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MIrIAN BItErI  |  ArrASAtE

Saiolanen ospakizunetan ibili dira 
egunotan. 25 urte ez dira egunero 
betetzen, eta, hori dela-eta, eki-
taldia egin zuten egubakoitzean 
Garaia Berrikuntza Gunean. Lehe-
nengo, enpresa garapenaz jardu-
teko mahaiaren bueltan batu ziren 
Elkargiko zuzendari nagusi Jesus 
Alberdi, Jaurlaritzako Industria 
eta Energia sailburuorde Xabier 
Garmendia, Innobasqueko Gui-
llermo Ulazia, Mondragon talde-
ko Ezagutza, Promozio eta Berri-
kuntza presidenteorde Javier Sotil  
eta Saiolango kudeatzaile Armin 
Isasti.

Berbaldia amaitzean, Isastik 
hartu zuen hitza, urteurrenaren 
harira gertatutako memoria aur-
kezteko. Saiolanetik pasa diren 
enpresa guztiak gogorarazi zituen 
lehenengo; eta jarraian, 25 urtetik 
gora igaro eta gero "eratze bidean" 
jarraitzeak abantaila badaukala 
esan zuen: "Errebelazio ahalmen 
izugarria, egoera honetatik pen-
tsatzeko eta jarduteko perspekti-
ba mugagabeak direlako". 

Isastiren esanetan: "Urte horie-
tan guztietan Saiolanen ahalegi-
nak egin ditugu proba eta errore 
espazioak sortzeko, dagokien 

erantzukizunak eskatuz". Isasti 
metafora batez baliatu zen Saio-
lanen orainaz jarduteko. "Musi-
ka zuria" jotzen jarrai dezatela 
eskatu zuen; hau da, "interpre-
tatzeko zaila den eta apurka jo 
behar den musika". 

Ekitaldia amaitu aurretik, 
uztailean Saiolanek inauguratu 
zituen instalazio berriak bisitatu 
zituzten gonbidatuek.

Goi Eskola Politeknikotik
Arrasateko Enpresa eta Berrikun-
tzarako Zentroa da Saiolan. 1985. 
urtean sortu zen Goi Eskola Poli-
teknikoko Ingeniaritza barruan, 
helburu bikoitzarekin: batetik, 
enpresa kudeaketari eta ingeniari 
gazteen sustapenaren gaineko 
prestakuntza osagarriari erantzu-
tea; eta bestetik, unibertsitarioen 
artean zegoen %60ko langabeziari 
aurre egitea. Azkar eman zituen 
lehen fruituak gune berriak, sor-
tu zen urte berean Saiolandik bi 
enpresa irten ziren-eta: Lantek eta 
Dorlet. 

Esandako gunea aintzindaria 
izan da Europan, eta orain dela 25 
urte jaio zenetik gaur arte 172 enpre-
sa jarduera sortzen lagundu du. 
Horietatik, 138k jardunean dihar-
dute egun, eta 2.300 langile inguru 
ari dira enpresa horietan lanean.

Hasierako helburu haietatik 
ez da askorik aldatu oraingoa: 
enpresa berriak sortzeko jardue-
ra berriak sustatzen jarraitzea, 
egungo jardueren dibertsifikazioa 
eta produktu, zerbitzu edo pro-
zesuen berrikuntza oinarri izan-
da beharrizanak proaktiboki 
antzemanez, eta ekintzaileak, 
bideragarritasun planak eta pro-
totipoak uztartuz.

Armin Isastik nabarmendu 
du Saiolan "saiakuntzak" egin 
nahi dituzten pertsona guztien-
dako gunea dela, "askatasunez 
huts egiten uzten duen gunea".  

Formazioa
Lana eta enpresak sortzeaz gain, 
Saiolanek beste hainbat mugarri 
garrantzitsu ditu; pertsonaren for-
mazioa dago tartean. Eta horreta-
rako, aktibitate berrien garapene-
rako, ekintzaile prozesua bost 
fasetan banatzen du Saiolanek: 
lehenengoan, motibazioa eta for-
mazioa daude; bigarrenean, nego-
zio aukeren errekonozimendua; 
hirugarrenean, enpresa proiektuen 
prototipoa lantzea; laugarrenean, 
sorkuntza; eta azkenik, enpresaren 
garapena eta sendotzea. Saiolango 
monitore edo tutoreek hasierako 
fasetik azken momentura arte 
eskaintzen diete laguntza eta babe-
sa ekintzaileei.

Gaur egun, bereziki lau arlo 
orokorretan ari da lanean Saiolan: 
uraren arloan, micromanufacturing 
izenekoan, adimendun ontzien 
eremuan eta bizitza kalitatearen 
arloan. Aldi berean, azkenaldian 
zuzendarien formaziorako meto-

dologia propioa argitaratu du eta 
enpresa proiektu berriak sortu 
ditu: tartean, Eko3r, Soterna eta 
Ulma precinox daude.

Lehiakortasun guneak 
Etorkizunari begira dituen proiek-
tuen artean, Durangaldeko, Fagor 
taldearen eta Metaleko Lantegien 
Bizkaiko Federakuntzaren lehia-
kortasun estrategiak bultzatzeko 
egitasmoak nabarmendu dituzte 
Saiolanekoek. 

Aldi berean, lehiakortasun 
guneak imitatu nahian, eskualde 
garapenerako erakundeekin ere 
bilerak egiten ari da, hala nola 
Tolosako Garatzen Eskualdeko 
Garapen Agentziarekin, Lea Arti-
bai Eskualdeko Azaro Fundazioa-
rekin eta Goierri Goieki Eskual-
deko Garapen Agentziarekin. 
Horretaz aparte, Saiolandik jaki-
narazi digute lankidetza estrate-
giko hitzarmena sinatzekotan 
dabiltzala Orkestrarekin.

zentrotik igaro diren enpresak batu ziren ekitaldian
"Eratze bidean" jarraitzen dutela esan zuten han
Enpresa berriak sortzen laguntzen duen zentroa da

ekitaldi berezia 
saiolanen 
zilarrezko ezteiak 
ospatzeko

datua

1985. urtean jaio zenetik 
gaur arte 172 enpresa 
jarduera berri sortzen 
lagundu du Saiolanek.

172
EnPrESA

Esanak

"Errebelazio 
ahalmen 
izugarria du 
Saiolanek" 

arMin isasti  |  SAiOLANgO kudEATzAiLEA

Saiolaneko bultzatzaile Angel Mari Etxabe, Armin Isasti, Jose Ramon Gisasola eta Juan  Mari Ruiz  de Egino, ekitaldian .  |   MIrIAn bItErI

www.pamiela.com

Moroak gara behelaino artean?

Joseba Sarrionandiaren liburu ezberdina. 
Bertan aurkituko dituzu pertsonaia historikoak 

eta gerla kolonialei buruzko gogoetak, aitormen 
pertsonalak eta iritzi politikoak, biografia bitxiak 

eta pasadizo sinesgaitzak, hizkuntzei buruzko ideiak... 
 

Abenduan salgai
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Orain dela 16 urte hasi ziren Almis 
finantza-softwarea garatzen 
Oñatin, eta puntako enpresekin 
elkarlanean dihardute ordutik 
hona. Orain dela bi urte, sektore 
teknologikoan datorren paradigma 
aldaketa aurreikusita, software 
aske eta cloud-computing 
modeloan oinarrituta dagoen 
enpresa berria garatzen hasi ziren, 
gaur egun Almis Tecnologias de 
Gestion (ATG) moduan ezagutzen 
dena.

Zelako lana egiten duzue han?
Enpresa-kudeaketa software askea 
garatzen dugu, web ingurunean, lizen-
tziarik gabe eta estandar irekitan 
oinarritutako teknologiarekin. Fun-
tzionalitate zabala, berritzailea eta 
ekonomikoa duen produktua, enpresan 
edo Cloud-ean ezar daitekeena. Enpre-
saren filosofiaren harira, arkitektura 
eta diseinu onenak era banatu eta 
demokratikoan lan egiten duten tal-
deetatik sortzen dira. beraz, barne eta 
kanpoko berrikuntzarekin elkarlanean 

aritzen gara. bezeroen behar aldako-
rrei ere erantzuten diegu, zerbitzu 
moldagarriak garatuta.
Ze izan da Saiolan Almisendako?
Oztopo eta aurreikusi gabeko arazoak 
sortzen dira, eta Saiolanen laguntza 
eta babesik gabe enpresa sortzea askoz 
zailagoa izango zen. Business Plana 
dokumentuaz gain, benetako plan 
estrategikoa egiterakoan ere Saiolanen 
esperientzia luzea ezinbestekoa izan 
da. Euren esperientzia, talde-lana eta 
jakintza nabarmenduko nituzke.Asier Galdos.  |   AlMIS

"Esperientzia, taldea eta jakintza azpimarratuko nituzke"
asiEr GaLdos | OñAtIkO AlMIS EnPrESAkO ArdurAdunA

2009ko maiatzaren 18an sortu 
zen Eko3r, etxean erabilitako olioa 
birziklatzeko zerbitzu integrala 
eskaintzeko. Sistemaren 
giltzetako bat Eko3r ontzia da.

Nola izan zenuten Saiolanen 
berri?
Prozesua ulertzeko ezinbestekoa da 
bi fase bereiztea: lehenengoan, Arra-
sateko udalak eta Mondragon uni-
bertsitateak zazpi edukiontzi disei-
natu zituzten. Sistemaren eraginga-

rritasuna ikusita, Fagor taldeak 
Saiolanen laguntzarekin merkatu iker-
keta egin eta negozioaren fidagarrita-
suna neurtu zuen. Orain, bigarren fasean 
dago Eko3r, Fagorren eta Saiolanen 
laguntzaz, herritarrek olioa modurik 
eragingarrienean birziklatzeko siste-
maren diseinuan. Azterketa kualitatiboa 
eta kuantitatiboa egin ondoren, erabil-
tzaileen beharrak jakin eta herritarrek 
modu erraz eta praktikoan olioa birzi-
klatzeko makina berdeak diseinatzen 
eta fabrikatzen ditugu.  

Ze paper bete zuen Saiolanek?
Saiolanek merkatu ikerketa egiten 
lagundu zigun, bai eta makinaren disei-
nuan Sormenekin elkarlanean. Ikerke-
ta zentro garrantzitsua izateaz gain, 
profesional egokiz hornituta dago. 
hainbat eta hainbat enpresari lagun-
tzen die, gu horietako bat izan ginen. 
talde-lana izan da proiektu honen 
gakoa, eta denon sormena eta lagun-
tza ezinbestekoak. Oroitzapen onak 
eta gogorrak, biak uztartu dira bidea 
egiten joan garen heinean.Lierni Lekuona.  |   EkO3r

"Profesional egokiz hornituta dago Saiolan"
LiErni LEkuona | ArrASAtEkO EkO3r EnPrESAkO ArdurAdunA

Produktuen diseinua eta garapena 
egiten dute Sormen enpresan; 
hasierako kontzeptu estetiko eta 
funtzionaletik piezak bukatuta 
dauden arteko lana. Arlo askotan 
dabiltza. 

Noiztik lanean?
2001ean Saiolanen sartu nintzen. 
urte hartan formazioa hartu eta bide-
ragarritasun planak egin genituen; eta 
2001ean esperientzia pilotua hasi 
nuen.

Nola gogoratzen dituzu hasierako 
garai haiek?
Saiolanen egotea oso positiboa eta 
beharrezkoa izan da niretako. bizitza 
honetan lor dezakezu zerbait, baina 
horrelako laguntasun barik askoz tra-
ba gehiago dauzkazu eta bidea luzea-
goa izan daiteke. horren harira, bidea 
luzatzen den heinean, proiektua ber-
tan behera uzteko aukera gehiago 
daude. nire kasuan, formazioagatik 
edo esperientziagatik, diseinuaz bane-
kien. baina enpresa bat zelan sortze-

ko, diseinuaz aparte, bestelako gauza 
asko ere jakin behar dituzu. hori da 
Saiolanek eskaini didana. Imajina dai-
tekeen edozein negozio sortzeko gen-
biltzanak batu ginen han.
Hain justu, enpresa berria aurrera 
ateratzen ikastea...
hala da.  horretarako, tutoreen lagun-
tzaz, merkatua aztertu, bezero posibleak 
topatu, bideragarritasun proiektuak 
egin, kontabilitateaz ikasi egiten duzu. 
Saiolanen ez egonez gero, gaur agian 
ez nintzateke hemen egongo.Asier Ugarte.  |   MIrIAn bItErI

"Saiolanen ez egonez gero, agian Sormen ez zen egongo"
asiEr uGartE | lEIntz gAtzAgAkO SOrMEnEkO ArdurAdunA

Saiolaneko bultzatzaile Angel Mari Etxabe, Armin Isasti, Jose Ramon Gisasola eta Juan  Mari Ruiz  de Egino, ekitaldian .  |   MIrIAn bItErI
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JulEN IrIONdO  |  bErgArA

Euskal zientzialari ezagunena 
izanda eta Bergarako Seminarioan 
egoitza duen unibertsitatearen  
ikasturte hasiera ekitaldiaren  
testuinguruan, ezin zitekeen bes-
tela izan: Pedro Migel Etxenikek 
1783. urtean Elhuyar anaiek han 
bertan egindako wolframioaren  
aurkikuntzari erreferentzia egi-
nez hasi zuen 2010-11 ikasturtea 
irekitzeko lezioa. Ezagutzarekiko 
pasioa. Unibertsitatea, etorkizu-
nerako autobidea izeneko hitzal-

dia egin zuen; ezagutzaren balioaz 
jardun zuen, zientziaz, baina bai-
ta euskarari eta Euskal Herriari 
buruz ere: "Gure herrigintzak 
etorkizunik izango badu, hezkun-
tzan, berrikuntzan, teknologian, 
zientzian eta euskaran oinarri-
tuta izango da; euskarak eta Eus-
kal Herriak gaur arte iraun 
badute, euskaldunok aldi eta 
egoera berrietara egokitzen jakin 
dugulako izan da", esan zuen 
Donostia International Physics 
Center-eko presidenteak. 

Etxenikerekin batera, Juanjo 
Alvarez izan zen ikasturte hasie-
ra ekitaldiko beste protagonista 
nagusia. Ekitaldian izan ziren 
erakundeetako ordezkariek –Agur-
ne Barruso alkatea, Markel Ola-
no ahalduna, Iñaki Esparza UNED
-Bergarako zuzendari berria eta 
Juan Antonio Gimeno UNEDeko 
errektorea– esker on hitzak izan 
zituzten hamalau urtez zentroko 
buru izan denarekiko; unibertsi-
tatearen zilarrezko domina eman 
zioten Alvarezi. 

Berba batzuk ere egin zituen 
zuzendari ohiak: "Bizitzaz goza-
tu dut hamalau urteotan". Eske-
rrak eman zituen, baita ikasleei 
zuzenduta ere, "UNEDen izate 
arrazoia".

Hain justu, 2008-09 ikasturtean 
ikasketak amaitu zituzten ikasleei 
diplomak eman zizkieten ekital-
diaren amaiera aldera. Urtetik 
urtera ikasle gehiago izaten ditu 
Bergarako UNEDek: iaz, adibidez, 
3.000 izan ziren, aurreko ikastur-
tean baino %20 gehiago.

etxenikerekin hasi dute bidaia berria uneDen, 
"etorkizunerako autobide" izateko asmotan

Wolframioaren aurkikuntzatik abiatuta egin zuen zientzialari ezagunak ikasturte hasierako lezioa
Ikasketak amaitu dituztenei diploma eta orain arteko zuzendari Juanjo Alvarezi domina eman zieten

Permutarena, 
denek gogoan

Seminarioaren permutari 
ez zioten erreferentzia 
zuzenik egin ekitaldian 
hitza hartu zutenek, baina 
zeharka denek izan zuten 
gogoan. Alkateak esan 
zuen berezia dela ikasturte 
berria, "eraikinaren gaia 
konpondu gabe dagoela 
eraikina konpontzen hasi 
direlako"; Gimenok, berriz, 
egoitzaren gaia ikasturte 
honetan konponduko dela 
espero duela. Olanok, 
azkenik, garai ekonomiko 
zaila aipatu zuen, eta 
erakundeen arteko 
elkarlana aldarrikatu.

JulEN IrIONdO  |  bErgArA

Giza eskubideen defentsa eta 
erabakitzeko eskubidearena; 
bi printzipio horietan laburbil-
tzen dira, Joseba Egibarren 
esanetan, Batu Gaitezen eki-
menaren zortzi puntuak. Eta 
printzipio horiek ondoen inter-
pretatzen dituena izango da, 
Egibarren arabera, etorkizune-
rako proiektuak gidatuko ditue-
na. EAJk 70eko hamarkadan 
–Txibertako garaietan– ere 
printzipio horien aldeko apus-
tua egin zuela eta EAJren eta 
ezker abertzalearen arteko "lehe-
nengo etena" orduan gertatu zela 
adierazi zuen buruzagi jeltzaleak 
domeka eguerdian, Bergaran egin-
dako ekitaldi politikoan. 

Denborak arrazoia eman diela 
eta orain ezker abertzalea poliki 
poliki eurek beti defendatu izan 
dituzten posizionamenduetarantz 
doala nabarmendu zuen. Aipa-
tutako printzipioen defentsa, dena 

den, tinkoa izan behar dela ohar-
tarazi zuen, eta ez unean uneko 
beharren araberakoa. Ezker aber-
tzaleak zapatuan iragarritakoen 
inguruan, esan zuen argiago ezin 
dela hitz egin: "Legearen ikuspe-
gitik ez dago inongo arazorik"; 
orain, zenbakiak ateratzen bazaiz-

kie eta legez-kanporatzeen beha-
rra-eta badute, PSE-EEk eta PPk 
berriz egingo dutela ohartarazi 
zuen. Rubalcabak ere badakiela 
ezker abertzalea benetan ari dela, 
baina ez duela gustuko, euskal 
politika kontrolatzen jarraitu 
nahi dutelako.

egibarrek dio batu gaitezen ekimenean 
daudela etorkizuneko gidari izateko gakoak  
Printzipiook ondoen interpretatzen dituena izango ei da geroko liderra

Pedro Migel Etxenikeren hitzaldia adi jarraitu zuten osoko bilkuren aretoan batu zirenek.  |   JulEn IrIOndO Ikasketak amaitutakoek diplomak jaso zituzten bukaeran.  |   J.I.

Joseba Egibar Bergaran, Batu Gaitezen ekimenaren barruan.  |   J.I.

ARIZMENDI, KOOP. E.AREN 
BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Arizmendi Koop.E-ko Estatutu Sozialetako 30.artikuluak dioenari jarraituz, 
Kontseilu Errektoreak, 2010eko azaroaren 9an egoitza sozialean egindako 
bileran adostu du Arizmendi Koop.E.ko bazkideak Ohiko Batzar Nagusi 
honetara deitzea, kooperatibaren interesetarako onuragarria delakoan.

Eguna:     2010eko abenduaren 15a.
Lekua:     Arimazubi guneko aretoa.
Ordua:     Lehen deialdia: 18:00.
 Bigarren deialdia: 18:30.

GAI-ZERRENDA
LEHENA.-  Aurreko Batzar Nagusiaren aktaren onespen-txostenaren 
irakurtzea. Aktaren onespenerako bi bazkideren izendapena.
BIGARRENA.- 2009-2010 ekitaldiko sozietate-kudeaketa aztertzea eta, hala 
balegokio, Urteko Kontuak (Balantzea, Galera eta Irabazien Kontua eta 
Txostena), baita kudeaketa-txostena ere, onartzea.
HIRUGARRENA.- 2009-10 ekitaldiko emaitzen banaketa.
LAUGARRENA.- 2010-2011 ekitaldirako aurrekontuaren aurkezpena. 
BOSGARRENA.- Kontu ikuskarien izendapena.
SEIGARRENA.- Kontseilu Errektorearen eta Kontseilu Sozialaren berriztatzea.
ZAZPIGARRENA.- Kontseilu Errektorea ahalduntzea.
ZORTZIGARRENA.- Galde-erantzunak.

Juan Luis Arexolaleiba Biteri
Lehendakaria 

DEIALDIA

Arrasate, 2010/11/09
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Ibargarai 44-46 BERGARA  
943 76 45 53   

Ibargarai 17 behea BERGARA   
943 76 21 37   

Obradorea. Zubillaga 10 OÑATI   
943 78 24 13   

OGIZUN
koop. elk. 

okindegia

lANdEr MuñAgOrrI  |  bErgArA

Aurreko foru hauteskundeetan 
ez bezala, datorren udaberrian 
egingo diren bozketak EAJk ira-
baziko lituzke 14 batzarkiderekin 
(botuen %24,28). Bigarren indarra 
PSE-EE izango zen 13 eserleku-
rekin (%21,29). Aldundiak hala 

eskatuta, urria eta azaro artean 
Aztiker eta Logikaline enpresek 
egindako inkesta baten emaitzak 
dira hauek.

Deba-Urola barrutiko botu 
estimazioan ere, EAJ gailenduko 
zen 4 batzarkiderekin (%26,29). 
Bigarren indarra izango litzate-

ke Ezker Abertzalea 3 jesarleku-
rekin (%18,68). 

Inkesta honetako datuak Ezker 
Abertzalearen balizko parte-har-
tzea kontuan hartuta egin dute. 
Hori dela-eta, alderdi nagusienek 
(EAJ eta PSE-EEk) eserlekuak 
galdu dituzte.

Politikan, interes gutxi
Inkesta honek plazaratutako bes-
telako datuen arabera, gipuzkoa-
rrek interes gutxi dute politikan. 
Gizartearen %70ak politika ustel-
keriarekin lotzen du. Olano bes-
tetik, politikari "gertuko" eta 
"jator" bezala hartzen dute.

eaJk irabaziko lituzke gipuzkoako foru 
hauteskundeak inkesta baten arabera

14 batzarkide lortuko lituzke, eta PSE-EE bigarren indarra 13rekin
Aztiker eta logikaline enpresek egin dute inkesta, Aldundiak eskatuta

GIPUzkOA

AldErdIAk bAtzArkIdEAk %

EAJ-PNV 14 24,28
PSE-EE 13 21,29
Ezker Abertzalea 9 16,11
PP 6 12,18
Aralar 5 9,45
EA 3 6,99
EB 1 4,59
H1! 0 1,48
Alternatiba 0 1,34
uPyd 0 0,60
Beste batzuk 0 1,68
ABStENtZIOA 38,59

A z T i k E r  E TA  L O g i k A L i N E

dEBA UROLA BARRUTIA

AldErdIAk bAtzArkIdEAk %

EAJ-PNV 4 26,29
Ezker Abertzalea 3 18,68
PSE-EE 3 14,92
Aralar 2 10,71
EA 1 10,07
PP 1 9,59
EB 0 3,33
H1! 0 1,79
Alternatiba 0 1,00
uPyd 0 0,26
Beste batzuk 0 3,36
ABStENtZIOA 34,81

A z T i k E r  E TA  L O g i k A L i N E

Inkestak utzitako 
zertzelada batzuk

 H1!-ek ez du ordezkaririk lortuko. 
EAk 7 batzarkide ditu egun, eta 
horiek guztiak H1!-era pasa 
ziren banaketaren ostean. EAk 3 
batzarkide lortuko ditu.

 Politika orokorrarekiko interes 
gutxi erakutsi dute herritarrek, 
baina udal politikarekiko 
atxikimendu handiagoa.

 Markel Olano ahaldun Nagusiak 
5,03 nota jaso du herritarren 
aldetik. Patxi Lopez 
lehendakariak, ordea, 4,35. 
Lopez gipuzkoarren %90ak 
ezagutzen du, eta Olano erdiak.

l.M.  |  bErgArA

Gainerakoen minaren aurkako 
pilulak kanpaina abiarazi du 
Médicos sin Fronteras Gobernuz 
Kanpoko Erakundeak. Gipuzkoa-
ko Sendagileen Elkarteak ere 
eurekin bat egin, eta Debagoie-
nako farmazietara ere iritsi da 
kanpaina.

Euro baten truke, mentazko 
6 karamelu erosi ahal izango 
dira, ahaztutako gaixotasun bakoi-
tzeko pilula bat. Era honetan, 
gizartea kontzientziatu gura dute 
Médicos sin Fronteras-ekoek, eta 
irabazten duten diru kopurua 

zuzenean ahaztutako gaixotasun 
hauen ikerketak bultzatzeko bide-
ratuko da. Kanpainaren ardatz, 
ahaztutako gaixotasun hauek 
hartu dituzte: kala azar, Chagas, 
logalearen gaixotasuna, tuberku-
losia, malaria edo haurren 
IHESa.

Gipuzkoako 271 farmazietan 
jarri dira karamelu hauek, eta 
oraindik farmazia gehiago batzea 
espero dute Gipuzkoako Senda-
gileen Elkartetik. Kanpaina hau 
hasi besterik ez baita egin, eta 
urtebete luzatuko dela jakinara-
zi dute.

'gainerakoen minaren aurkako 
pilulak' kanpaina iritsi da gurera ere

Pertsona bat pilulak hartzen, Bergarako farmazia batean.  |   lAndEr MuñAgOrrI

l.M.  |  ArrASAtE

Arrasateko Juan Carlos Gari-
tano hirugarren sailkatu da 
Gipuzkoako II. Etxeko Kon-
postaje lehiaketan. Orotara, 
39 herritako 86 familia aur-
keztu ziren lehiaketara, eta 
horietatik 12 Debagoienakoak 
izan ziren, 7 Oñatikoak, eta 
gainerako 5ak Arrasate-
koak.

Aldundiko ingurumen 
teknikariak etxez etxe aritu 
dira konpost ezberdinen lagi-
nak biltzen. "Nire konposta 
neurtzera etorri zirenean, 
parametroen barruan nahiko 
juxtu sartzen nintzen, eta 
horregatik harriduraz eta 
sorpresaz jaso dut hirugarren 
sari hau" dio Garitanok. Lehen 
aldia da lehiaketan parte har-
tzen duela, baina dagoeneko 
bost urtez ari da etxeko gai 
organikoak konposta egiteko 
erabiltzen.

Zabor gutxiago
Diputaziotik adierazi zutena-
ren arabera, 350 kilo gutxiago 
sortzen dute bataz beste kon-
posta egiten duen familia 
bakoitzak. "Guk hori nabari-
tzen dugu, lehen egunero 
ateratzen genuen zaborra, eta 
orain astean edo bitan" dio 
arrasatearrak.

