri ona 
duen taldea da gitarra, baxu eta bateriare-
kin. Aipagarria ere abeslariaren ahotsa, oso 
ona eta melodikoki estiloaren baitakoa. 
Agian talde  hau ez da ikusleen faboritoa 
izango ze arreta eskatzen dute abesti luze 
eta teknikoki konplexuek. Niri bikainak 
iruditu zaizkit".

entzuleak esana  |uNAi bASurkO
"Euren musika asko gustatu zait, baina 
pena izan da soinua eskas samarra izan 
dela, grabeegi entzuten zela iruditu zait. 
Eszenaratzean agian ez dira oso mugituak 
eta horrek dinamika kentzen dio taldea-
ri, baina oso ongi jotzen dutela argi asko 
geratu da".

kazetariak esana  |  jON bErEzibAr

"Maila teknikoan eta estiloari dagozkion 
eskakizunetan aitzakiarik gabeko taldea da. 
Ondo prestatuta eta oso ondo jota, zuzenta-
sunaren marra bat bera ere ez dute gaindi-
tu; txukun. Estiloaren maitaleek ondo 
preziatuko dute hori, baina agian, Danbakan 
oso ohikoa den moduan, estiloaren kaxan 
oso ondo baina bereizgarritasunik gabe 
geratzen dira. Batzutan hobe da teknikoki 
hain garbiak ez izanda ere, originaltasuna-
ren plusa lortzeko ahalegina egitea. Indarra 
ere falta izan zaie zenbaitetan. Baina hori 
euren hautu garbia izanda, ze ikusten da 
teknikoki nahi dutena egin dezaketela".

talDekiDeak esana  |  bEÑAT igErAbidE
"Gure aurreneko emanaldia izateko ondo 
joan dela iruditzen zaigu. Lagun asko 
etorri da ikustera eta horrek asko ani-
matu gaitu. Soinua ere txukuna izan dela 
iruditu zaigu eta alde horretatik,  behin-
zat, guk ez dugu kexarik".

JuliO CAlleJA
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Xarma
Deabrutu
seafoid
scam

AZAROAK 26KO 
KONTZERTZUA

ixilPEkOAk

FOLK, ROCK 
ETA SKA 
DOINUAK

Sorpresaz hasi 
genuen gaua! Izan 
ere rombos 

Negroseko taldekideek 
ezin izan zuten agindutako 
kontzertua eskaini, azken 
orduko ezustekoengatik, 
eta haien hutsarekin hasi 
genuen Danbaka. 

Bariku arratsaldean, 
taldekide bat bateria 
ekartzera etorri zen 
Espaloia Antzokira, baina, 
hantxe utzi behar izan 
zuten.

Anekdotak alde 
batetara utzita, doctors 
klub taldekoek gaua alaitu 
ziguten euren folk eta 
country doinuekin. 
Abadiñoarrak lehoi eta 
guzti irten ziren 
eszenatokira. Riff 
indartsuak tarteka, fardo 
gainean cowboy 
txapelarekin ikusi genituen 
euren saltsan. Kalitatezko 
eta euskarazko rock 
progresiboa entzuteaz ere 
asko poztu ginen.  

Ia ez dago Euskal 
Herrian estilo progresiboa 
lantzen duen talderik eta 
gutxiago euskaraz! 
Mutrikutik etorri ziren 
zaleen txaloak ere ez ziren 
falta izan.

Ez! talde txantxikuak 
giro bikaina jarri zuen 
Espaloian. Zaleak lehen 
ilaran saltoka ikusi 
genituen. Ska eta rock 
doinuekin bukaera borobila 
eman zioten!

MAIdEr

ArrEgI

Projekt-eko iñaki kontzentratuta. iraultza (doctors klub).

Mikelen (Ez!) gitarra zorrotz.

ikusleak gustura, kontzertuak ikusten.

Aritz (doctors klub).

Projekt-eko  Beñat .

doctors klub-ek country doinuak ekarri zituzten Elgetara.

josu (Ez!) zirikatzaile ibili zen kontzertuan.

lasa (Ez!) kontzertuko une batean.

Aner (karpovian Projekt) koruak egiten ere aritu zen.

jOn MArkulEtA
OñAti

iBAn PEñAkOrtA
ArrAsAte

AitOr lEZEtA
Mutriku

AitZOl cOllAZO
Mutriku

iñAki PriEtO
DebA

"Lehenengo ediziotik etorri izan 
naiz hona, eta orain jende gutxiago 
mugitzen dela iruditzen zait. 
Aurtengo edizioan positiboena 
iruditzen zait edozein estiloetako 
taldeak mugitu direla. Hori ondo 
dago".

"Aurreko edizioan egon ginen, eta 
aurtengoan lehen aldia da 
gatozela. Formatua asko 
gustatzen zait, bozgorailu aparta 
da Danbakarena hemengo taldeei 
kanpora ateratzen laguntzen 
baitie".

"Pena ematen dit talde bat erori 
izana, gaurko kontzertuak ongi 
egon direla iruditzen baitzait. 
Denetarik egon da, country-a, rock 
metal progresiboa eta punk 
erradikala. Azkenean gustu 
guztietara iritsi behar da...".

"Kontzertuak ongi egon direla 
iruditzen zait, gustura egon gara. 
Karpovian Projekt-en pena izan da 
soinua, bateriaren soinua eskasa 
zela. Cowboy-en kontzertua 
kuriosoa iruditu zait, eta Ez!-ena... 
punk kalimotxeroa!".

"Hiru edizio ezberdinetan etorri 
naiz Danbakako kontzertuak 
ikustera, eta aurten bigarren aldia 
dut. Aurreko edizioekin 
konparatuta maila jaitsi egin dela 
iruditzen zait, barietate gehiago 
badago ere".
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ArrItXu BArruSO  | ArrAsAte

Izaskun Murgia Elkarte Lirikoko 
kideek XX. mende hasierako 
Madrilera eraman zituzten zapa-
tu iluntzean Amaia antzokian 
batutakoak. Hori gutxi balitz 
Federico Chueca, La Gran Via 
zarzuelaren zuzendaria bera ere, 
estreinaldian izatea lortu zuten. 
"200 urte hilda daramatzala kon-
tuan izanda ez da lan erraza izan. 
Asko erregutu behar izan diot, 

baina azkenean ere onartu du", 
azaldu zuen Tere Gonzalez elkar-
teko zuzendariak. Chuecak argi 
utzi zuen ez zela amodio konturik 
egongo, kritika soziala baizik; 
garai hartako agintarien eta gizar-
tearen kritika satirikoa.

Madrilen barrena paseatzen 
Hiriburuko txoko desberdinak 
ezagutzeko aukera izan zen, eta 
txoko horien bitartez bertan bizi 
ziren pertsonaiak: burgesia, zer-
bitzariak, lapurrak, polizia...  

La Gran Via zarzuelaren 
estreinaldia izan zen zapatukoa 
eta Amaia antzokia toperaino 
bete zen. Txalo zaparradek behin 
eta berriz eten zuten emanaldia. 
Zarzuelak beste behin ere seku-
lako arrakasta lortu du. Datorren 
egubakoitzean eta zapatuan ere 
emanaldi bana egingo dute.

Solidaritateak ere badu tokia 
aurtengo zarzuelan. Harreman 
GKEaren Indiako eta Mozambi-
keko proiektuetarako dirua bil-
tzeko emanaldi bakoitzean mar-
golan bat zozketatuko dute. Mer-
txe Arana eta Iñigo Arregirenak 
zozketatu dituzte asteon, eta 
hurrengo emanaldietan Nerea 
Bilbao eta Begoña Kortabarriaren 
lanak zozketatuko dira.  

AMAiA udAL ANTzOkiA

'la gran Via', izaskun Murgia 
elkarte lirikoa

generoa: zarzuela.

non: Arrasaten.

eguna: zapatua eta domeka.

iraupena: bi ordu.

fitxA

Amaia antzokia bete egin zen zarzuelaren estreinaldia ikusteko.  |   J.C.      

Izaskun Murgia Elkarte Lirikoko kideek beste behin ere eszenaratze eta arropa ikusgarriak erakutsi zituzten zarzuelan.  |   JuliO CAlleJA    

Arrasatetik Madrilgo 'gran Via'-ra  
krOnikA

AndOni uriBEtxEBErriA 
ArrAsAte

Askotan etortzen naiz zarzuelara. 
Aurtengo desberdina izan da, 
baina gustatu zait. Ez zegoen 
amodio konturik, baina 
parte-hartzaileagoa izan dela uste 
dut eta hori gustatu zait.

tOñi gOMEZ 
ArrAsAte

Zarzuela ikaragarri gustatzen zait, 
eta urtero-urtero etortzen naiz, 
kale egin barik. Gustatzen zait 
andaluziarron antzera hitz egiten 
dutelako. Aurtengoa flojoagoa 
iruditu zait, baina gustatu zait. 

PAtxi EgAñA
AZPeitiA

Familiako kideek parte hartzen 
dute eta urtero etortzen gara haiek 
ikustera. Lan asko egiten dute 
zarzuela prestatzen eta emaitza 
polita izaten da. Aurtengoa ere 
asko gustatu zaigu.

BlAncA MEndiAlduA 
ArAMAiO

Aramaioar askok parte hartzen 
dute zarzuelan eta zuzendaria 
bera ere ezagutzen dut. Lotura 
handia daukat zarzuelarekin eta 
urtero etortzen naiz. Aurtengoa 
asko gustatu zait.

JuliO CAlleJA

Oihulari Klown taldeak Xake 
azken lanaren euskarazko 
aurre-estreinaldia egin zuen 
zapatuan Antzuolako 
Torresoroan. Aretoa bete egin 
zen eta antzezlanak planteatzen 
dituen arazo eta desgraziei 
irribarre batekin erantzun zieten 
ikusleek; horixe da Xake-ren 
helburua.

oihulari klown
taldeak 'Xake'
lana euskaraz 
taularatu du
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1. etXebizitzak

101. salDu
abadiño. Etxea saltzen da 
abadiñoko Muntsaratz auzoan. 
2 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea eskegitokiarekin. dena 
kanpoalderuntz ematen du. Oso 
polita. deitu eta ikusi! telefonoa: 
615-00 72 16

arrasate . Erdialdean 65 metro 
koadroko etxebizitza salgai. 3 
logela, sukaldea, egongela eta 
k o m u n a .  b e r r i z t u  b e r r i a . 
20:00etatik aurrera deitu. 603 
79 60 95

arrasate. Erguinen 47 metro 
koadroko etxebizitza salgai. 
Egoera ezinhobean. berokun-
tzarekin. jantzia. bizitzera sar-
tzeko moduan. 148.000 euro. 
649 70 33 83

arrasate. San josepe. 47 m 
koadro, 2 logela, komuna, sukal-
dea, egongela, trastelekua. 
igogailua. Ekialdera ematen du. 
Etxabea da eta erreformak behar 
ditu. kontaktua: etxerakomodu-
koa@gmail.com.

bidegoian. Etxe bifamiliarra 
salgai bidanian. Oso egoera onean, 
orain dela 5 urtekoa. 3 logela, sala 
ederra tximiniarekin, sukaldea, 2 
bainugela eta garajea ditu. 100 
m2kolorategia du. Sartzeko prest 
dago. 656-74 84 15.

bilbo. pisu haundia eta eguzki-
tsua saltzen da bilboko basurto 
auzoan. Hospitaletik gertu eta 
tren geltokiaren ondoan. basur-
tuko beheko partean dago, 
indautxu ondoan. 180.000 
euro. Aukera paregabea! 635-72 
79 37

Durango. 94m2ko etxea sal-
gai, herriko gudarien plazan 
( o s a s u n  e t x e z a h a r r a r e n 
aurrean). 3 logela, 2 komun, 
s u ka l d ea  es ke g i to k i a re k i n , 
egongela ederra, ganbara eta 
garajea. kokapen oso ona, etxe 
eguzkitsua eta bista ederrekin. 
343.000 euro (57m). 615-76 
08 01.

elorrio. Salgai.berriotxoa kalean 
berriztuta dagoen jauregian, 
70m2. ko pisu polita, 2 logela, 
sukalde eta egongela, komuna, 
9m2ko trasterua, 19m2. ko 
garaje itzia. dena 303.000 euro 
eta trasteru eta garaje barik 
283.000 euro. Nagore: 653-74 
80 01

etxarri-aranatz. Etxea erren-
tan edo salgai.654-23 41 02.

et xa r r i - a ra n a t z .  Fa m i l i a 
bakarra salgai. praktikan berria 
eta jantzitakoa. Hiru logela, bi 
komun, sukaldea eta egongela. 
bajera, lorategia eta bista ede-
rrak. prezioa adosteko. 637-53 
86 15

etxarri-aranatz. Arkuetabide 
1 kalean jantzita eta prest bizi-
tzera  sartzeko. 3 logela, sukal-
dea, komuna eta trastelekua. 
948-24 41 97 / 696-19 43 
17.

oñati. Etxebizitza salgai bakar-
dadeko Ama kalean. Sukaldea, 
egongela, bi logela eta  komun 
bat. 264.000 euro. garaje itxia 
aukeran, 35 m2, argi eta ur 
i n s t a l a z i o a r e k i n .  6 6 . 0 0 0 
euroan. 659 72 06 64

tolosa. 96 m2ko etxebizitza 
ederra. 150 m2ko ataria eta 55 
m2ko bordarekin. bordak argia, 
ura eta bainugela berria ditu eta 
txoko bezela jarri edota ospaki-
zunak egiteko erabili daiteke. 
Tolosatik 5 minutura dago eta 
izugarrizko ingurunean. prezio 
berezia, jabearekin zuzenean. 
670-20 52 99.

tolosa. Tolosako alde zaharrean 
50 m2ko atikoa salgai. Egoera 
onean eta oso argitsua. igogailua 
badu. 119.500 euro( 19,9 m 
pezeta). 943-43 00 20zuze-
neko salmenta.

zegama. goierrin, landaturis-
morako berritutako baserria 
salgai. (100m2ko hiru solairu) 
6 logela bikoitz bainugelekin eta 
norberarentzat apartamentua 
-sarrera propioarekin-. bikain 
h o r n i t u t a k o  s u k a l d e a . 
10000m2ko lur saila. Salmen-
ta premiazkoa denez, prezio 
ego k ia dauka.  13 :00etatik 
15:00etara,658735175.

102. erosi
arrasate. Arrasaten edo ingu-
ruetan 120.000-150.000 
euroko etxebizitza erosteko 
asmoa daukat. 615-71 04 68.

103. errentan eMan
anboto magalean asteburue-
tarako borda ematen da errentan. 
14:30etatik aurrera deitu. 620 
10 52 63

arrasate. Altamiran, jose Luis 
iñarra kalean, hiru logelako 
etxebizitza ematen da erren-
tan.639 96 01 21

Durango. gela bat daukat libre, 
etxea astelehenetik ostiralera 
partekatzeko asmoarekin. 658
-72 45 90 rober.