Juan Carlos Garitanok, 
ordea, beste bi familia gehia-
goren konposta ere egiten du: 
"Denak familiakoak gara, eta 
nik hartzen dut konposta egi-
teko ardura". Asko, eta ona 
gainera.

garitanok saria 
konposta 
egiteagatik

Juan Carlos Garitano.  |   J.A.
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Mondragon Taldeko presidente 
Jose Mari Aldekoa Jose Luis 
Rodriguez Zapaterorekin batzar-
tu zen zapatuan Madrilen. Hare-
kin batera egon ziren Estatu 
mailako 30 enpresa nagusieta-
ko ordezkariak. Mondragon 
Taldearekin batera, BBVA, 
Gamesa eta Iberdrola izan ziren 
bileran parte hartu zuten eus-
kal ordezkariak. Lehen aldiz 
gonbidatu du  Espainiako Gober-

nuak Mondragon Taldea hala-
ko bileretara.

Bileraren helburua enplegua 
sortzeko eta arrakasta handirik 
izan ez duen España marka 
berpizteko aukerak aztertzea 
zen. Bileran egon ziren ekono-
mia arloko sektore askotariko 
ordezkariak: energia, eraikun-
tza, turismo eta telekomuni-
kazio arloetakoak, besteak 
beste. Izenei dagokienez, Zapa-
terorekin egon ziren Florenti-
no Perez, Amancio Ortega, 
Emilio Botin, Cesar Alierta eta 
Isidoro Alvarez.

nazioartera zabaltzeko 
Enpresaburuek euren iritzia 
emateko aukera izan zuten, 
eta Zapaterok enplegua sortze-
ko dituen asmoen gainekoak 
azaldu zizkien. Espainiako 
presidenteak lana sortzeko 
ahalegin berezia eskatu zien 
ordezkari guztiei. Enpresek 
euren produktuak nazioartera 
zabaltzeko prozesuan gober-
nuaren laguntza agindu zien 
presidenteak.

Mondragon taldeko 
ordezkariak Zapaterorekin 
batzartu dira Madrilen
Jose Mari Aldekoa Estatuko 30 enpresa 
nagusienen ordezkarien artean dago

t.MAdINA/M.BIkuñA  |  bErgArA

Greba eta mobilizazio astea egin 
dute Gipuzkoako hirugarren adi-
nekoendako egoitzetako langileek, 
ELA eta LAB sindikatuek deitu-
ta. Baina, lanuzteez gain, elka-

rretaratzeak ere egin dituzte. 
Hori horrela, astelehenean eta 
eguaztenean ibarreko egoitzeta-
ko langileetako batzuk bildu ziren 
Bergarako plazan Hitzarmena 
guztiontzat, inposaketarik ez lelo-

pean. Kantu eta oihu artean euren 
aldarrikapenak egin zituzten 
herritarren aurrean.  

LAB sindikatuko arlo sozio-
komunitarioko ibarreko ardura-
dun Leire Ormazabalek esan zuen 

bizi duten egoera Aldundiaren 
errua dela: "Diputazioak gura 
izan du kosta ahala kosta sekto-
reko lan hitzarmena sinatzea eta 
agindu hori eman zien bere 
garaian Adegi eta Lares patro-

nalei. Haiek, era berean, sekto-
rearen %20ko ordezkaritza duten 
CCOO eta UGT sindikatuekin  
sinatu zuten hitzarmena, gu kan-
poan utzita. Gutxiengoarekin 
sinatu dute hitzarmena".

ELak eta LaBek %80
Ormazabalek azpimarratu zuen 
ELAk eta LABek %80ko ordez-
karitza dutela, baina ez dietela 
euren aldarrikapenei kasurik 
egin: "Akordiora heltzekotan 
geundela, joko zikina erabiliz, 
kanpoan utzi gaituzte. Guk 12 
puntuko proposamena egin 
genuen, eta bat bera ere ez dute 
sartu hitzarmen berrian. Hori 
horrela, oso haserre gaude".

Era berean salatu zuten gre-
ba astean ezarritako zerbitzu 
minimoak gehiegizkoak izan 
direla: "Egunean %75 eta gauetan 
100% izan da". Dena den, oso 
positiboki baloratu dute lanuzteak 
izan duen jarraipena.

sektorearen gehiengoa ordezkatuko 
duen lan hitzarmena aldarrikatu dute
greba eta mobilizazioak egin dituzte asteon zaharren egoitzetan

debagoieneko egoitzetako langileetako batzuk eguaztenean San Martin plazan egindako agerraldian.  |  MIrEIA bIkuñA

Jose Mari Aldekoa.  |   gOIEnA

MUko eta Basque Culinary Centerko ordezkariak eta sukaldariak, aurkezpenaren ondoren.  |   MOndrAgOn unIbErtSItAtEA

M.B.  |  bErgArA

Eguaztenean aurkeztu zuen Bas-
que Culinary Centerrek Gastro-
nomia eta Sukaldeko Zientzien 
gradua. Aurkezpenean egon ziren  
MUko errektore Josu Zabala, 
Basque Culinary Centerko zuzen-
dari Jose Mari Aizega eta patro-

natuko hainbat sukaldari ezagun; 
besteak beste, Pedro Subijana, 
Juan Mari Artzak, Andoni Luis 
Aduriz eta Martin Berasategi. 
Eurek eman zituzten gradu berria-
ren ezaugarri nagusiak: ikastur-
te berrian hasiko dira eskolak 
ematen, 50 gazterendako lekua 

egongo da, lau urteko titulazio 
ofiziala izango da, Goi Hezkun-
tzako Europako Espaziora ego-
kituta egongo da eta finantzatze-
ko aukera eta beka-sistema pro-
pioa izango ditu. 

1.200 metro koadro 
Lau alor nagusi izango ditu gra-
du berriak: sukalde-areto-som-
melier teknikak; negoziazioaren 
kudeaketa; zientzia eta teknologia; 
eta kultura eta artea. 

Basque Culinary Center Donos-
tiako Parke Teknolgikoan dago. 
1.200 metro koadro ditu eta Zien-
tzia Gastronomikoen ikerketa 
eta berrikuntza zentroa duen 
munduko fakultate bakarra izan-
go da.

Muren gastronomia eta 
sukaldeko Zientzien gradua 
aurkeztu dute Donostian
Lau urteko titulazio ofiziala emango dute datorren 
ikasturtetik aurrera basque Culinary Centerren

Esanak

"Aldundia da 
zaharren 
egoitzetan bizi 
dugun 
egoeraren 
erantzule 
bakarra"
l e i r e  o r M a Z a b a l   |   L A b  S i N d i k AT u A
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Iragan den egubakoitzean Javier 
Perez abokatuak hitzaldia eskai-
ni zuen Bergarako Angiozar 
auzoan. Bertan testamentuari 
buruz mintzatu zen; egiteak duen 
garrantziaz, eta ez egiteak ekar 
ditzakeen ondorioez. Testamentua 
ongi egitea ere garrantzitsua da, 
eta ondasunak banatzeko hainbat 
xehetasun ere eskaini zituen.
Nola egin behar da testamentua?
Jende asko zuzenean notarioa-
rengana joaten da, bera izaten 
baita azken finean testamentua 
egiten dizuna. Hala ere, inoiz ez 
dago soberan notariara joan 
aurretik aholkua eskatzea. Ego-
kiena zer litzatekeen? Zuhurra 
izatea eta prebentzioz jokatzea.
Noiz egin beharko litzateke?
Testamentua hil ondorengo gau-
za bat izango balitz bezala ulertzen 
dugu, eta hori dela-eta bizitzaren 
azken uneetan egiteko gauza dela 
iruditzen zaigu. Hala ere, 14 urte 
betetzen ditugunetik, edozein 
unetan egin dezakegu herentzia, 
baina normalean adin horrekin 
ez da testamenturik egiten.
Orokorrean zein adinekin hasten 
da orduan testamentua egiten?
Orokorrean, 35-40 urtetatik aurre-
ra testamentua egiten pentsatzen 
hasten da jendea. Hala eta guztiz 
ere, bataz beste 55-60 urte ingu-
ruko jendea inguratzen da nota-
ria eta abokatuengana herentzia 
zehazteko; izan ere, garai horre-
tan hasten da pertsona heriotza-
rekin kezkatzen. Une horretan 
hasten dira hortaz euren onda-
sunak heriotzaren ondorenerako 
ordenatzen.
Eta testamentua ez egitea zer da 
hortaz, axolagabekeria?
Ez, ez dauka zertan. Garbi eduki 
behar da, testamentua egin behar 
bada, ondasunak zeini utzi ongi 
jakitea komeni dela. Nahitaezko 
oinordekoa ez den norbaiti tes-
tamentuan lekua egin nahi baldin 
bazaio, orduan nahitaezkoa da 
testamentua egitea. Oinordeko 
guztiei ondasunak zati berdinetan 
uztea baldin bada gure nahia, 
orduan ez da beharrezkoa testa-
menturik egitea, legeak gure 
gurari hori ordezkatuko baitzu-
keen.
Zergatik?
Legeak baitio, zendu den pertso-
naren ondasun guztiak nahitaez-
ko oinordekoen artean banatu 
behar direla, zati berberetan. 
Hala egiterik nahi ez badugu, eta 
senideen artean baten bati onda-
sun gehiago utzi nahi badiogu, 
edo baten bat desheredatu gura 
izanez gero, orduan nahitaezkoa 
da testamentua egitea.

Zeintzuk dira nahitaezko oinorde-
koak, legez herentzia jaso behar 
duten horiek?
Seme edo bilobaren bat dagoenean, 
oinordekoak beti ondorengo hauek 
izango dira. Hauen gabezian, 
guraso, aiton-amonak edo goranz-
ko senideak izango dira. Bi kasu 
hauetakoren bat betetzen ez 
denean, ezkontideak, anaiak, eta 
hortik zeharkako senitartekoak; 
lehengusuak, eta hortik behera-
koak. Legeak dio testamenturik 
ez dagoenean hauen artean bana-
tu beharko dela ondasun osoa. 
Bestetik, testamentua egiten 
denean ere, zati minimo bat utzi 
behar zaie nahitaezko oinorde-
koiei, zein gradutakoa den kontuan 
hartuta. Esaterako, nahitaezekoak 
semeak baldin badira, legeak 
ondasunen bi herena gordetzen 
die; gurasoak badira bestalde, 
alargunik ez badago, ondasunen 
erdia jasoko dute hauek. Alargu-
nak dauden unean, gurasoek 
herena jasoko dute.
Eta alargunak bere herentziaren 
zatia saldu dezake bere semeen 
baimenik gabe?

Alargunak ondasuna norekin 
elkarbanatzen duenaren arabera. 
Legeak alargunari usufruktua 
gordetzen dio, hau da ondasun 
horretaz gozatzeko eskubidea. 
Baina usufruktua alargunak bal-
din badauka ere, jabetza semee-
na edo nahitaezko oinordekoena 
izango zen. Horregatik, ondasun 
hori saltzeko garaian, denen 
artean erabaki batera iritsi behar-
ko zuten, edo bestela bakoitzak 
bere zatia saldu. Usufruktuak 

esaterako, balio handiagoa dau-
ka alarguna gazteagoa den hei-
nean.
Herentzia familiarteko gatazka 
ugariren sorburua izaten da 
maiz...
Testamentua egiteko garaian, 
norberak enbidoa botatzen du 
ondasunak banatzeko unean. 
Arazoak maiz hasten dira, nor-
baitek kotxe hau edo etxebizitza 
hau nahi duenean eta tokatu ez 
zaionean. Herentzia egiterakoan, 
horrek ez du esan nahi arazo 
guztiak amaitzen direnik, baina 
muga zehatz batzuk finkatzen 
dira bederen. Kasurik tipikoena, 
senitarteko bat besteak baino 
hobe geratzen direnean ematen 
dira, askotan epaitegietara ere 
jotzen dute.
Baina beti hildakoaren nahia bete 
beharko da...
Hala da. Baina testamentua egi-
ten duena uneren batean meha-
txatuta edo derrigortuta egon 
zela frogatzen baldin bada, tes-
tamentua bertan behera geratzen 
da. Testamentua bertan behera 
uzteko beste kasu bat izan dai-

teke testamentu-egilea egoera 
mental ezegonkorrean zegoela 
frogatzen baldin bada. Gizartea 
zahartzen ari da zahartzarora 
gero eta egoera mental okerra-
goetan iristen gara, eta testamen-
tua bizitzako azken unean egiten 
dela kontuan hartuta... Horrega-
tik, notarioak hainbat galdera 
egiten dizkio testamentu-egilea-
ri. "Zenbat urte dituzu? Zein egun 
da gaur? Zer moduz?" eta tanke-
rakoak.
Eta testamentu-egilea mehatxatua 
izan dela nola frogatzen da?
Horixe da abokatuok daukagun 
arazoa, frogak lortzea. Gutunak 
testamentu-egilea mehatxatuz, 
tratu txarrak ikusi izan dituzten 
testiguak edo tankerako frogak 
izaten dira askotan, baina diodan 
bezala zaila da. Testamentuak 
halere hamaika egin daitezke, 
eta kontuan hartuko dena azke-
na izango da. Horregatik behin 
mehatxupean testamentua egin 
ostean, beste bat egin daiteke, 
baina hori ere zaila da mehatxu-
tzaileak testamentu-egilea kon-
trolatu ohi duelako.

Javier Perez | Abokatua

"testamentua egiteagatik ez dira arazo guztiak 
konpontzen, baina mugak zehazten dira"

testamentua egitean, norbanakoa zuhurra izatea eta prebentzioz jokatzea aholkatzen du
Ondasunen banaketa bataz beste 55-60 urte dauzkagunean hasten gara egiten

Javier Perez abokatua Oñatin duen bulegoan.  |   lAndEr MuñAgOrrI

"testamentua 
bertan behera 
geratzen da egilea 
mehatxatu badute" 

"Oinordekoei 
ondasunak berdin 
banatu nahi bada, 
ez da egin beharrik"
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Eli Galdosi hartu zion lekukoa 
Angel Iturbek 1991n. Aurrez sei 
urtez izan zen zinegotzi: bi urte 
Korkostegirekin eta beste lau 
Galdosekin. 12 urtez Oñatiko 
alkate lanak egin ondoren, 2003an 
utzi zuen politika Iturbek. Urte 
haietako errepasoa egin dugu 
harekin.
1989an, egungo Oñatiko ur Jauziak 
erosi zenituzten. Nola gogoratzen 
duzu garai hura?
Argi neukan zertan sartzen ginen, 
bai obligazioei zegokienez eta 
baita ondorengo etekinei zego-
kienez ere. Orduan, bageneukan 
esperantza nonbaitetik dirula-
guntzaren bat jasoko genuela. 
Gaur, harrotasunez esan dezaket 
inork zentimorik eman barik geu 
bakarrik gauza izan ginela hori 
guztia subentzionatu eta aurrera 
ateratzeko. Hori bai, gaizki pasa-
tuta eta zorpetze handiarekin. 
Ziurrenez, Europa mailako zor-
petze handiena izango genuen, 
ia %40. Ondorioz, ez hilero baina 
bai hilabete askotan diru barik 
egoten ginen. Hortaz, Diputazioak 
dirua aurreratu behar izaten 
zigun, baina dirulaguntzarik ez 
ziguten inoiz eman.
laguntasuna, baina, izan zenuten 
EEEren aldetik (EVE).
Bai, handia: teknikoa, aholkula-
ritza… Inbertsio guztia izan zen 
1.275 milioi; guk ipini genituen 
850 milioi kreditu bidez eta Ener-
giaren Euskal Erakundeak (EEE) 
425 milioi. Gero, diru irabaziak 
ematen hasi zenean, EEEri akzioak 
banatzen genizkion.

Akzioen %90era iritsi ginenean 
geratu egin ginen. Zergatik egin 
genuen planto? Guk uste genuen 
ona izan zitekeela horrelako 
elkarte baten EEE bezalako baz-

kide bat izatea, edozein honda-
mendi gertatuta ere...
kritika asko jaso zenituzten?
Kritikak jaso genituen ez guk 
hori erosi izanagatik; izan ere, 

jendea ados zegoen. Kritikak jaso 
genituen herrian beharrezkoak 
ziren beste hainbat gauza ezin 
izaten genituelako egin dirurik 
ez zegoelako. 

90eko hamarkadan, krisi garaian, 
sortu zenuten Oñatiko Etxegin-
tza.
Krisi garaiak gogorrak izaten 
dira eta Udalarendako ardura 

handikoak, herritarrak gertuen 
duen erakundea delako Udala. 
1993. urtean izan genuen krisi 
bat, ez gaurkoa bezalakoa. Orduan, 
horri aurre egiteko, Udalak sor-
tu zuen Oñatiko Etxegintza; %51 
Udalarena zen eta beste %49 Oña-
tiko hiru eraikuntza enpresak 
zuten. Orduan, adibidez, egin 
genituen Bidebarrieta auzoko 
etxeak. Aprobetxatu genuen etxe-
bizitza sozialak egin eta lokalak 
egiteko.
Zure garaian hainbat anaitze egin 
zenituzten. Ze helbururekin?
Anaitze mota ezberdinak egiten 
ziren: batzuk Europan harrema-
nak izateko egiten ziren; gure 
kasuan, Chateaubernardekin egin 
genuen.

Saharako Gleibat El Fula 
herriarekin, adibidez, laguntza 
anaitzea izan zen; Mexikoko Zaca-
tecas eta Guadalajara herriak 
Cristobal de Oñatek sortu zituen; 
eta, Argentinako Jose C. Paz Jose 
Bicente Altubek sortutako herria 
da. Horiek anaitze historikoak 
izan ziren.
Bizi izan zenituen une gogorrak?
Ez, une gogorrak ez. Gure artean 
talde bezala ondo eramaten ginen, 
bagenekien bakoitzak zela pen-
tsatzen zuen, eta politikan bakoi-
tzak bere iritzia zuen; baina, 
herriko gaietan, nik esaten nuen 
kondenatuta geundela adostasu-
nera iristera. Zinegotzi baten lana 
da herriarendako lan egitea.

Gogoan dut %97ko adostasu-
na izan genuela osoko bilkuretan. 
Ohitura geneukan bakoitzak bere 
arrazoiak aurkeztu eta gauza 
garrantzitsuetan adostasunera 
iritsi arte eztabaidatzea. Mozio 
politikoetan ez zen horrelakorik 
gertatzen, hor bakoitzak bere 
iritzia zuen.

Angel Iturbe, oraingo astean Oñatiko plazan.  |   A.E.

U DA L  O R D E Z K A R I  I Z A N DA KOA K

angel iturbe | EAjko alkatea Oñatin (1991-2003)

reyes korkostegirekin 1967an eta 1968an zinegotzi izan zen Angel Iturbe 
1991n alkate izendatu zuten; hiru agintalditan jarraian izan zen Oñatiko alkatea
Oñatiko ur Jauziak erosi zituzten urteak gogorrak izan zirela gogoratzen du

"Oñatiko ur Jauziak 
erosi genituenean 
zorpetze maila 
handia izan genuen"

"90eko 
hamarkadako 
krisian sortu genuen 
Oñatiko Etxegintza" 1999an anaitze monumentua inauguratu zuten eguna.  |   gOIEnA

"nik beti esaten nuen zinegotziak kondenatuta 
geundela herriko gaietan adostasunera iristera"

mikELEn hEriotZa
GoiEna tELEBista | maGaZinEa | FiLma Eta tErtuLia saioa
EguAztEnA, AbEnduAk 1, 20:45: tErtulIA | 21:45: FIlMA  | tXOMIn MAdInAk AurkEztutA

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a
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gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
udala

bergarako
udala

Aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

Oñatiko
udala

Antzuolako
udala

Aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

e u s ko 
J a u r l a r i t z a ko 
ku l t u ra  sa i l a k 
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i agOiENAk ez du bere gain hartzen iriTziA eta guTuNAk orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.
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Ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDEA

LAguNTzAiLEAk

I
zenburua irakurtzerakuan batek baino gehixagok pentsauko 
zeban: zer esan nahi ete jok berba horrek? Mendialde bat dala 
argittu ezkero, zenbaittek pentsauko leuke Himalaia aldeko 
zortzi milako ezezagunen bat ete dan. Interesgarrixa izango 

litzake Debagoienian inkestatxo bat egitia jakiteko zenbat jentek 
ezagutzen daben Degurixa, han egon dalako edo gutxienez entzutia 
badaukalako. Hurrengo GOIENAn, biharbada. 

Aste honetan Pako Iriondo mendizale eta federaziño-buru miti-
koarekin berba egittia tokau jaku, eta esaten zoskun berandako 
mendirik polittena Aizkorri-Urbixa-Degurixa... inguru hori dala 
Debagoienian. Zoragarrixa! Eta 
Euskal Herrixan, harrikada baten 
barruan, hainbat mendialde dit-
tugula zein baino zein ederraguak, 
munduko paraje onenen inbidi-
xa barekuak.

Hala eta be, kexu zan geure 
mendixak ezagutu barik Alpee-
tara edo Himalaiara joaten dala-
ko zenbait mendizale,  zortzimi-
lakuak "egin" nahi dittuelako, etxe ondoko milakuetara igo barik. 
Eta hau ez da mendi kontuetan bakarrik pasatzen. Euskaraz karre-
rak egindako gazte musikazale asko ezagutzen dogu Joseba Tapia 
zein dan ez dakixena, eta Xabier Lete edo Erramun Martikorena 
be hortxe-hortxe, baina auskalo zein talde australiar etortzen bada 
BECera, hilabete aurretik sarreria erosiko dabena.

Eta zer esan oporrekin? Urrin joan bihar da nahi eta nahi 
ez. Oin ixa edozein doia Yemenera, Vietnamera, Balira edo 
Thailandiara, lehen Urbixara edo Lekeitiora moduan. Baina 
Elizondo, Bakio, Añana edo Ernioren arrastorik be ez. Eta 
Zuberoa? Kontinente honetakua ete da? Globalizaziñuan kontuak 
izango die seguruen.

Kanpolarrosak esan izan jakue etxian kakatsuak eta kanpuan 
zoragarrixak direnei. Baina esango neuke bigarren esanahi bat 
be hartu dabela aspaldi hontan berbiak.  Edo berba leunegixa 
da norberarena ezagutu nahi ez eta beti urrineko intxaurren 
bila dabilenandako?

JuAN MArtIN ElExPuru
'http://goiena.net/iritzia/'

Degurixa

"Euskal Herrixan 
hainbat mendialde 
dittugu zein baino 
zein ederraguak"

Z A b A L I K

B
enedikto XVI.a eta ezagutu berri dituen kondoiaren 
onurak; Esperanza Aguirrek katalanez egindako 
hitzaldia; Espainiako ligan, Barçaren eta Real Madri-
len arteko denboraldiko lehen ''mendeko'' partidua; 

kolera Haitin eragiten ari den sarraskia; EBk (Europa Bucha-
nanek) Irlandarako prestatu duen erreskate plana... 

Albiste horiek ditut buruan kanpoko hotzetik ihesi, suton-
doan, begiak ixten ari zaizkidala. Ametsak... Hori bai mundu 
ideala: amesgaiztoak inoiz ez dira errealitatea bezain txarrak; 
amets onak, aldiz, beti egunerokoa baino hobeak. Ondo lo 
egin!

txOMIN MAdINA  | 'tmadina@goiena.com'

Ametsak hobeak direnean...

U st E A K  U st E

h A N D I K  E tA  h E m E N D I K

Ama 
Extremadura
luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/

Espainiako Konstituzioa 
onartu zutenean, 1978an, 
extremadurarren artean inor 
gutxik izan zuen gogoan 
noizbait etorri zitekeen 
autonomiarik.

Zer zenik ere. Eta, zerbait 
izatekotan, euskaldunen eta 
katalanen amets gaiztoren 
bat edo. 

Gaur egun, ostera, 
ikaragarri zail da aurkitzea 
Extremadura osoan 
autonomiaren aurka hitz 
egingo duenik. 

Atzo bertan, Cáceresen, 
alboan izan nuen 
senatari-ohi sozialistak 
zioenez: "Autonomia da 
Extremadurak azken ehun 
urteotan izan duen gauzarik 
onena". 

Segurutik, Euskal Herria 
eta Katalunia izan ez balira, 
egun indarrean dagoen 
espainiar autonomia-estatua 
ez litzateke 1978an sortu 
izango. 

Baina, geroztik, erabaki 
hura onerako baino ez da 
gertatu espainiarrik 
gehienentzat eta orain  

nekez legoke lehengora 
itzultzerik.

Eta ez euskaldunek eta 
katalanek ez luketelako 
onartuko, madrildarrek edo 
izan ezik beste inork ez 
lukeelako nahi izango  
baino.

Bizkaiko zein Gipuzkoako 
"probintzia traidoreetan" 
sarri uste izan dugu 
frankismoak ez zuela 
gurekin ondo jokatu baina, 
ekonomiaz behintzat, beste 
hainbat herrialdetan gurean 
baino dezente gehiago jasan 
behar izan zuten 
diktaduraren ardurarik eza, 
Extremaduran esaterako. 

Franco hil zenean, 
Extremadurako 
azpiegiturarik gehiena XIX. 
mendekoa zen artean, eta, 
eskolan, Las Hurdes 
eskualdea irakatsi ziguten 
Espainia atzeratu, txiro, 
behartsu eta ez garatuaren 
sinbolotzat.

Gaur egun, ostera, 
Extremadurak –biztanlez 
Espainiaren %2,4 izan arren 
eta lurraldez %8– energia 
berriztagarrien %35 
kontsumitzen du. 

Horrez gainera, 
osasun-zerbitzu publiko 
eredugarria du, aintzindaria 
da teknologia berrietan, 
nekazaritza-industria 

garatuaren jabe da eta orain 
25 urte inork amestu ez 
zezakeen errepide-sarea du.

Betiko demagogoek 
besterik esan arren, inork 
jakitzekotan 
extremadurarrek dakite 
autonomia-sistema Estatu 
zentralizatua baino askoz ere 
solidariagoa dela. 

Izan ere, ahaztu egin 
zaigun arren, Francoren 
diktadura –oinarrizko 
askatasun-eskubideak 
ukatzeaz gainera– mendetan 
izan den erregimenik 
insolidarioena izan zen.

Egun ez dago 
emigraziorik Extremaduran. 