Durango. pisua errentan: 3 
logela. Oso eguzkitsua eta bista 
ederrak. 4. pisua, igogailu eta 
berogailuagaz (gas naturala). 
638-12 58 38

etxarri-aranatz. pisua aloka-
gai edo salgai.654-23 41 02. 

etxarri-aranatz. pisua alokai-
ruan. jantzita. 3 gela, sukaldea, 
egongela eta komuna. 636-66 
08 76

etxarri-aranatz. pisua aloka-
tzen da.  615-83 40 28

la Mongie. Etxebizitza ematen 
da errentan. denboraldi osorako 
edo asteburuetarako. 2 edo 4 
pertsonarentzako. pistatik ger-
tu. deitu 606 39 70 81 telefo-
no zenbakira

luz saint-sauveur. 55 metro 
koadroko duplexa ematen da 
errentan Luz erdigunean. Negu-
ko denboraldi  osorako. 6 per-
tsonentzako. 665 70 04 87 edo 
671 07 12 48

oñati. Lau logelako etxebizitza 
ematen da errentan erdigunean. 
663 69 31 16

oñati. plazatik 100 metrora 80 
metro koadroko etxebizitza 
ematen da errentan. 450 euro 
hilean.687329957

104. errentan hartu
antzuola. Edo inguruan etxe-
bizitza bat hartuko nuke erren-
tan. bi edo hiru logelakoa. 603
-62 08 84

arrasate.  Arrasatear neska 
langile eta arduratsuak, etxebi-
zitza hartuko luke errentan 
Arrasate erdialdean. 500 euro 
arte ordainduko nuke. Mila esker. 
iraia. 606744237

arrasate. pertsona arduratsuak 
etxebizitza txikia hartuko luke 
e r r e n t a n .  p r e s a z k o a  d a . 
666218895

Debagoiena. Etxebizitza behar 
dut errentan. Arrasaten ahal 
bada. Hilean asko jota 500 edo 
600 euro ordain dezaket. 639
-94 48 65.

Durango. Alolatzeko pisu bila 
nabil durangon edo inguruetan. 
637-14 41 62. Momo.

105. etXeak osatu
arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu errentan. 630
-71 35 83

arrasate. Logela ematen da 
errentan. 619-78 63 41

arrasate.pertsona bat behar 
dut Erguin aldean etxebizitza 
osatzeko. 670-59 73 62.

arrasate. Logela ematen da 
errentan Musakolan. deitu 610
-82 02 17 telefonora.

arrasate. Logela bat ematen 
da errentan Arrasateko erdigu-
nean, ikasleentzat edo beste 
edozeinentzat. deitu 648-86 
05 49 edo 666-68 00 04 
zenbakietara.

arrasate. Logela ematen da 
errentan Arrasaten. Nahi duenak 
dei dezala, mesedez, 18:00e-
tatik aurrera 943-53 21 62 
telefono zenbakira.

azkoitia. Erdigunetik gertu eta 
leku lasaian; etxekide bila, 2 loge-
lako etxe baterako; 30 urteko 
neska. Etxebizitza igogailuarekin, 
eguzkitsua eta balkoiarekin, egon-
gela, bainua eta sukaldea parteka-
tzeko. 350 € gastuak barne 
(telefono, berogailu eta wifia ere 
barne). 629-08 84 02.

azpeitia. Alokairuan herritik 
hurbil, leku paketsu eta lasaian: 
egongela eta jangela balkoi han-
diarekin, sukaldea, 2 komun eta 
4 logela argitsu ekipaturik. 943
-81 34 13  eta 606-07 48 31

getaria. 4 logelako etxebitza 
haundia, egoera oso onean. bi 
pisukideren bila. 647-06 30 52 

ziortza-bolibar. gela alokai-
ruan bolibarren 150 €. 660-35 
80 67

2. garaJeak

201. salDu

Durango. garajea salgai. Alluitz 
kalean, 3. zenbakian. 22.000 €. 
636-33 82 46. Amaia

203. errentan eMan

arrasate. garaje itxia ematen 
da errentan erdigunean. 24 metro 
koadro (8,40x2,85). roneoko 
etxeetan. 616 15 63 73

arrasate. garaje itxia, 20 metro 
koadrokoa, errentan eman edo 
saltzen da uarkapen. 94324535 
edo 615739830

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan kruz gallastegi 
kalean. bigarren solairuan, 25. 
zenbakia. interesatuok deitu 
zenbaki honetara eta Estherren-
gatik galdetu. 665 70 66 73

  w204. errentan hartu
oñati. garajea hartuko nuke 
errentan San juan kale inguruan. 
berdin da itxia izan ala ez. 627 
62 12 55.

3. lokalak

301. salDu
bergara. 180 (90+90) Metro 
koadroko lokala salgai Labega-
raietan. bista ikusgarria. goiko 
pisua bulegotarako egokitua. 
prezioa: 130.000 euro. 627 53 
78 61 edo 627 53 78 62

302. erosi
oñati. Lokal bat erosiko nuke, 
25-120 m2 bitartekoa. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
943-79 66 75.

4. lana

401. eskaintzak
arrasate. baserriko lanak egi-
teko eta pertsona heldu bat 
zaintzeko pertsona/bikote bat 
behar da Arrasaten. baserrian 
bertan bizi izateko baldintzare-
kin. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 635 20 77 91 

 
402. eskaerak

alegia. Astegunez eta goizez 
lan egin nahiko nuke Alegia, 
Tolosa eta Ordizia inguruko 
h e r r i re n  ba tea n ,  z a i n t z a i l e 
moduan, etxeko lanak egiten, 
zerbitzari... Esperientzia dut. 
interesatuok deitu zenbaki 

honetara: 616-07 70 06.
alegia. Neska euskalduna, 
ha urrak  z ai n tzeko  edo ta 
etxeko lanak egiteko prest 
nago. Tolosaldean edo goie-
rrialdean. Esperientziaduna! 
deitu 618-17 46 36 telefo-
nora.

aretxabaleta. Eta inguruko 
herrietan emakume gaztea 
etxebizitzak garbitzeko gertu. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 607-73 16 78

arrasate. Emakume ardu-
ratsua gertu nagusiak zain-
tzeko. deitu  635-00 58 17 
telefonora.

a r ra sa te .  A r ra sa te  e ta 
inguruan emakumea gertu 
sukaldari lanetarako. udan 
e d o  a s te b u r u e ta n .  b os t 
urteko esperientzia. Agu. 
679-73 92 66

arrasate. umeak zainduko 
nituzke. Eskolara bila joateko 
aukera ere bai. Aisialdititulua 
daukat. 661-35 49 28

a r ra sa t e .  N es ka  g a z te 
euskalduna goizetan etxeak 
garbitzeko prest. Esperien-
tziaduna. deitu 618-41 24 
79 zenbakira.

arrasate. Emakume euskal-
duna gertu plantxan edo 
etxeko garbitasuna egiteko, 
orduka, arratsaldez. deitu 
699-54 17 27 telefonora. 

arrasate. Neska euskaldu-
na, esperientzia handikoa 
umeak zaindu eta etxeko 
lanak egiteko gertu. intere-
satuok dietu zenbaki honeta-
ra: 659-81 59 15.

beasain. Emakume euskaldu-
na prest dago adineko pertsonak 
zaintzeko. deitu 943-18 02 53 
telefonora.

beasain. Neska batek lana 
bilatzen du orduka: pertsona 
helduak zainduz, umeak zainduz, 
garbiketa lanak.. Erreferentziak 
dauzkat. 649-07 31 33

bergara, Antzuola edo zuma-
rraga. Neska bat gertu dago 
etxeak, elkarteak eta abar garbi-
tzeko, nagusiak zaintzeko edota 
zerbitzari eta plantxa lanetan 
jarduteko. Ordutegi malgua. 
Erreferentzia onak eta esperien-
tzia handia.943-76 66 24 edo 
634-91 81 73.

bergara. bergaran lana egingo 
nuke. Administrazioan 18 urte 
baino esperientzia gehiago. 
Seriotasuna. 615-71 99 39

bergara. bergaran haur hezi-
keta ikasi duen emakume eus-
kaldun bat umeak zaintzeko 
gertu. Egun guztian. 943-53 42 
54 edo 688-65 30 62

bergara. Emakumea  gertu goiz 
eta arratsaldez umeak edo nagu-
siak zaintzeko. 610-34 97 88.

bergara. Emakume arduratsua 
gertu pertsona nagusiak zain-
tzeko. Ordutegi malgua. 671-44 
81 51

bergara. Emakume gaztea 
haurrak zaintzeko gertu. Ordu-
tegi aldetik arazorik ez. 673-22 
38 00

bergara. Haurrak zaintzeko 
gertu nago, orduka zein egun 
osorako. Esperientzia handia 
daukat. 686-11 24 66

bergara. umeak zaindu eta 
etxeko lanak egiten lan egingo 
nuke. 665-75 41 32

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusi zein umeak zain-
tzeko edo sukalde laguntzaile 
jarduteko. Fany. 630-94 65 
76

Debagoiena. Mutila gertu 
edozein lan egiteko. 606-78 35 
94

Debagoiena. Neska bat etxe-
ko lanak egiteko prest, orduka, 
interna edo ez; edozein modutan. 
Tabernetan ere lan egingo nuke. 
Esperientzia daukat sukaldean. 
Eta garbiketa lanak ere egiteko 
prest nago. Erreferentziak dauz-
kat, baita paper guztiak behar 
bezala ere. 943-53 36 72 edo 
677-73 79 59

Debagoiena. Neska gertu 
etxean zein egoitzatan nagusiak 
zaindu edota garbiketak egiteko. 
629-80 77 73

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko edo 
garbiketa lanetan jarduteko. 
Etxean bizi izaten edo bestela. 
Erreferentzia onak ditut.deitu  
638-93 11 48 telefonora.

Debagoiena. Neska gertu 
nagusiak zaintzeko, orduka gar-
biketak egiteko edo tabernetan 
lan egiteko. 648-46 90 51

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu goizetan nagusiak zaindu 
edo garbiketak egiteko. 626-78 
22 95

Debagoiena. Esperientziadun 
emakume gazte batek hainbat 
lan egingo lituzke: etxeko lanak, 
etxeak garbitu, sukaldari lagun-
tzaile, zerbitzari... 663-46 93 
60 edo 943-08 11 07

Debagoiena. Mutil gaztea 
askotariko lanak egiteko gertu. 
654-98 69 14

Debagoiena. Neska gertu 
garbiketa lanak egin edo etxean 
bizi izaten zein bestela nagusiak 
zaintzeko. 610-60 62 29

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko. 
Orduka edo etxean bertan bizi 
izaten. 671-15 96 97

Debagoiena. Edozein laneta-
rako gertu nengoke. Ordutegi 
malgua. deitu 610-99 70 46 
telefono zenbakira. beatriz

Debagoiena. Neska gertu 
etxeko lanak egiteko, garbiketa 
lanetarako, laguntzaile jarduteko 
eta nagusi edo umeak zaintzeko. 
Legezko paperak dauzkat. 648
-01 40 94 edo 943-08 20 79

Debagoiena. ile-apaintzaile 
edo makillatzaile lanetan jardun-
go nuke. baita nagusiak zaintzen 
ere.666-21 88 95

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
eskaintzen da asteburutan lan 
egiteko, garbiketa lanak egin edo 
pertsona nagusiak zaintzen. 
699-09 46 26

Debagoiena. Mutila gertu 
asteburuetan edozelako lanak 
egiteko. 654-98 69 14

Debagoiena. Mutila gertu 
garbiketa edo bestelako laneran 
jarduteko. 689-88 80 23

Debagoiena. paperak dituen 
emakumea gertu etxeak garbi-
tzeko, sukaldari laguntzaile edo 
garbitzaile gisa lan egiteko. 645
-69 36 51

Debagoiena. Lokal, baserri eta 
denetariko egoitzak garbitzeko 
prest. deitu 675-70 00 02 edo 
665-70 10 57 zenbakietara.

Debagoiena. Musika jartzen 
dut ezkontza ta festetan. prezio 
interesgarriak. nahiz13@gmail.
com 663-72 78 23

Durango. durangon edo ingu-
ruetan, umeak eta nagusiak 
zaintzeko. paperekin.deitu 628
-00 22 17 zenbakietara.

Durango. 27 urteko neskak, 
goizez umeak zaintzeko edo 
dendetan lan egiteko prest. 
Esperientziarekin. deitu 665-71 
74 58 telefonora.

Durango. Neska euskalduna 
umeak zaindu eta garbiketa 
lanetan aritzeko prest.deitu 
619-20 11 19 telefonora.

gipuzkoa. Emakumea gertu 
orduka lan egiteko garbiketan, 
nagusiak zaintzen edota etxeko 
lanak egiten. 606-74 16 15

lazkao. Etxekolanak egin eta 
haurrak zaintzeko emakume 
euskalduna eskaintzen da goi-
zetarako. Lazkao, beasain eta 
Ordizi inguruan. deitu 669-36 
06 27 telefono zenbakira.

oñati. Neska euskalduna irai-
letik aurrera arratsaldeetan 
haurrak zaintzeko prest deitu 
606-15 11 47 zenbakira. 

tolosa. publizitate eta harre-
man publikoetan lizentziatua. 
udaleku eta aisialdiko ekintzetan 
esperientzia zabala, bai begira-
le zein koordinatzaile bezala. 
garbiketa produktuen banaketan 
esperientzia biltegi batean. b1 
gidabaimena. Ega agiria. Fce 
(first) ingelerako agiria. infor-
mazio gehiago:aitzol21@gmail.
com665-73 43 06

zarautz. gizon euskalduna,lan 
egiteko prest nago, edozein 
lanetarako. 658-73 08 08.

zarautz. Txakur hezitzaile 
ikasketak burutzen ari den muti-
la txakurrak hezi eta paseatzeko 
prest. zumaia, zarautz eta Eibar 
inguruetan. urrunago mugitze-
ko aukerarekin. 645-72 43 97. 
josu. ae@hotmail.com 

5. irakaskuntza

501. Jaso

arrasate. bigarren batxiler 
artistikoko eskola partikularrak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. 628 77 58 28

bergara. Filosofiako irakasle 
baten bila nabil. 618 79 47 48

Debagoiena. Frantses eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. 617-93 83 39

euskara klaseak.  7 urteko 
atzerritar mutiko bati, euskaraz-
ko klaseak emango dion norbait 
behar dugu astean 2 orduz 
komunikatzeko gaitasuna lor-
tzeko helburuarekin. deitu 673 
93 76 94 telefonora.

italierako eskolak emango 
dizkidan norbaiten bila nabil. 
685 73 06 80

kontabilitate eta ekonome-
tria eskolak jasoko nituzke 
Arrasaten edo inguruan. deitu 
626 24 82 36 zenbakira.