Jon Maia bertsolariaren 
edo Begoña Gil 
lehendakariaren emaztearen 
gurasoek ez lukete gaur 
etxetik alde egin beharrik 
izango.

"Ama Extremadura aita 
Zamoratik /

abuela ta abuelo haiek 
aurretik. /

Herri hontan sustraitzen 
asmatzeagatik, /

nik'e maita dezaket 
guztien gainetik. /

Euskeraz badakit /
bertsoz darabilkit /
dena zuengatik /
halaxe dagokit /
denek kantatu dute nere 

ahotik".

K A L E  I N K E s tA

ainhoa
sanchEZ 
ArrASAtE

Hezigarriak eta 
entretenigarriak izan 
daitezela, eta irudimena 
lantzekoak. Adinari ere 
erreparatzen diot.

marGa
EstEvEZ 
ArrASAtE

Eurek zer eskatzen duten 
hartzen dut kontuan eta 
irakasleari ere galdetzen 
diot ea ze jostailu duten 
gustukoen. 

ruBEn 
LoPEZ 
gAStEIz

Erabilgarria eta 
didaktikoa izatea hartzen 
dut kontuan. Nire 
txikitako esperientzian 
ere oinarritzen naiz. 

aLBErto
carBaLLo 
ArrASAtE

Adinaren arabera 
aukeratzen ditut 
jostailuak. Txikienari, 
adibidez, ez dizkiot 
didaktikoak erosten. 

Zer hartzen duzu kontuan jostailuak erosterakoan?
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h e r r i a k

ArANtZAZu EZkIBEl  |  AntzuOlA

"Herritar guztiak pozik gaude", 
azaldu zuen Pedro Iturbe alkateak  
inaugurazio ekitaldian. Izan ere, 
egubakoitza pozik egoteko modu-
ko eguna izan zen antzuolarren-
dako. Eskolako jolaslekuko ater-
pea inauguratu zuten. 

Modu honetan, barneko kiro-
la egiteko eremua izango dute 
Antzuolan. "Aprobetxatzeko ere-
mua" izango dela gaineratu zuen 
alkateak: eskolako umeez gain, 
herriko gainerako erakundeek 

ere euren ekintzak egiteko balio-
ko duela azaldu zuen. 

Inaugurazio ofiziala 
Eguerdian egin zuten inaugura-
zio ofiziala. Udal ordezkari guztiak 
elkartu ziren; horiez gain, Jaur-
laritzako Hezkuntza Saileko 
Gipuzkoako ordezkari Julen Ben-
goetxea eta Diputazioko kirol 
zuzendari Iñaki Ugarteburu izan 
ziren inaugurazio ekitaldian. 
Gainera, proiektua aurrera ate-
ratzeko finantziazioa jarri duten 

Kutxa eta Matz-Errekako ordez-
kariak; eta, aterpea egin duen 
Egaralur enpresako ordezkariak 
ere izan ziren ekitaldian.

Zinta moztearekin hasi zuten 
ekitaldia. Ondoren, Antzuolako 
txistularien laguntzarekin jolas-
lekura sartu ziren. Han, hitza 
hartu zuten ordezkariek. 

Bidelagunak 
"Proiektuarekin hasi ginenean 
garbi ikusten genuen finantziazioa 
beharko genuela", azaldu zuen 

Iturbe alkateak. "Bidean lagunak 
topatu ditugu eta hori eskertzekoa 
da. Pozik gaude emaitzarekin. 
Herritar guztiak pozik gaude eta 
aprobetxatzeko eremua izango 
da", esan zuen alkateak.

Diputazioko Kirol zuzenda-
riaren hitzetan, "urrats garran-
tzitsua" eman dute kirol azpiegi-
turei dagokienez. "Aspalditik 
dago frontoia, baina denok daki-
gu herri txikietan eskola ingu-
ruko instalazioek sekulako garran-
tzia dutela", gaineratu zuen.

Eskolako zuzendariaren hitzak 
"Eskertu gura ditut udaletxekoak, 
eurak mugitu direlako hau posi-
ble izan dadin. Eskolako guraso 
eta ikasle guztien izenean, eske-
rrik asko", esan zuen Pantxike 
Arin Antzuolako eskolako zuzen-
dariak inaugurazio ekitaldian. 
Gaineratu zuen: "Konpromiso 
txiki bat eskatzen dizuet hau 
zaintzeko, urteetan disfrutatu 
dezagun".

Egubakoitz arratsaldean esko-
lako haurrek jolasak eta txoko-
latada izan zuten aterpea behar 
bezala inauguratzeko.

aterpea datutan 
Alvaro Perez de Amezagak egin 
du proiektua eta bere gain egon 
da obra zuzendaritza. Udalak 
520.251,57 eurotan esleitu zizkion 
lanak Egaralur enpresari. 

Aterpearen azalera 1.466 metro 
koadrokoa da. Estalkiak alumi-
niozko txapa dauka kanpoaldean 
eta izeizko egurra barrualdean. 
Euriaz eta haizeaz babesteko 
polikarbonato zelularrezko kan-
po-inguratzailea du. 160 lagunen-
dako harmailak egin dituzte.

Barruko ekintzak egiteko 
gunea inauguratu dute 

Egubakoitzean inauguratu zuten eskolako jolaslekuko aterpea
hormigoizko harmailak egin dituzte, 160 lagunendako

Pedro Iturbe Antzuolako alkatea zinta mozten; ondoan, Julen Bengoetxea, eta atzean Iñaki Ugarteburu.  |   A.E.

Esanak

"Proiektuarekin 
hasi ginenean 
garbi ikusten 
genuen kanpo 
finantziazioa 
beharko 
genuela"

P e D r o  i t u r b e   |   A L k AT E A

"konpromiso 
txiki bat 
eskatzen dizuet 
hau zaintzeko, 
urteetan 
disfrutatu 
dezagun"
Pa n t x i k e  a r i n   |   E S k O L A k O  z u z E N d A r i A

"denok dakigu 
herri txikietan 
eskola inguruko 
azpiegiturek 
sekulako 
garrantzia 
dutela"
i ñ a k i  u g a r t e b u r u   |  k i r O L  z u z E N d A r i A

Eskolako jolaslekuko aterpea.  |   JOSEtXO ArAntzAbAl
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JOSEtXO ArAntzAbAl

Azken urteotako ohiturari eutsita, zapatu iluntzean Ardo Eguna egin 
zuten Eskoriatzan, Aitzorrotz kultura elkartearen eskutik; eta oraingoan 
ere arrakastatsu. Hotzari aurre eginez, 300 bat lagun batu ziren ardoa 
eta pintxoak dastatzera eta nahikoa lan izan zuten horiek guztiak 
zerbitzatzen; izan ere, 170 ardo botila zabaldu zituzten eta 460 pintxo 
banatu. Orain Aitzorrotzekoak lan eta lan dabiltza Aitzorrock jaialdiaren 
azken prestaketa lanak egiten; eta datorren urterako plangintza egiten 
dihardute. 

Ardoa edatera,
jende ugari

EskoriatZa

Ekitaldiaren aurretik abesbatzarekin kantatu zuten protagonistek –ezkerretik hasita bigarrena eta hirugarrena–.  |  J.A.

JOkIN BErEZIArtuA  |  AntzuOlA

"Oso ondo egon da ekitaldia. Larre-
gikoa izan da akaso, ez genuen 
halako ekitaldi handirik espero; 
hunkigarria izan da benetan". 
Umiltasunez jositako hitz horiekin 
deskribatu zuten atzo Salbador 
Olabarriak eta Luis Pildainek 
Antzuolako abesbatzan 35 urtez 
egindako lanagatik herritarrek 
egin zioten esker on ekitaldia. 

Antigua elizan izan zen, San-
ta Zezilia ospatzeko mezaren eta 
abesbatzaren saioaren –argazkian– 
ondoren. Pildainek egun horre-
tarako espresuki egin zieten haba-
nera nabarmendu zuen: "Izugarri 

hunkigarria izan da", esan zuen. 
Udalak lore sorta bana eta plaka 
oroigarri bat eman zieten.  

Bizitza osoa kantuan 
Abesbatzan 35 urte egin badituz-
te ere, bizitza osoa egin dute kan-
tuan Olabarria eta Pildainek. 
Koroan 60 bat urte daramatela 
adierazi ziguten. Simon Artola-
zabal organo-jotzailea izan zuten 
irakasle; gogoan izan zuten musi-
ka munduan barneratu zituen 
pertsona. Bestalde, ahotsak uzten 
dien bitartean, abesten jarraitu-
ko dutela adierazi zuten. Esker 
on ekitaldia ez zen luzea izan: 

11:00etan hasi zen meza eta 12:00ak 
pasatxo kanpoan zeuden elizara 
bertaratutako herritarrak, salda 
beroaz gozatzen. 

Herri osoaren esker onaren 
ostean, Ongi-Etorri jatetxean 
bapo bazkaldu zuten lagunekin 
eta familiakoekin. 

Elizaren atarian harrapatu 
genituen protagonistak, lagunez 
inguratuta. Bada, eurekin solasean 
ginela, hainbat herritar hurbildu 
zitzaizkien 35 urtetan egindako 
lanagatik zoriontzeko: "Horrela 
segi urte askoan", adierazi zien 
emakume batek, besarkada bana 
ematen zien bitartean.

35 urtez Antzuolako abesbatzan abestu izanagatik egin zieten ekitaldia

Ekitaldi hunkigarria, Olabarria 
eta Pildaini esker ona emateko

antZuoLa
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arrasatE

IkEr bArAndIArAn

Atxabaltako Gazte Ekimenak Gazteketan leloarekin Gazte Eguna egin 
zuen zapatuan. Gaztetasunak hotza gainditzen duela erakutsi zuten. 
Hala, goiz partean ibilaldia egin zuten Urkulu eta Larrino inguruetan. 
Horren ostean, luncha, txikiteoa eta herri bazkaria. Iluntzean, berriz, 
Elektrotxarangak (argazkian) giro polita jarri zuen erdigunean; eta 
gauean kale Eginez, disorders eta Never Surrender musika taldeek 
emanaldi borobilak egin zituzten pilotalekuan. Gazteentzat (eta 
bestelakoentzat) egun desberdina izan zen zapatukoa; helburua lortuta.

Hotzari aurre 
egiteko jaia

arEtXaBaLEta

IkEr BArANdIArAN  |  ArrASAtE

San Andresetan, elurra oinetan 
dio esamolde zahar batek eta 
horixe bera, hotz handia, izan da 
San Andresko azokak asteburuan 
izan duen oztopo bakarra. Eki-
taldi ugari egin dituzte, auzoa 
asko girotu dute eta jende dexen-
te ibili da horren bueltan. 

Hala, auzo alkatetzak orain 
dela bi urte berpiztu zuen antzi-
na auzoan egiten zuten azoka; 
eta auzoan eta herrian elkarrekin 
bizi diren kulturen bestelako 

jaki, ohitura eta ikuskizunak 
gehitu zituzten. Aurten ere apus-
tu bera egin dute, baina egun 
bakarrean ezin, eta bi egunetan 
banatu dituzte ekitaldiak. 

kulturen nahasketa 
Zapatuan artisau eta gastronomia 
saltokiak jarri zituzten: Andalu-
ziako, Extremadurako, Aragoiko 
eta bestelako jakiak eskaini zituz-
ten. Artisauetan, berriz, larrua,  
artilea, bitxiak, pilotak, txalapar-
ta, egurra, jostailuak eta beste. 

Horrez gain, dantza ikuski-
zunak, chirigota emanaldiak eta 
beste izan ziren. Domekan, berriz, 
eguraldiak lagunduta, jende gehia-
go hurbildu zen. Ekin Emakumeak 
elkartekoek taloak egin zituzten, 
euskal dantzak izan ziren eta 
baita bertso-saioa ere.  

Antolatzaileak oso pozik dau-
de asteburuak izan duen harre-
rarekin eta egindako kultura 
arteko nahasketarekin: "Bestela-
ko ohiturak ezagutzeko oso-oso 
baliagarria da".

San Andres kulturaz, jakiz, musikaz eta 
langintzaz bete eta jantzi dute asteburuan
Auzo alkatetzak aspaldiko azoka berreskuratu eta ekitaldi ugari gehitu dizkio  

Mota askotako artisau saltokiak (argazkian, egur lanketa) eta ikuskizunak izan dira asteburuan.  |   JOSEtXO ArAntzAbAl

a.caBaLLEro/r.vita 
AuzOtArrAk

"Oso ideia ona da antzinako jaia 
berreskuratzea. Egitaraua gustatu 
zaigu, baina onena jatekoa da. 
Gainera, kulturak nahastea oso 
ideia ona da. Urtero antolatu 
beharko lukete".

Juan carLos LasaGa 
kAlEtArrA

"Pena da hotza egitea eta krisian 
egotea, horrek jende gehiago 
hurbildu eta erosketa gehiago 
egitea mugatu du. dena dela, oso 
ideia ona da halako jai bat 
berreskuratzea".

Juan carLos BaÑuELos
Al-AndAluS

"Auzotarren erabakiz, aspaldiko 
jaia berreskuratu dugu eta gero 
eta ekintza gehiago egiten ditugu. 
Jendea etorri da eta pozik dagoela 
dirudi; halakoak ez dira galdu 
behar".

maidEr aLZELai 
ArtISAuA

"Oso ideia ona da auzoan halako 
jaiak egitea; eta kultura 
desberdineko jendeak bere 
produktu eta ohiturak erakustea. 
Jende arteko nahasketa eta elkar 
ezagutza oso ona da".

JOSEtXO ArAntzAbAl

Aurten Aranzadi ikastolak 40 urte bete ditu eta hori ospatzeko 
hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Horien artean, herenegun, zapatua, 
Bergarako ikastolako hainbat ikasle ohiek bazkaria egin zuten 
Seminarioko jolaslekuan. Lagun talde polita batu zen eta haien 
sasoiko istorio asko izan zituzten berbagai. Ondo jan, dantzaldiaz 
gozatu eta iluntzean poteoan jarraitu zuten batutakoek.

Aranzadiko ikasle ohien bilkura

BErGara
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uBANE MAdErA  |  ArrASAtE

Hasi dira Arrasaten jolasparke 
berria eraikitzeko lanak egiten. 
Gelmaren orube zaharrean eraiki-
ko dute, etxe berriak egiten dabil-
tzan gunean, errekara begira. 

Bada, inguru hura egokitzeko 
lanak egiten hasi dira, eta egu-
notan zeruari begira dabiltza. 
Izan ere, hurrengo pausoa zorua 
iragazgaiztea da, eta hori ezin 
daiteke egin atertu arte.  

urbanizazio lan guztiak
Behin obrak hasita, datorren 
urteko lehen hiruhilekoan buka-
tuko dituzte, inguruko urbaniza-
zio lan guztiekin batera, "dena 
den, eguraldiak asko baldintza-
tuko du hori", adierazi dute Obe-
nerreka eraikuntza etxetik. Izan 
ere, Gelmako etxeak eraikitzen 
dabilen enpresaren eta Arrasa-
teko Udalaren arteko hitzarme-
naren arabera, han ipini behar 

duten oinezkoen zubia bezala, 
jolasparkea ere Obenerreka enpre-
sak eraiki behar du. 

10 zuhaitz eta beste
Jolasparkeari berari dagokionez, 
1.500 metro koadroko azalera 
izango du, bi gune berde eta, 
besteak beste, 10 zuhaitz: "Geriz-
pea ematen duten zuhaitzen bila 
ibili gara, eta seguru aski 10 haritz 
handi ipiniko ditugu".  

Horrez gainera, beste gune 
berde txikiago bat, iturri bat, eta 
zela ez, eserita egoteko jarlekua 
ere ipiniko dizkiote jolasparkea-
ri: "Jarleku berezia izango da, 
zirkunferentzia erdia egingo due-
na eta, gainera, bizkarraldea bi 
aldetara izango du: jokoei begira, 
batetik; eta bestetik, aukera izan-
go da, eguzkiaren arabera, eguz-
kigunea edo gerizpegunea auke-
ratzeko". 

Zelako jolasak
Eta jokoei dagokienez, klasikoak 
eta berriak uztartuko dituzte. 
Klasikoen artean, txirrista, zibu-
rua pasabide eta eskailerekin eta 
balantzaka ibiltzeko jokoak izan-
go ditu. Berrien artean, berriz, 
"gura dugu ipini kanasta magikoa. 
Hiru irteera-zulo ditu; hala, baloia 
kanastan sartu, eta ez dago jaki-
terik nondik aterako den", kon-
tatu dute Obenerrekakoek. 

Udaberrirako jolasparke berria 
izango da Gelma gunean
gainontzeko urbanizazio lanak ere apiril-martxorako bukatu gura dituzte

Gelma gunean, errekara begira dagoen orubean eraiki behar dute jolasparke berria.  |   ubAnE MAdErA

datua

Gerizpea emateko 
helburuarekin, 10 haritz 
ipiniko dituzte jolasparkean. 

10
zuhAItz

Farola eta 
jarleku bereziak

Parkearen berezitasunen 
artean, farolak dira bat: 
Italiatik ekarriko dituzte; 
hiru guztira, eta horietako 
bat parrokiaren ondoan 
dagoen moduko farola 
izango da, eliza argiztatzen 
duena, hiru fokuduna. 

Parkean ipiniko duten 
jarlekua ere berezia izango 
da, zirkunferentzia erdiaren 
itxura izango du. Hala 
aukeratu dute, batetik,  
jolasei begira egoteko 
aukera eman dezan; eta 
bestetik, eguzki eta 
gerizpe artean aukeratzeko 
modua ere ematen 
duelako. 

u.M.  |  ArrASAtE

Bada Billings izeneko metodo 
bat, emakumearen gorputzaren 
funtzionamendua hobeto ezagu-
tzea ardatz duena. Arrasateko 
Udaleko Sexologia Zerbitzuan 
metodo horren gaineko ikastaroa 
antolatu dute, abendu eta urta-
rrilerako. Larraitz Arandok, 
Sexologia Zerbitzuko arduradu-
nak, xehetasunak eman ditu 
Arrasate Irratian.    
Zer da Billings metodoa?
Antisorgailu edo kontrazepzio 
naturala da. Da nork bere hile-
rokoa eta ugalkortasun patroia 
ezagutzea eta horren arabera 
nork bere gorputzaren araberako 

kontrazepzioa. Nork bere zikloa 
ondo ezagutzea da kontua. Zikloa-
ren arabera, hileko egun gehienak 
ez dira ugalkorrak, eta koito 
harremanak izan behar baditugu, 
medikamentu bako kontrazepzioa 
egin daiteke. 
Baina fidagarria da?
Osasunerako Mundu Erakundearen 
arabera, oso, %97,2; baina jakin 
behar da ondo erabiltzen, nork bere 
hilerokoa ondo ezagutzen. Hala, 
ikastaroa antolatu dugu, hilean 
behin emakumeen hilerokoaren 
jarraipena egiten laguntzeko.  
Zelan funtzionatzen du?
Gorputzak ematen dizkigu sin-
toma batzuk jakiteko ugalkor 

gauden edo ez. Sintoma horiek 
emakume bakoitzak bere grafikoan 
apuntatuko ditu, eta gero hilean 
behin elkartuko gara eta metodoan 
aditu direnek (sendagile, gineko-
logo, psikologoak) egingo dute 
bakoitzaren jarraipena.    
Norendako ikastaroa da?
Gura duten emakume guztienda-
ko. Informazioa gura duen edo-
zeinek Sexologia Zerbitzura dei 
dezake: 943 25 20 66. Eta bestela, 
lehenengo saioan (abenduaren 
14, Kulturaten, 18:00etan) hitzal-
dia egingo dugu, kontatzeko zer 
den Billings, zertarako erabiltzen 
den eta zelan ikasten den; eta 
ikastaro horretan izena eman 
daiteke urtarriletik aurrera izan-
go den formaziorako.  
Zertan desberdintzen da Billings 
metodoa Ogino metodotik?
Ez dakit ondo desberdintasuna. 
Neu ere banoa ikastarora. Bada-
kitena da Billingsek tenperatura 
eta mukositatea zaintzen dituela. 
Hona datozen adituek [Billings 
zentroa Portugaleten dago] ere 
lantzen dituzte beste metodo 
batzuk, baina hau ei da fidaga-
rriena; horregatik erabaki dugu 
hau lantzea. Azkenean, inportan-
teena da ondo erabiltzea, beste 

metodo batzuk moduan. Adituek 
esaten dute hiru hilabetean ikas 
daitekeela ondo erabiltzen, baina 
badaezpada ipini dugu 5-6 hila-
beteko jarraipena. Nik uste dut 
metodo bat ondo erabiltzeko serio-
tasuna behar dela, diziplina edo 
inplikazioa. Dena den, bestela 
ere interesgarria da. Erabili edo 
ez, beste kontu bat da. Baina 
jakitea gure gorputza noiz dagoen 
ugalkor, ze ordutatik ze orduta-
ra, interesgarria izan daiteke 
edozein emakumerendako. 

Larraitz Arando. gOIEnkArIA

larraitz arando | udaleko Sexologia zerbitzuko arduraduna

"Antisorgailu edo 
kontrazepzio naturala da 
Billings metodoa"
kontrazepzio naturala lantzeko ikastaroa antolatu 
du udaleko Sexologia zerbitzuak

u.M.  |  ArrASAtE

Gabonak badatozela eta, Mar-
tuteneko kartzelan dauden 
presoen aldeko materiala 
batuko dute: barruko jantzi 
berriak, tabako gorria eta 
txiskeroak, turroi biguna, 
hortzetako pasta eta eskuilak, 
gutun-azalak eta zigiluak, 
galtzerdiak eta beste. Azaroa-
ren 29an eta 30ean eta aben-
duaren 1ean, 2an eta 3an 
eraman behar da Caritas era-
kundearen bulegora (Iturriotz, 
43), 17:00etatik 19:00etara. 

Bestalde, eta parrokiak 
antolatuta, baita ere, krisiare-
kin lotutako hitzaldia izango 
da martitzenean, azaroaren 
30ean. Valores de la economía 
social en la reciente enseñanza 
de la Iglesia da izenburua. Hiz-
laria, berriz, Jose Ramon Pas-
cual da, Alfaroko parrokoa.

Martuteneko 
presoendako 
material 
bilketa
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Ekin Emakumeak elkartea gure 
ibarreko emakumeen iraganeko 
eta egungo argazkiez osatutako 
erakusketarako argazkiak 
biltzen dabil. 150 bat erretratu 
jaso dituzte: ondokoa, 
esaterako, 1955koa da eta 
Oñatiko Sotera Arrizabalaga, 
Felipa Biain eta Maria kartokoa 
ageri dira ortuan lanean.

150 bat argazki 
jaso dituzte
Ekinekoek 

EkIn EMAkuMEAk

JOkIN BErEZIArtuA  |  ArrASAtE

The Hot Wok taldeak itxi zituen 
azaroko Kooltur Ostegunak. Talde 
gasteiztarra ohikoa ez den propo-
samenarekin etorri zen gaztetxe-
ra. Jazza ardatz, eta funky ukitu 
nabariekin, New Orleansko doi-
nuak ekarri zituzten bi ordu ingu-
ru iraun zuen saiorako. Jende 
aldetik ondo, eguen euritsu eta 
hotz baterako: 86 sarrera saldu 
zituzten Kooltur Ekintzakoek. 

Hasiera ikusgarria izan zen: 
ikuslegoa agertokira begira zegoe-
la, ohiko sarreratik sartu ziren, 
txaranga baten antzera. Emanal-
di osoan zehar egiten dutenarekin 
izugarri gozatzen dutela argi utzi 
zuten, ikuslearekin sekulako 
gertutasuna erakutsiz. Detaile 
kuriosoa utzi ziguten, gainera: 
jende larregi ez dauden kontzer-
tuetan ohikoena da jende gehie-
na atzealdean kokatzea. Bada, 
The Hot Wok-ek ikuslea lehen 
iladetara ekartzea lortu zuen. 

Musikalki ere emanaldi borobila: 
tuba, saxofoi eta tronboiarekin 
haizezko bolada bortitzak eragin 
zituzten, beti ere inprobisaziora-
ko ahalmen infinitua erakutsi 
zuen perkusionistak gidatuta. 
Umorea ere ez zen falta izan, 
batez ere Raul Romo saxofoi-jo-
learen eskutik. Kritikaren bat 
egitekotan: ahotsaren falta igarri 
zen zenbait unetan. 

Garagardo pitxerraren 'hileta' 
Emanaldia hasi bezain modu ikus-
garrian amaitu zuten. New Orlean-
sen, hiletetan, musika tristearekin 
lurperatzen dituzte hildakoak eta 
behin lurperatuta, musika alaia 
jotzen dute. Bada,  hildakoa gara-
gardo pitxer batekin irudikatu 
zuten, pitxerra ikusleen artean 
banatuz. Garagardoa amaitu arte 
musika tristea, baina amaitu 
zenean... haizezko instrumentuek 
eragindako azken bolada bortitza, 
eta hurrengora arte.  

The Hot Wok: bolada 
bortitzak eragin 
zituen haizezko saio 
bikaina gaztetxean
talde gasteiztarrak ikuslegoa gozaraztea lortu 
zuen Kooltur Ostegunak-en azaroko azken saioan

The Hot Wok taldeak egiten dutenaz izugarri gozatzen dutela erakutsi zuen.  |   JOkIn bErEzIArtuA

Jon & Sugramas, 
abenduko lehena

kooltur ekintza taldeak jakinarazi 
du dagoeneko abenduko egitaraua; 
lehena Jon & Sugramas taldea 
izango da. Arima Beltza taldeko 
abeslari eta Uek taldeko bateria 
jole izandako Jon Gurrutxagaren 
proiektu berria da: ingelesez eta 
euskaraz abestutako rocka nagusi, 
bluesaren eragina ere nabari da, 
baina batez ere 70eko 
hamarkadako rocka dute ardatz. 