502. eMan

aretxabaleta. bigarren batxi-
lergora arteko eskola partikula-
rrak ematen ditut. deitu 653-01 
76 67 zenbakira.

arrasate. debagoienean mate-
matikako eskola partikularrak 
ematen dira. udan eta kurtsoan 
zehar. dbh eta batxilergo mailak. 
696-38 10 07

arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen ditut. Maila guztiak, sei 
urtetik aurrera. deitu 688-64 
12 56 telefono zenbakira eta 
Arantxarengatik galdetu.

arrasate. ikasgai guztietan 
eskola partikularrak ematen 
ditut. Lehen hezkuntza, dbh... 
Aisialdi titulua daukat. deitu 
661-35 49 28 zenbakira.

arrasate. Neska euskalduna 
lhko eskola partikularrak emate-
ko gertu. 615-76 19 82

arrasate. Arrasate edo berga-
ra. Arkitekturan izentziaduna 
eskola partikularrak emateko 
prest, dbh eta batxilergo maile-
tan. Esperientziaduna. 639-46 
07 26

bergara. dbhko eskola parti-
kularrak ematen ditut. 20:00e-
tatik aurrera deitu. 943-76 03 
75 edo 605-26 24 62

bergara. bergaran ingeleseko 
elkarrizketa lantzeko eskola 
partikularrak ematen ditut. 654
-94 87 26

bergara. irakasle esperientzia-
dun batek Lh eta dbhko lehen 
zikloko eskola partikularrak 
ematen ditu. ingeleseko first 
ziurtagiria du. 636-16 30 10

bergara. Neska euskalduna, 
haur hezkuntzan diplomaduna, 
l e h e n  h ez k u n t z a ko  e s ko l a  
partikularrak emateko prest. 
Harremanetan jartzeko deitu: 
676-41 12 58

Debagoiena. gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
emateko. Ama-hizkuntza dut 
ingelesa. 696-63 97 48

Debagoiena. gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
emateko. Ama-hizkuntza inge-
lesa dut eta euskaraz ere badakit. 
682-64 57 37

Debagoiena. gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
emateko. Ama-hizkuntza inge-
lesa dut. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 682
-64 60 99

Debagoiena. Neska euskaldu-
na, irakaskuntzan diplomaduna, 
lehen hezkuntzan eskola parti-
kularrak emateko prest. Espe-
rientziaduna. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 652
-73 14 44

Debagoiena. Neska gaztea 
euskera, ingles edo gaztelania-
ko klaseak emateko prest. 628
-87 02 43/ 628-87 02 43 edo 
943-79 85 01

Debagoiena. Eskola partiku-
larrak ematen dira. irakasle 
ikasketetan eta logopedian 
diplomatutako neska euskaldu-
na naiz. Lehen hezkuntzako 
arloan zein hizkuntza arazoetan. 
Harremanetan jartzeko deitu 
659-92 89 23 edo 943-79 39 
19 zenbakietara.

Donostia. klasepartikularrak 
lehen hezkuntza eta dbhko 
ikasleentzat. Esperientzia han-
diko irakaslea, heziketa berezian 
diplomaduna eta gizarte eta 
kultur antropologian lizentzia-
duna. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 628-04 
15 26.

Donostia. unibertsitateko 
ikasle bat haurrei eskolako lane-
tan laguntzeko prest.Harrema-
netan jartzeko: 687-67 49 10.

Durango. 4. mailako Teleko-
munikazioingenieritzako ikasle 
euskalduna batxilergoko eta 
dbHko klaseak durangon ema-
teko prest. Espezialitatea mate-
matika klaseetan. Harremanetan 
jartzeko: 635-74 61 76

Durango. ingelera magisteri-
tzan diplomatua, klase partiku-
larrak emateko prest. Harrema-
netan jartzeko: 619-20 11 19

elorrio. Haur eta gazteentzako 
laguntza eta helduentzako 
euskara azterketen prestaketa. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 675-70 61 05

gasteiz. Ingeles filologiako 2. 
Mailan nagoen neska euskaldu-
na naiz. Haurrak zainzeko edota 
klase partikularrak emateko 
prest nago lehen hezkuntzan 
zein dbHn. Ega titulua dut eta 
haurrekin esperientzia. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 696-21 59 39 (Ane) 
etxebe_2@hotmail.com 

oñati. irailetik aurrera klase 
partikularrak ematen dira. Espe-
rientziadun irakaslea naiz eta 
banaka edo talde txikiak hartzen 
ditut, l. H., d. b. H. Eta batxiler-
goko mailetan. ikaslearen edo 
irakaslearen etxean. 649-27 63 
50 edo 943-53 28 15

oñati. irakaskuntza munduan 
esperientzidun ingenieri meka-
nikoa, klase partikularrak ema-
teko prest. dbh nahiz lanbide 
heziketako ikasleei. Harremane-
tan jartzeko: 646-42 13 63

tolosa. Lehen hezkuntzako 
irakasle ikasketak amaitzear 
dagoen esperientziadun neska 
arduratsu bat haurrak zaindu 
edota eskola partikularrak ema-
teko prest. 620-00 89 25

Villabona. ingeleseko klaseak 
ematen dira gipuzkoa mailan.
Ta l d e ka  e d o  ba ka r ka . M a i l a 
ezberdinak. irakasle tituludu-
na.664-16 02 68 continen-
tal56@hotmail.com

zarautz. Lehen eta bigarren 
hezkuntzako ikasleei  klase 
partikularrak emateko prest, 
edozein arlo. gipuzkoa osoan 
aritzeko prest. irakasle moduan 
esperientzia. Euskaltegiko ira-
kaslea. irakasle titulua eta 
euskarako laugarren hizkuntz 
eskakizuna. 645-71 85 78.

zarautz. Euskarako edozein 
hizkuntz eskakizun (EgA eta 
laugarren he barne) atera nahi 
duen orori eskola partikularrak 
emateko prest. gipuzkoa osoan. 
Euskaltegiko irakaslea naiz, eta 
4. He daukat.  645-71 85 78

6. Motorra

601. salDu
Citroen Xsara. Xsara 2000 
Hdi 90 zaldi.  jabe bakarra. AbS 
gorria. 656-79 10 27

Mercedes Viano.  Cdi 2.2 
Ambiente. 150zp. 7 lagunenda-
ko eserlekuak. Olio azterketa 
2010eko urrian eginda. 2008-
ko urrian matrikulatua. 30.500 
kilometro. ia berria. deitu 688 
65 21 19 telefono zenbakira.

Vw transporter furgoneta 
salgai. 1,9 turbo diesela. 6 plaza. 
2000ko abenduan matrikula-
tua. udaleko zerga 2011ko 
ekainera arte ordainduta. iAT 
(iTV) otsailera arte. 180.000 
km. 6.590 euro. deitua 678 60 
42 02 telefonora.

 Volkswagen transporter 
salgai. Caravelle modeloa, 130 
z p,  8  p l a z a ,  24 0 . 0 0 0 k m . 
2006koa. 6 abiadura. grisa. 
15.000 euro. Harremanetarako 
deitu zenbaki honetara. Manuel. 
670 57 27 88w

Yamaha jog scooter bat 
salgai. 2.000 km. iata pasa-
tuta. Ezer aldatu barik, dena 
orijinala. beti egon da garajean. 
650-17 22 85 stratokaster@
gmail.com. 

7. aniMaliak

701. salDu
astoa salgai. urte biko asto 
arra, etxean jaio eta hazitakoa. 
Txipa jarrita.656-77 29 94

baserriko oilaskoak salgai.  
4,50 eurotan (osoa). 655-99 
84 02

indioilar beltzak salgai. 
urtebeteko bikote bat eta hiru 
hilabeteko hiru bikote. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
943-79 96 55.

Persiar katakumeak salgai. 
irailaren 9an jaiotakoak. zuriak. 
Oso maitekorrak dira eta pentsua 
jaten hasi dira jada. bi ar eta eme 
bat. ikusteko aukera. 943- 79 
96 55 edo 685-72 46 86

rottweiler txakurkumeak 
salgai. Espainiako txapeldunen 
kumeak dira. 605-75 91 42

703. eMan
arrainontzia opari. Arrainon-
tzi borobila ematen da opari, 
koloretako bi arrainekin, deba-
goienan. 671-84 15 63.

bi katakume oparitzen dira.  
651-81 12 30 

bi txakurkume oparitzen 
dira. bi pastor aleman. Nahi 
dituenak dei dezala 696- 79 31 
67 zenbakira.

Cocker ingelesa ematen da 
arrasaten.  Ezin dugulako 
zaindu. Emea, beltza, txerto eta 
mikrotxiparekin. Lau urte dauz-
ka. Maitagarria da, eta txakur 
ona. Ondo zainduko duen nor-
baiti bakarrik emango diogu. 
943-79 82 43 edo 943-79 97 
17

katu xarmagarriak. katu 
batekin bizi nahi? katu abando-
natuak zaindu eta doan ematen 
dizkiegu pertsona arduratsuei. 
Maitagarriak eta polit-politak 
dira; haien urrumek kezka guztiak 
gutxiagotuko dizkizute, eta 
nolatan ez zenuen etxera lehe-
nago ekarri pentsatuko duzu. 
ikus gaitzazu gure interneteko 

helbide honetan: www. espe-
ranzafelina.com deitu 650-80 
76 72 zenbakira.  

704. bestelakoak
arratoi txakurra, "kanel". 
uberan desagertu egin da. Lepo-
koa laranja,aurreko ezker anka 
okerra. 617 57 25 43 edo 697 
721 836.

 arratoi txakurra desagertu 
da. Arratoi txakurra (kanel), 
uberan desagertu egin da. Lepo-
koa laranja, aurreko ezker hanka 
okerra. ikusten baduzu, deitu, 
mesedez 617-57 25 43 edo 
697-721 836.

bi txakur desagertu dira. bi 
txakur desagertu dira orozketan. 
Artzai-txakur alemana bata eta 
golden eta euskal artzai-txaku-
rraren arteko nahasketa bestea. 
685-70 87 18. Fatima

loroa galdu  zen bergaran, 
Labegaraieta inguruan, azaroa-
ren 12an. grisa eta buztan gorria. 
Sarituko da. 679 01 51 84.

 

8. Denetarik

801. salDu
akordeoia salgai. Akordeoia 
salgai. 120 baxu, b-14C. Murriz-
tua. 647-51 52 80

bizikleta salgai. 24 hazbete-
ko bizikleta erosiko nuke. 696
-84 34 38

errepideko bizikleta. Orbea 
O n i x  b i z i k l e ta  sa l t ze n  d u t , 
2009koa. karbonozko tijaduna, 
54 neurrikoa. Shimano 105 
aldagailuarekin, eta compact 
sistemarekin. 645 00 56 81

euritako plastikoa eta zakua 
salgai (polarra). Euritako 
plastikoa eta zakua salgai (pola-
rra). jane etxekoak eta egoera 
oso onean. Matrix edo maxi-co-
sirako. biak 60 euro. 607-06 
22 20

gurpildun aulki elektrikoa 
salgai. Egoera paregabean. 
1.500 euro. Arrasaten. 677-38 
85 64

kotxe-kapota. Hiru gurpileko 
bebecar kotxe-kapota eta bere 
aulkia saltzen dira. Egoera oso 
ona. urdina. Euriarendako plas-
tikoa. 90 euro. 656-73 54 80

ohe berria salgai. 1,35eko 
forjako ohea, 2 gau-mahai, 2 
lanpara, nordikoa, izarak, kol-
txoia, somierra... dena estreina-
tzeke, oso-oso polita da. Etorri 
ikustera konpromisorik gabe. 

Furgonetarik ez badaukazu, 
galde egidazu! deitu 606 21 37 
18 zenbakira. 

Pianoa salgai. paretako piano 
marroia salgai. Cherny etxekoa. 
prezio interesgarria. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
607-06 22 20

Ping-pongeko mahai profe-
s i o n a l a  s a l g a i ,  A n t z u o l a n . 
Egoera oso onean, berri dago. 
prezioa, adosteko. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 660 52 
11 48.

snow taula salgai. Atomic Tika 
modeloa, neskena. 1,44 neurri-
koa. behin bakarrik erabilia. 
Egoera oso onean. deitu  679 
09 33 34 telefonora.

sutarako pago egurra. Tako-
tan salgai lehorra.Tximini edo 
beheko surako aproposa. 656 
77 59 43

 
802. erosi

bizikleta. 24 hazbeteko bizi-
kleta erosiko nuke. deitu zenba-
ki honetara:696 84 34 38

Patinetea eroskiko nuke. 
bergaran, bigarren eskuko pati-
n e te a  e ro s i ko  n u ke .  d e i t u 
639034358 zenbakira. 

trabesiako eskiak erosi. 
bigarren eskuko eski ekipoa. Nire 
altuera: 1,60 m. Eta hanka: 40. 
Merke edo zerbaiten trukean. 
627-50 63 80

803. eMan
'Pyrenaica' aldizkariko 
zortzi ale ematen ditut. 658 71 
44 37 kendu negrita

 
804. hartu

bikientzako karroa. Ama 
batzuen artean gure seme-ala-
ben zainketak antolatzeko, bikien 
edo hirukien kalerako karroa 
beharko genuke. Norbaitek era 
horretako karroa trastelekutik 
atera nahiko balu, gustura har-
tuko genioke edo oso merke 
e ro s i .  6 5 9 - 9 9  0 7  4 0  e d o 
oini78@hotmail.com(Oihana).

Plastikozko moto ttikia 
hartu edo erosiko genuke 
urte eta erdiko haurrarentzat; 
oinekin eraginda bultzatzen 
diren horietakoa (bi neurri daude: 
ttikiena nahi genuke). 2. esku-
koa. 615-72 42 43

806. galDu
aretxabaleta. Sudadera galdu 
zuen umeak durana kalean, 

urriaren 23an. gorria da eta dC 
markakoa. deitu 695 72 84 75 
telefono zenbakira.

aretxabaleta. patinetea galdu 
zuen umeak Hirusta inguruan, 
irailean. zuria eta morea da . 
deitu 675 70 82 36 telefono 
zenbakira.

arrasaten zilarrezko eta 
perladun brotxea. zilarrezko 
eta perladun brotxea galdu nuen 
urriaren 23an (txikitxu-arrostaitz 
dantza emanaldia egon zen 
egunean) uarkape pilotaleku 
inguruan. Norbaitek aurkitu 
badu, dei diezadala, mesedez. 
Sarituko da. deitu 627-23 11 50 
edo 943-79 21 15 telefono 
zenbakietara.

aterkia galdu dut bergaran. 
domekan aterki txuri-beltza 
galdu dut, Simon arrieta, juan 
XXiii enparantza eta Ariznoa 
tabernan bitartean. Çcallate la 
bocaÈ markakoa. deitu 659-76 
08 81 edo 646- 48 05 39 
telefono zenbakietara.

erlojua galdu. Emakumez-
koendako erloju bat galdu nuen 
urriaren 9an eskoriatzatik are-
txabaletako bidean. balio senti-
mentala du, eta sarituko da. 
deitu 943-71 46 59 edo  600
-23 21 11 zenbakira.

aterkia galdu nuen domekan 
bergaran, Simon Arrieta, juan 
XXiii.a plaza eta Ariznoa tabernan 
artean. zuria eta beltza da. Calla-
te la boca markakoa da. 659 76 
08 81 edo 646 48 05 39

liburuak. joan den ostiralean, 
azaroak 5, Arrasateko udal Libu-
rutegiko poltsa bat galdu nuen 
Herriko plazan edo inguruetan. 
poltsa barruan bi ipuin eta umeen-
dako bi dVd zeuden (liburutegi-
koak). Aurkitu baduzu, deitu, 
mesedez, telefono honetara. 
Eskerrik asko. deitu 619 87 57 
48 telefonora. 