Abenduan beste lau kontzertu 
izango dira: hilaren 9an La Pulga, 
16an Mikel Urdangarin, 23an 
NaizRoxa eta abenduaren 30ean, 
azkenik, Fiachras. Jon & Sugramas taldea, pose argazki baten.  |   JOn & SugrAMAS

J.B.  |  ArrASAtE

Txatxilipurdi elkarteak aurrera 
segitzen du gurasoen eta haurren 
arteko hizkuntza transmisioa 
sustatzeko ekimenekin. Izan ere, 
badira hilabete batzuk haurren-
dako aisialdiaz gain, gurasoen-
dako ere hainbat ekintza antola-

tzen dituztela. Hala, Gurasolan-
dian hain arrakastatsua izan zen 
dantza ikastaroa antolatu dute 
berriro. 

dantzan, "oso gustura"
Izan ere, Txatxilipurdik ohar 
baten bidez jakinarazi duenez, 

haur eta gurasoak "oso gustura" 
ibili ziren euskal dantzen ikas-
taroan azaroaren 2tik 7ra iraun 
zuen Gurasolandian; eta horre-
gatik erabaki dute ekimenarekin 
jarraitzea. Lehen saioa zapatuan 
egin zuten, eta printzipioz, aben-
duaren 18ra arteko zapatu guz-

tietan elkartuko dira. Hau da, 
abenduaren 4an, 11n eta 18an 
izango dira hurrengo saioak. 

ordu eta erdiko saioak 
Esandako moduan, dantza ikas-
taroa haur eta gurasoendako da, 
eta ordu eta erdi iraungo du saio 
bakoitzak. Kulturateko Loramen-
di gelan elkartuko dira, 11:00e-
tatik 12:30era. Saioek bi alde 
izango dituzte: alde batetik, haur 
eta gurasoek elkarrekin dantzan 
ikasteko dantza motak ikasiko 
dituzte; eta bestetik, gurasoek 
Txerri dantza ikasteko aukera 
izango dute. Argibide gehiagora-
ko deitu 943 79 54 46 telefonora.

Haur eta gurasoak dantzan jartzeko 
ikastaroa abian jarri du Txatxilipurdik
zapatuan hasi ziren ikastaroarekin; abenduaren 18ra arte zapaturo elkartuko 
dira kulturateko loramendi gelan, ordu eta erdiko saioak egiteko

Doke antzerki taldeak Amaian 
estreinatuko du Iragana ira-
gan antzezlana, abenduaren 
18an eta 19an. Mondragon 
hiria sortu zeneko 750 urteu-
rrena gogoratzeko umorezko 
lana da, Jose Mari Velez de 
Mendizabalek idatzia. Ema-
naldi horietarako sarrerak 
salgai daude Zabaleta eta Lore 
lurrin dendetan. Sarrerak 
zenbaki gabeak dira eta 10 
eurotan saltzen dira. Amaia-
ko leihatilan erosi ahalko 
dira, baina aurrez erostea 
gomendatu dute.

Sarrerak salgai Doke 
taldearen 'Iragana 
iragan' ikusteko

Urtarrilaren 2, 3 eta 4an Musa-
kolako kiroldegian egingo 
den Txikilandia Gabonetako 
parkean lan egiteko begiraleak 
behar ditu Txatxilipurdik. 
Bada, izena emateko epea 
bihar, azaroak 30, amaitzen 
da. Lan jarduna izango da 
11:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 20:00etara eta 
kurrikuluma kultura@txa-
txilipurdi.com helbidera edo 
Txatxilipurdiren egoitza berri-
ra bidali behar da: Nafarroa 
etorbidea 23. 

Bihar amaitzen da 
Txikilandian begirale 
izateko izenematea 
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bErgArA IgErI ElkArtEA

denboraldiari hasiera eman zioten 
Bergara Igeri Elkartekoek aurreko 
zapatuan. Ez zioten nolanahiko 
hasiera eman: 80 bat igerilari eta 
guraso batu ziren Agorrosin 
Ekintza Gunean, eta, talde 
argazkia egin eta gero, elkarrekin 
bazkaldu zuten guztiek. Animuak, 
bada, igerilari guztiei, ez dute eta 
lan makala izango aurrerantzean.

Igeri 
elkartekoek  
denboraldia 
hasi zuten 
zapatuan

O h A R R A K
hainBat ikastaro 
kZGunEak aBEnduan
Dagoeneko iragarri dituzte aben-
duan emango dituzten ikastaroak. 
Lana eta familia bateragarri egin 
delako ikastaroa izango da lehe-
na, abenduaren 1ean, 11:00etatik 
13:00etara. Abenduaren 2an, berriz, 
Zuhaitz genealogikoa ikastaroa 
egongo da, 11:00etatik 13:00etara; 
eta abenduaren 2an, baita ere, 
Youtube ikastaroa egongo da, 
18:00etatik 20:00etara.

ErrEtiratuEndako Luncha 
Lasai tokin
Urtero bezala emango dute eta 
herriko erretiratu guztiak daude 
gonbidatuta. Abenduaren 8an 
izango da, 12:30etik 14:00etara.

vaLdEZcarayra 
EskiatZEra 
Udal Gazteria Sailak antolatu du, 
12-18 urte artekoendako, eta aben-
duaren 18an izango da. Materia-
la etxetik eramaten dutenek 20 

euro ordainduko dituzte eta mate-
riala alokatuko dutenek, 40 euro. 
Izenematea da azaroaren 29tik 
abenduaren 10era arte, biak bar-
ne, kultura etxean, 943 77 91 60.

rEaL-athLEtic 
Partidurako autoBusa
Realzaleak taldeak antolatu du, 
abenduaren 5ean Anoetan joka-
tuko den partidurako. 12:00etan 
abiatuko da autobusa Fraiskozu-
ritik. Sarrerak salgai jarriko 

dituzte hilaren 29an, Deportivo 
tabernan, 2 euroren truke.

1985Ean JaiotakoEn 
aFaria aBEnduarEn 11n
Tartufo jatetxean egingo dute. 
19:00etan batuko dira Bule taber-
nan poteorako eta 20:30ean abia-
tuko da autobusa, azoka ondotik, 
Tartufo jatetxera. Izenematea 
abenduaren 4an bukatuko da. 
Horretarako sartu behar dira 35 
euro Kutxako zenbaki honetan: 

3035 0009 17 0090086995. Harre-
manetarako deitu 609 71 32 82 
telefono zenbakira (Odei). 

aranZadiko dBh-koak 
PoLBoroiak saLtZEn 
4. mailako ikasleak hasi dira 
polboroiak eta bonboiak (14 euro) 
eta Argia egutegiak (8,50 euro) 
saltzen ikas bidaiarako dirua 
lortzeko. Eskuratzeko, bidali behar 
zaio dirua irakasleari seme-alaben 
bidez.

M.B.  |  bErgArA

Azken urteetan egin duen 
moduan, euskarazko produk-
tuen katalogoa argitaratu du 
Udalak beste hainbat udalekin 
batera eta, aurten ere, herri-
ko ikastetxeetan banatuko da. 
Dena den, eskolatik jasotzen 
ez dutenek udaletxean eta 
kultura etxean ere izango dute 
eskuragarri. Interneten ere 
ikus daiteke: http://www.
katalogoa.org/fitxategiak/
dokumentuak/produktuak/
katalogoa10-11.pdf.

Katalogoan ageri diren 
produktu horiek guztiak jada 
merkatuan daude salgai, eta 
interesatuak bere ohiko sal-
toki edo liburu-dendetan esku-
ratu ahal izango ditu.

Katalogoak hainbat hel-
buru ditu, besteak beste, gura-
soei ikusaraztea euskaraz 
eskolatzearekin bakarrik ez 
dela ziurtatzen haurra eus-
kaldun osoa izango denik, 
gurasoei aditzera ematea auke-
ra handiak daudela haurrari 
euskal heziketa emateko, nahiz 
eta eurek euskaraz ez jakin 
eta haur eta gazteei aisialdi-
ko euskarazko produktuen 
eskaintza ezagutaraztea. 

Euskarazko 
produktuen 
katalogoa 
kaleratu dute

MONIkA BElAStEgI  |  bErgArA

Aurreko astean buru-belarri jar-
dun dute Udaleko lorezainek 
Ibargarai kalean. 18 zuhaitz alda-
tu dituzte, hain justu, gaixo zeu-
den albiziak (Albizia julibrissin) 

ordezkatu dituzte madariondo 
ornamentalengatik (Pyrus Caller-
yana Chanticleer). Albiziak due-
la 20 bat urte landatu zituzten, 
etxebizitzok eraiki eta ingurunea 
urbanizatu zutenean. 

Udal lorezainen esanetan, 
gaixo egoteaz gain, bada beste 
arrazoi bat zuhaitzok aldatzeko: 
ondoko etxeetarako traba bila-
katu zirela. Hori kontuan izanda, 
landatu dituzten madariondoak 

neurri txikikoak dira eta etxee-
tako fatxadara ez dira iritsiko. 

ustelduta handia 
Kendu dituzten 18 albizien gai-
xotasunari dagokionez, udal lore-
zainek azaldu dute arazo fitosa-
nitarioa zutela: "Alde batetik, 
usteldura handia zuten, eta bes-
te aldetik, izurritea". Hain zuzen 
ere, zorri mota bat zuten zuhai-
tzok: "Zorriok bizkarretik isurtzen 
dute koipe antzeko bat, oso itsas-
korra, melaza deritzona, eta horrek 
zikindu egiten ditu inguruan 
dauden autoak, eserlekuak, 
zorua...".

Baina zuhaitzarengan ere badu 
eragina melazak: "Zuhaitzaren 
hostoetan, enborrean... hau da, 
zuhaitzean oro har itsatsita gera-
tzen den melazan, negrilla deritzon 
onddo bat finkatzen da eta horrek 
kolore beltza ematen dio zuhai-
tzari". Eta udal lorezainek gehi-
tzen dute: "Horrek estetikoki 
zuhaitzari itxura txarra emateaz 
gain, oxigenatzeko arazoak sorra-
razten dizkio zuhaitzari, horrek 
duen ondorio txarrekin". 

gaixotutako albizia zuhaitzen  
ordez madariondoak jarri dituzte
gaixo egoteaz gain, ondoko etxeei traba ere eragiten zieten zuhaitzok

Udal lorezainak zuhaitzak aldatzen.  |   EnEkO AzkArAtE

datua

Gaixo zeuden 17 gaixoak eta 
ezezagun batzuek apurtutako 
beste bat dira ordezkatu dituzten 
zuhaitzak.

18
zuhAItz
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Semaforoak 
abian dira 
Ozaetako zubian
Irailetik zentzu bakarrekoa izan ondoren, berriro 
zabaldu dute Ozaetako zubia ibilgailuendako

Edu MENdIBIl  |  bErgArA

Irailaren hasieratik itxita egon 
ondoren, asteon zabaldu dute 
berriro ere ibilgailuendako Ozae-
tako zubia. Eta, zubiaren estu-
tasuna kontuan izanda, ibilgai-
luen joan-etorria errazteko sema-
foroak jarri dituzte zubiaren bi 
aldeetan. Hain zuzen ere, iraile-
ko ohiko osoko bilkuran onartu 
zuen udalbatzak semaforook jar-
tzea. Aho batez onartutako era-
bakia izan zen. Aurrerantzean 
beraz ezin izango dira autoak 
aldi berean bi norabidetan igaro 
zubi zaharretik.

oinezkoei lehentasuna 
Esan bezala, aurreko astean jarri 
zituzten martxan Ozaetako zubi-
ko semaforoak, egun batzuk 
lehenagotik jarrita bazeuden ere. 
Udaleko iturriek adierazi dutenez, 
oinezkoei lehentasuna ematea 
izan da helburua, bideko orde-
nazioa egiten denean gertatzen 
den bezala.

Lasa jatetxearen ondoko zubi 
ezagunak 6,5 metro inguruko 
zabalera dauka udal brigadak 
emandako informazioaren ara-
bera. Orain, lehendik zegoen 
oinezkoendako tartea zertxobait 
zabaldu dute udal langileek eta 
bide bakarra egokitu dute autoen-
dako. Oinezkoak babesteko hesi-
txoak jarri zituzten bere garaian 
aipatutako zubian, baina aurre-
rantzean tarte dezente zabalagoa 
izango dute zubia oinez zehar-
katzen dutenek. 

ozaetako babestutako etxeak 
Ozaetan egin berri dituzten babes-
tutako etxebizitzek eragina izan 
dute zubia ibilgailuendako itxi-
ta izateko. Hain zuzen ere, aipa-
tutako etxeen ur saneamendua 
egin ahal izateko lurra altxatu 
behar izan dute inguru horretan 
eta horrek hainbat aldaketa sor-
tu ditu zirkulazioan azken hila-
beteotan. Eraikitako etxeak 
urbanizatutako 5.190 metro karra-
tu inguruko orubean eraiki dituz-
te. Era berean, etxebizitzen 
ondoan haurrendako jolas tokia 
egokitu dute. Bergarako Artza-
mendi eraikuntza enpresak buru-
tu ditu aipatutako lanak.

Ozaetako babestutako etxe-
bizitzei dagokienez, zozketara 27 
bideratu dituzte eta gainerako 
bost etxebizitza duela hiruzpalau 
urte Zubiaurren eraitsi zuten 

eraikin bateko bizilagunak koka-
tzeko zuzenduko dituzte.

Bien bitartean, Zubiaurren 
hainbat etxebizitza eraikitzen 

dihardute aspaldian eta etxe 
berrien behealdean zein errepi-
dearen bestealdean espaloia 
jarriko dute. Auzotarrek behin 

baino gehiagotan azaldu dute 
euren kezka kaleko zenbait pun-
tutan, espaloiaren faltagatik, 
arriskua nabaria delako.

Oinezkoen babeserako, semaforoei esker, bide bakarrekoa izango da Ozaetako zubia.  |   E.M.

Aparkalekuak Martokon
Martoko gainean 27 aparkaleku egin berri dituzte. Auzotarrek 
aspalditik aldarrikatu izan dituzte aparkaleku gehiago, eta joan den 
irailean ekin zien lanei Udalak. Aparkalekuak egin ahal izateko mendi 
magalari zatia jan egin behar izan diote, Xabier Yeregui udaleko 
arkitektoak egindako proiektuan oinarrituta. San Antoniotik Martokora 
joanda, aldapan, 14 aparkaleku jarri dituzte eta tartetxo baten 
ondoren, beste 13 plaza egokitu dituzte. Aurrekontua 70.800 euro 
ingurukoa izan da eta Sasoi Eraikuntzak burutu ditu lanok. Esan 
bezala, 27 autorendako lekua egongo da aurrerantzean, horietako bat 
mugikortasun zailtasunak dituzten gidariendako. Aparkaleku gabezia 
eta errepidearen estutasuna izan dira urteetan auzotarren 
aldarrikapena eta neurri batean behintzat arazo hori konpontzera dator 
amaitu berri duten proiektua. 27 aparkaleku plaza egokitu dituzte.  |   E.M.

E.M.  |  bErgArA

Bergarako herriari deialdia zabal-
duta, Aranzadi Ikastolak jostailu 
eta oinetako bilketa egingo du 
datorren abenduaren 18an. Ikas-
tolako ikasleek lantzen duten 
eskubide, betebehar eta arduren 
gaiarekin zerikusia duen ekime-
na da Aranzaditik deitutakoa eta 
hango hezitzaileen ustetan Gabo-
nak sasoi aproposa izaten da 
haurrak beste batzuen egoeraz 
sentsibilizatzeko, "guk ditugun 
aukerak ez dituzten haurren 
inguruan, alegia. Ematen ikas-
teko bidea da; ezer jaso gabe, 

duten zerbaiti uko egiten ikaste-
ko bidea". 

Batutakoa, argentinara
Esan bezala, abenduaren 18an, 
11:00etatik aurrera egingo dute 
bilketa, San Martin plazan. Gura-
soek seme-alabei aukera egiten 
diezaieketela adierazi dute Aran-
zadi Ikastolako arduradunek. Era 
berean, egoera onean diren jos-
tailuak batu nahi dituzte. Beraz, 
ez dute balio izorratutako jostai-
luek edo piezaren bat faltan dituz-
tenek. Abenduaren 18a baino 
lehen ere jasoko dituzte jostailuak 

eta oinetakoak Aranzadin. Batu-
tako materiala Argentinako Jose 
C. Paz herrira bidaliko dute 
gero.

Logotipo lehiaketa
Bestalde, Aranzadiko 40. urteu-
rrenaren harira, logotipo lehia-
keta deitu dute ikasleen artean 
eta Maddi Mujika izan da irabaz-
lea. Lanak Herri Lagunak kalea-
ren ondoko sarreran daude ikus-
gai, bihar arte. Eta egubakoitzean, 
abenduaren 3an, ikastolen eta 
Euskararen Eguna ospatuko dute 
Aranzadin, goizetik.

Jostailu eta oinetako bilketa 
egingo dute abenduaren 18an
Aranzadi Ikastolak deitu du, gabonetako sentsibilizazio kanpainaren barruan

Egoera onean dauden jostailuak batzea da helburua.  |   ArtXIbOA
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MIrEIA BIkuñA  |  OñAtI

Arropa islatzaileak eroateko 
gomendioa egiten duten kartelak 
ipini dituzte udal arduradunek. 
Adi! Arropa distiragarria era-
bili dioten bi kartel ipini dituz-
te Zañartu aldera doazen bi 
errepideetan: seinale bat jarri 
dute herrira sartu aurretik, San 
Pedro aldera hartzeko bidegu-
rutzearen ondoren. Hain zuzen 
ere, lehenengo zubira heldu 

aurretik. Bigarren seinalea 
Urrutxun dago, hilerriaren 
atzealdean, Zuazola zubira ema-
ten duen errepidearen hasieran. 
Biak ipini dituzte Zañartu alde-
ra, hau da, Olaterantz.

arriskua txikitzea
Seinaleak jarrita bete gura duten 
helburua da Olate aldera oinez 
edo bizikletaz doazen herritarrei 
gogoraraztea arropa islatzaileak 

erabili behar dituztela. "Asko 
goizeko lehen orduan edo arratsal-
deko azken orduan ibiltzen dira, 
argi gutxi dagoenean, eta susto 
galantak izan ditugu", esan digu-
te hango bizilagunek. Hain justu 
ere, eurek egindako eskaerari 
e r an t zune z  j a r r i  d i t u z t e 
seinaleak."Ezer larririk gertatu 
aurretik pentsatu genuen beha-
rrezkoa zela halako kartelak 
ipintzea", esan zigun Garagartzako 

auzo-alkate Joseba Guridik eskae-
ra egin zutenean. 

albarritza inguruan 
Arriskutsua da Albarritza baserri 
ingurua. Zuhaitz asko dago eta 
ikuspena txikia da. Inguru horre-
tan kontu handiz ibiltzeko ahol-
katu dute Udaltzaingotik. Aurre-
rantzean, beraz, gomendagarria 
izango da arropa islatzailearekin 
ibiltzea Garagartza auzoan.

Arropa islatzaileak erabiltzeko 
gomendioa ematen duten seinaleak
kartelak ipini dituzte urrutxun, hilerriaren atzealdean, eta San Pedron

Arropa islatzailea erabiltzeko gomendioa egiten duen karteletako bat Urrutxun ipini dute, hilerriaren atzealdean.  |   MIrEIA bIkuñA

O h A R R A K

kintada
1965. urtean jaiotako oñatiarrek 
kintada egingo dute, bost urte-
ren ondoren, Etxe Aundi jate-
txean. Hilaren 11n elkartuko 
dira bazkaltzeko, 14:30ean. 
Interesa dutenek 30 euro sartu 
b e h a r k o  d i t u z t e 
30350005360051043269 kontuan 
lehenbailehen. Informazio 
gehiago gura duenak 636 85 75 
63 edo 689 23 11 93 telefonora 
dei dezake.

dEiaLdia
Gipuzkoako Zero Zabor taldeak 
hitzaldia egingo du abenduaren 
1ean kultura etxean, 19:00etan. 
Talde horretako kideek zabo-
rraren gainean egingo dute 
berba: zaborrarekin zer egiten 
den edo zer egin daitekeen, atez 
ateko zabor bilketari buruz 
egingo dute berba. Zaborraren 
arazoarekin kezkatuta dauden 
guztiak gonbidatu gura ditute 
hitzaldira.

MIrEIA bIkuñA

Jose de Azpiazu musika eskolako 12 ikaslek Arrasateko akordeoi 
lehiaketan parte hartuko dute abenduaren 4tik 8ra. Hastapen mailan 
lehiatuko dira Alaitz Atxa, Maddi Santa Cruz eta Aitor Gartzia; eta A 
mailan gainerako guztiak: Chiara Fabian, Nora Freire, Aitana Gereta, June 
Goenaga, Maddi Guridi, Eider Herraez, Oihane Lazkanoiturburu, Eider 
Murgiondo eta Nerea zelaia. Argazkian daude guztiak, Arantzazu Bikuña 
eta Idoia Elkorobarrutia irakasleekin.

Akordeoi 
lehiaketara 
joango dira

Saharako kanpalekuaren kontrako erasoaren eta 
tratu txarren kontrako mozioak onartu zituzten
Eguenean egin zuen udalbatzak azaroko osoko bilkura, eta azter-
tutako gaien artean bi mozio onartu zituzten, aho batez: alde 
batetik, Saharako Agdaym Izik kanpalekuaren kontra egindako 
erasoa gaitzesten duen mozioa; eta, beste alde batetik, emakumeen 
aurkako tratu txarren kontrako mozioa. Lehen mozioan, udal-
batzak Marokoko Gobernuari eskatu dio giza eskubideen nazioar-
teko eskubideak, NBEk Mendebaleko Saharako gatazkari buruz 
emandako ebazpenak eta Marokoko legeria bera "errespetatzeko". 
Bestalde, tratu txarren kontrako mozioan, Berdin Sareak egin-
dako adierazpenarekin bat egin zuten.

Mikel Valverde gasteiztarrak 
ilustrazio tailerra egingo du 
etzi Udal Liburutegian, 18:00e-
tan. 7 urtetik gorako neska-
mutikoendako tailerra da  eta, 
sarrera mugatua denez, gon-
bidapenak hartu beharko dira 
kultura etxeko bulegoetan 
edo sarreran. Arbelan pertso-
naiak nola sortzen dituen 
erakutsiko du.

Ilustrazio tailerra 
egingo du Mikel 
Valverdek eguaztenean

Argentinako elkartasun tal-
deak lokala eta edukiontzia 
itxi egin ditu. Hori horrela, 
oraingoz ezin izango da mate-
rialik utzi han. Lokala eta 
edukiontzia gainezka dituzte, 
eta hango kaxak ondo anto-
latu arte itxita egongo dira 
biak ala biak herritarrendako. 
Euren asmoa da abendu hasie-
rarako zabaltzea.

Argentinako lokala eta 
edukiontzia itxita 
daude, oraingoz

Aloña Mendiko mendi sailak 
VII. Mendia eta Natura lehia-
keta antolatu du. Lanak aur-
kezteko azken eguna bihar 
da. Erretratuak Aloña Mendi 
egoitzan utzi behar dira (Atze-
ko kale 18-20). Argazkiak aur-
keztu behar dira 40x50 zenti-
metroko euskarrian; eta, 
atzean jarri beharko da gaia 
eta argazkiaren izena.

Argazki lehiaketara 
lanak aurkezteko 
azken eguna bihar
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Euskararen Nazioarteko Egu-
na girotzen hasteko Tartean 
antzerki taldeak Larria, kutsa-
korra, mendebaldekoa antzez-
lana dakar eguaztenean, aben-
duak 1, Arkupera (19:30). 
Sarrera 4 euro da.

Mikel Martinez aktoreak 
komedia giroko bakarrizketa 
eskainiko du. Patxo Telleriak 
eta Jokin Oregik idatzitako 
testua dauka oinarri antzez-
lanak eta bakarrizketa izan 
arren, hiru pertsonaia egingo 
ditu Martinezek. Osasun publi-
koa eta negozioa gai dituen 
lana barrea sorrarazteko ida-
tzia izan dela diote egileek, 
eta era berean, ukitu "basatia" 
duela.

Pintxo potea abian jarri zuten 
tabernariek erabaki dute dato-
rren eguaztenean, abenduak 
1, denboraldiko azkena egin 
eta ekimena etetea. Izan ere, 
abenduan hainbat jai egun 
daude, zubia lehenengo eta 
Gabonak gero, eta jaiok iraun 
bitartean ez dute pintxo potea-
ren eskaintzarik egingo. Udaz-
kenean jende kopuruak behe-
ra egin du, batez ere eguraldi 
txarra egiten duen egunetan 
–joan den eguaztenean esate-
rako–, baina tabernariak pozik 
daude ekimenak izan duen 
erantzunarekin. 

Datorren urtean, urtarri-
laren 12an hain zuzen eman-
go diote jarraipena berriro.

Ohiko osoko bilkura egingo du 
udalbatzak gaur, hilak 29, (18:00). 
Bi gai dituzte aztertzeko, biak 
hirigintza kontuekin zerikusia 
dutenak. Batetik, orain aste batzuk 
hasiera emandako Kurtzebarri 
eskolaren handitze prozesua behin 
behinean onartuko dute, alega-
ziorik ez delako egon. Gero Jaur-
laritzara bidaliko dute onarpen 
hori, txostena egin dezan.

Bestetik, Bedarretako San 
Migel auzunean igogailuak jarri 
gura izanez gero bete beharreko 
baldintzak onartuko dituzte. 
Horren inguruko azterlana egin 
du Udalak eta etxebizitzen aurreal-
deen itxura errespetatzeko bal-
dintzak ezarri ditu. Eta galderen-
dako tartea ere egongo da.

Kurtzebarri eskolako 
handitze prozesua 
onartuko dute gaur

'Larria, kutsakorra, 
mendebaldekoa' 
antzezlana eguaztenean

Azken pintxo potea 
eguaztenean, 
urtarrilaren 12a arte

M.A.  |  ESkOrIAtzA

Euskararen Nazioarteko Eguna 
da egubakoitzean, abenduak 3, 
eta egitarau polita gertatu du 
Udalak aurten ere, gure hiz-
kuntzaren eguna gogoan izan 
eta ospatzeko. 

Herritarrek –edozein adine-
takoek– egindako marrazkiak, 
leloak, bertsoak, poesiak… zin-
tzilikatuko dituzte egunean 
zehar, Herriko Plazan gertatu-
ko duten gunean. Eta guzti 
horiek gai bakarra izango dute: 
euskara.

Ospakizuna bazkalostean 
hasiko dute Luis Ezeiza herri 
eskolako ikasleek euskal dantzen 
erakustaldia eginda (15:30). 
Gaztaina erreak eskainiko diz-
kiete gero elkartutakoei (16:00) 
eta jandakoan ume eta gazte-
txoek jinkana eta jolasak izan-
go dituzte (16:30). Arratsaldeko 
ekitaldiak agurtzeko txokolate 
beroa banatuko dute (17:30).