Patinete bat galdu da are-
txabaletan. Eguzki tabernako 
plazan. deitu 943-79 58 98 edo 
618-49 28 56 zenbakietara.

sudadera galdu dut aretxa-
baletan. Sudadera galdu zuen 
umeak durana kalean, urriaren 
23an. gorria da eta dc markakoa. 
695-72 84 75.

urrezko katea.  bergarako 
domingo irala kalea eta Telesfo-
ro Aranzadi artean urrezko katea 
eta zintzilikaria galdu nuen. 
Norbaitek aurkitu baditu, mese-
dez deitu. Ordainsaria egongo 
da. deitu 649632324 edo 
696381007 telefono zenba-
kietara. Teresa.

807. aurkitu

aretxabaleta.  ume baten 
patinetea aurkitu dute. zurea 
bada, deitu zenbaki honetara: 
943 79 86 21 deitu goizez.

larruzko txaketa. Larruzko 
txaketa beltz bat aurkitu nuen 
larunbat gauean bergaran, 
Simon Arrietako aldapan.zurea 
bada, deitu zenbaki honetara: 
660686841.

zira bat aurkitu nuen urriaren 
7an trenbidean. zurea bada, 
deitu zenbaki honetara: 663 04 
35 05

  

808. bestelakoak

autoa partekatu. goizeko 
8:00etarako gasteizen egoteko, 
autoa edo gastuak partekatzen 
dira.  bueltarako aukera ere 
badago. interesatuok deitu 
zenbakira: 635-71 73 58.

zarautzera lanegunetan. 
Tolosaldetik edota goierritik 
zarautza autoz joateko jende 
bila. irten, 7etatik 8etarako 
tartean; handik, bueltan, 15eta-
tik 16etara. 688-60 67 15. 

eskerrik asko. Epiritu santua-
ri jasotako mesedeagatik.

9. harreManak

902. harreManak

Donostia. 42 urteko gipuzkoar 
batek neska erakargarriren bat 
ezagutzeko irrika dauka,seme
-alabarik gabe, neskaren batek 
zerbait gehiago jakin nahiko balu 
idatzi dezala nire korreora,eske-
rrik asko eta ondo segi. bizitza-
bezala@terra.es 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

INMOBILIARIA

Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara: 

Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon, 
   Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta 
   Bidekurutzetan.

Antzuola: 

Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 

Soraluze: 

arrasate
Taberna ematen 

da errentan.
Arratsaldez deitu.

662 66 34 20

iragarkia Jartzeko biDeak: 

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

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

orDaintzeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. lokala saldu/errentan. garajea saldu/errentan. Motorra saldu/errentan.
Egubakoitzean + Astelehenean: 20,50 € (bEz barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EdO astelehenean: 21 € (+bEz).
Egubakoitzean + Astelehenean: 28 € (+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

debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zure iragarkiak
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1. etXebizitzak

101. salDu
abadiño. Etxea saltzen da 
abadiñoko Muntsaratz auzoan. 
2 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea eskegitokiarekin. dena 
kanpoalderuntz ematen du. Oso 
polita. deitu eta ikusi! telefonoa: 
615-00 72 16

arrasate . Erdialdean 65 metro 
koadroko etxebizitza salgai. 3 
logela, sukaldea, egongela eta 
k o m u n a .  b e r r i z t u  b e r r i a . 
20:00etatik aurrera deitu. 603 
79 60 95

arrasate. Erguinen 47 metro 
koadroko etxebizitza salgai. 
Egoera ezinhobean. berokun-
tzarekin. jantzia. bizitzera sar-
tzeko moduan. 148.000 euro. 
649 70 33 83

arrasate. San josepe. 47 m 
koadro, 2 logela, komuna, sukal-
dea, egongela, trastelekua. 
igogailua. Ekialdera ematen du. 
Etxabea da eta erreformak behar 
ditu. kontaktua: etxerakomodu-
koa@gmail.com.

bidegoian. Etxe bifamiliarra 
salgai bidanian. Oso egoera onean, 
orain dela 5 urtekoa. 3 logela, sala 
ederra tximiniarekin, sukaldea, 2 
bainugela eta garajea ditu. 100 
m2kolorategia du. Sartzeko prest 
dago. 656-74 84 15.

bilbo. pisu haundia eta eguzki-
tsua saltzen da bilboko basurto 
auzoan. Hospitaletik gertu eta 
tren geltokiaren ondoan. basur-
tuko beheko partean dago, 
indautxu ondoan. 180.000 
euro. Aukera paregabea! 635-72 
79 37

Durango. 94m2ko etxea sal-
gai, herriko gudarien plazan 
( o s a s u n  e t x e z a h a r r a r e n 
aurrean). 3 logela, 2 komun, 
s u ka l d ea  es ke g i to k i a re k i n , 
egongela ederra, ganbara eta 
garajea. kokapen oso ona, etxe 
eguzkitsua eta bista ederrekin. 
343.000 euro (57m). 615-76 
08 01.

elorrio. Salgai.berriotxoa kalean 
berriztuta dagoen jauregian, 
70m2. ko pisu polita, 2 logela, 
sukalde eta egongela, komuna, 
9m2ko trasterua, 19m2. ko 
garaje itzia. dena 303.000 euro 
eta trasteru eta garaje barik 
283.000 euro. Nagore: 653-74 
80 01

etxarri-aranatz. Etxea erren-
tan edo salgai.654-23 41 02.

et xa r r i - a ra n a t z .  Fa m i l i a 
bakarra salgai. praktikan berria 
eta jantzitakoa. Hiru logela, bi 
komun, sukaldea eta egongela. 
bajera, lorategia eta bista ede-
rrak. prezioa adosteko. 637-53 
86 15

etxarri-aranatz. Arkuetabide 
1 kalean jantzita eta prest bizi-
tzera  sartzeko. 3 logela, sukal-
dea, komuna eta trastelekua. 
948-24 41 97 / 696-19 43 
17.

oñati. Etxebizitza salgai bakar-
dadeko Ama kalean. Sukaldea, 
egongela, bi logela eta  komun 
bat. 264.000 euro. garaje itxia 
aukeran, 35 m2, argi eta ur 
i n s t a l a z i o a r e k i n .  6 6 . 0 0 0 
euroan. 659 72 06 64

tolosa. 96 m2ko etxebizitza 
ederra. 150 m2ko ataria eta 55 
m2ko bordarekin. bordak argia, 
ura eta bainugela berria ditu eta 
txoko bezela jarri edota ospaki-
zunak egiteko erabili daiteke. 
Tolosatik 5 minutura dago eta 
izugarrizko ingurunean. prezio 
berezia, jabearekin zuzenean. 
670-20 52 99.

tolosa. Tolosako alde zaharrean 
50 m2ko atikoa salgai. Egoera 
onean eta oso argitsua. igogailua 
badu. 119.500 euro( 19,9 m 
pezeta). 943-43 00 20zuze-
neko salmenta.

zegama. goierrin, landaturis-
morako berritutako baserria 
salgai. (100m2ko hiru solairu) 
6 logela bikoitz bainugelekin eta 
norberarentzat apartamentua 
-sarrera propioarekin-. bikain 
h o r n i t u t a k o  s u k a l d e a . 
10000m2ko lur saila. Salmen-
ta premiazkoa denez, prezio 
ego k ia dauka.  13 :00etatik 
15:00etara,658735175.

102. erosi
arrasate. Arrasaten edo ingu-
ruetan 120.000-150.000 
euroko etxebizitza erosteko 
asmoa daukat. 615-71 04 68.

103. errentan eMan
anboto magalean asteburue-
tarako borda ematen da errentan. 
14:30etatik aurrera deitu. 620 
10 52 63

arrasate. Altamiran, jose Luis 
iñarra kalean, hiru logelako 
etxebizitza ematen da erren-
tan.639 96 01 21

Durango. gela bat daukat libre, 
etxea astelehenetik ostiralera 
partekatzeko asmoarekin. 658
-72 45 90 rober.

Durango. pisua errentan: 3 
logela. Oso eguzkitsua eta bista 
ederrak. 4. pisua, igogailu eta 
berogailuagaz (gas naturala). 
638-12 58 38

etxarri-aranatz. pisua aloka-
gai edo salgai.654-23 41 02. 

etxarri-aranatz. pisua alokai-
ruan. jantzita. 3 gela, sukaldea, 
egongela eta komuna. 636-66 
08 76

etxarri-aranatz. pisua aloka-
tzen da.  615-83 40 28

la Mongie. Etxebizitza ematen 
da errentan. denboraldi osorako 
edo asteburuetarako. 2 edo 4 
pertsonarentzako. pistatik ger-
tu. deitu 606 39 70 81 telefo-
no zenbakira

luz saint-sauveur. 55 metro 
koadroko duplexa ematen da 
errentan Luz erdigunean. Negu-
ko denboraldi  osorako. 6 per-
tsonentzako. 665 70 04 87 edo 
671 07 12 48

oñati. Lau logelako etxebizitza 
ematen da errentan erdigunean. 
663 69 31 16

oñati. plazatik 100 metrora 80 
metro koadroko etxebizitza 
ematen da errentan. 450 euro 
hilean.687329957

104. errentan hartu
antzuola. Edo inguruan etxe-
bizitza bat hartuko nuke erren-
tan. bi edo hiru logelakoa. 603
-62 08 84

arrasate.  Arrasatear neska 
langile eta arduratsuak, etxebi-
zitza hartuko luke errentan 
Arrasate erdialdean. 500 euro 
arte ordainduko nuke. Mila esker. 
iraia. 606744237

arrasate. pertsona arduratsuak 
etxebizitza txikia hartuko luke 
e r r e n t a n .  p r e s a z k o a  d a . 
666218895

Debagoiena. Etxebizitza behar 
dut errentan. Arrasaten ahal 
bada. Hilean asko jota 500 edo 
600 euro ordain dezaket. 639
-94 48 65.

Durango. Alolatzeko pisu bila 
nabil durangon edo inguruetan. 
637-14 41 62. Momo.

105. etXeak osatu
arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu errentan. 630
-71 35 83

arrasate. Logela ematen da 
errentan. 619-78 63 41

arrasate.pertsona bat behar 
dut Erguin aldean etxebizitza 
osatzeko. 670-59 73 62.

arrasate. Logela ematen da 
errentan Musakolan. deitu 610
-82 02 17 telefonora.

arrasate. Logela bat ematen 
da errentan Arrasateko erdigu-
nean, ikasleentzat edo beste 
edozeinentzat. deitu 648-86 
05 49 edo 666-68 00 04 
zenbakietara.

arrasate. Logela ematen da 
errentan Arrasaten. Nahi duenak 
dei dezala, mesedez, 18:00e-
tatik aurrera 943-53 21 62 
telefono zenbakira.

azkoitia. Erdigunetik gertu eta 
leku lasaian; etxekide bila, 2 loge-
lako etxe baterako; 30 urteko 
neska. Etxebizitza igogailuarekin, 
eguzkitsua eta balkoiarekin, egon-
gela, bainua eta sukaldea parteka-
tzeko. 350 € gastuak barne 
(telefono, berogailu eta wifia ere 
barne). 629-08 84 02.

azpeitia. Alokairuan herritik 
hurbil, leku paketsu eta lasaian: 
egongela eta jangela balkoi han-
diarekin, sukaldea, 2 komun eta 
4 logela argitsu ekipaturik. 943
-81 34 13  eta 606-07 48 31

getaria. 4 logelako etxebitza 
haundia, egoera oso onean. bi 
pisukideren bila. 647-06 30 52 

ziortza-bolibar. gela alokai-
ruan bolibarren 150 €. 660-35 
80 67

2. garaJeak

201. salDu

Durango. garajea salgai. Alluitz 
kalean, 3. zenbakian. 22.000 €. 
636-33 82 46. Amaia

203. errentan eMan

arrasate. garaje itxia ematen 
da errentan erdigunean. 24 metro 
koadro (8,40x2,85). roneoko 
etxeetan. 616 15 63 73

arrasate. garaje itxia, 20 metro 
koadrokoa, errentan eman edo 
saltzen da uarkapen. 94324535 
edo 615739830

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan kruz gallastegi 
kalean. bigarren solairuan, 25. 
zenbakia. interesatuok deitu 
zenbaki honetara eta Estherren-
gatik galdetu. 665 70 66 73

  w204. errentan hartu
oñati. garajea hartuko nuke 
errentan San juan kale inguruan. 
berdin da itxia izan ala ez. 627 
62 12 55.

3. lokalak

301. salDu
bergara. 180 (90+90) Metro 
koadroko lokala salgai Labega-
raietan. bista ikusgarria. goiko 
pisua bulegotarako egokitua. 
prezioa: 130.000 euro. 627 53 
78 61 edo 627 53 78 62

302. erosi
oñati. Lokal bat erosiko nuke, 
25-120 m2 bitartekoa. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
943-79 66 75.

4. lana

401. eskaintzak
arrasate. baserriko lanak egi-
teko eta pertsona heldu bat 
zaintzeko pertsona/bikote bat 
behar da Arrasaten. baserrian 
bertan bizi izateko baldintzare-
kin. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 635 20 77 91 

 
402. eskaerak

alegia. Astegunez eta goizez 
lan egin nahiko nuke Alegia, 
Tolosa eta Ordizia inguruko 
h e r r i re n  ba tea n ,  z a i n t z a i l e 
moduan, etxeko lanak egiten, 
zerbitzari... Esperientzia dut. 
interesatuok deitu zenbaki 

honetara: 616-07 70 06.
alegia. Neska euskalduna, 
ha urrak  z ai n tzeko  edo ta 
etxeko lanak egiteko prest 
nago. Tolosaldean edo goie-
rrialdean. Esperientziaduna! 
deitu 618-17 46 36 telefo-
nora.

aretxabaleta. Eta inguruko 
herrietan emakume gaztea 
etxebizitzak garbitzeko gertu. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 607-73 16 78

arrasate. Emakume ardu-
ratsua gertu nagusiak zain-
tzeko. deitu  635-00 58 17 
telefonora.

a r ra sa te .  A r ra sa te  e ta 
inguruan emakumea gertu 
sukaldari lanetarako. udan 
e d o  a s te b u r u e ta n .  b os t 
urteko esperientzia. Agu. 
679-73 92 66

arrasate. umeak zainduko 
nituzke. Eskolara bila joateko 
aukera ere bai. Aisialdititulua 
daukat. 661-35 49 28

a r ra sa t e .  N es ka  g a z te 
euskalduna goizetan etxeak 
garbitzeko prest. Esperien-
tziaduna. deitu 618-41 24 
79 zenbakira.

arrasate. Emakume euskal-
duna gertu plantxan edo 
etxeko garbitasuna egiteko, 
orduka, arratsaldez. deitu 
699-54 17 27 telefonora. 

arrasate. Neska euskaldu-
na, esperientzia handikoa 
umeak zaindu eta etxeko 
lanak egiteko gertu. intere-
satuok dietu zenbaki honeta-
ra: 659-81 59 15.

beasain. Emakume euskaldu-
na prest dago adineko pertsonak 
zaintzeko. deitu 943-18 02 53 
telefonora.

beasain. Neska batek lana 
bilatzen du orduka: pertsona 
helduak zainduz, umeak zainduz, 
garbiketa lanak.. Erreferentziak 
dauzkat. 649-07 31 33

bergara, Antzuola edo zuma-
rraga. Neska bat gertu dago 
etxeak, elkarteak eta abar garbi-
tzeko, nagusiak zaintzeko edota 
zerbitzari eta plantxa lanetan 
jarduteko. Ordutegi malgua. 
Erreferentzia onak eta esperien-
tzia handia.943-76 66 24 edo 
634-91 81 73.

bergara. bergaran lana egingo 
nuke. Administrazioan 18 urte 
baino esperientzia gehiago. 
Seriotasuna. 615-71 99 39

bergara. bergaran haur hezi-
keta ikasi duen emakume eus-
kaldun bat umeak zaintzeko 
gertu. Egun guztian. 943-53 42 
54 edo 688-65 30 62

bergara. Emakumea  gertu goiz 
eta arratsaldez umeak edo nagu-
siak zaintzeko. 610-34 97 88.

bergara. Emakume arduratsua 
gertu pertsona nagusiak zain-
tzeko. Ordutegi malgua. 671-44 
81 51

bergara. Emakume gaztea 
haurrak zaintzeko gertu. Ordu-
tegi aldetik arazorik ez. 673-22 
38 00

bergara. Haurrak zaintzeko 
gertu nago, orduka zein egun 
osorako. Esperientzia handia 
daukat. 686-11 24 66

bergara. umeak zaindu eta 
etxeko lanak egiten lan egingo 
nuke. 665-75 41 32

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusi zein umeak zain-
tzeko edo sukalde laguntzaile 
jarduteko. Fany. 630-94 65 
76

Debagoiena. Mutila gertu 
edozein lan egiteko. 606-78 35 
94

Debagoiena. Neska bat etxe-
ko lanak egiteko prest, orduka, 
interna edo ez; edozein modutan. 
Tabernetan ere lan egingo nuke. 
Esperientzia daukat sukaldean. 
Eta garbiketa lanak ere egiteko 
prest nago. Erreferentziak dauz-
kat, baita paper guztiak behar 
bezala ere. 943-53 36 72 edo 
677-73 79 59

Debagoiena. Neska gertu 
etxean zein egoitzatan nagusiak 
zaindu edota garbiketak egiteko. 
629-80 77 73

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko edo 
garbiketa lanetan jarduteko. 
Etxean bizi izaten edo bestela. 
Erreferentzia onak ditut.deitu  
638-93 11 48 telefonora.

Debagoiena. Neska gertu 
nagusiak zaintzeko, orduka gar-
biketak egiteko edo tabernetan 
lan egiteko. 648-46 90 51

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu goizetan nagusiak zaindu 
edo garbiketak egiteko. 626-78 
22 95

Debagoiena. Esperientziadun 
emakume gazte batek hainbat 
lan egingo lituzke: etxeko lanak, 
etxeak garbitu, sukaldari lagun-
tzaile, zerbitzari... 663-46 93 
60 edo 943-08 11 07

Debagoiena. Mutil gaztea 
askotariko lanak egiteko gertu. 
654-98 69 14

Debagoiena. Neska gertu 
garbiketa lanak egin edo etxean 
bizi izaten zein bestela nagusiak 
zaintzeko. 610-60 62 29

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko. 
Orduka edo etxean bertan bizi 
izaten. 671-15 96 97

Debagoiena. Edozein laneta-
rako gertu nengoke. Ordutegi 
malgua. deitu 610-99 70 46 
telefono zenbakira. beatriz

Debagoiena. Neska gertu 
etxeko lanak egiteko, garbiketa 
lanetarako, laguntzaile jarduteko 
eta nagusi edo umeak zaintzeko. 
Legezko paperak dauzkat. 648
-01 40 94 edo 943-08 20 79

Debagoiena. ile-apaintzaile 
edo makillatzaile lanetan jardun-
go nuke. baita nagusiak zaintzen 
ere.666-21 88 95

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
eskaintzen da asteburutan lan 
egiteko, garbiketa lanak egin edo 
pertsona nagusiak zaintzen. 
699-09 46 26

Debagoiena. Mutila gertu 
asteburuetan edozelako lanak 
egiteko. 654-98 69 14

Debagoiena. Mutila gertu 
garbiketa edo bestelako laneran 
jarduteko. 689-88 80 23

Debagoiena. paperak dituen 
emakumea gertu etxeak garbi-
tzeko, sukaldari laguntzaile edo 
garbitzaile gisa lan egiteko. 645
-69 36 51

Debagoiena. Lokal, baserri eta 
denetariko egoitzak garbitzeko 
prest. deitu 675-70 00 02 edo 
665-70 10 57 zenbakietara.

Debagoiena. Musika jartzen 
dut ezkontza ta festetan. prezio 
interesgarriak. nahiz13@gmail.
com 663-72 78 23

Durango. durangon edo ingu-
ruetan, umeak eta nagusiak 
zaintzeko. paperekin.deitu 628
-00 22 17 zenbakietara.

Durango. 27 urteko neskak, 
goizez umeak zaintzeko edo 
dendetan lan egiteko prest. 
Esperientziarekin. deitu 665-71 
74 58 telefonora.

Durango. Neska euskalduna 
umeak zaindu eta garbiketa 
lanetan aritzeko prest.deitu 
619-20 11 19 telefonora.

gipuzkoa. Emakumea gertu 
orduka lan egiteko garbiketan, 
nagusiak zaintzen edota etxeko 
lanak egiten. 606-74 16 15

lazkao. Etxekolanak egin eta 
haurrak zaintzeko emakume 
euskalduna eskaintzen da goi-
zetarako. Lazkao, beasain eta 
Ordizi inguruan. deitu 669-36 
06 27 telefono zenbakira.

oñati. Neska euskalduna irai-
letik aurrera arratsaldeetan 
haurrak zaintzeko prest deitu 
606-15 11 47 zenbakira. 

tolosa. publizitate eta harre-
man publikoetan lizentziatua. 
udaleku eta aisialdiko ekintzetan 
esperientzia zabala, bai begira-
le zein koordinatzaile bezala. 
garbiketa produktuen banaketan 
esperientzia biltegi batean. b1 
gidabaimena. Ega agiria. Fce 
(first) ingelerako agiria. infor-
mazio gehiago:aitzol21@gmail.
com665-73 43 06

zarautz. gizon euskalduna,lan 
egiteko prest nago, edozein 
lanetarako. 658-73 08 08.

zarautz. Txakur hezitzaile 
ikasketak burutzen ari den muti-
la txakurrak hezi eta paseatzeko 
prest. zumaia, zarautz eta Eibar 
inguruetan. urrunago mugitze-
ko aukerarekin. 645-72 43 97. 
josu. ae@hotmail.com 

5. irakaskuntza

501. Jaso

arrasate. bigarren batxiler 
artistikoko eskola partikularrak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. 628 77 58 28

bergara. Filosofiako irakasle 
baten bila nabil. 618 79 47 48

Debagoiena. Frantses eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. 617-93 83 39

euskara klaseak.  7 urteko 
atzerritar mutiko bati, euskaraz-
ko klaseak emango dion norbait 
behar dugu astean 2 orduz 
komunikatzeko gaitasuna lor-
tzeko helburuarekin. deitu 673 
93 76 94 telefonora.

italierako eskolak emango 
dizkidan norbaiten bila nabil. 
685 73 06 80

kontabilitate eta ekonome-
tria eskolak jasoko nituzke 
Arrasaten edo inguruan. deitu 
626 24 82 36 zenbakira.

502. eMan

aretxabaleta. bigarren batxi-
lergora arteko eskola partikula-
rrak ematen ditut. deitu 653-01 
76 67 zenbakira.

arrasate. debagoienean mate-
matikako eskola partikularrak 
ematen dira. udan eta kurtsoan 
zehar. dbh eta batxilergo mailak. 
696-38 10 07

arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen ditut. Maila guztiak, sei 
urtetik aurrera. deitu 688-64 
12 56 telefono zenbakira eta 
Arantxarengatik galdetu.

arrasate. ikasgai guztietan 
eskola partikularrak ematen 
ditut. Lehen hezkuntza, dbh... 
Aisialdi titulua daukat. deitu 
661-35 49 28 zenbakira.

arrasate. Neska euskalduna 
lhko eskola partikularrak emate-
ko gertu. 615-76 19 82

arrasate. Arrasate edo berga-
ra. Arkitekturan izentziaduna 
eskola partikularrak emateko 
prest, dbh eta batxilergo maile-
tan. Esperientziaduna. 639-46 
07 26

bergara. dbhko eskola parti-
kularrak ematen ditut. 20:00e-
tatik aurrera deitu. 943-76 03 
75 edo 605-26 24 62

bergara. bergaran ingeleseko 
elkarrizketa lantzeko eskola 
partikularrak ematen ditut. 654
-94 87 26

bergara. irakasle esperientzia-
dun batek Lh eta dbhko lehen 
zikloko eskola partikularrak 
ematen ditu. ingeleseko first 
ziurtagiria du. 636-16 30 10

bergara. Neska euskalduna, 
haur hezkuntzan diplomaduna, 
l e h e n  h ez k u n t z a ko  e s ko l a  
partikularrak emateko prest. 
Harremanetan jartzeko deitu: 
676-41 12 58

Debagoiena. gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
emateko. Ama-hizkuntza dut 
ingelesa. 696-63 97 48

Debagoiena. gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
emateko. Ama-hizkuntza inge-
lesa dut eta euskaraz ere badakit. 
682-64 57 37

Debagoiena. gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
emateko. Ama-hizkuntza inge-
lesa dut. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 682
-64 60 99

Debagoiena. Neska euskaldu-
na, irakaskuntzan diplomaduna, 
lehen hezkuntzan eskola parti-
kularrak emateko prest. Espe-
rientziaduna. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 652
-73 14 44

Debagoiena. Neska gaztea 
euskera, ingles edo gaztelania-
ko klaseak emateko prest. 628
-87 02 43/ 628-87 02 43 edo 
943-79 85 01

Debagoiena. Eskola partiku-
larrak ematen dira. irakasle 
ikasketetan eta logopedian 
diplomatutako neska euskaldu-
na naiz. Lehen hezkuntzako 
arloan zein hizkuntza arazoetan. 
Harremanetan jartzeko deitu 
659-92 89 23 edo 943-79 39 
19 zenbakietara.

Donostia. klasepartikularrak 
lehen hezkuntza eta dbhko 
ikasleentzat. Esperientzia han-
diko irakaslea, heziketa berezian 
diplomaduna eta gizarte eta 
kultur antropologian lizentzia-
duna. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 628-04 
15 26.

Donostia. unibertsitateko 
ikasle bat haurrei eskolako lane-
tan laguntzeko prest.Harrema-
netan jartzeko: 687-67 49 10.

Durango. 4. mailako Teleko-
munikazioingenieritzako ikasle 
euskalduna batxilergoko eta 
dbHko klaseak durangon ema-
teko prest. Espezialitatea mate-
matika klaseetan. Harremanetan 
jartzeko: 635-74 61 76

Durango. ingelera magisteri-
tzan diplomatua, klase partiku-
larrak emateko prest. Harrema-
netan jartzeko: 619-20 11 19

elorrio. Haur eta gazteentzako 
laguntza eta helduentzako 
euskara azterketen prestaketa. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 675-70 61 05

gasteiz. Ingeles filologiako 2. 
Mailan nagoen neska euskaldu-
na naiz. Haurrak zainzeko edota 
klase partikularrak emateko 
prest nago lehen hezkuntzan 
zein dbHn. Ega titulua dut eta 
haurrekin esperientzia. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 696-21 59 39 (Ane) 
etxebe_2@hotmail.com 

oñati. irailetik aurrera klase 
partikularrak ematen dira. Espe-
rientziadun irakaslea naiz eta 
banaka edo talde txikiak hartzen 
ditut, l. H., d. b. H. Eta batxiler-
goko mailetan. ikaslearen edo 
irakaslearen etxean. 649-27 63 
50 edo 943-53 28 15

oñati. irakaskuntza munduan 
esperientzidun ingenieri meka-
nikoa, klase partikularrak ema-
teko prest. dbh nahiz lanbide 
heziketako ikasleei. Harremane-
tan jartzeko: 646-42 13 63

tolosa. Lehen hezkuntzako 
irakasle ikasketak amaitzear 
dagoen esperientziadun neska 
arduratsu bat haurrak zaindu 
edota eskola partikularrak ema-
teko prest. 620-00 89 25

Villabona. ingeleseko klaseak 
ematen dira gipuzkoa mailan.
Ta l d e ka  e d o  ba ka r ka . M a i l a 
ezberdinak. irakasle tituludu-
na.664-16 02 68 continen-
tal56@hotmail.com

zarautz. Lehen eta bigarren 
hezkuntzako ikasleei  klase 
partikularrak emateko prest, 
edozein arlo. gipuzkoa osoan 
aritzeko prest. irakasle moduan 
esperientzia. Euskaltegiko ira-
kaslea. irakasle titulua eta 
euskarako laugarren hizkuntz 
eskakizuna. 645-71 85 78.

zarautz. Euskarako edozein 
hizkuntz eskakizun (EgA eta 
laugarren he barne) atera nahi 
duen orori eskola partikularrak 
emateko prest. gipuzkoa osoan. 
Euskaltegiko irakaslea naiz, eta 
4. He daukat.  645-71 85 78

6. Motorra

601. salDu
Citroen Xsara. Xsara 2000 
Hdi 90 zaldi.  jabe bakarra. AbS 
gorria. 656-79 10 27

Mercedes Viano.  Cdi 2.2 
Ambiente. 150zp. 7 lagunenda-
ko eserlekuak. Olio azterketa 
2010eko urrian eginda. 2008-
ko urrian matrikulatua. 30.500 
kilometro. ia berria. deitu 688 
65 21 19 telefono zenbakira.

Vw transporter furgoneta 
salgai. 1,9 turbo diesela. 6 plaza. 
2000ko abenduan matrikula-
tua. udaleko zerga 2011ko 
ekainera arte ordainduta. iAT 
(iTV) otsailera arte. 180.000 
km. 6.590 euro. deitua 678 60 
42 02 telefonora.

 Volkswagen transporter 
salgai. Caravelle modeloa, 130 
z p,  8  p l a z a ,  24 0 . 0 0 0 k m . 
2006koa. 6 abiadura. grisa. 
15.000 euro. Harremanetarako 
deitu zenbaki honetara. Manuel. 
670 57 27 88w

Yamaha jog scooter bat 
salgai. 2.000 km. iata pasa-
tuta. Ezer aldatu barik, dena 
orijinala. beti egon da garajean. 
650-17 22 85 stratokaster@
gmail.com. 