Eta gauean (22:30) Zortzi 
begi antzezlana eskainiko du 
Gilkitxaro taldeak, Unibertsi-
tatean.

Dantzak, jolasak, gaztaina erreak 
eta txokolatea egubakoitzean, 
Euskararen Eguna ospatzeko

MIrArI AltuBE  |  ArEtXAbAlEtA

Urkulu urtegia inguratuko duen 
bidegorriaren bigarren zatiko 
lanak hasi dituzte egunotan. Sasoi 
Eraikuntzak enpresa nafarrak 
egingo ditu, hain justu lehenen-
go zatia egin zuenak. Eta eraiki-
tze lanei hasiera emateko ingurua 
gertatzen ibili dira azken eguno-
tan, hau da, urtegi inguruko hesia 
kentzen. 

Etxaluze baserri ingurutik, 
hau da, urtegiko ibilbidearen 
sarreratik, Areantza auzoko bide-
gurutzeraino joango da bigarren 
zatia –eginda dagoenarekin bat 
egin arte–. Urtegi albotik egingo 
dute, errepideari zati bat kendu-
ta. 355 metro luze izango ditu eta 
lanak 125.560 eurotan esleitu dituz-
te –Aldundiaren eta beste era-
kunde batzuen laguntzekin.

itxura berdina 
Bigarren zati hau eginda dagoe-
na baino estuagoa izango da. 2,60 
metro zabal izango ditu, errepi-
deari ezin diotelako gehiago ken-
du. Hala ere, aurrekoaren itxura 
berdina hartuko du, hau da, gorri 
kolorea daukan mikroaglomera-
tuzko lurzorua eta baranda ber-
dinak bide guztian: bata itsuen-
dako gida-lagun eta bestea gur-
pildun aulkian doazenendako.

Areantzako bidegurutzetik 
Goroeta auzoraino doan zatiaren 
lanak uda partean egin zituzten 
eta oraindik seinale eta argibide 
panel batzuk jarri barik egon 
arren zabalik dago.

mantentze lanetarako laguna 
Urkulu egokitu bakarrik ez, zain-
tzea ere gura du Udalak eta horre-
tarako lagun bat hartzekotan 
dabil. Urtegi inguruko mantentze 
lanak egingo ditu horrek eta ber-
tako baserritarren bat izatea gura 
dute. Lan horietarako beharrez-
ko makinak erosiko ditu Udalak, 
eta langilearen kontratazioa Eus-
ko Jaurlaritzarekin dabil nego-
ziatzen. Asmoa da hitzarmena 
sinatu eta lehenbailehen hastea 
lagun bat lanean.Urtegi inguruko bidegorria egiteko gertatze lanak.  |   M.A.

Euskararen aldeko aldarrikapena egiten iazko ekitaldian.  |   ESkOrIAtzAkO udAlA

Egunotan hasi dute Urkuluko 
bidegorriaren bigarren zatia
Etxaluze baserri ingurutik Areantza auzoko bidegurutzeraino joango da

arEtXaBaLEta EskoriatZa

M.A.  |  ESkOrIAtzA

Garabide elkartearen bitartez 
Truke programarekin gure 
artean diren Amerikako hain-
bat herrialdetako ordezkariak 
agurtuko dituzte eguenean, 
abenduak 2, herriko plazan 
egingo duten ekitaldian. Umeen-
dako jolasak egongo dira lehe-
nengo (17:00) eta Udala eta herri 
indigenetako ordezkarien arte-
ko trukea egingo dute gero 
(18:30).

Zortzi lagun 
Hizkuntza gutxituak dituzten 
Amerikako herrietako ordez-
kariak egon dira Garabidek 

gonbidatuta: Guatemalako 
mayak, Ekuadorko kitxuak eta 
Bolibiako aimarak. Zortzi lagun 
guztira, batzuk hizkuntzalariak, 
beste batzuk irakasleak eta 
ikertzaileak ere bai. 

Programa horren helburua 
izan da euskararen berresku-
rapenean egin diren esperien-
tziak ezagutaraztea, horiek euren 
errealitateekin alderatzea eta 
harako egitasmoak martxan 
jartzeko lehenengo hausnarke-
tak egitea. Gainera, hiru herrial-
detako indigenek euren hizkun-
tzen egoeraren berri eman dute 
egunotan hainbat erakunde eta 
elkarteren aurrean. 

Truke programaren bitartez 
etorritako indigenei agur esateko 
jaialdia egingo dute eguenean 

EskoriatZa

M.A.  |  ESkOrIAtzA

Gaur, hilak 29, hasi eta egue-
nera bitartean euskarazko 
liburuen erakusketa egongo da 
bibliotekan (16:30-20:00). Jos-
tailuen erakusketa, ostera, 
Tortolis ludotekan jarriko dute 
(16:30-19:30). 

Bertatik bertara ezagutzeko 
Gabonak ate joka dira eta umeei 
oparitzeko produktuen publi-

zitatea asko ugaritzen da egu-
notan; horregatik Udaleko 
Euskara eta Kultura Sailetako 
arduradunek euskarazko zen-
bait jostailu eta liburu bertatik 
bertara ezagutzeko aukera eman 
gura diete gurasoei beste behin. 
Gainera, bai bibliotekan, bai 
ludotekan, hezitzaileak egongo 
dira gurasoen eta umeen gal-
derak erantzun eta kezkak 
argitzeko. 

Euskarazko jostailuen eta 
liburuen erakusketa dago astean

EskoriatZa

arEtXaBaLEta arEtXaBaLEta arEtXaBaLEta

arEtXaBaLEta

M.A.  |  ArEtXAbAlEtA

Atxagazte gaztelekuko gaztetxoek 
egindako hiru film labur aurkez-
tu dituzte Gaztezulo aldizkariak 
antolatutako I. Bideo Lehiaketa-
ra. Abenduan jakingo dute horiek 
saririk jaso duten. 

Ezin onartu film laburra zaz-
pi lagunek egin dute: Olatz Iriar-
te, Jone Uribeetxeberria, Garazi 
Ortiz de Mendibil, Ainhoa Aza-
rola, Oihane Iturbe, Irene Alva-
rez eta Eider Gabilondo. Gazte-

lekuan eta plaza inguruan koka-
t u  d u t e  l a g u n e n  a r t e k o 
gorabeheren istorioa. 

Bakarrik ez filma beste neska 
koadrila batek egin du: Elene 
Lopez, Jessica Amozarrain, Nere 
Uribetxebarria, Alba Etxeandia, 
Ainhize Barrainkua, Ainhoa Aza-
rola eta Eider Gabilondo. 5,31 
minutu irauten du eta herriko 
hainbat kaletan eta kanposantuan 
egin dituzte grabaketa lanak hil-
dakoekin eta espirituekin zeri-

kusia duen istorioa girotzeko. 
Ez nuen egin behar… filma, 

ostera, bost mutilek egin dute: 
Aitor Elorza, Iker Tena, Dani 
Sanchez, Goratz Romero eta Lan-
der Peña. Zuri beltzean grabatu 
dute eta musikaren bitartez kon-
tatu dute istorioa.

Film labur horiek Gaztezulo 
aldizkariaren webgunean ikus 
daitezke, baita gustukoak bozka-
tu ere: www.gaztezulo.com/
bideo_lehiaketa. 

Gaztelekuko hiru film labur Gaztezulo lehiaketan
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Antzuolan 2009an ospatutako debagoieneko Trikitilarien Eguneko irudi bat.  |   gOIEnA

Edu MENdIBIl  |  ArAMAIO

Debagoieneko Trikitilari Eguna 
Aramaion ospatuko da datorren 
maiatzaren 7an. Trikikalejira 
elkartea arduratuko da antola-
ketaz. Gaur egun adin guztietako 
60 lagun inguru batzen dira herri-
ko trikitilarien inguruan; Josune 
eta Gurutze Uribarren ahizpek 
ematen dituzte eskolak, Josunek 
panderokoak eta Gurutzek soi-
nukoak, hain justu. 

Jon Andoni Axpe Trikikale-
jirako ordezkariak emandako 
informazioaren arabera, Trikiti-
lari Egunak 12.000 euro inguruko 
aurrekontua izango du eta era-
kundeengana joko dute dirula-
guntza eske. Aurten Soraluzen 
ospatu da Debagoieneko Trikiti-
lari Eguna eta orduan 600 bat 
lagun batu ziren herri bazkarian. 
Aramaion beste horrenbeste 
batzea da asmoa. Herri bazkaria 

frontoian egingo dute maiatzaren 
7an. Batzorde ezberdinak eratu-
ko dituzte laster antolaketaz 
arduratzeko.

Bestalde, joan den azaroaren 
12an ospatutako herriko trikiti-
larien egunean, Nafarroan, Gipuz-
koan eta Bizkaiko landetxetan 
asteburua igarotzeko hiru sari 
zozketatu zituzten. 1.752 zenba-
kiaren jabea agertzeke dago orain-
dik. Salturralde baserriko Ele-
jaldetarrei egokitu zitzaien sari 
bat eta bestea Nafarroa aldera 
joan zen.

Eta zozketa berria abian jarri 
du Trikikalejirak. Egin ezazu 
zoriontsu herri oso bat lelopean, 
itxitako errepidea zein egunetan 
zabalduko duten asmatzen duenak 
Dukiena jatetxean bi lagunenda-
ko afaria irabaziko du. Euro baten 
truke ohiko tokietan eskura dai-
tezke kinielarako txartelak.

hitzaldia bihar 
Alaiak erretiratuen elkartearen 
eskutik, Osasun mentala, nola 
zaindu izenburuko hitzaldia izan-
go da bihar, martitzena, kultura 
etxean, 17:00etan. Gaixo mentalen 
eta haien senideen Asafes elkar-
teko kideak etorriko dira hitzal-
dia egitera.

Plan orokorra: azken egunak 
Aramaioko Plan Orokorraren 
gaineko alegazioak aurkezteko 
aukera daukate herritarrek aben-
duaren 13ra arte. Bien bitartean, 
kontsultak egiteko aukera dago 
udaletxean, martitzenero, goizez. 
Txanda eskatu beharra dago 
aurretik udaletxean, 945 44 50 16 
telefono zenbakian. Plan Oroko-
rra  osoko bilkuren aretoan jarri 
dute ikusgai eta, aldi berean, 
www.aramaio.org webgunean 
eskuragarri dago. 

Debagoieneko Trikitilari Eguna 
maiatzaren 7an ospatuko da Aramaion
trikikalejira elkartea arduratuko da antolaketaz eta aurrekontua 12.000 euro 
inguru izango da; herri bazkarian 600 lagun inguru batzea da asmoa

lArrAItZ ZEBErIO  |  ElgEtA

Bizikasi elkartetik dementzia 
gaixotasunei buruz antolatu-
tako ikastaroak aurrera egin-
go duela konfirmatu dute. 
Bederatzi lagunek eman dute 
izena eta gaur 17:00etan eman-
go diote hasiera ikastaroari 
kultura etxean. Herritar gehia-
go interesatuta egonez gero, 
oraindik ere plaza libreak gel-
ditzen dira. Gaur eguerdira 
arteko epea zabaldu dute ize-
na emateko. Interesatuek 943 
76 93 94 telefono zenbakira 
deitu behar dute. Ikastaroa 
Adindu enpresako bi lagunek 
emango dute. Saioak astelehe-
netan eta eguaztenetan egingo 
dituzte 17:00etatik 19:00etara. 
Prezioa 15 euro da.

odol-ateratzeak 
Odol-emaileen elkarteko kideak, 
berriz, pozik dira eguenean 35 
odol-emaile joan ziren-eta odo-
la ematera. "Kopuru polita da. 
Eguraldi txarra zen eta horrek 
ere lagunduko zuen, baina pozik 
egoteko moduko kopurua da", 
esan du elkarteak Elgetan duen 
ordezkari Maria Asun Agirrek. 
Urtean bitan igotzen da senda-
gile taldea Elgetan odol-atera-
tzeak egitera. "Urrian egin ohi 
ditugu udazkeneko odol-atera-
tzeak eta aurten atzeratu egin 
digute txanda, baina ondo joan 
da", esan du Agirrek. Hurrengo 
hitzordua apiril alderako egin-
go dute. Bitartean, Bergarara 
jaits daitezke Elgetako odol-e-
maileak odola ematera. 

Dementzia gaixotasunei 
buruzko ikastaroa hasiko 
dute gaur 9 lagunek
Eguenean 35 lagunek eman zuten odola; 
hurrengo ateratzeak udaberrian izango dira

Elgetar taldea, eguenean, odola ematen.  |   l.z.

ELGEta

aramaio

MIrArI AltuBE  |  lEIntz gAtzAgA

Aspalditxoan dago Nafarroako 
bandera Gatzagan. Ez du jarri 
Udalak, herritar batzuek baizik, 
eta Nafarroako erresumako parte 
izan zela herria aldarrikatu gura 
dute horrekin. 

Herria inguratzen zuen harre-
siko sarrera garrantzitsueneko 
arkuan –San Inazio kalean– dago 
kateak dituen bandera, eta erre-

pidetik pasatzerakoan ere garbi 
ikusten da. Hain zuzen, arku 
horretan Gaztela Leongo armarria 
dago, Gaztelako erregeek jarrita-
koa, eta horren gainean jarri dute 
Nafarroakoa, "aurretik Nafarroa-
ko parte izan zela gogorarazteko". 
Haizeak hara eta hona ibili izan 
du bandera hori, ia apurtu artean, 
baina herritarrek eutsi egin gura 
izan diote aldarrikapenari eta 

ondo lotuta jarri dute, luzaroan 
izan dadin bertan.

nabarralden jasota
Ekimen horrek Nabarralde elkar-
tearen atentzioa eman du eta web-
gunean jaso dute –www.nabarral-
de.com–. Nabarrako Estatua ber-
piztu da Leintz Bailaran izenarekin 
idatzi dute artikulua eta hona ber-
tan esandako batzuk: "Gasteiztik 
itsasalderantz doan bidean dago 
Gatzaga, bere arbasoen lan gatzgi-
leari izena zor dion herria. Arima 
nabarra hiribilduko bizilagunengan 
berpiztu da: horregatik, haien herri-
ko sarrerako atearen harrian gra-
batuta dagoen Gaztelako ezkutua-
ren gainean, Nabarrako bandera 
jarri dute".

Nafarroako bandera dago herrian, 
Nafarroa izan zela aldarrikatzeko 

LEintZ GatZaGa

San Inazio kale sarrerako arkuan dago bandera; 
herritar batzuek jarritakoa da

antZuoLa

ArANtZAZu EZkIBEl  |  AntzuOlA

Antzuolako Udalak Aldundia-
rekin elkarlanean jarritako 
parte-hartze prozesuko azken 
batzarra egingo dute bihar, 
azaroak 30. 19:00etan izango da 
batzarra, Olaranen. Armarria 
abiapuntutzat hartuta, dagoe-
neko hiru batzar egin dituzte 
eta batzar horietan, besteak 
beste, antzuolarren baloreei, 
gertaerei eta identitate kolek-
tiboa osatzen duten ezaugarriei 
buruzko hausnarketa egin 
dute. 

Parte-hartze prozesu hau 
dinamizatzen ibili den Prospre-
ktiker aholkularitza taldeak, 
orain arte egin diren bileretan 
landutako proposamenak aur-
keztuko ditu biharko batzarrean. 
Ondoren, Udalari helaraziko 
zaion proposamena adostuko 
dute. 

Udalari proposatutakoa ez 
da loteslea izango.

udaleko ataria 
Prozesuaren nondik norakoak 
ezagutu nahi ezkero, Antzuo-
lako Udaleko atarian –www.
antzuola.com–, Antzuola parte 
hartzen atalean, prozesuaren 
inguruko informazioa dago 
eskuragarri. Edonork ikus deza-
ke hor dagoen informazioa eta 
edonork egin ditzake prozesua-
ren gaineko ekarpenak.

herritarren parte-hartzea 
Udalak garrantzitsu jotzen du 
herritarren inplikazioa par-
tehartze prozesuan zehar; beraz, 
Udalak herritar guztiak gonbi-
datzen ditu biharko batzarrera. 
Herritarrei protagonismoa eman 
nahian, politikariek ez dute 
parte hartuko batzarrean.

Parte-hartze prozesuko 
azken batzarra, bihar
udalari helaraziko zaion proposamena landuko 
dute biharko batzarrean, 19:00etan Olaranen
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k i r o l a
kirola  

zapatuan Uarkape pilotalekuan hartutako irudiak.  |   JOSEtXO ArAntzAAl

uarkapera joandakoak aho zabalik geratu 
ziren han ikusitako erakustaldiarekin 

Arrasateko Aikido Elkarteak 10. borroka jaialdia antolatu zuen 
500 euro inguru batu zuten Pakistanera bideratzeko

ArANtZAZu EZkIBEl  |  ArrASAtE

Erantzun ona izan zuen zapatuan 
Arrasateko Aikido Elkarteak 
antolatutako erakustaldiak. Uar-
kapera joandako 300 bat ikusleak 
aho zabalik geratu ziren han 
ikusitakoarekin. 

Borroka arteen erakustaldia 
egin zuten. Arrasateko Aikido 
Elkartea, Donostiako Tai chi tal-
dea, Bergarako Shinkyokushinkai 
eta Beasaingo Shurinjikempo 
taldeak elkartu ziren Uarkapen. 
Talde bakoitzak bere borroka 
artea erakutsi zuen.

tai chirekin hasi ziren 
Lehenengo erakustaldia Donos-
tiako Tai chi elkartekoek egin 
zuten. Adinez nagusiak izan arren, 
Uarkapen erakutsi zuten borroka 
arte gogorra eta diziplina handi-
koa dela taichia. Jose Manuel 
Matak azaldu zigun amaieran: 
"Erakustaldia egin dutenak nagu-
siak izan arren, edonork egiteko 
moduko diziplina da". 

Ondoren Arrasatekoen txan-
da etorri zen. Aikido elkartekoek 
gaur egungo garaietara egokitu-
ta dagoen borroka artea erakutsi 
zuten. 

Mata irakasleak adierazi beza-
la, "hiltzeko sortutako" borroka 
da Aikido. Gaur egun, ordea, 
egokitu egin dute eta defentsa-
rako erabiltzen da. Eraso bat 
jasan ezkero, erasotzailea men-
deratzea da aikidoren helburua, 
beti ere erasotzailea hil edo ezer 
apurtu barik. "Min eman daiteke, 
baina ez diozu inongo lesiorik 

uzten", azaldu zuen Mata irakas-
leak erakustaldi amaieran.

Gaineratu zuen, beste borro-
ka arte batzuetan ez bezala, Aiki-
don ez dela indar fisikorik behar. 
"Edonork egiteko moduko borro-
ka da. Norbaitek gehiago ezagu-
tu edo praktikatu gura badu, etor 
dadila Musakolako kiroldegira. 
Han entrenatzen dugu", azaldu 
zuen.

Filmetan moduan 
Hainbat momentu ikusgarri izan 
zituen zapatuko erakustaldiak. 

Adibidez, borrokalariek kristal 
zati txikiz osatutako pasagune 
batetik pasa behar izan zuten. 
Min hartu barik eta lesionatu 
barik egin zuten hori. Filmetan 
moduan. Ikusleak aho zabalik 
geratu ziren.

Ondoren, Bergarako taldeak 
egurrezko oholak, adreiluak eta 
hormigoizko harriak apurtu zituz-
ten eskuarekin. Beste edonork 
min hartzeko moduko ariketak 
egin zituzten; eurak, baina, ez 
ziren lesionatu. Diziplina handiz 
egin zuten erakustaldia.

Azkenik, borroka arteak ema-
kumearen defentsarako ere balio 
duela erakutsi zuten. Bikote batek 
egin zuen erakustaldia: gizona 
emakumea erasotzera joan zen, 
baina emakumeak indarra era-
bili barik gizona menderatu 
zuen.

dirua Pakistanerako 
Erakustaldiko sarrerekin batu-
tako dirua Pakistanera bidera-
tuko dute, udan izandako uhol-
deetan kaltetuak izan ziren herri-
tarrak laguntzeko. 

Arrasateko AIkido Elkarteko 
irakasle da Jose Manuel Mata. 
zapatuko erakustaldiak izandako 
erantzunarekin pozik zegoen; uste 
baino jende gehiago joan zela 
adierazi zigun ekitaldi amaieran. 
Zer da aikido?
borroka arte bat da, edo hainbat borro-
ka arteren nahasketa dela esan dai-
teke. Egin dena da borroka arte horiek 
eguneratu, egokitu gaur egungo garaie-
tara. borroka arte ia denak orain dela 
500 urte ingurukoak dira. hiltzeko 
sortutako artea da; orduan esan izaten 

zen, "kolpe bat, hildako bat" zela. gaur 
egun horrek ez dauka zentzu askorik, 
izan ere norbait hiltzen baduzu bada-
kizu nora zoazen.
Erasotzailea menderatzean datzan, 
baina ezer apurtu barik.
Eraso bat jasan ezkero, erantzuna izan 
behar da erasotzailea menderatzea 
baina hausturarik sortu barik; min 
eman daiteke, baina ez diozu ezer 
apurtzen. 
kirola da?
Ez, ez da kirola, filosofia edo diziplina 
bat dela esan daiteke. kirola da kara-

tea, judoa… baina aikido ez. Orain dela 
urte askoko borroka arteak direnez, 
eta gaur egun jendea hiltzen ibiltzeak 
ez duenez zentzurik, kirol arauetara 
eta lehiakortasunera egokitu dira.

Pakistango uholdeetan kaltetuta-
koak laguntzeko erabiliko duzue 
dirua?
bai, gobernuz kanpoko erakundeei 
laguntzeko erabili izan dugu erakus-
taldiko dirua. Oraingoan, Pakistane-
rako batu dugu dirua. nik uste nuena 
baino jende gehiago etorri da eta pozik 
gaude alde horretatik. 
Norbait aikido zer den jakiteko gogoz 
baldin badago, nora joan behar 
du?
Etor daitezela Musakolako kiroldegi-
ra, gogo handiz gaude-eta jende berria 
hartzeko. gogoa bakarrik behar da 
borroka arte honetan, ez da fisikoki 
inongo baldintzarik behar aikido prak-
tikatzeko.
urtean zehar, zenbat erakustaldi 
egiten dituzue?
urtean erakustaldi bakarra egiten dugu 
Arrasaten. baina, beste erakustaldi 
batzuk ere egiten ditugu, erakunderen 
batek eskatu ezkero.

Jose Manuel Mata.  |   A.E.

"Erasotzailea menderatzea 
da aikido, baina erasoan 
ezer apurtu barik"

JosE manuEL mata | IrAkASlEA

datua

Sarrerekin lortu zuten dirua 
500 euro inguru da. Hain 
zuzen, diru kopuru hori 
bideratuko dute 
Pakistanera.

500
EurO

Borroka artEak
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Beste behin ere, Debagoieneko 
atleten presentzia handia izan 
da Donostiako maratoian. Aur-
tengoan, 73 lagun iritsi dira Anoe-
tako estadioan jarritako helmu-
gara. 

Ibarrekoei dagokienez, onenak 
izan dira: gizonezkoetan, Antzuo-
lako Unai Narbaiza (2:40:01), Ber-
garako Xabier Elkoro (02:44:23)eta 
Bergarako Joxu Arana (02:45:44); 
eta, nesketan, Arrasateko Nere 
Arregi (03:26:04), Oñatiko Trini 
Blazquez (3:34:24) eta Bergarako 
Agurtzane Lete (03:47:43) izan ziren 
azkarrenak.

hotz handia izan zuten 
Eguraldiari dagokionez, hotz 
handia egin zuen atzokoan; hala 
ere, euririk ez zuen egin ia las-
terketa guztian. Antolatzaileak 
pozik geratu ziren lasterketak 
emandakoarekin; zaleak bikain 
portatu zirela esan zuten.

Behobia Donostia irabazi 
ondoren, Rafa Iglesias maratoia 
irabazi eta errekorra egiteko 
gogoz zebilen; azkenean, baina, 
bigarren postuarekin konforma-
tu behar izan zuen. Elijah Mutu-
ri kenyarra izan zen irabazlea, 
2:13:19ko denbora eginda. Neske-
tan, Tirhas Enun etiopiarra izan 
zen azkarrena (2:38:47).

azkoitian, varela garaile 
Azkoitiko VI.herri lasterketan 
(10 kilometro) Yerai Varela oña-
tiarra izan zen irabazlea: 30:47ko 
denbora eginda. Marisol Ramos 
bigarrena izan zen (37:12).