7. aniMaliak

701. salDu
astoa salgai. urte biko asto 
arra, etxean jaio eta hazitakoa. 
Txipa jarrita.656-77 29 94

baserriko oilaskoak salgai.  
4,50 eurotan (osoa). 655-99 
84 02

indioilar beltzak salgai. 
urtebeteko bikote bat eta hiru 
hilabeteko hiru bikote. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
943-79 96 55.

Persiar katakumeak salgai. 
irailaren 9an jaiotakoak. zuriak. 
Oso maitekorrak dira eta pentsua 
jaten hasi dira jada. bi ar eta eme 
bat. ikusteko aukera. 943- 79 
96 55 edo 685-72 46 86

rottweiler txakurkumeak 
salgai. Espainiako txapeldunen 
kumeak dira. 605-75 91 42

703. eMan
arrainontzia opari. Arrainon-
tzi borobila ematen da opari, 
koloretako bi arrainekin, deba-
goienan. 671-84 15 63.

bi katakume oparitzen dira.  
651-81 12 30 

bi txakurkume oparitzen 
dira. bi pastor aleman. Nahi 
dituenak dei dezala 696- 79 31 
67 zenbakira.

Cocker ingelesa ematen da 
arrasaten.  Ezin dugulako 
zaindu. Emea, beltza, txerto eta 
mikrotxiparekin. Lau urte dauz-
ka. Maitagarria da, eta txakur 
ona. Ondo zainduko duen nor-
baiti bakarrik emango diogu. 
943-79 82 43 edo 943-79 97 
17

katu xarmagarriak. katu 
batekin bizi nahi? katu abando-
natuak zaindu eta doan ematen 
dizkiegu pertsona arduratsuei. 
Maitagarriak eta polit-politak 
dira; haien urrumek kezka guztiak 
gutxiagotuko dizkizute, eta 
nolatan ez zenuen etxera lehe-
nago ekarri pentsatuko duzu. 
ikus gaitzazu gure interneteko 

helbide honetan: www. espe-
ranzafelina.com deitu 650-80 
76 72 zenbakira.  

704. bestelakoak
arratoi txakurra, "kanel". 
uberan desagertu egin da. Lepo-
koa laranja,aurreko ezker anka 
okerra. 617 57 25 43 edo 697 
721 836.

 arratoi txakurra desagertu 
da. Arratoi txakurra (kanel), 
uberan desagertu egin da. Lepo-
koa laranja, aurreko ezker hanka 
okerra. ikusten baduzu, deitu, 
mesedez 617-57 25 43 edo 
697-721 836.

bi txakur desagertu dira. bi 
txakur desagertu dira orozketan. 
Artzai-txakur alemana bata eta 
golden eta euskal artzai-txaku-
rraren arteko nahasketa bestea. 
685-70 87 18. Fatima

loroa galdu  zen bergaran, 
Labegaraieta inguruan, azaroa-
ren 12an. grisa eta buztan gorria. 
Sarituko da. 679 01 51 84.

 

8. Denetarik

801. salDu
akordeoia salgai. Akordeoia 
salgai. 120 baxu, b-14C. Murriz-
tua. 647-51 52 80

bizikleta salgai. 24 hazbete-
ko bizikleta erosiko nuke. 696
-84 34 38

errepideko bizikleta. Orbea 
O n i x  b i z i k l e ta  sa l t ze n  d u t , 
2009koa. karbonozko tijaduna, 
54 neurrikoa. Shimano 105 
aldagailuarekin, eta compact 
sistemarekin. 645 00 56 81

euritako plastikoa eta zakua 
salgai (polarra). Euritako 
plastikoa eta zakua salgai (pola-
rra). jane etxekoak eta egoera 
oso onean. Matrix edo maxi-co-
sirako. biak 60 euro. 607-06 
22 20

gurpildun aulki elektrikoa 
salgai. Egoera paregabean. 
1.500 euro. Arrasaten. 677-38 
85 64

kotxe-kapota. Hiru gurpileko 
bebecar kotxe-kapota eta bere 
aulkia saltzen dira. Egoera oso 
ona. urdina. Euriarendako plas-
tikoa. 90 euro. 656-73 54 80

ohe berria salgai. 1,35eko 
forjako ohea, 2 gau-mahai, 2 
lanpara, nordikoa, izarak, kol-
txoia, somierra... dena estreina-
tzeke, oso-oso polita da. Etorri 
ikustera konpromisorik gabe. 

Furgonetarik ez badaukazu, 
galde egidazu! deitu 606 21 37 
18 zenbakira. 

Pianoa salgai. paretako piano 
marroia salgai. Cherny etxekoa. 
prezio interesgarria. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
607-06 22 20

Ping-pongeko mahai profe-
s i o n a l a  s a l g a i ,  A n t z u o l a n . 
Egoera oso onean, berri dago. 
prezioa, adosteko. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 660 52 
11 48.

snow taula salgai. Atomic Tika 
modeloa, neskena. 1,44 neurri-
koa. behin bakarrik erabilia. 
Egoera oso onean. deitu  679 
09 33 34 telefonora.

sutarako pago egurra. Tako-
tan salgai lehorra.Tximini edo 
beheko surako aproposa. 656 
77 59 43

 
802. erosi

bizikleta. 24 hazbeteko bizi-
kleta erosiko nuke. deitu zenba-
ki honetara:696 84 34 38

Patinetea eroskiko nuke. 
bergaran, bigarren eskuko pati-
n e te a  e ro s i ko  n u ke .  d e i t u 
639034358 zenbakira. 

trabesiako eskiak erosi. 
bigarren eskuko eski ekipoa. Nire 
altuera: 1,60 m. Eta hanka: 40. 
Merke edo zerbaiten trukean. 
627-50 63 80

803. eMan
'Pyrenaica' aldizkariko 
zortzi ale ematen ditut. 658 71 
44 37 kendu negrita

 
804. hartu

bikientzako karroa. Ama 
batzuen artean gure seme-ala-
ben zainketak antolatzeko, bikien 
edo hirukien kalerako karroa 
beharko genuke. Norbaitek era 
horretako karroa trastelekutik 
atera nahiko balu, gustura har-
tuko genioke edo oso merke 
e ro s i .  6 5 9 - 9 9  0 7  4 0  e d o 
oini78@hotmail.com(Oihana).

Plastikozko moto ttikia 
hartu edo erosiko genuke 
urte eta erdiko haurrarentzat; 
oinekin eraginda bultzatzen 
diren horietakoa (bi neurri daude: 
ttikiena nahi genuke). 2. esku-
koa. 615-72 42 43

806. galDu
aretxabaleta. Sudadera galdu 
zuen umeak durana kalean, 

urriaren 23an. gorria da eta dC 
markakoa. deitu 695 72 84 75 
telefono zenbakira.

aretxabaleta. patinetea galdu 
zuen umeak Hirusta inguruan, 
irailean. zuria eta morea da . 
deitu 675 70 82 36 telefono 
zenbakira.

arrasaten zilarrezko eta 
perladun brotxea. zilarrezko 
eta perladun brotxea galdu nuen 
urriaren 23an (txikitxu-arrostaitz 
dantza emanaldia egon zen 
egunean) uarkape pilotaleku 
inguruan. Norbaitek aurkitu 
badu, dei diezadala, mesedez. 
Sarituko da. deitu 627-23 11 50 
edo 943-79 21 15 telefono 
zenbakietara.

aterkia galdu dut bergaran. 
domekan aterki txuri-beltza 
galdu dut, Simon arrieta, juan 
XXiii enparantza eta Ariznoa 
tabernan bitartean. Çcallate la 
bocaÈ markakoa. deitu 659-76 
08 81 edo 646- 48 05 39 
telefono zenbakietara.

erlojua galdu. Emakumez-
koendako erloju bat galdu nuen 
urriaren 9an eskoriatzatik are-
txabaletako bidean. balio senti-
mentala du, eta sarituko da. 
deitu 943-71 46 59 edo  600
-23 21 11 zenbakira.

aterkia galdu nuen domekan 
bergaran, Simon Arrieta, juan 
XXiii.a plaza eta Ariznoa tabernan 
artean. zuria eta beltza da. Calla-
te la boca markakoa da. 659 76 
08 81 edo 646 48 05 39

liburuak. joan den ostiralean, 
azaroak 5, Arrasateko udal Libu-
rutegiko poltsa bat galdu nuen 
Herriko plazan edo inguruetan. 
poltsa barruan bi ipuin eta umeen-
dako bi dVd zeuden (liburutegi-
koak). Aurkitu baduzu, deitu, 
mesedez, telefono honetara. 
Eskerrik asko. deitu 619 87 57 
48 telefonora. 

Patinete bat galdu da are-
txabaletan. Eguzki tabernako 
plazan. deitu 943-79 58 98 edo 
618-49 28 56 zenbakietara.

sudadera galdu dut aretxa-
baletan. Sudadera galdu zuen 
umeak durana kalean, urriaren 
23an. gorria da eta dc markakoa. 
695-72 84 75.

urrezko katea.  bergarako 
domingo irala kalea eta Telesfo-
ro Aranzadi artean urrezko katea 
eta zintzilikaria galdu nuen. 
Norbaitek aurkitu baditu, mese-
dez deitu. Ordainsaria egongo 
da. deitu 649632324 edo 
696381007 telefono zenba-
kietara. Teresa.

807. aurkitu

aretxabaleta.  ume baten 
patinetea aurkitu dute. zurea 
bada, deitu zenbaki honetara: 
943 79 86 21 deitu goizez.

larruzko txaketa. Larruzko 
txaketa beltz bat aurkitu nuen 
larunbat gauean bergaran, 
Simon Arrietako aldapan.zurea 
bada, deitu zenbaki honetara: 
660686841.

zira bat aurkitu nuen urriaren 
7an trenbidean. zurea bada, 
deitu zenbaki honetara: 663 04 
35 05

  

808. bestelakoak

autoa partekatu. goizeko 
8:00etarako gasteizen egoteko, 
autoa edo gastuak partekatzen 
dira.  bueltarako aukera ere 
badago. interesatuok deitu 
zenbakira: 635-71 73 58.

zarautzera lanegunetan. 
Tolosaldetik edota goierritik 
zarautza autoz joateko jende 
bila. irten, 7etatik 8etarako 
tartean; handik, bueltan, 15eta-
tik 16etara. 688-60 67 15. 

eskerrik asko. Epiritu santua-
ri jasotako mesedeagatik.

9. harreManak

902. harreManak

Donostia. 42 urteko gipuzkoar 
batek neska erakargarriren bat 
ezagutzeko irrika dauka,seme
-alabarik gabe, neskaren batek 
zerbait gehiago jakin nahiko balu 
idatzi dezala nire korreora,eske-
rrik asko eta ondo segi. bizitza-
bezala@terra.es 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

INMOBILIARIA

Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara: 

Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon, 
   Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta 
   Bidekurutzetan.

Antzuola: 

Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 

Soraluze: 

arrasate
Taberna ematen 

da errentan.
Arratsaldez deitu.

662 66 34 20

iragarkia Jartzeko biDeak: 

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

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

orDaintzeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. lokala saldu/errentan. garajea saldu/errentan. Motorra saldu/errentan.
Egubakoitzean + Astelehenean: 20,50 € (bEz barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EdO astelehenean: 21 € (+bEz).
Egubakoitzean + Astelehenean: 28 € (+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

debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zure iragarkiak
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CodeSyntaxek 10 urte bete ditu 
eta hori ospatzeko ekitaldia egin 
zuten eguaztenean Eibarren. 
Solasaldi ekitaldia izan zen, eta, 
besteak beste, Twiterren inguruan 
jardun zuten berbetan. Luistxo 
Fernandezek Umap.eu aurkeztu 
zuen, euren azken proiektua; 
Joxe Arantzabalek eta Iban Aran-
tzabalek, ostera, Twitterren ingu-
ruan berba egin zuten.

'umap.eu' aurkeztu zuten 
Urteurren ekitaldia aprobetxatu 
zuten Umap.eu euskarazko Twit-
terreko jardun guztiaren batzai-
lea aurkezteko. Gainera, aurkez-
pen ekitaldian, beste berritasun 
bat ere aurkeztu zuten: TopNews 
izeneko albistegia, hain zuzen. 
Albiste-selekzio automatikoa da 
TopNews, euskaldunek Twitterren 
trukatutako estekak zenbatuta 
robotak osatutako egunkari modu-
ko bat, kazetaririk gabeko heda-
bide berria.

twitterlari euskaldunak 
Twiterren euskaraz jasotzen diren 
mezuak batzeko gunea da Umap.
eu. Hau da, euskarazko erabil-
tzaileen tweetak (mezuak) jasotzen 
dituzte. 

Katalanezko Umap.cat web-
gunean ireki zuten albistegi ere-
du hori duela 10 egun. CodeSyn-

taxekoek diote 4.500 twitterlari 
katalan jarraitzen dituztela egu-
nero, eta horregatik hobeto fun-
tzionatzen duela. "Mezu eta este-
ka gehiago dituzte; hortaz, hortik 
irteten den emaitza interesga-
rriagoa da", azaldu dute. Askotan 
informazio gehiegi dagoela kexa-
tzen garela diote, baina, benetan, 
informazio anabasa zuzentzeko 

modua informazio gehiago pila-
tzea dela diote.

topnews albistegia
Albistegi automatiko hori twit-
terlari euskaldunek partekaturi-
ko esteketan oinarritzen da. 
Errepikatuenak eta denboran 
freskoenak direnak konbinatzen 
dira formula baten garrantzi 

ordena erabakitzeko. Kalkulua 
hamar minutuan behin egiten 
da. Izenburua eta eduki pixka 
bat erakusten dute, eta, horrekin 
batera, twitterlarien iruzkinak. 
Hau da, twitter horretan gehien 
aipatzen diren iruzkinak sartzen 
dituzten albistegian.

Sare sozial gisa aurkeztu duten 
arren, Twitter informazio kanal 

bat da nagusiki. Bertan kontua 
sortuta, filtro sozial pertsonal 
baten bidez funtzionatzen duen 
hedabide pertsonalizatu baten 
tankera hartzen du Twitterrek.

Umap ez da filtro pertsonala 
Umap ez da filtro pertsonala; 
komunitate mailako filtroa da, 
kasu honetan hizkuntza-komu-
nitate oso bat, euskararen mun-
duarena. Eta komunitate horren 
albistegia da hemen ikusten dena. 
Lagin txiki batek osatua, 1.200 
lagunek, baina apurka-apurka 
gehiago batuko dituzte.

CodeSyntaxeko arduradunen 
arabera, Umapek datu kuantita-
tiboak eskaintzen ditu Twitterren 
dabiltzan euskaldunen jarduna-
ri buruz, eta azterketa soziolin-
guistikorako tresna balekoa izan 
daiteke. Gaur egun, 1.300 lagun 
inguru ari dira euskaraz Twitte-
rren. Kopuru hori hazi egingo 
dela uste dute.

codeSyntaxek 10 urte 
2000. urtean sortu zuten CodeSyn-
tax enpresa. Gizarte elebidunean 
sareko aplikazioak euskaraz ere 
ezartzeko helburuarekin sortu 
zuten enpresa. Luistxo Fernandez 
kazetariak, Eneko Astigarraga 
soziologoak eta Garikoitz Arao-
laza ingeniariak sortu zuten 
enpresa. Gaur egun 15 lagunek 
baino gehiagok osatzen dute 
CodeSyntax eta langileen bi here-
nak dira bazkide.

Gaur egun Internet ia jende 
guztiak erabiltzen duela adiera-
zi dute CodeSyntaxekoek.

Ospakizunerako, tarta 
Eibarren eguaztenean egin zuten 
jardunaldian, hitzaldiak eta aur-
kezpena izateaz gain, ospakizuna 
ere izan zuten: 10. urteurreneko 
tarta izan zuten han batzartu 
zirenek.

euskarazko twiterreko jarduna  
batzen duen gunea aurkeztu dute

Codesyntax enpresak 10 urte bete ditu eta ospakizuna egin zuten
ekitaldia aprobetxatu zuten 'umap.eu' batzailea aurkezteko

Luistxo Fernandez, aurkezpen ekitaldian.  |   CODesyntAx

A.E.  |  bergArA

Google etxeak ordainketak egi-
teko balioko duen sakelako tele-
fonoaren berri eman du. Google
-en asmoa da teknologia berri 
hori merkaturatzea. 

Horretarako, txip berezi bat 
izango du telefonoak. Txip horrek 
haririk gabeko teknologia aurre-
ratuena izango du (NFC, Near 
Field Communication) eta horren 
bitartez salerosketak egin ahalko 
dira. Eric Schmidt Google-eko 
presidenteak eman zuen horren 
berri.

nola erabili beharko den 
Schmidtek azaldutakoaren ara-
bera, oso erraza izango litzateke 
telefonoa erabiltzea salerosketak 
egiteko. Erabiltzaileak sakelakoa 
dendan ordaintzeko dagoen gai-
lura hurbildu beharko luke. Gai-
neratu zuen telefonoak izango 
duen txip berezi hori gaur egun-
go txartela baino seguruagoa 

dela. Bestalde, dendariek iragar-
kiak kontratatu eta promozioak 
eskaintzeko aukera izango dute 
teknologia berriarekin. 

Aipatutako ezaugarriez gain, 
ez dute besterik aurreratu Google 
etxeko arduradunek. Oraindik 
ez dakite ze izen izango duen 

telefonoak; eta ezta zehaztapen 
teknikoak ere. 

Asian erabiltzen da
Dagoeneko sistema hori Japonian 
eta Hego Korean erabiltzen da. 
Google-ren sistema bestearen tek-
nologia aurreratua izango da. 

google-ek ordainketak egiteko balio duen 
poltsikoko telefonoa aterako du
kreditu txartelen txipa izango du sakelakoak ordainketak egin ahal izateko

Googleren sakelako telefonoa.  |   gOienA

Urtetan negoziazioetan ibili ondoren, Esteve Jobsek lortu du 
Beatlesen musika euren katalogo digitalean sartzea. Aurreran-
tzean, Liverpoolgo taldearen musika iTune denda digitalean 
egongo da. Modu horretan, musika eskaintza zabalena duen 
plataforma izatera pasa da Apple etxearen iTune. Oraina arte 
Beatlesek ez du gura izan komertzio elektronikoan sartu.

apple etxearen itune denda digitalean beatles 
taldearen musika egongo da aurrerantzean 

Iternetek eta teknologia berriek ohitura aldaketak eragin dituz-
te komunikabideen kontsumoan, eta orain arte prentsa, irrati 
edo telebista bidez jaso izan diren albisteak gaur egun Internet 
bidez jasotzeko joera dabil zabaltzen. Egoera berri horretara 
egokitu gura du Berria taldeak, eta horren harira, Berriketan.
info sare soziala sortu du. Euskarazko informazioaren eta albis-
teen topagune eta eztabaidagune izateko sortu dute sarea.

egoera berrietara egokituz berriak euskarazko 
informazioaren sare soziala sortu du: 'berriketan.info'

Posta elektroniko berria @facebook.com izango da. Asteon 
aurkeztu dute eta adierazi dute datozen hilabeteetan egongo 
dela erabilgarri. Modu horretan, Facebook-eko erabiltzaileek 
plataforma berean egin ahal izango dituzte komunikazio guz-
tiak. Aurkezpen ekitaldian Mark Zuckerberg Facebookeko 
sortzaileak esan zuen aurrerantzean SMS bidezko elkarrizke-
tak, txata, IM edo posta elektronikoa erabiltzeko aukera 
egongo dela Facebook-en.

Facebook sare sozialak posta elektronikoa aurkeztu 
du eta datozen hilabeteotan erabilgarri izango du
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as t e a  G o i e n a n

ASTELEHENA 22

beti-bustik bere 25. 
urteurrenaren harira 
zapatuan egin zuen 
kayak festaren gaine-
ko kontuak Harmaila-
tik-en.

kayak festa, 
'harmailatik'-en
20:45

13:15 Marrazki 
bizidunak

13:45 kantari
14:15 berbetan
14:45 berriak
15:15 Odolki lehiaketa
15:45 ikusmira
16:15 28.klip
16:45 berriak
17:10 Marrazki 

bizidunak
17:45 klik
18:15 Marrazki 

bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena 

Magazinea
20:45 Harmailatik
21:30 goiena 

Magazinea
22:30 Harmailatik
23:15 gipuzkoa kultura
23:45 goiena 

Magazinea

MArTiTzENA 23

Asier Agirre Aramaio-
ko alkatea elkarrizke-
tatuko dute Goiena 
magazinea-n. ikusleek 
galderak egiteko auke-
ra izango dute.

aramaioko 
alkatea platoan
19:45

13:15 Marrazki 
bizidunak

13:45 kantari
14:15 Onein
14:45 berriak
15:15 Harmailatik
16:00 kulturzulo
16:30 Haurrekin 

jolasean
16:45 berriak
17:15 Marrazki 

bizidunak
17:45 ikusten
18:15 Marrazki 

bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena 

Magazinea
20:45 danbaka
21:15 goiena 

Magazinea
22:15 iragana gogoratuz
23:30 goiena  

Magazinea

EguAzTENA 24

gaurkotasuneko gaie-
taz berba egingo dute 
Monika belastegi aur-
kezleak eta haren gon-
bidatuek gaurko Ter-
tulia-n.

Pil-pileko gaiak 
'tertulia'-n
20:45

13:15 Marrazki 
bizidunak

13:35 kantari
14:00 Harmailatik
14:45 berriak
15:10 iragana 

gogoratuz
15:45 Onein
16:15 28.klip
16:45 berriak
17:10 Marrazki 

bizidunak
17:35 Harmailatik
18:20 Marrazki 

bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena 

Magazinea
20:45 Tertulia
21:45 goiena 

Magazinea
22:45 Tertulia
23:45 goiena 

Magazinea.

EguENA 25

D o n o s t i a ko  ku b o 
kutxa aretoan dagoen 
Jai Alai, euskal pilota-
ren edertia erakuske-
taren gaineko errepor-
tajea eskainiko dute. 

euskal pilotaren 
erakusketa
22:15

13:15 Marrazki 
bizidunak

13:45 kantari
14:15 Onein
14:45 berriak
15:15 Tertulia
15:45 gipuzkoa kultura
16:15 ikusmira
16:45 berriak
17:10 Marrazki 

bizidunak
17:45 Onein
18:15 Marrazki 

bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena 

Magazinea
20:45 danbaka
21:15 goiena 

Magazinea
22:15 gipuzkoa kultura
22:45 ikusten
23:15 goiena 

Magazinea.

EgubAkOiTzA 26

Danbakako bi kontzer-
tu emango ditu gaur 
goiena telebistak: 
Front Malabar (Arra-
sate)  eta ymotek 
(Abadiño). 

Front Malabar eta 
Ymotek taldeak
22:15

13:15 Marrazki 
bizidunak

13:45 kantari

14:15 Onein

14:45 berriak

15:15 ur eta lur

15:45 kulturzulo

16:15 Odolki lehiaketa

16:45 berriak

17:15 Marrazki bizidunk

17:45 iragana gogoratuz

18:15 ipupomamua

18:45 berriak

19:15 kantari

19:45 goiena Magazinea

20:45 gipuzkoa kultura

21:15 goiena Magazinea

22:15 danbaka

23:15 
goiena Magazinea.

ARRASATE IRRATIAGOENA TELEBISTA

Arrasateko Amaia antzokian 
azaroaren 26an eta 27an 
eskainiko den La Gran Vía 
zarzuela emanaldirako sarre-
rak zozketatuko ditugu Arra-
sate Irratian. Parte hartzeko 
deitu 943 25 05 05 telefono 
zenbakira edo idatzi mezu 
bat irratia@goiena.com hel-
bidera. 

'la gran Vía' 
zarzuelarako sarrerak 
arrasate irratian

Gaur, astelehena, 10:00etatik 
11:00etara, autonomoen lege 
berriaz jardungo dute Irati 
Jimenezekin. Bihar, marti-
tzena, Arrasaten egin behar 
duten Espainiako gerraren 
gaineko DVDaren gaineko 
xehetasunak emango ditu 
Intxorta 1937 Kultura Elkar-
teko kide Julia Mongek.

autonomoen lege 
berria eta 36ko gerra 
berbagai

Pirritx eta Porrotx pailazoak 
irratian izango dira eguenean, 
10:00etatik 11:00etara. Gaine-
ra, egubakoitzean, pailazo 
ezagunek Eskoriatzan egingo 
duten ekitaldirako sarrerak 
zozketatuko dituzte irratiko 
entzuleen artean. Ohi bezala, 
Eskoriatzan estreinatuko dute 
euren ikuskizun berria, Ongi 
etorri... Pupu eta Lore.

Pirritx eta Porrotx 
irratian izango dira 
eguenean

lEIrE kOrtABArrIA  |  ArrAsAte

Durangoko azokako protagonis-
tak, giroa, emanaldiak, bitxike-
riak… Azoka Telebistan ikusteko 
aukera izango da abenduaren 
4tik 8ra bitartean, azokak irauten 
duen bitartean. Goiena Telebistak 
kudeatuko du hori, bigarren urtez, 
iazko esperientzia ona errepika-
tu edo hobetu nahian. Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak babestuko du 
Azoka Telebista.

tokikotvn ere bai
Berrikuntzak ditu aurten Azoka 
Telebistak. Hala, iaz pantaila 
erraldoi bat egon bazen, aurten 
bi egongo dira, eta hura baino 
handiagoak. Bestalde, emisioa 
TokikoTVren bidez streaming-ean 
ikusi ahal izango da. Goiena.net 
atariaren azpi-atal baten ikusten 
da TokikoTV.

"Zuzenekoa eta bizia"
Goienako zortzi laguneko lan 
taldea egongo da Azoka Telebis-
ta egiten. 

Landakon azoka zabaltzeare-
kin bat hasiko da Azoka Telebis-
taren emisioa. Goiena Telebista-
ko programazio arduradun Oiha-
n e  A g i r r e r e n  e s a n e t a n : 
"Denetariko edukiak emango 
ditugu Azoka Telebistan: zuze-
neko konexioak; elkarrizketak; 
Ahotseneko ekintzen berri ere 
emango dugu konexio bidez; sina-
tzen dabiltzan egileei eta azoka-
ko bisitariei inkestak egingo 
dizkiegu; Platerueneko kontzer-
tuak ere emango ditugu, Gipuz-
koa Kultura-n eman ditugun 
hainbat erreportaje emango dira… 
Oro har, azokari pultsua hartu-
ko diogu, eta zuzeneko telebista 
bizi bat egingo dugu".

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

Dagoeneko Goiena Telebista 
Interneten ere ikusgai da. Goie-
na.net atarian integratuta dago, 
bere azpi-atal propia du-eta, 
goiena.net/telebista helbidean. 
Goiena Telebistako saioez gain, 
hainbat bideoren artean auke-
ra daiteke, eguneko programa-
zioa begiratu, eguneko bideo
-iritzia ikusi… Saio garrantzi-
tsuenek euren ataltxo propioa 
ere badaukate.

goiena telebistak bere 
atala dauka  
'goiena.net' atarian

Goiena Telebistak dekoratu 
berriak estreinatzen jarraitzen 
du. Oraingoan, Tertulia saio-
ri ailegatu zaio txanda; izan 
ere, etziko emanaldiak Ter-
tulia-k aurrerantzean izango 
duen itxura berria erakutsiko 
du. Berrikuntza deigarriene-
tako bat da kolore zuriaren 
presentzia; izan ere, kolore 
hori izango da Tertulia-ren 
ikurra.

'tertulia' saioak 
dekoratu eta kolore 
berria estreinatuko ditu

Azaroaren 25ean emakumeen 
kontrako biolentziaren aur-
kako nazioarteko eguna dela
-eta, gai horri eutsiko dio 
Goiena Telebistak bezperako, 
eguazteneko, Magazinea-n. 
Egun horretako gonbidatua 
Amaia Zabaleta abokatu ber-
gararra izango da, emakumeen 
lege gaietan espezializatua. 
Arritxu Barrusok elkarrizke-
tatu egingo du.

biolentzia sexistaren 
gainean jardungo du 
bergarako abokatu batek

Azken egunotan denon ahotan 
ibili diren gaurkotasuneko 
gaien inguruan jardungo dute 
Monika Belastegik eta haren 
gonbidatuek etzi, eguaztena, 
egingo duten Tertulia-n. Orain-
goan, Saharako gatazkaren 
inguruko azken gertakariak 
izango dituzte hizpide. Abi-
zenen ordenaren gaineko arau 
berriak ere komentatuko 
dituzte.

saharako gatazka eta 
abizenak, berbagai 
etziko 'tertulia'-n

Bi erreportaje interesgarri 
izango dira Magazinea-n dato-
zen egunotan: eguenean, Ber-
garako ehungintza sektorea-
ren bukaeraren gainekoa; eta 
egubakoitzean, zaborren 
kudeaketaren ingurukoa. Bie-
tan, hainbat ahots eta iritzi 
batuko ditu telebistak.

bergarako ehungintza 
eta zaborren  
kudeaketa hizpide

aurten ere azoka telebista 
egingo du goienak, 
Durangotik zuzenean

ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

MUSEO BAT BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO… 

PLANETARIUMA

Erresoluzio handiko irudiak, 360ºtako kupulan proiektatuta

Aste honetako karteldegia:

Asteartea, azaroak 23

Asteazkena, azaroak 24

Osteguna, azaroak 25

Ostirala, azaroak 26

www.miramon.org

Ordutegia

www.miramon.org
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 OÑATi
aimar sagastizabal 
barbero
Azaroaren 28an, 3 urte. 
zorionak, txapeldun, 
etxeko guztien partetik.

bErgArA
hodei zanguitu 
sanchez
Azaroaren 28an, 2 urte. 
zorionak unax eta 
gurasoen partetik.

Jose M. eraña 
Maiztegi
Azaroaren 26an, 45 
urte. zorion bero-beroak 
zure lagun eta familiaren  
partetik. patxo handi 
bat!