79 debagoiendarrek amaitu dute 
Donostiako 33. nazioarteko maratoia

debagoiendarren artean lehena unai narbaiza antzuolarra izan da
Emakumeei dagokienez, lau debagoiendarrek amaitu dute lasterketa

w

Sailkapena
ANtZuOlA

52 Narbaiza Gantxegi,  Unai 02:40:01
379 Larrañaga Kortabarria,  Mikel  02:59:19 
1395 Aranguren Ezkurra,  Asier 03:29:48
1781 Errasti  Jauregi,  Josu 03:44:18

ArEtxABAlEtA

469 Zubir ia Murguzur,  Mikel 03:03:24 
682 Etxebarria Gutierrez,  Oier 03:10:51 
692 Duran Garcia,  Anastasio 03:11:02 
1035 Guenechea Mondragon, Igor  03:20:38
1400 Aguirre Gabilondo, Igor 03:29:14
1958 Del Palacio Alvarez, Luis Mari 03:51:18
2114 Alvarez Imaz,  Eneko 03:59:00

ArrASAtE

93 Sarabia Ugarte,  Iker 02:46:13
372 Osinaga  Astigarraga, Jon 02:59:17
470 Martinez Perez,  Igor 03:02:48
529 Delgado Iglesias,  Angel 03:05:57
652 Romero Calderon, Rafael 03:10:18
677 Blazquez Bueno, Angel 03:10:49

686 Rayo Aguado, Javi  03:10:56
725 Etxebarria Etxagibel,  Oxel 03:11:55
970 Galan Gomez, Amalio  03:18:49
1030 Larrea Beldarrain,  Kepa 03:20:54 
1192 Arregi Sagasta,  Nere 03:26:04
1203 Arregi Sagasta,  Arkaitz  03:26:24
1877 Urrutia Garaitonandia,  Iñaki  03:47:08
2120 Ibabe Ruiz De Azua, Unai 03:59:53

BErgArA

71 Elkoro Fernandez,  Xabier 02:44:23
88 Arana Oregi,  Joxu 02:45:44 
111 Moreno Castelo,  Edu 02:47:30 
133 Garitano Zuazola. ,  Ander  02:49:01 
205 Aquizu Barrutia, Jose Antonio 02:53:55 
311 Ibarra Moñux, Jabi 02:57:49 
376 Agirrebeña Oteo, Iban 02:59:29 
440 Moreno Castelo,  Jabi 03:01:56 
522 Lazkano Bikendi,  Xabier 03:05:44 
544 Eraña Arroiabe, Aitor 03:06:58 
559 Guridi  Alustiza,  Martin 03:07:22 
605 Lascurain Zubia,  Aitor 03:08:40 

735 Rodriguez Cuesta,  Fer 03:12:22 
791 Pagaldai Urresti ,  Iñigo  03:14:13 
908 Urriolabeitia Milikua, Alberto 03:17:10 
956 Basauri  Gamboa, Igor 03:18:47 
1154 Lete Aramburu, Josu 03:25:02 
1155 Egino Zabaleta,  Jesus  03:25:06 
1194 Guridi  Alustiza,  Imanol 03:26:04 
1204 Diaz Roman, Jesus  03:26:37 
1453 Gartzia Beristain,  Asier 03:32:15 
1454 Aguirrezabal Beit ia,  Ramon 03:32:17 
1587 Arriola Lazkano, Juan Luis 03:36:06 
1601 Azcárate Leturia,  Sabino 03:37:35 
1603 Anduaga El ias,  Jose Mari  03:37:41 
1692 San Torcuato Perez,  Carmelo 03:40:03 
1678 Aranburu Mujika,  Basi 03:40:33 
1864 Gonzalez Martinez ,  Joaquin  03:47:11 
1882 Lete Larrañaga, Agurtzane 03:47:43 
1990 Errasti  Opakua, Ander  03:54:27 
2062 Juarros Laskurain,  Aritz  03:56:49 
2059 Larrea Arana, Manuel Jose 03:57:27 
2186 Verguizas Nieto,  Antonio 04:04:53

ESkOrIAtZA

100 Lazkano Arana, Igor 02:46:41 
1871 Camuesco, Alberto 03:46:45 
2239 Agir iano, Ander 04:09:23

OñAtI  
219 Jausoro Murgiondo, Ibon 02:54:33 
0350 Negreira Cobas, Jose Antonio 02:58:43
454 Osinaga Beit ia,  Asier 03:02:48 
622 Korkostegi Dominguez,  Igor 03:09:01 
760 Urtaza,  Andoni 03:13:21 
933 Varela Fernandez,  Matias 03:18:12 
1225 Iñurr itegi Alzelai ,  Xabier 03:26:42 
1405 Sasiain Diaz De.,  Arkaitz 03:29:33 
1525 Blazquez Diaz,  Trini  03:34:24 
1709 Murguzur Orueta,  Asier 03:41:52 
1796 Aiastui  Egaña, Rufino 03:44:30 
1798 Sancho Orueta,  Fel ix 03:44:52 
1941 Aginagalde Astigarraga, Miren 03:50:16 
1942 Lukas Etxarr i ,  Imanol 03:50:17 
1944 Jausoro Arregi,  Ander 03:50:17 
1943 Aginagalde Elexpuru, German 03:50:20 
2079 Odriozola Agirrezabal,  Jesus  03:56:24 
2397 Larrea Alava, Alberto 04:37:36

i T u r r i A :  w w w. M A r AT O N d O N O S T i A . c O M

atLEtismoa
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JulEN IrIONdO  |  ArrASAtE

Etxean erregulartasunik lortu 
ezinda jarraitzen du Mondrak 
zapatuko derbiaren ondoren; 
Bergarak, ostera, lortu ditu etxe-
tik kanpo denboraldiko aurrene-
ko puntuak, zapatura arte Ago-
rrosinen batuak baitzituen sail-
kapeneko guztiak. 

Oraingoan ere esku hutsik 
geratzeko bidean izan ziren maho-
neroak, partidua hasi eta bereha-
la egin zuen-eta gola Mondrak. 
Zazpigarren minutua zen: Oier 
Arregik zelai erdian baloia har-
tu eta eskuin hegaletik ezkerre-
ra bidali zuen kolpe loratuz; 
baloira parean iritsi ziren Ber-
garako atzelaria eta korrikaldi 
luzea eginda zetorren Jon Zaba-
leta Arrasatekoa; elkarren arte-
ko talkan Mondrako jokalaria 
atera zen garaile, eta baloia arean 
jartzeko moduan geratu zitzaion. 
Jarri zuen, baina Bergarako 
atzealdearendako urruntzeko 
arazo barik; atzelariak, baina, 
baloiari ematerako orduan, huts 
egin eta opari geratu zitzaion 
Muruari, area txikian; fusilatu 
egin zuen Asier Lopez, bergara-
rren atezaina. Jon Muruamen-
diarazek denboraldiko bigarren 
gola zuen.

Partiduak zituen minutu apu-
rretan ez zen Bergarakoen antze-
rako lehenengo hutsegitea, eta 
Oskar Maiztegiren taldeak larru-
tik ordaindu zuen hasierako 
atzealdeko tinkotasun falta. 

Lehen zatian beste golik ez 
Saiatu zen hurrengo minutuetan 
Bergara Mondra erasotzen. Mar-
kel Ilzarbe nabarmendu zen zere-
gin horretan; ezker hegaletik 
egindako saiakeretan oinetan 
kalitatea duen jokalaria dela era-
kutsi zuen, nahiz eta lehenengo 
ordu laurdena betetzerako taldeak 
egindako jokaldi ederrean beza-
la azken jaurtiketarekin asmatu 
ez. Bergararen aurreneko auke-
ra ona falta jaurtiketaz iritsi zen.  
Area ertzetik jo zuen, indartsu 
baina ate erdira, Jokin Balzategik; 
Ander Ruiz de Azuak ez zuen 
baloia hartzerik izan, baina urrun-
du egin zuen. 

Eta handik gutxira Mondraren 
erantzuna. Muruak baloi luzea 

jaso eta jaitsi, eta oinaren pun-
tarekin indartsu ate aldera, bai-
na kanpora gutxigatik. Mondra-
ren gol bakarrarekin amaitu zen 
lehenengo zatia. 

Aurreneko zati horretan inda-
rrak nahikoa parean egon baziren, 
bigarrenean gehiago izan zen 
Bergara. Iban Rodriguez etxekoen 
entrenatzaileak ere amaieran 
zioen ez zuela halako aldaketarik 
espero mahoneroengandik. Indar-
tsu zelairatu ziren, eta Imanol 
Cabanillasek eman zuen lehenen-
go abisua, bosgarren minutuan, 
area barruan baloi soltea jaso 
eta gora botata. 

Bigarrenean, baina, ez zuen 
barkatu Cabanillasek. Mondrako 
erdiko atzelari batek lekua galdu 
eta zuloa utzi zuen defentsaren 
erdi-erdian, Bergarako aurrelariak 
pasea jaso eta gainditu zuen Ruiz 
de Azua. 

Ez ziren, baina, berdinketa-
rekin konformatu, eta ahaleginean 
jarraitu zuten kanpokoek. Mon-
draren erdilari batek buruarekin 
atzera orraztutako baloia Iñigo 
Machok jaso zuen atzelariei abia-
duran irabazita, baina oraingoan 
Mondrako atezainak oinekin 
geratu zuen jaurtiketa; hurrengo 
jokaldian ere areatik irten behar 
izan zuen baloia urruntzera. 

Bigarrena, falta errematatuta 
Laster, 72. minutuan heldu zen 
urdinen bigarrena: falta jaurti-
keta buruz errematatu zuen saree-
tara Andoni Nafarratek. Bergarak 
eskura zuen etxetik kanpo aurre-
neko garaipena lortzea, eta azke-
nera arte eutsi zion emaitzari, 
estutasun asko barik; Mondrak 

ez zuen aukerarik sortu ordutik 
partidu amaierara. Murua berak 
ere onartzen zuen gero: "Nik uste 
merezita irabazi duela Bergarak". 
Oskar Maiztegi bergararren entre-
natzailea pozik zegoen lortuta-
koarekin: "Bazen ordua kanpoan 
irabazteko; gauza bategatik edo 
besteagatik ez dugu orain arte 
punturik lortu kanpoan, gaurkoa 
plaza polita zen eta kostata baina 
irabazi egin dugu".

Epailearen lanak ere merezi 
du aipamen bat zapatuan Moja-
tegin gertatutakoak kontatzera-
koan. Ez zen ondo ibili: errazegi 
geratu zuen jokoa, futbolean ohi-
koak eta legezkoak diren kontak-
tuak ere zigortuz; zenbait jokal-
di garbitan huts egin zuen har-
tutako erabakietan; eta ezer izan 
ez zuen partiduan –falta gogor 
bakarra– hamabi txartel atera 
zituen, bost protesta egiteagatik, 
edo hobeto esanda, epaileak har-

tutako erabakiarekiko desados-
tasuna azaltzeagatik –gehienetan 
arrazoiz–, protestak ere ez ziren 
sutsuegiak izan- eta. Horrelako 
batean erakutsi zion Kepa Mer-
caderri bigarren horia, eta Mon-
drak gizon bat gutxiagorekin 
jokatu zituen azken minutuak.

Datorren jardunaldian Tolo-
san jokatuko du Arrasateko tal-
deak: "Entrenatzailea aldatu dute 
eta azkeneko partiduetan hobeto 
ari dira; baina gu ere nahikoa 
ondo gabiltza kanpoan, eta ira-
baztera joango gara", zioen 
Muruak.

Bergarak, berriz, beste derbi 
bat izango du asteburuan, Aloña 
Mendiren kontrakoa, Oskar Maiz-
tegik gisa honetara ikusten due-
na: "Aloña ez dabil ondo, baina 
taldea badu eta ez da erraza izan-
go. Gaurkoaren antzerako parti-
dua izango da: tentsio handikoa 
eta borrokatua".

goiz jasotako golari buelta 
eman eta merezita irabazi 
dute mahoneroek derbia

zazpigarren minuturako aurretik zen Mondra, 
bergararrek egindako hutsa Muruak aprobetxatuta
bigarren zatian indartsu atera zen bergara, eta 
jokoan zuen nagusigoa markagailura eraman zuten

Izan zuten lehia Mondrak eta Bergarak zapatuan Mojategin eta, Muruak etxekoak aurretik jarri arren, puntuak mahoneroendako izan ziren azkenean.  |   JOSEtXO ArAntzAbAl

EmaitZa

1-2
MOndrA

bErgArA

Mondra: ruiz de Azua, roa (Nuñez, 
72. min.), Loiti, Tena, Mercader, garin, 
Arregi (Losada, 65. min.), Lander, 
Murua, Lopez eta zabaleta.
bergara: Lopez, Elorriaga (Arruti, 87. 
min.), garitano, Arazkonaga, Nafarrete, 
Agirre, catalan (Azpiazu, 55. min.), 
ilzarbe, Macho (crespo, 90. min.), 
baltzategi (iñurrieta, 55. min.) eta 
cabanillas (ibañez, 62. min.).
golak: 1-0: Murua, 7. minutuan. 1-1: 
cabanillas, 60. minutuan. 1-2: 
Nafarrete, 72. minutuan.

FITXA TEkNIkOA

JulEN IrIONdO  |  OñAtI

Lehenengo zatian nahikoa txukun 
ibili ziren oñatiarrak, eta mar-
kagailuan aurretik ere jarri ziren; 
pena berehala lortu zutela ber-
dinketa oiartzuarrek. Hogeigarren 
minutuaren bueltan iritsi zen 1 

eta 0ekoa. Alboko sakea luze ate-
ra zuten gorriek, Palacinek orraz-
tu egin zuen buruz eta Idigorasek 
errematea egin. Zutoina jo zuen 
baloiak, eta Xabi Agirrek bultza-
tu zuen sarera azkenean. Zori-
txarrez, baina, minutu bat geroa-

go iritsi zen berdinketa, falta 
eztabaidagarri baten ondorioz. 

Bigarrenean okerrago 
Bigarren zati hasieran egin zuten 
Oiartzungoek bigarren gola; kol-
pea izan zen gorriendako. Izan 
zituzten etxekoek ere bigarrena 
egiteko zenbait aukera polit –lan-
ga bat tartean–, baina asmatu ez 
eta gainera golarekin erantzuten 
zuten kanpokoek puntuko. Oiar-
tzunen atezaina egotzi egin zuten 
baloia areatik kanpora eskuare-
kin ukitzeagatik, baina hori ere 
ezin izan zuten aprobetxatu. 

kolpe galanta, berriz ere, 
aloña Mendirendako
hiru partidu egin dituzte galdu gabe, baina zail 
segitzen du egoerak Oiartzunekin 1 eta 4 eginda

Aloñak gola egin eta laster lortu zuen berdinketa Oiartzunek.  |   JOSEtXO ArAntzAbAl

FutBoLa

FutBoLa
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Izan zuten lehia Mondrak eta Bergarak zapatuan Mojategin eta, Muruak etxekoak aurretik jarri arren, puntuak mahoneroendako izan ziren azkenean.  |   JOSEtXO ArAntzAbAl

oskar maiZtEGi 
bErgArAkO EntrEnAtzAIlEA

iBan rodriGuEZ 
MOndrAkO EntrEnAtzAIlEA

"Urduri edo tentsio barik atera 
gara eta gola jaso dugu. Baina nik 
uste gero, lehenengo zatian, 
Mondra baino gehiago izan garela; 
eta bigarren zatian garbiago. 
Berdinketarekin morala hartu dugu 
eta bigarrena egitea lortu dugu".

"Ez dakit zer gertatzen zaigun 
etxean puntuak ez ateratzeko. 
Futbolean ere ez dugu ondo 
egiten. kanpoan, ostera, gauzak 
garbiago ditugu agian. Etxean ez 
dira paseak ateratzen, ez gara 
baloietara iristen...".

saskiBaLoia

Kanpoan jokatu dute jardunal-
di honetan emakumeen ligako 
bi ordezkari debagoiendarrek. 
Mondrak 1 eta 3 irabazi dio 
Anaitasunari, eta Arizmendik 
2 eta 1 galdu du Mutrikun. Sail-
kapenean bigarren daude arra-
satearrak, Eibar liderrarengan-
dik bi puntura. Zazpi garaipen 
dituzte honekin, eta berdinke-
ta eta porrot bakarra. Arizmen-
di laugarrena da hamar pun-
turekin.

Mondrak azkoitian 
irabazi eta arizmendik 
Mutrikun galdu

Oso gaizki ekin zioten parti-
duari Aretxabaletako jokalariek, 
eta konturatzerako –ordu erdia 
betetzerako– hiru gol zituzten 
kontra. Bigarren zatian hobera 
egin zuen taldeak, eta bi joka-
lari gutxiagorekin geratu zen 
gainera Anaitasuna. Horrela, 
azken hamar minutuetan bi 
gol egin zituen Beñat Etxabek, 
baina partidua berdintzeko 
hirugarrenik ez zen iritsi zori-
txarrez.

3 eta 2 galdu zuen 
aretxabaletak 
anaitasunaren zelaian

JulEN IrIONdO  |  OñAtI

Partidu guztiak irabazita iritsi 
zen Easo Zubikoara, baina lide-
rra bera ere jausi zen Sustrai 
Aloña Mendiren kantxan. Eta 
hori oñatiarrak ez zirela parti-
duan ondo sartu. Aurreneko 
laurdenean alde handia hartu 
zuten kanpokoek –4 eta 17 egon 
ziren–, eta horretan zeresan 
handia izan zuen, besteak beste, 
gorriek huts egindako jaurtike-
ta libreek –bost zehazki; biga-
rrenean beste sei–. 

Dena dela, bigarren laurde-
nerako gai izan ziren oñatiarrak 
Easoren aldea jateko, eta handik 
aurrera pare-parean egon zen 
partidua, alde txikiekin. Mar-
kagailua parekatu eta gerora 
ere horrela mantentzeko garran-
tzitsuak izan ziren, adibidez, 
atsedenaldiaren aurretik eta 
ostean, minutu gutxiko tartean, 
Mikel Biainek egindako bost 
hirukoak. Baita, saiakera des-
berdinen ostean, etxekoek donos-
tiarrak geratzeko defentsa apro-
posarekin asmatu izanak ere: 
"1-3-1 defentsarekin, euren bar-

neraldi guztietan gure pibot 
nagusia erdian topatzen zuten", 
zioen Xabier Igartua entrena-
tzaileak.

Atsedenaldira 31 eta 32 iritsi 
zen partidua, eta azken laurde-
nari ekiteko ere ez zegoen alde 
handirik markagailuan. Minu-
tu erabakigarrietan, ordea, ondo 

jokatzen jakin izan zuten etxe-
koek eta, besteren artean, par-
tidu hasierako akatsak zuzendu 
eta jaurtiketa libreetan asmatuz 
Zubikoan geratu zen garaipena. 
Partidua irabazteko azken jabe-
tza bat izan zuen Easok, baina 
donostiarrek ez zuten jaurtike-
tan asmatu. 

Mallabiabarrena, bi aurkariren aurrean saskiratzea egiten.  |   JulEn IrIOndO

oñatiarrek lidertzara egin dute 
jauzi, orain artekoa menderatuta
Atzetik hasi arren, defentsan oinarrituta buelta eman zioten gorriek

EmaitZa

75-73
SuStrAI AlOñA MEndI

EASO PAStAS ArruAbArrEnA

JOSEtXO ArAntzAbAl

Ez zuen zereginik izan kanpanzar ARTk zapatu arratsaldean Mojategin  
Elorrioren kontra jokatutako partiduan. Partidurik galdu gabe –bakarra 
berdinduta– iritsi ziren bizkaitarrak Arrasatera, eta horrela egin zuten 
alde. Jokoaren arlo gehienetan nagusitu zitzaizkien etxekoei, agerian 
geratu zen talde indartsua dutela. Arrasatearrek bi entsegu egin 
zituzten, baina bestela ezagun utzi zuten ganoraz entrenatu ezinda 
dabiltzala. Jokalariek erakutsitako jarrera, behintzat, ona izan zen.

12 eta 32 galdu 
kanpanzarrek 
elorriorekin 

ErruGBia

FutBoLa FutBoLa
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JOSEtXO ArAntzAbAl

Euskal ligako Eskoriatzak ezin izan zuen mendean hartu Inter 
Eder taldea atzo etxean. Atsedenerako 27 segundo falta zirela 
egin zuten lehenengo gola donostiarrek. Eskoriatzak gogor 
estutu zuen bigarren zatian, baina bigarren gola jaso ondoren 
ezin izan zuten ezer egin. 

eskoriatzak 0-2 galdu du etxean 
arEto FutBoLa

EskuBaLoia

ArANtZAZu EZkIBEl  |  ArrASAtE

Arrasateko taldeak ezin izan zuen 
sei goleko abantailari eutsi. Par-
tidua menderatuta zutela ematen 
zuenean, etxeko jokalariak behe-
ra etorri ziren; hala, azkeneko 
minutura arte borrokan egon 
arren, ez ziren gauza izan gola 
egin eta partidua berdintzeko. 

Edu Orgazek harmailatik 
ikusi behar izan zuen zapatuko 
lehia. Aranburuzabala, Zubiaurre, 
Santos, Kruzeta, Aldanondo, Isas-
mendi eta Herrerok hasi zuten 
lehia. Hasierako minutuetan par-
tiduari neurria hartzea kosta 
zitzaien arrasatearrei; ondorioz, 
lehenengo minutuetan 1-4 atzetik 
joan ziren. Poliki-poliki, baina, 
defentsan hobetu eta partiduaren 
jabetza hartu zuten. Aldageleta-
ra 16-14 aurretik iritsi ziren etxe-
koak.

tentsio handiko uneak 
Bigarren zatia ondo hasi zuten 
Orgazen mutilek. 10. minuturako 
sei goleko aldea hartu zuten (23-17). 
Baina, defentsan egindako hutse-
giteen ondorioz, Hondarribiak 
tartea murriztu zuen. Azkeneko 
zazpi minutuetan 26-26 berdindu 
zuen lehia Hondarribiak.

Hala, tentsio handiko uneak 
bizi izan ziren Musakolako kan-
txan. Azkeneko minutuetan Calle-
jak penalti bat huts egin zuen; 
eta Hondarribiarren atezainak 
hainbat gol aukera garbi geratu 
zituen. Hala, gol bakarreko aldea-
rekin irabazi zuen Hondarribiak 
arrasatearren kantxan.Nestor Calleja jaurtiketa egiten.  |   JOSEtXO ArAntzAbAl

sei goleko abantaila hartu ondoren behera 
etorri eta galdu egin zuten etxekoek
Azkeneko minutuetan lwhia berdintzeko aukera izan zuen Arrasatek

EmaitZa

29-30
FOrd MugArrI ArrASAtE

hOndArrIbIA

ERREgIONAL OhOREZKO mAILA

EmAItZAK

Trintxerpe-roteta 3-2
Hondarribia-zumaiako 1-4
Aloña Mendi-Oiartzun 1-4
Mondragon-bergara 1-2
real union-Tolosa 2-2
Anaitasuna-Aretxabaleta 3-2
Aurrera-idiazabal 1-0
Ordizia-pasaia 1-3
Hernani-berio 2-0

sAILKAPENA

  TALdEA p j
 1 pasaia 28 12
 2 Hernani 28 12
 3 Anaitasuna 25 12
 4 Oiartzun 21 12
 5 Aurrera 20 12
 6 real union 19 12
 7 Mondra 18 12
 8 Aretxabaleta 17 12
 9 Trintxerpe 16 12
 10 bergara 15 12
 11 Hondarribia 15 12
 12 idiazabal 13 12
 13 Tolosa 13 12
 14 berio 13 12
 15 Ordizia 12 12
 16 Aloña Mendi 11 12
 17 zumaiako 8 12
 18 rotera 7 12

hURRENgO jARDUNALDIA

berio-roteta
zumaiako Trintxerpe 
Oiartzun Hondarribia 
bergara-Aloña Mendi 
Tolosa-Mondra
Aretxabaleta-real union 
idiazabal-Anaitasuna 
pasaia-Aurrera 
Hernani-Ordizia

F U t b O L A

ERREgIONAL PREFERENtEA

Aretxabaleta b-Amaikak bat 0-0

Mutriku - Mondra b 7-1

Antzuola-zestoa 2-2

1. ERREgIONALA

Aretxabaleta c-Eibartarrak 4-0

bergara b-Soraluze 0-3

OhOREZKO gAZtEAK

Amaikak bat - Aloña Mendi 1-4

Añorga-Mondra 3-2

LEhEN mAILAKO gAZtEAK

Arizmendi udA - Eibartarrak 0-1

urki - Aretxabaleta b 2-0

bergara b - Arizmendi 1-9

OhOREZKO KADEtEAK

bergara-Aretxabaleta Arizmendi 1-3

KADEtEEN LEhENENgO mAILA

Aretxabaleta b- bergara b 4-1

Aloña Mendi b - Aloña Mendi 1-2

Arrasate - ilintxa 4-1

Arizmendi udA atsedena

EmAKUmEZKOAK

Mutriku-Arizmendi 2-1

Anaitasuna - Mondra 1-3

EUsKADIKO txAPELKEtA

Ford Mugarri A. - Hondarribia 29-30

PREFERENtEA, EmAKUmEA

basusta - Aloña Mendi 18-15

LEhEN tERRItORIALA

Eibarko Haritza - Arrasate 29-18

bIgARREN tERRItORIALA

urola - izarraitz Aloña Mendi 24-38

gAZtEAK, gIZONEZKOAK

Ordizia-Aloña Mendi 22-32

gAZtEAK, EmAKUmEZKOAK

Aloña Mendi-Egia 20-21

KADEtEAK, gIZONEZKOAK

Egia-Soraluze 48-18

Amenabar-berezao Aloña Mendi 30-28

KADEtEAK, EmAKUmEZKOAK

Ordizia-Aloña Mendi 17-17

Aiala-Aloña Mendi b 23-18

E s K U b A LO I A
LEhEN mAILA NAZIONALA

Sustrai Aloña Mendi-Easo 75-73

Mu-urdaneta 86-79

sENIOR gIZONEZKOAK

Mu-Easo berri 44-65

sENIOR gIZONEZ., 2. mAILA

Errotaundi-Sustrai Aloña 50-63

sENIOR EmAKUmEZKOAK

bilintx- Eskoriatza 35-57

gAZtE gIZONEZKOAK, PARtA.

Mu-bkL 43-78

Aloña Mendi-Take Tolosa 00-00

Soraluce atsedena

gAZtE EmAKUmEZKOAK, PARt

Andraitz-Aloña Mendi 00-00

KADEtE gIZONEZ. ERRENDI.

Mu-Easo 96 00-00

KADEtE gIZONEZ. PARtAID.

colchones-Aloña Mendi 61-56

Mu-Soraluze 38-96

KADEtE EmAKUmEZ. ERREND.

Eskoriatza-Añorga 42-33

sAs K I b A L O I A
EUsKADIKO txAPELKEtA

Eskoriatza-inter Eder 00-00

gIPUZKOAKO bIgARREN m.

Aretxabaleta-gamon Naturista 9-4

gIPUZKOAKO hIRUgARREN m.

pub Elorri-Aloña Mendi 1-3

A R E tO  F U t b O L A

sENIOR EUsKADIKO txAPEL.

kanpanzar ArT-Elorrio 12-32

E R R U g b I A

GurE 
kiroLa
GoiEna tELEBista 
harmaiLatik
AStElEhEnErO, 
21:25EAn
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xABIEr urtZElAI  |  ArrASAtE

Gurasoengandik datorkio Ando-
ni Epelderi, lagunendako Antxon 
(Arrasate, 1970), argazkilaritza-
rekiko zaletasuna. SR taldearen-
dako egiten du lan, Snowboard 
aldizkariko argazki editorea da, 
eta Pedalier aldizkariko argazki-
laria. Ziklismo denboraldia amai-
tuta –Mallorcan erreportajeren 
bat du esku artean– laster elu-
rretan ibiliko da Arrasatekoa, 
snow denboraldiak emango dituen 
argazki on horien bila.
Snowboard egitetik, taula alde 
batera utzi eta argazkiak ateratze-
ra; zaletasuna ogibide.
Bai, eta egia esan, kasualitatez 
izan zen. Snow egiten genbiltzan 
egun batean argazki kamera har-
tu nuen, eta orduan ateratako 
argazki batzuk aldizkari batera 
bidali eta argitaratu egin zizki-
daten. Halaxe hasi zen dena.
denak elurretan gozatzen dabil-
tzanean, norbera lanean. 
Dagoeneko ohituta nagoen arren, 
gazteago nintzenean amorratuta 
ibiltzen nintzen. Taula gainean 
ibiltzeko egiten duen egunarekin, 
eta ni argazkiak ateratzen! [Barre] 
Argazkiak ateratzeko eguraldi 
txarra egiten duenean aprobe-
txatzen dut elurretan apur bat 
ibiltzeko.
Ezin da argazkiendako egun apro-
pos bat snowa egiten galdu.
Ez, eta Pirinioetan gutxiago, batez 
ere elurra gutxitan egoten delako 
kalitate oso onaz. Beste leku 
batzuetan askotan izaten dira 
kondizio onak, baina ez Pirinioe-
tan, eta horiek aprobetxatu egin 
behar dira.
Eta elurretatik errepidera, bizi-
kletan dabiltzanei argazkiak 
ateratzera.
Bai, orain dela bost urte sortu 
zen Pedalier aldizkaria, eta biga-
rren zenbakian-edo hasi nintzen 
Pedalierrerako argazkiak atera-
tzen. Erabat ezberdina da, gus-
turago ibiltzen naiz elurretan, 
baina baditu bere gauza onak.
Argazkilari ikuspuntutik ere, ezber-
dina izango da lana.
Bai, elurretan askoz ere zailagoa 
da lan egitea. Pedalieren ziklisten 
lehen planoak atera beharrean 
normalean parajeak ateratzen 
ditugu, horren bila ibiltzen gara. 
Txirrindularitzako aldizkari espe-
zializatuetan, Contadorren sufri-
mendu aurpegi bat ateratzeko 
balio du lehen planoak, baina 
zikloturistei zuzendutako aldiz-
kari batean, argazkian atera behar 
dudan ziklista hori ez bada eza-
guna, nahiago izaten dugu para-
je eder horiei argazkia atera-
tzea.

teknikoki elurretan lan egitea zai-
lagoa izango da.
Bai, elurretan argazki on bat 
ateratzeak gehiago betetzen nau. 
Elurraren zuritasuna, erliebeak 
ondo bereiztea, saltoa egiten dabi-
len horri momentu egokian harra-
patzea... Elurretan argia neurtzea 
zailagoa da, eta bestalde, gertatu 
izan zaigu egun oso bat arrapala 
bat egiten pasa, gauean euria 
egin eta lan guztia pikutara joa-
tea. Argazkirik atera gabe, etxe-
ra buelta. 
Eta ziklismoko argazkiak?
Horrek lan gutxiago du, egia esan, 
edonork atera ditzakeen argazkiak 
dira horiek. Mendate batean kur-
bak ondo ikusten diren leku bat 
aukeratu eta ziklisten zain egon 
izan naiz behin baino gehiagotan. 
Urbasara hiruzpalau aldiz jarraian 
joan eta gero lortu nuen argazki 
polit batzuk egitea. 

Tarteka gozamena da horre-
lako argazki bat ateratzeko asmo-
tan ibiltzea, lasaitasun osoz ibil-
tzen zarelako lanean. Irati Extrem 
eta horrelako probetan, berriz, 
estresanteagoa izaten da lana.

Elurretara itzulita, zelan dago snow-
board mundua?
Behera etorrita dagoela esango 
nuke. Egia da orain dela urte 
batzuk sekulako gorakada izan 
zuela, eta hor goian jarraitzea ez 
zela batere erraza. Guk gaztetan 
neguko denboraldi osorako etxea 
alokatzen genuen Pirinioetan, 
eta gaur egun gazte gutxiagok 
egiten du hori. Ohitura aldaketa 
izan daiteke, eta noski, krisi garai 
honek ere eragin zuzena izango 

du. Marka handiek indartsu 
jarraitzen dute, baina txikiak 
errazago desagertzen dira. Guk, 
publizitatean ere igartzen dugu 
ez dela garairik onena.
Alderantziz, krisi garai honetan ere, 
zikloturismoa goraka doa.
Bai, baina hor bi kirol horiek 
praktikatzen dituztenen bataz-
besteko adinak ere badu zeresa-
na. Snowboard-ean jende gaztea 
dabil, eta guk 22 urterekin sol-
data bat geneukan moduan, orain-
go gazteek ez dute halakorik. 
Zikloturismoa, bestalde, jende 
nagusiagoak praktikatzen du, 30 
urtetik gora-edo.
Pedalier aldizkarian eskertzen da 
bizikleta modelo berriak aurkezte-
ra, edota profesionalen berri ema-
tera mugatzen diren aldizkarietatik 
aldentzea.
Surfer Rule edota Snowboard 
aldizkarietan egiten duguna bizi-
kletara eraman dugula esango 
nuke, eta jendeak ondo hartu du. 
Mendateen deskribapenak, para-
jeen erretratuak, iritzi artiku-
luak... Nik uste dut hor dugula 
indarra. Estatu mailan badira 

urte mordoa dituzten ziklismo 
aldizkariak, baina gu ari gara 
gure lekua egiten.
Surfeko argazkiekin ez zara anima-
tzen?
Inoiz ibili izan naiz, baina horre-
tarako mundutxo horretan sar-
tuta egon behar duzu, eta argaz-
kilaritza materiala ere bestelakoa 
da. Ni snowboard munduan sar-
tuta nabil, bertako jendea ezagu-
tzen dut, eta azken batean, hori 
behar da. Gainera, bestela ere 
nahikoa lan dut, hortan...
Snow-ean edo bizikletan argazkiak 
ateratzeko ze paraje aukeratuko 
zenuke?
Erantzuna ez da erraza. Txirrin-
dularitzako argazkiak ateratzeko, 
Stelvio (Italia) mendatea ikusga-
rria da. Bertako argazki bat 
geneukan erredakzioan, eta desea-
tzen nengoen hara joateko. Baina, 
esaterako, Nafarroan edota Palen-
tzian paraje ederrak daude. Alde 
horretatik, leku bakoitzak bere 
berezitasuna du. Snow-ko argaz-
kiak ateratzeko, berriz, kalitate 
oneko elurra dagoen edozein toki 
da aproposa.

andoni epelde, 'antxon' | kirol argazkilaria

"snowboardeko argazkiak ateratzeko, elur ona 
badago, edozein leku izan daiteke aproposa" 

Arrasatekoak 'Snowboard' eta 'Pedalier' kirol aldizkariendako egiten du lan
txirrindularitza denboraldia amaituta, laster izango da elurretan lanean

'Antxon' Epelde argazkilaria.  |   A.EPEldE

"Snowboardak 
sekulako gorakada 
izan zuen; behera 
etorrita dago orain"

"Ziklismoko 
argazkiak egiteko, 
leku bakoitzak du 
bere xarma"

snowBoard -a Eta ZikLismoa
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItZ ZEBErIO  |  ArrASAtE

"Normalean lau eskola-umetatik 
batek ikusmen-arazoak izaten 
ditu, baina, zoritxarrez, sintoma 
asko oharkabean pasatzen dira 

denbora luzean", diosku Agirrek. 
Garrantzitsua da gurasook ardu-
raz jokatzea; izan ere, "ondo ikus-
tea ezinbestekoa da haurraren 
hazkundea eta garapena behar 

bezalakoak izan daitezen, eta zer 
esanik ez eskolan nahiz bizitzan 
aurrera egin ahal izateko". Anblio-
padia edo begi alferra, miopia, 
hipermetropia, astigmatismoa, 
estrabismoa edo begi okerra iza-
ten dira umeen artean ikusmen 
arazo nagusiak. "Garaiz diagnos-
tikatu ezean, ikusmenaren gale-
ra atzeraezina eragin dezakete 
alteraziook", horregatik garran-
tzitsua da ortalmologoarengana 
joatea.
     0 -3 urtera bitarteko haurretan 
ikusmenaren neurketa zeharka-
ko moduan egiten da. 3 urtetik 
aurrera, aldiz, posible da umeen 
ikusmen-zorroztasuna neurtu. 
Kontsultan, gurasoek eskainiko 
dituzten argibideak oso baliaga-
rriak izango dira. Garrantzitsua 
izaten da, halaber, familian aurre-
kari oftalmologikorik ote dagoen 
jakitea.

"ikusmen arazoak garaiz 
diagnostikatzea garrantzitsua da"
Jabier Agirre pediatrak kontuan hartzeko hainbat argibide eman dizkigu 

l.Z.  |  ArrASAtE

Internet izan zuten hizpide 
eguenean Ulmak 12-16 urte 
bitarteko seme-alabak dituzten 
gurasoendako antolatutako 
hitzaldian. Montse Ereñok hain-
bat azalpen eman zituen.
Zergatik du Internetek horrelako 
arrakasta gazteen artean? 
Internet asmakizun handia da. 
Munduko edozein lekutan dau-
den lagunekin zein senitarte-
koekin kontaktuan egon gai-
tezke eta aisialdirako aukera 
handiak eskaintzen ditu.
Ze erabilpen egiten dute gaz-
teek?
Sare sozialak erabiltzen dituz-
te gehienbat, eta informazio 
iturri moduan. Argazkiak, ikus
-entzunezkoak, musika trukatzen 
dute... Elkarrizketa multimedia 
da egiten dutena, eta horreta-
rako, messengerra, txatak eta 
Tuenti zein Facebook erabiltzen 
dituzte.
Ezagutzarik eza da gurasoen 
mesfidantzaren arrazoi nagusia, 
ezta?
Horrela da. Guraso asko liluren 
eta ikararen artean daude. Ikus-
ten dute seme-alabek ze erraz-
tasunekin erabiltzen duten 
Internet eta pentsatzen dute ez 
dutela medio hori sekula men-
peratuko. Guraso horiek jakin 
behar dute ez dela ezagutza 
tekniko handirik behar Inter-
neten erabiltzaile izateko. Jarre-
ra positiboa eta ikasteko pres-
tutasuna beharrezkoak dira. 

Zeintzuk dira Interneten arrisku 
errealak? 
Edukiak, kontaktuak eta mer-
kataritza dira arrisku horiek. 
Gazteendako egokiak ez diren 
edukiak daude Interneten eta 
kaltegarria izan daiteke arris-
kutsuak diren harremanak 
egitea (pederastak, jazarpena 
egiten dutenak...). Bestalde 
ohartarazi behar ditugu iruzu-
rrez eta apustu jokoez.

Kalean, bizitza errealean, 
ezezagunekin kontuz ibiltzeko 
esaten diegun moduan, Inter-
neten ere berdin jokatu behar 
dutela esan behar diegu eta 
ohartarazi behar ditugu Inter-
neten argitaratzen dugun infor-
mazioa, argazkiak edo edukiak 
ezin direla gero ezabatu. Beraz, 
kontuz horrekin. Kalean eze-
zagun bati kontatuko ez zeniokee-
na ez igo Internetera.
gurasook ahalegina egin behar 
dugu Internet ezagutzen? 
Bai. Datuek erakusten dute 
adin batetik aurrera arduraz 
jokatzen dutela, baina kontua 
da neska-mutikoak gero eta 
adin txikiagoarekin hasten 
direla Internet erabiltzen. Kasu 
horietan, gurasoek arduraz 
jokatzea ezinbestekoa da. Bai, 
ahalegina egin behar dugu 
medioa ezagutzeko eta Internet 
ezagutzeko erabili egin behar 
da. Ez dago beste biderik. Inter-
net, gainera, komunikazio eta 
formazio erreminta oso balia-
garria da.

Montse Ereño, Mondragon Unibertsitateko irakaslea.  |   ulMA

Montse ereño | Mu-ko irakaslea

"interneten gero eta adin 
txikiagoarekin hasten dira, 
eta hor dago arriskua" 
gurasoek arduratu beharrean, arduraz jokatu 
behar dutela uste du Montse Ereño adituak

l.Z.  |  ArrASAtE

Estatuko Aurrekontu Orokorre-
tan aldaketa-proposamen bat 
onartuko du Espainiako Kongre-
suak, minbizia edo gaixotasun 
larriak dituzten haurren guraso 
langileei prestazio bat emateko 
ospitalean edo tratamenduan 
dauden bitartean.
     Lan eta Immigrazio Ministe-
rioak azaldu duenez, laneko baja 
bat hartuko balute bezala izango 
litzateke, eta laneko ordu murriz-
ketaren araberakoa izango da; 
ildo horretan, gutxienez lan-or-
duaren %50ekoa izan beharko 
du. Gizarte Segurantzaren lane-
ko baja bat bezala izango da, eta 
haurrak 18 urte betetzen dituenean 
edo zainketa medikoak bukatzen 
direnean bukatu egingo da. Pres-
tazio berri hori urtarrilaren 1etik 
aurrera sartuko da indarrean.

O h A R R A K
dantZa EskoLak
Haur eta gurasoendako dantza 
saio irekiak antolatu ditu Arra-
saten Txatxilipurdi elkarteak eta 
Aretxabaletan Jaiki elkarteak. 
Aste bukaera honetan, zapatuan, 
egin zituzten lehenengo saioak; 
Arrasaten beste hiru saio egingo 
dituzte. Zapatuetan izango dira, 
11:00etatik 12:30era. Interesatuek 
Txatxilipurdira jo behar dute.

JostaiLuak BatZEn
Txatxilipurdi hasi da abenduaren 
19an Okendoko ludotekan egingo 
duen Jostailu Truke Merkatura-
ko materiala batzen. Aste hone-
tan beste hiru egunez batuko 
dituzte, 17:30etik 19:00etara. Eguaz-
tenean, hilak 30, Okendoko ludo-
tekan, eguaztenean Santa Mari-
nako parkean eta eguenean Ari-
mazubi plazan. 

Lana Eta FamiLia 
Lana eta familia bateragarri egi-
nez enpresaren lehiakortasuna 
hobetzeko neurriak aztertuko 
dituzte abenduaren 1ean Donos-
tian. Enpresaburuei zuzendutako 
jardunaldia da eta bertan, Fide-
net, Lotura eta Askora esperien-
tziak emango dituzte ezagutzera. 
Informazio gehiago euskadinno-
va.net-en aurkituko duzue.

Gurasoa atsekabetuta.  |   All-I-OlI

Neskatoa betaurrekoekin.  |   MAnEl

Prestazio berria gaixotasun larriak
dituzten haurren guraso langileendako
guraso biek lan egiten duten kasuetarako 
pentsatuta dago eta bietako bati egokituko zaio
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k u lt u r a
Danbaka Musika lehiaketa

Musika ulertzeko lau modu, 
gustu guztien zalearendako

Ezohikotasuna deabrutuk, sorpresa Xarmak, teknika Seafoidek eta indarra Scamek
Hotz hasi zen gaua berotu zen azkenean; final handiaren aurretik, saio bakarra falta da

Scam taldeko Mikel Cubillo gitarra jole eta frontman-a, bozgorailua lurrera botatzen.  |   JOSEtXO ArAntzAbAl

JOkIN BErEZIArtuA  |  ElgEtA

Aurrera doa Danbaka, urtarrila-
ren 14ko final handiaren aurretik 
saio bat besterik ez da falta. Lau-
garren saioa izan genuen eguba-
koitzean eta saio guztiak ikusi 
zituenak denetariko doinuak 
entzuteko aukera izan zuen: death
-metal erritmoetan oinarritutako 
muturreko bateria saiotik hasi, 
euskarazko rock gogorrarekin 
eta Irlandako jatorri izendape-
nezko folkarekin jarraitu eta 
punk-rocka oinarri hartutako 
metal doinuekin amaitu. Nor 
baino nor ezberdinago, beraz. 

deabrutu: bateria foku bakarra
Elgetan hotz handia eta sekulako 
behe-lainoa egiten zuen Danba-
karen laugarrena hasi zenerako. 
Eta Espaloian ere hotz hasi zen 
gaua. Erritmo bizi eta gogorrekin, 
baina hotz. Izan ere, Iñaki Urizar 
aramaioarraren Deabrutu proiek-
tuak ez zuen ikuslearengan feed-
back handirik sortu. 

Agertokian Urizar eta haren 
bateria bakarrik, eta death eta 
metal estiloak oinarri zituen 
erritmoak proposamen modura. 
Ezohikoa bezain ausarta, baina 
ikuslearendako baino gehiago, 
musikariarendako berarendako 
saioa izan zen. Gustura egon zela 
esan zigun emanaldia amaitu 
ostean. Bejondeiola bakarrik irten 
eta ordu erdiz bateriari era inpro-
bisatuan astintzeko ausardia 
erakusteagatik.  

Xarma, xarma bereziaz
Xarmak azkar asko berotu zuen 
giroa. Gogotsu ekin zioten zuze-
nekoari, dena ematera etorri 
ziren Ondarroa, Berriz eta Donos-
tiatik. Hori bai, zortea ez zuten 
aldeko izan. Itsaso Gutierrez gita-
rra jole erritmikoak hiru aldiz 
aldatu behar izan zuen gitarra 
eta bateria joleak kaxa apurtu 
zuen. Hori guztia ordu erdian: 
zorte txarra behar da gero! Gutie-
rrezek naturaltasun osoz bota 
zuen mikrofonotik: "Gaur ez da 
nire eguna, hori argi dago". 

Baina arazoetan itotzetik 
urruti, Gutierrezek berak ez zuen 
inongo erreparorik izan agerto-

kitik jaitsi eta une batez ikus-
leengandik gertuago jotzeko. 
Arazoak arazo eta oztopoak ozto-
po, saio bikaina egin zuten, inten-
tsitate handikoa. Izenak bat egin 
zuen izaerarekin: xarma berezia 
dutela erakutsi zuten.

seafoid: goi mailako folka
Irlandako folkaren txanda izan 
zen ondoren. Johnny abeslariak  
–Irlandan jaioa– gidatu zuen saioa, 
hori bai, goi mailako musikarien 
laguntzaz: teklatu, gitarra, baxu, 
akordeoi eta bandolinekin –aipat-
zekoa haren zorroztasunak– saio 
osatua bete zuten. Garagardoz 
bustitako kantuak, noski, ez ziren 
falta izan: tarteka The Pogues 
edo The Dubliners taldeak ekarri 
zizkiguten gogora. Gutxi, baina 
ikuslea mugiarazi zuten.

scam: itxiera indartsua
Ikusleen artean ikusmin handie-
na piztu zutenak izan ziren are-
txabaletarrak. Indartsu borobil-
du zuten gaua, taldearen garape-
naren lekuko izan zen Espaloia; 
aurreko bi edizioetan baino doi-
nu eta erritmo gogorragoekin 
etorri ziren. Hori bai, abestien 
artean denbora larregi galdu 
zuten. 

Arazo teknikoen 
gaua izan zen

Bi taldek zuzenekoaren gaitzak 
sufritu zituzten Danbakaren 
laugarren saioan: arazo teknikoak. 
kaltetuena, zalantza barik, Xarma 
taldea izan zen. Gitarra hiru aldiz 
aldatu beharra –Itsaso Gutierrez 
agertokian bertan ikusi genuen 
gitarrari sokak aldatzen–, baita 
bateriaren kaxa ere: ondo astindu 
zion bateria joleak, erabat 
deseginda gertatu zen-eta. 
Eragozpenen aurrean oso ondo 
erantzun zuten, hala ere. 

Seafoid taldeak ere arazoak 
izan zituen saioaren amaieran; 
baina Pau dierez kideak ondo 
esandako moduan, arazo 
teknikoan aurrean ezer gutxi 
egin daiteke. 
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deabrutu  |  Aramaio

aDituak esana  |  ibAN MOrALES

"Ez dakit ohiko ikusleek zer esango duten, 
baina ni bateria jolea naiz eta estiloa ere 
asko gerturatu da nire gustuetara. Beraz, 
gustura egon naiz. Teknikoki ondo aritu 
dela esango nuke, baina batez ere ausart, 
oso ausart". 

entZuleak esana  |  MAiTE zubiATE
"Agertokira bateria-jotzaile bat bakarrik 
igoko zela jakin nuenean, hobea izango 
zela pentsatu nuen, figura bat-edo, baina 
ez nau zur eta lur utzi. Nire ustetan bera 
da emanaldia gehien gozatu duena. Dena 
dela, onartu beharra dut ordu erdia ez 
zaidala luzea egin".  

kaZetariak esana  |  jOkiN bErEziArTuA

"Iñaki Urizarrek aurkeztu du Danbakan 
bere proiektu pertsonala. Teknikoki ez 
da gaizki aritu, baina ez du ikuslea aho 
bete hortz uzteko mailarik erakutsi. Pro-
posamen ausarta izan dela ezin ukatu". 

talDekiDeak esana  |  iñAki urizAr
"Oso ondo joan da dena. Hasieran urdu-
ri nengoen, baina emanaldiak aurrera 
egin ahala lasaitzen joan naiz. Pozik 
geratu naiz irten denarekin. Inprobisazioa 
izan da guztia, entseguetako oinarriare-
kin, noski. Horregatik beldurra nuen ea 
blokeatuta geratuko nintzen, baina ez da 
halakorik gertatu; eskerrak!". 

JOSEtXO ArAntzAbAl

Xarma  |  Ondarroa, berriz eta donostia

aDituak esana  |   ibAN MOrALES

"Saio bikaina eskaini dute. Erritmo biziak, 
eta arazo teknikoak arazo, aurrera egi-
teko gai direla erakutsi dute: oso ondo 
horregatik. Gainera, nire lehen taldearen 
garaiak gogoratu dizkidate; euren saioa 
nabarmenduko nuke nik gau osotik".

entZuleak esana  |  MAiTE zubiATE
"Sorpresa handia hartu dut. Ez nituen 
ezagutzen eta harrapatu egin naute. 
Berehala ikusleak emanaldian sartu gai-
tuzte. Maisutasuna erakutsi eta intentsi-
tate handiko emanaldia egin dute. Gai-
nera, arazo teknikoak izan dituzten arren, 
oztopo guztiei aurre egin diete".

kaZetariak esana  |  jOkiN bErEziArTuA

"Izaera bat dator izenarekin. Xarma tal-
deak xarma berezia duela erakutsi du. 
Hasieratik gogotsu, ikuslearengana heldu 
dira eta teknika zein jarrera aldetik ezin 
zaie askoz gehiago eskatu. Zortea ez dute 
aldeko izan: hamaika arazo tekniko izan 
dituzte, baina aurre egiten jakin dute".

talDekiDeak esana  |  iTSASO guTiErrEz
"Zapore gazi-gozoa gelditu zaigu izan 
dugun arazo teknikoengatik. Hala ere, 
oztopo horiei nahiko ondo egin diegu 
aurre eta, oro har, gustura gaude egin-
dako lanarekin. Motza egin zaigu, baina 
askatu dugu askatu beharrekoa". 

JOSEtXO ArAntzAbAl

seafoid  |  Eibar

aDituak esana  |   ibAN MOrALES

"Musikari onak dira, horretan ez dago 
zalantzarik. Folka gustuko dutenendako 
saio ona izan da, entretenigarria eta 
gozatzeko modukoa. Folka, baina, ez zait 
larregi gustatzen; niri doinu gogorragoak 
gustatzen zaizkit". 

entZuleak esana  |   MAiTE zubiATE
"Gustatu zait. Abeslari irlandarrak egiaz-
koagoak egiten ditu eta aspaldi ez nuela 
halako folk talde txukun eta sinesgarria 
entzuten. Gainera, instrumentuak men-
deratzen dituzte. Hala ere, eskatzekotan 
bizitasun gehiago bota dut faltan, hori 
bakarrik falta izan zaie".

kaZetariak esana  |  jOkiN bErEziArTuA

"Teknikoki emanaldi borobila eskaini 
dute eibartarrek. Jaiotzez irlandarra den 
abeslariaren ahotsa ezin hobeto ezkondu  
dute denetariko instrumentuekin. Jarre-
ra aldetik ondo baina bizitasun puntua 
falta izan zaie, akaso". 

talDekiDeak esana  |  pAu diErEz
"Gustura aritu gara eta espero baino 
jende gehiago ikusi dugu. Musika aldetik 
emanaldi borobila irten zaigu, azken 
abestiko arazo tekniko horiek ezik. Horren 
aurka ezin dugu ezer egin. Ikuslea gutxi 
mugitu dela esango nuke, baina gu oso 
gustura goaz egindakoarekin".

JOSEtXO ArAntzAbAl

scam  |  Aretxabaleta

aDituak esana  |   ibAN MOrALES

"Aldaketa galanta nabaritu dut euren 
musikan. Punk-rocka egiten zuten hasie-
ran eta orain metal doinuetara egin dute 
salto, nondik datozen ahaztu barik. Oso 
ondo aritu dira, gustura egon naiz". 

entZuleak esana  |   MAiTE zubiATE
"Onartu beharra dut Danbakako hiruga-
rren edizioan, oraingoan baino inpresio 
handiagoa egin zidatela. Oso ondo ikasi-
ta dute egin beharrekoa eta talde trinkoa 
da, potentea. Melodia eta indarra ondo 
uztartzen dituzte. Agian, duten gazteta-
suna agertoki gainean gehiago erakustea 
eskatuko nieke, freskotasuna".

kaZetariak esana  |  jOkiN bErEziArTuA

"Hirugarrenez etorri dira eta igarri da. 
Agertokian bizi-bizi eta konfiantzaz aritu 
dira. Doinu gogorragoak eskaini dituzte; 
taldea musikalki heldutu da. Akats garran-
tzitsu bat, hala ere: abestien arteko atse-
denaldiak luzeegiak izan dira". 

talDekiDeak esana  |  MikEL cubiLLO
"Oso pozik gaude. Hobetu beti hobetu 
daiteke, baina ondo pasatu dugu eta hori 
da garrantzitsuena. Ikusleen berotasuna 
eskertu gura dugu, ikusle barik ez da-eta 
erraza dena ematea. Antolatzaileei ere 
eskerrak, hirugarrenez gugan sinistu 
duzuelako". 