ArrASATE
izadi urkiola luengo
Azaroaren 26an, 7 urte. 
zorionak eta muxu 
handia familiaren 
partetik. Ondo pasatu 
eguna!

OÑATi
Jon legazpia larrea
Azaroaren 25ean, 6 urte. 
zorionak, jon ! Ondo 
pasatu zure eguna eta 
patxo handi bat etxeko 
danon , eta bereziki, 
Naroaren partetik.

 

ArAMAiO
Mirari zubizarreta 
agiriano
Azaroaren 25ean, 39 
urte. zorionak, 
poxpolintxo! Ederto pasa 
tu eguna, politxoi. Muxu 
goxo potoloak 
Arrasateko zarugalde 
kaleko lagunen partetik.
patxitos, guapisima!

ArrASATE
Maren uribarren 
arkauz
Azaroaren 24an, 6 urte. 
zorionak, sorgintxo!
Muxu potolo-potolo bat 
etxekoen partetik, 
bereziki izaro.

OÑATi
Markel barrena bikuña
Azaroaren 23an, 5 urte. zorionak, mutikote! patxo handixa 
etxekoen eta, batez be, Eider,  Leire eta juneren partetik. Ah! 
bixar merendola goxua preparau, eh!

OÑATi
anartz sagastizabal 
barbero
Azaroaren 23an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun, 
etxeko guztien partetik.

bErgArA
andoni goiti
Azaroaren 22an, 
urtebetetzea. protesten 
gaineko saioa noizko? 
Hasi gidoia prestatzen. 
zorionak eta urte 
askotarako, mokolo!

ArrASATE
Xabat otxandiano 
Jausoro
Azaroaren 22an, 7 urte. 
zorionak, Xabat! Ondo 
pasatu zure zazpigarren 
urtebetetzean. Etxekoak 
eta laguntxoak zurekin 
izango gara biedan 
moduen ospatzeko.

bErgArA
iker gomez gimbert
Azaroaren 21ean, 3 urte. 
zorionak eta patxo 
handia iraia, june eta 
familiaren partetik!

ibai buquete Diaz de 
gereñu
Azaroaren 21ean, 2 urte. 
zorionak! prestatu zure 
bi kandelei putz egiteko. 
Muxuak etxekoen 
partetik eta ondo pasatu 
eguna.

OÑATi
iker isasti arkauz
Azaroaren 21ean, 
urtebete. zorionak, 
pirata. Txokolatezko 
laztanak etxeko danon, 
eta bereziki, jon eta 
izarren partetik.
zorionak, prexioxo!

bErgArA
ainhoa zenitagoia 
arana
Azaroaren 21ean, 6 urte. 
zorionak, maittia. 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzea eta muxu 
handi bat guraso eta 
familia guztiaren 
partetik.

ArrASATE
Manex osinaga 
aranzeta
Azaroaren 21ean, 7 urte. 
zorionak zure 
urtebetzean Arrasateko 
familiaren partetik. 
batez ere Aimar eta 
Maddiren bitartez muxu 
pila.

OÑATi
amaia arriaran senar
Azaroaren 19an, 31 urte. 
zorionak, Amai, 
kuadrillakuen partetik. 
Eguna ondo-ondo pasatu 
eta elkartuko gara 
ospatzeko. patxo handi 
bat, mua!

ArAMAiO
luken ballesteros 
uribarren
Azaroaren 19an, 
urtebete. zorionak, mutil 
handi. Marrubizko muxu 
bat june eta itsasoren 
partetik.

ArrASATE
aratz arenaza argoitia
Azaroaren 19an, 
urtebete. zorixonak, 
mutikote. Muxu potolo 
bat Maddi, Ekhi eta nire 
partetik. Muaka.

ELgETA
rufino arantzeta arregi
Azaroaren 15ean, 101 urte. rufinok 101 urte bete dittu, eta giro  ezin hobean ospatu zuten familiakoek. "zorionak 
Aittaitta mundiala  zara, errekor danak gaindittuko dittuzu! jarraittu gogor beste  horrenbeste urtetan! laztan handi 
bat danon partetik."
 

OÑATi
kepa lopez lasa
Azaroaren 15ean, 5 urte. 
zorionak, kepa! Ondo 
pasatu zure eguna eta 
muxu potolo-potolo bat 
etxeko danon partetik!

OÑATi
angelina erostarbe 
igartua
Azaroaren 21ean, 9 urte. 
zorionak, politta! Muxu 
handi bat familia 
osoaren partetik. Ondo 
pasatu zure egunean. 

ArrASATE
unai ibarra
Azaroaren 15ean, 12 urte. zorionak eta ondo pasatu 
zure urtebetze egunean! Familia eta lagunen partetik. 
Ea aurten asko eskiatzen duzun!

ArrASATE
Malen altube sedano
Azaroaren 17an, 6urte. 
zorionak, neskato! Aita, 
ama eta Alaitzen 
partetik. Egun zoragarria 
pasa dezazula. Muxu 
pila.zorionak, neskato! 
Aita, ama eta Alaitzen 
partetik. Egun zoragarria 
pasa dezazula. Muxu 
pila.

ArETXAbALETA
isidora garzia-etxabe
Azaroaren 14an , 90 
urte. zorionak, amama, 
familixa danan partetik!

OÑATi
Xabi iñurritegi eta kizkitza aranzabal
Azaroaren 14an eta 16an, 28 eta 35 urte. zorionak eta 
urte askotarako, tio Xabi eta tia kizkitza. Etxeko danon, 
eta batez be zuren iloba Aimarren partetik.

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

zorionak!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
Hiru bide dituzu gOiENAren bidez zoriontzako:

internet  
Sar zaitez goiena.net atariko zorion agurren tartean sartu. Aukeratu 
zein herritan gehitu nahi duzun eta eskatzen diren datuak bete.

Posta elektronikoa 
Mezu bat bidali sailkatuak@goiena.com helbidera, adieraziz: izen 
abizenak, herria eta nahi duzun testua.

ordezkaritzak
Etor zaitez gOiENAko ordezkaritza batera.
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Danel Diaz de gereñu larrañaga

Oñati. 3,100 kilo. Azaroaren 13an. gura-
soak: Maider (Aramaio) eta lander 
(Oñati). Argazkian, Danel jaioberria, 
esna.

ainhize arregi baseta

Oñati. 3,750 kilo. Azaroaren 13an. gura-
soak: Aitzol (Oñati) eta Alaia (Oñati). 
Argazkian, Ainhize jaioberria, gurasoe-
kin.

aitor barrena korkostegi

Oñati. 4,110 kilo. Azaroaren 17an. gura-
soak: Aintziñe (Oñati) eta imanol (Oña-
ti). Argazkian, Aitor jaioberria, bere 
aiton-amonekin.

Xabier egaña zumalde

Oñati. 3,020 kilo. Azaroaren 17an. 
gurasoak: M. karmen (Oñati) eta Jon 
(Oñati). Argazkian, xabier jaioberria, 
amarekin.

ekain sarasua arana

Aretxabaleta. 3,450 kilo. Azaroaren 
18an. gurasoak: leire (Arrasate) eta 
Josu (Arrasate). Argazkian, ekain jaio-
berria, amarekin.

ander eta erik Menocal

Arrasate. Ander 3,120 kilo eta erik 2,880 
kilo. Azaroaren 16an. gurasoak: Ane Miren 
(Arrasate) eta Jorge (Arrasate). Argazkian, 
anaiak, gurasoekin.

lucia Dueñas Carmona

Arrasate. 3,150 kilo. Azaroaren 18an. 
gurasoak: Amaia (Arrasate) eta gorka 
(Arrasate). Argazkian, lucia jaioberria, 
aitarekin.

goiatz eta Maddi belategi

Arrasate. goiatz 2,200 kilo eta Maddi 
2,230 kilo. Azaroaren 15ean. gurasoak: 
Onintza (Arrasate) eta eneko (Arrasate). 
Argazkian, ahizpak, amamekin.

Maddi iñarra beistegi

Antzuola. 2,800 kilo. Azaroaren 17an. 
gurasoak: Maider (bergara) eta edu 
(bergara). Argazkian, Maddi jaioberria, 
gurasoekin eta ahizpa Alaznerekin.

garazi herboso Madina

Arrasate. 3,220 kilo. Azaroaren 16an. 
gurasoak: leire (Arrasate) eta xabi 
(Arrasate). Argazkian, garazi jaioberria, 
amarekin.
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JON BErEZIBAr  |  ArrAsAte

Gabilondoren (Bergara, 1964) 
lanbidean, guk gaur ikusten dugu-
na iragana da harentzat. Gaur 
ikusten dugun obra aurreko hila-
beteetako lana da, eta egun zertan 
dabilen galdetuz gero, hobe da 
ixilik geratu, badaezpada ere, 
proiektua ez izorratzearren. Haren 
hurrengoa Oreka TX eta Kukai 
taldeekin ekoiztutakoa izango 
da, eta aurrekoa Mugaldekoak 
telesail ezaguna.

1. Mugalaria bazina, zerengatik 
jokatuko zenuke bizia?
Lehenago jokatuko nuke nor-
baitengatik zerbaitengatik bai-
no. Agian, medikamentu baten-
gatik.

2. Eta zerk ihes ez egiteko itxiko 
zenituzke mugak?
Atera nahi ez duen jendea gera-
tzeko.

3. diktadura garaian, zentsura-
turiko filmak ikusteko zeharkatzen 
zuten muga. Hori bai, ezta?
Noski; baina, zorionez, nik ez 
dut bizi izan. Hala ere, gu bes-
taldera Levisak erostera joaten 
ginen, hemen ez zeudelako. Zen-
tsurarik ez dut bizi izan. Iraku-
rri ez ditudanak ezagutzen ez 
ditudalako izan da, eta, agian, 
hori tristeagoa da.

4. Zer gertatzen da orain horren-
beste film, telesail eta liburu garai 
bateko sasoian girotzeko?
Batzuetan atzera begiratu beha-
rra dago, iragana ondo itxi barik 
dagoelako. Gainera, garai berean 
istorio asko dago kontatzeko.

5. Aktore zuzendaritzak badau-
ka lehoi domatzailetik?
Domatu beharreko aktoreak bai, 
eta baita zuzendariak daude. Zure 
espiritua beste baten eskuetan 
utzi beharra duzu; eskuzabala 
izan.

6. Bergaran zure familian badu-
zue burdindegia eta baita arropa-
denda ere. Ogibide praktikoak 
guztiak. Zeu, baina, titiritero?
Nik esan ohi dut gure aitaren-
gandik datorkidala, ze istorioak 
oso ondo kontatzen zituen-eta 
hark.

7. Antzeztoki gainekoak dira bene-
tako aktoreak?
Oholtza gainean une sortzailea 
zuzenekoa da eta berdin du egun 
horretan pozik, triste, onenean 
ala txarrenean zauden.

8. Aktoreek maite arren, ikusleek, 
jeneralean, ez dute antzerkia horren-
besteraino atsegin.
Nik egin izan ditut saioak ager-
tokian jesarlekuetan baino jende 
gehiago geundela, eta egun horiek 
politenak izaten dira. Hala ere, 
pena da denontzat: goian gaude-
nontzat, behean direnentzat eta 
kanpoan daudenentzat. 

9. Zelan moldatzen zara kritike-
kin? 
Kritika txarrek kalte handiagoa 
egiten dute onek mesede baino. 

10. Jaun eta jabe orain egitea 
posible izango litzateke?
Askotan galdetzen dit jendeak 
oraindik ere telesailari buruz. 
Ondo funtzionatuko luke.

Mireia gabilondo | zinema eta antzerki zuzendaria eta aktorea

"levisak erostera joaten ginen gu bestaldera" 

gAri gAritAnOi

h a m a r r e koa

lEHEndAkAriA BAnintZ

"Beste bat jarriko nuke karguan"
Aginte makila hartu baino nahiago luke lehendakaria fikzioan izan, 
Jaun eta jabe-n bezala: "Politikoki ere beharrezkoa da gure 
buruez barre egitea". Lehendakaria balitz, "lehendakari on-on bat 
bilatuko" luke lana egiteko, "konfiantza osokoa eta lan hori hark 
baino hobeto egingo lukeena".

H
ilabete pasatxo da  
Frantziak presiden-
te duen Nicolas Sar-
kozy migrazioku-

meak ijitoen kontra jardun 
zuenetik Frantziaren gran-
deurraren alde. Gero erreti-
ro-planak  sasoiz ez erreti-
ratzeak erretirora eraman 
du François Fillon Lehen 
Ministroaren gobernu zaha-
rra, Sarkozy bera berak nahi 
baino lehenago erretirora 
erretiratu beharrean izan ez 
dadin. 

Eta Frantziako haize 
horren firfira ez da bidean 
bertan beheratu: Katalunia-
ko PPko buru lanbrotsueta-
raino iritsi da, Pirinioetan 
zehar, ideien argitasuna ere 
izozteko gauza den tramon-
tana min bihurtuta.  

Haize hotzaren begian 
hotza eta hozkirria baino ez 
dira  izaten baina, politikaren 
begipean, zer argitasun eskai-
ni dio Sarkozy hungariar 
guraso aristokraten semeak 
Mediterraneoaren gerri mul-
tikulturala edertzen duen 
bueltari? 

Hauxe: Katalunian PPko 
buru den Alicia Sanchez-Ca-
macho, bideo batean, emi-
granteen (eta independentis-
ten) kontrako ehiztari-jardu-
nean ipintea. 

Pase-sasoia izatea ote da 
PPren dibertimendu horren 
arrazoia? Bai ori(gi)nalak 
PPko (arta)buruak.

Tramontana 
Frantziatik 

b i h a r a m u n a

MArkOS 
BAlENtZIAgA

< HIZKUNTZA KUDEAKETA ERAGINKORRA LORTZEKO
   BIDERIK ZUZENENA
• HIZKUNTZA AHOLKULARITZA eta EUSKARA PLANAK 
   (enpresa, administrazio eta bestelakoetan)
• EUSKARA PRESTAKUNTZAKO MODULU BEREZIAK
• ITZULPEN ZEBITZUA

www.emun.com
www.lantalan.com

Euri zaparradekin hasiko dugu 
astea. Elur-kota 1.100 metroren 
bueltan kokatuko da.
www.euskalmet.net

Max. 10º

Min. 05º

Benedikto XVI.ak preserbatiboa-
ren erabilera zenbait kasutan 
justifikatuta dagoela esan du. 
Dena dela, argi utzi du berriro 
ere preserbatiboak ez duela balio 
HIESAren aurka egiteko. Preser-
batiboak sexua droga moduan 
ulertzea dakarrela ere esan du.  

"Prostituta batek 
profilaktiko bat 
erabiltzea onargarria 
izan daiteke"

www.eitb.comb e n e D i C t o  X V i .   |   A i TA  S A N T u A

e G u r a l d i aa h o b e r o

bi gurpildun kamioi 
bakarra izango da
Deskargako mendatea horrelako 
kamioiz beteko balitz akabo! 
Gidaria, behintzat, pozik ikusten 
da idiak tiratutako kamioian.
www.todohumor.com

a i ,  e n e !