JOSEtXO ArAntzAbAl
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Dark Code   |  bergara
kubers   |   Arrasate
asfiksia   |  Oñati
industria Dolor   |   Arrasate

ABENdUAk 17
22:30

EidEr BaLanZatEGi
ArAMAIO

oiEr arrEGi
ArrASAtE

Jon iraZaBaL
ElgEtA

EkaitZ LuEnGo
ArrASAtE

aitor ZEZiaGa
ArrASAtE

"Gaua, oro har, ondo joan da. Ni 
Scam ikustera etorri naiz, eta 
gustatu zait eskaini duten 
emanaldia. Igartzen da danbakan 
parte hartzen duten hirugarren 
aldia dela; nabaria da taldearen 
musikak izan duen garapena". 

"Seafoid taldeak harritu nau 
gehien, estiloa asko gustatu zait. 
kutsu berezi bat atzeman diet, oso 
gustura egon naiz euren ordu 
erdian. Ni, hala ere, Scam ikustera 
etorri naiz: gaua borobildu dute 
euren zuzeneko indartsuarekin". 

"Gau ona izan da, aurtengo 
edizioan ikusi dudan onena, agian. 
Lehen taldearen saioan ez naiz 
egon, baina gainontzekoak 
gustatu zaizkit. Xarma taldea 
nabarmenduko nuke: arazoak 
arazo, saio bikaina egin dute".

"Talde batzuk besteak baino 
hobeto aritu dira, baina, estiloak 
estilo, ondo joan da gaua 
orokorrean. Nik Xarmaren saioa 
nabarmenduko nuke; aspaldiko 
garaiak gogoratu dizkidate, nire 
lehen musika taldearen garaikoak". 

"Oso gustura egon naiz ikusi 
ditudan kontzertuetan. Lehena ez 
dut ikusi eta gehien harritu nauen 
taldea Seafoid izan da, oso 
originalak izan dira. Gu Scam 
ikustera etorri gara: gaua borobildu 
dute, indartsu aritu dira". 

iXiLPEkoak

INTENTSITATEA, 
INdARRA ETA 
GOXOTASUNA

MAIdEr

ArrEgI

Sekulako energiaz 
ekin zion gauari 
deabrutuko Iñakik. 

Inoiz ikusi gabe neukan 30 
minutuko bateria saio bat. 
Belarriak ere dardar utzi 
zizkigun zuzeneko 
inprobisazioekin! Ea zortea 
daukan eta bila dabilen 
talde hori osatzerik duen. 

Xarmako mutilak 
eskarmentudunak dira. 
kideak keike eta Zain 
moduko talde ezagunetan 
aritu dira. Esperientzia hori 
igarri egiten da eta 
lehiaketako talderik 
txukunenetako bat dela 
iruditu zitzaidan. Arazo 
tekniko dezente izan 
zituzten: bateriak kaxa 
hautsi zuen eta itsasok 
hiru bider aldatu zuen 
gitarraz. Esan beharra 
daukat gitarra nola jotzen 
duen ikustea gozada bat 
dela! Bergarako LaBeko 
ordezkariak ere ikusi 
genituen taldea animatzen. 

seafoid taldearekin 
folkaren indarra eta 
goxotasuna etorri zen. 
Bikaina benetan thin 
Lizzyren Whiskey In The 
Jar abestiaren bertsioa.

Joxebi ere etorri zen 
semea animatzera. Bidean, 
baina, basurdea batekin 
talka egin zuen. zorionez 
anekdota batean geratu 
zen guztia. Pena, 
basurdeak ihes egin izanak. 
Bestela lapikora! 

scam-eko mutilak 
beste behin sorpresa eman 
ziguten. Emanaldi aparta 
eta ikusleak zoratzen.
Hirugarrenean bai!!

Johnny (seafoid). mikel cubillo (scam).

Xarmako baxu jolea.

seafoid-en zuzenekoaren une bat.

Pau bandolinarekin.

urizar plater artean.

Xarma taldearen saioa: itsaso Gutierrez agertokitik jaitsi zen une batez. 

iñaki urizar eta haren bateria, hamaika platerekin.

scam taldearen saioan ikusleak lehen iladetan.

Xarmako kideak, dena ematen.

JOSEtXO ArAntzAbAl
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JOkIN BErEZIArtuA  |  ArrASAtE

Hauspoz akordeoi elkarteak Arra-
sateko Udalaren eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren laguntzaz, 
akordeoi lehiaketak antolatu ditu 
aurten ere. Joan den eguenean 
aurkeztu zituzten, Arrasateko 
Txalaparta elkartean. 

Lau arlotan banatzen dira 
jardunaldiak: batetik, hiru lehia-
keta izango dira: Arrasate Hiria 
Nazioarteko Akordeoi Lehiaketa, 
Gipuzkoako Akordeoi Lehiaketa 
eta Gipuzkoako Akordeoi jaialdia. 
Eta, bestetik, iazko nazioarteko 
irabazleak, Semion Shmelkov 
errusiarrak, kontzertu bana eskai-
niko du Aretxabaletako Arkupen 

–zapatuan, hilak 4, 20:00etan– eta 
Arrasateko Kulturaten –astelehe-
nean, hilak 6, 20:00etan–. Lehia-
ketak abenduaren 4tik 7ra izango 
dira eta guztira 300 akordeoilari 
inguruk hartuko dute parte. 

Nazioarteko sailean zortzi 
herrialdetatik etorritako 16 par-
taide izango da: Serbia, Portugal, 
Eslovenia, Polonia, Austria, Fin-
landia eta Errusiatik etorriko 
dira. Kontzertugile izan nahi duen 
akordeoilari ororendako errefe-
rentziazko lehiaketa da eta, beraz, 
munduko onenak etorriko dira 
Arrasatera. Arrasate Hiria lehia-
keta nazioarteko hiru lehiaketa 
garrantzitsuenen artean kokatzen 
da. Kontzertuak Amaia antzokian 
izango dira. Gainontzeko kontzer-
tuak, berriz, Kulturaten eta Ariz-
mendi ikastolan.

akordeoia, pedagokikoki
Lehiaketen helburua da akor-
deoiaren ikasketa bultzatzea. 
Hala, lehiaketok pedagogia ibil-
bide osoa betetzen dute, hastape-
netatik kontzertugile izateraino-
ko mailak, hain zuzen. 

Munduko akordeoilari 
onenak gurean, 18 urte 
beteko dituen 'arrasate 
hiria' lehiaketan
Amaia antzokia, kulturate eta Arizmendi ikastola 
akordeoiaren topaleku izango dira hilaren 4tik 7ra

Txalaparta elkarte gastronomikoan aurkeztu zituzten akordeoi lehiaketak, zuzeneko saio eta guzti.  |  AMAIA tXIntXurrEtA

J.B.  |  bErgArA

Zinebi dokumental eta film 
laburren nazioarteko zine-
maldiak Asier Altuna Kixi 
zuzendari bergararraren azken 
lana, Artalde izenburu duena, 
saritu du. Artalde film labu-
rreko protagonista Pako Sagar-
zazu aktorea da. Aktore donos-
tiarrak artaldea galdu duen 
artzainaren rola betetzen du. 
Artalderik gabe galduta dago 
artzaina eta inguruan dituen 
herritarrak deituko ditu per-
tsonez osaturiko artaldea 
osatzeko: artaldea hiritik ate-
ra eta zelaira bideratzen saia-
tuko da. Besteak beste, Bilbon 
grabatu du Kixi-k film labu-
rren. 

asier altunaren 
'artalde' lana, 
espainiako onena

Asier Altuna Kixi.  |   gOIEnA

datua

Arrasaten izango diren hiru 
lehiaketetan 300 akordeoilari 
inguruk hartuko dute parte 
hilaren 4tik 7ra. 

300
AkOrdEOIlArI Inguru
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iZar Eta PatXi asPiaZu 
ArrASAtE

Liyanis Eta LiBE aLonso Eta yasunay aranGo
ArrASAtE

Liyanisek eta Libek asko maite dituzte Pirritx, Porrotx eta Marimotots. 
"Arrasaten, Monterron parkean ikusi genituen eta errepikatzea nahi 
genuen". Errepikatu eta berriro liluratu, gainera: "Pupu eta Lore asko 
gustatu zaizkigu, baita Lagun txakurra ere; gaurkoa orain arteko politena 
izan da". Abestea ikaragarri gustatzen zaie Liyanis eta Liberi: "Abesten 
eta dantzan ikaragarri ondo ibili gara". 

Izar oraindik aho zabalik harrapatu 
genuen ikuskizunetik irten ostean. 
"Oso-oso polita izan da, eta 
abesten egon naiz", azaldu digu. 
Bigarren aldia da pailazoak ikusten 
dituena eta errepikatuko du ziur.

mari PaZ vaZquEZ, unai urrutia Eta andEr ZuLoaGa
ESkOrIAtzA

"Hirugarren aldia da Pirritx, Porrotx eta Marimotots ikusten ditugula, eta 
aurten ere ikaragarri ondo pasatu dugu", kontatu ziguten Unaik eta 
Anderrek. Ikuskizunetik zer nabarmenduko luketen esatea zaila da 
eurendako: "Guztia gustatzen zaigu, oso onak dira eta oso ondo pasatzen 
dugu beti". Gaur, baina, ez dira muxuak hartzera joan. "Jende asko dago 
eta pozik gaude ikusi ditugulako", diozkue.

I.B.  |  bErgArA

Toribio Jauregi Antzuolan jaio 
zen, baina Bergaran bizi eta lan 
egin zuen eta milaka argazki egin 
zituen. Haren seme-alaba Bixen-
te eta Karmenen esanetan, 22.000 

argazki izan daitezke. Bilduma 
hori familiak Bergarako Udal 
Artxiboari eman zion eta poliki
-poliki ezagutzera ematen dabil-
tza. Oraingoan txirrindularitza-
rekin lotutako lanak eman dituz-

te argitara; eta egubakoitzean 
inauguratu zuten erakusketa 
Aroztegin. Toribioren seme-ala-
ba Bixente eta Karmen han izan 
ziren, udaleko ordezkariak alboan 
zituztela.

Biek nabarmendu zuten aita-
rentzat argazkilaritza "guztia" 
zela; eta haren lanetik gehien 
nabarmendu zuten, "horien bitar-
tez Bergara zelan eraldatu den 
ikus" daitekeela.

Are gehiago, gogoratu zuten 
haien seme eta bilobek ere, eurek 
ez bezala, argazkiarekiko zaleta-
sun handia dutela. 

toribio Jauregiren bilduma 
erakusteko beste pauso bat
txirrindularitzarekin lotutako argazki erakusketa 
inauguratu zuten egubakoitzean Aroztegin

Argazkiek interesa piztu dute herritarren artean.  |   IkEr bArAndIArAn

IkEr BArANdIArAN  |  ESkOrIAtzA

Jakin-min handia zegoen Esko-
riatzan Pirritx, Porrotx eta Mari-
motots ikusteko. Batetik, pailazo 
hauek duten paregabeko ezauga-
rriengatik; bestetik, Pirritx bera 
eta haren seme-alaba Pupu eta 
Lore jendaurrean ikusi ahal izan-
go genituelako; eta azkenik, Ongi 
etorri Pupu eta Lore ikuskizuna-
ren estreinaldia zelako. Hala ere, 

izan zuten harrera ikusita, beste 
edozein egoeratan ere jakin-mina 
antzekoa izango litzateke.

hazi eta hezi ere bai 
Ohiko duten moduan, barrea, 
musika eta dantza tonaka ekar-
tzeaz gain, irakaspena ere barra
-barra du pailazo koadrilak atzean. 
Eta zer esanik ez, umeak hazteak 
eta hezteak duen garrantzia kon-

tuan hartuta. Hori da beste behin 
erakutsi zigutena. Horretarako, 
hainbat lagun berri aurkeztu 
zizkiguten: osasuntsu bizi behar 
dela erakutsi zigun Tiritatxo; 
natura zaintzeaz, Largabista 
basozainak; zientziaren sekre-
tuetaz asko Marikalanbre-k; eta, 
euskal kultura ondo gordetzeko 
ohartarazi zigun Martinber-ek 
ere.   

irrien Lagunak kluba 
Horiez gain, Pupu eta Loreren 
erditzearekin batera, Irrien Lagu-
nak Klub-a ere jaio da, eta hori-
xe ere aurkeztu ziguten. Are 
gehiago, klub horren maskota 
eta zaindari Lagun txakurra ere 
igo zen Eskoriatzako pilotaleku-
ko agertokira. 

Oso jende gutxik lortzen du 
umeak ordu eta erdian adi-adi 
izatea, baina koadrila honek 
badaki, eta horren ordainean, 
bukaera aldera, ikusleei baloi 
erraldoiak jaurti eta dantzan jarri 
zuten pilotaleku guztia. Umeak 
zoratzearren eta gurasoak ere 
bai, baina txikienen bila zebil-

tzalako. Bukaera mundiala! Eta, 
hori gutxi balitz, emanaldiaren 
ostean bukaezineko muxu bana-
keta. Ezin gehiago eskatu, eta 
hori txikienek ondo dakite.

irriz egiten da irakaspen onena
krOnIkA

Mugimendu eta keinu guztietan adi-adi izan zituzten txikienak, dantzan eta kantuan hasteko deseatzen.  |   JOSEtXO ArAntzAbAl

ikuSkizuNA

Pirritx, Porrotx eta 
MariMotots 

izena
Ongi etorri pupu eta Lore.
non: Eskoriatzako frontoian.
eguna: zapatua, azaroaren 27a.
iraupena: Ordu eta erdi..

FitXa
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1. etxebiZitZak

101. salDu
abadiño. Etxea saltzen da 
Muntsaratz auzoan. 2 logela, 2 
komun, egongela eta sukaldea 
eskegitokiarekin. dena kanpoal-
deruntz ematen du. garajea eta 
trastelekua. Oso polita. deitu ta 
ikusi! 615-00 72 16

abadiño. Etxea salgai Muntsa-
ra t ze n .  2  l o g e l a ,  2  ko m u n , 
sukaldea, egongela  igogailua, 
trastelekua eta garajea.4garren 
solairua, ia berria.  prezioa: 
217.000 euro 688-68 65 87

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

arrasate. Erdialdean 65 m2ko 
etxebizitza salgai. 3 logela, 
sukaldea, egongela eta komuna. 
berriztu berria. 20:00etatik 
aurrera deitu.603-79 60 95

arrasate. San josepe. 47 m 2, 
2 logela, komuna, sukaldea, 
egongela,trastelekua. igogailua. 
Ekialdera ematen du. Etxabea 
da, erreformak.etxerakomodu-
koa@gmail.com.

azkoitia. 67 m2-ko etxebizitza 
salgai kale Nagusian. informazio 
gehiago: 688-67 45 11

azpeitia. Azpeitian guztiz 
berritutako etxe ederra. 90 m2 
3 logela, egongela, sukaldea eta 
bainugela. Ateak, leihoak, bero-
gailua,... dena berria. ganbara 
ere badu. dena kanpo aldera. 
617-78 77 93

bergara. Etxebizitza saldu edo 
errentan ematen da. Hiru logela, 
egongela eta bi bainugela. Sukal-
dea erabat egokitua. garajea 
aukeran. 653744956 edo 688 
80 30 55

bidegoian. Etxe bifamiliarra 
salgai bidanian. Oso egoera 
onean, orain dela 5 urtekoa. 3 
logela, egongela ederra tximi-
niarekin, sukaldea, 2 bainugela 
eta garajea ditu. 100 m2ko 
lorategia du. Sartzeko prest 
dago. 656-74 84 15.

bilbo. Etxe handia eta eguzki-
tsua salgai basurtu auzoan. 
Ospitaletik gertu eta tren gelto-
kiaren ondoan. basurtuko behe-
ko  pa r tea n  d a g o ,  i n d a u t x u 
ondoan. 180.000 euro. Aukera 
paregabea! 635-72 79 37

Durango. Sasikoa kalean pisua 
salgai. 3 logela, komuna, egon-
g e l a - j a n g e l a ,  s u ka l d ea  e ta 
ganbara. prezio onean. garajea 
ere bai, nahi bada. Telefonoa: 
679-38 23 69

Durango. Etxea salgai Andra 
Maria kalean. bi logela, egonge-
la, sukaldea eta komuna. Etxe 
guztiak kanpoaldera ematen du; 
oso argitsua. pisu altua, 30 
m2-ko terrazarekin. 696-25 50 
83 (arratsaldeko 17:00etatik 
aurrera)

Durango. Alde zaharra. 71 m2. 
kanpoaldera begira. Altzariz 
hornituta. 2 logela. Egongela. 
Sukaldea. komun bat. guztiz 
berriztuta. kanpotik (2006): 
fatxada, atalondoa, eskailera eta 
teilatua. barrutik (2007): par-
keta (elondoa), sukaldea (fagor 
elektrotresnak eta junkers gal-
dara ), gres, berokuntza (gas 
naturala), kristal bikoitzeko 
leihoak, ate blindatua. berehala 
b i z i t z e r a  j o a t e k o  a u k e r a . 
223.000 euro. 607-71 53 53 

elorrio. berritutako etxe eguz-
kitsua salgai, trastelekuarekin. 
Nahi izanez gero, garajea ere 
erosteko aukera. prezioa negozia 
daiteke.615-73 27 27.

elorrio. pisua salgai. berrio-o-
txoa kalean berriztuta dagoen 
jauregian,70 m2-ko pisu polita, 

2 logela, sukalde eta egongela, 
komuna, 9 m2-ko trastelekua, 
19 m2-ko garaje itxia. dena 
303.000 euro; trasteleku eta 
garaje barik 283.000 euro. 
Nagore: 653-74 80 01

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

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

iurreta. Etxebizitza salgai 
Askondo kalean. 210.000euro. 
78m2, 3 logela, sukaldea, egon-
gela eta komuna. igogailua dago. 
g a ra j ea  e re  ba i  g u re  ba d a . 
Tlf:946-81 19 48

oñati. 67 metro koadroko etxe-
bizitza salgai bakardadeko ama 
kalean. Sukaldea, egongela, bi 
logela eta  komun bat. 264.000 
euro. garaje itxia aukeran, 35 
m2, argi eta ur instalazioarekin. 
66.000 euroan.659-72 06 
64

oñati.Etxaluzen etxebizitza 
salgai. Sukaldea, jangela-egon-
gela, lau logela, bi bainugela, bi 
balkoi, trastelekua eta garajea. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 647 24 80 02

Zegama. goierrin, landaturis-
morako berritutako baserria 
salgai. (100m2ko hiru solairu) 
6 logela bikoitz bainugelekin eta 
norberarentzat apartamentu, 
sarrera propioarekin. bikain 
hornitutako sukaldea. 10.000 
m2ko lursaila. Salmenta pre-
miazkoa denez, prezio egokia 
dauka. 658-73 51 75 (13:00
-15:00). 

 
103. errentan eMan

anbotoko magalean astebu-
ruetarako borda ematen da 
errentan. 14:30etik aurrera 
deitu. 620 10 52 63

arakil. Satrustegi Arakilgo 
kontzejuak, kontzejuko lehen 
solairuan duen etxebizitza alo-
katzen du. prezioa: 360 euro 
hilean. 646-10 28 73. 

Arrasate. Altamiran, jose Luis 
iñarra kalean, hiru logelako 
etxebizitza ematen da errentan. 
639 96 01 21

arrasate. Erguin kalean hiru 
logelako etxebizitza ematen da 
errentan. berritua. berokuntza-
rekin. jantzia. bizitzera sartzeko 
moduan. Eguzkitsua eta kan-
poaldera begira. 617171823

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

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

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

etxarri-aranatz. pisu bat 
alokatzen da. Merkea.607-31 
76 67. 

la Mongie. Etxebizitza ematen 
da errentan. denboraldi osorako 
edo asteburuetarako. 2 edo 4 
pertsonarentzako. pistatik ger-
tu. 606 39 70 81

luz saint-sauveur. 55 metro 
koadroko duplexa ematen da 
errentan Luz erdigunean. Negu-
ko denboraldi osorako. 6 pertso-
nentzako. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara: 665 70 04 
87 edo 671 07 12 48

oñati. Lau logelako etxebizitza 
ematen da errentan erdigu-
nean.663-69 31 16

oñati. plazatik 100 metrora 80 
metro koadroko etxebizitza 
ematen da errentan. 450 euro 
hilean. 687-32 99 57,

Zaldibar. Logela bat ematen 
dut errentan. 655-73 97 92

Zumaia. zumaian larretxo 
auzoan pisu bat alokatzen dut. 
Hiru logela, sukaldea bi bainu eta 

egongela ditu. bigarren solairuan 
dago eta igogailua badu. garajea 
ere badu. 943-86 00 65 eta 
606-38 55 80.

104. errentan hartu

arrasate. pertsona arduratsuak 
etxebizitza txikia hartuko luke 
errentan. presazkoa da. 666-21 
88 95.

arrasate. Arrasateko neska 
langile eta arduratsuak etxebi-
zitza hartuko luke errentan 
e rd i a l d e a n .  5 0 0  e u ro  a r te 
ordainduko nuke. Mila esker. 
iraia. 606-74 42 37.

bergara. Etxebizitza hartuko 
nuke errentan. bi logelarekin 
nahikoa genuke. Hilean 500
-550 euro ordaitzeko prest. 647 
22 35 87

bergara. bikote batek etxebi-
zitza behar du errentan. 610-62 
65 04

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

Durango. Alkilatzeko etxe bila 
nabil durangon eta inguruetan. 
637-14 41 62. Momo

 

105. etxeak osatu

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu alokagai Arra-
saten. 630 71 35 83

arrasate. Logela ematen da 
errentan. deitu 18:00etatik 
aurrera. 943 53 21 62

bergara. gela bat alokatuko 
nuke. 652-74 67 15

etxarri-aranatz. gela bat 
alokairuan hartuko nuke etxarri 
aranatzen inguruan gela bat 
alokairuan hartu nahi dut. 619
-86 06 16

oñati. Etxea osatzeko gela bat 
edo bi ditugu errentan emateko 
Errekalden. deitu 18:00etatik 
aurrera 653 74 87 51, 699 46 
76 11 telefono zenbakietara.

 

2. garaJeak

201. salDu

abadiño. garajea salgai matie-
nan. zeus-en lokalean. deitu eta 
informatu 94-681 70 67 tele-
fono zenbakiian.

arrasate.  garaje itxia, 20 
metro koadrokoa, errentan eman 
edo saltzen da uarkapen. inte-
resatuok deitu zenbaki hauetara: 
deitu 943245357 edo 615 73 
98 30 telefonora.

Durango. garaje partzela bat 
salgai Alluitz kalean, 3. zenba-
kian. 22.000 euro. 636-33 82 
46.  Amaia

203. errentan eMan

arrasate.  garaje itxia, 20 
metro koadrokoa, errentan eman 
edo saltzen da uarkapen. deitu 
943 24 53 57 edo 615 73 98 
30 telefono zenbakietara.

bergara. bi garaje ematen dira 
errentan bergaran. bat burdina-
ten eta bestea Masterrekan. 
deitu 600 64 67 88 telefono 
zenbakira.

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan kruz gallastegi 
kalean. bigarren solairuan, 25. 
zenbakia. deitu 665-70 66 73 
telefono zenbakira eta Esthe-
rrengatik galdetu.

 204. errentan hartu

oñati. garajea hartuko nuke 
errentan Oñatiko San juan kale 
inguruan. berdin da itxia izan ala 
ez. deitu 627 62 12 55   telefo-
no zenbakira

3. lokalak

301. salDu
bergara. 180 (90+90) metro 
koadroko lokala salgai Labega-
raietan.bista ikusgarria. goiko 
pisua bulegotarako egokitua.
prezioa:130.000 euro. 627 537 
861 edo 627 537 862

 

4. lana

402. eskaerak
arrasate. Enkofratze lanetan 
aritutako lehen mailako ofiziala 
lanerako gertu. bestelako lanak 
ere egingo nituzke. deitu 673
-03 09 60 telefonora.

arrasate. Emakumea gertu 
sukaldari lanak egiteko astebu-
ruan edo nagusiak zaintzeko edo 
garbiketa lanetarako. 619-78 
63 41

arrasate. Neska gertu zerbi-
tzari edo garbiketa lanetarako. 
679-04 42 68

arrasate. Neska bolibiarra 
lanerako gertu. Etxean bizi izaten 
edo asteburuetan. Legezko 
dokumentu guztiekin. 618-14 
71 34

arrasate. Asteburu eta jaiegu-
netan lan egiteko gertu: garbi-
tasun lanak, nagusiak edo umeak 
zaintzeko. 682-31 97 37

arrasate. Hemengo neska 
etxeak garbitzeko, umeak zain-
tzeko edo edozein lanerako prest, 
orduka ere bai. 659-55 27 16.

arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu orduka plantxa zein 
garbiketa lanak egiteko edo ume 
eta nagusiak zaintzeko.deitu 
699-54 17 27 zenbakira.

arrasate. Neska euskalduna, 
esperientzia handikoa umeak 
zaindu eta etxeko lanak egiteko 
gertu. 659-81 59 15.

arrasate. Arrasateko neska 
gazte euskalduna goizetan 
etxeak garbitzeko prest. Espe-
rientziaduna. 618-41 24 79

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

arrasate. Asteburu eta jaiegu-
netan lan egingo nuke nagusi 
eta umeak zaintzen edo garbi-
keta zein plantxa lanetan. baita 
a s te a n  ze h a r  1 8 : 0 0 e ta t i k 
20:00etara bitartean ere. pre-
sazkoa da. Fanny salvatierra. 
682-31 97 37.

arrasate edo bergara. Muti-
la gertu zerbitzari,  sukalde 
laguntzaile, nagusiak zaindu edo 
garbiketak egiteko. Esperien-
tziaduna. Legezko paperak 
dauzkat. 666 84 17 05

arrasate edo bergara. Nes-
ka gertu nagusiak zaindu, gar-
biketa, sukalde laguntzaile. 
Legezko paperak eta informeak 
dauzkat. Esperientziaduna. 659 
37 41 95

azpeitia. 20 urteko neska 
euskalduna, haurrekin lanean 
esperientziaduena bai begirale 
moduan, zaintzaile moduan. 
Arratsaldez haurrak zaintzeko 
prest egongo nintzateke. 606
-42 64 14

azpeitia. bi emakume, helduak 
zaintzeko prest. geriatriako 
titulua daukagu. 695-74 88 35 
eta 647-72 23 36loreaig83@
hotmail.com 

azpeitia. Haurrak zaintzen lan 
egingo nuke. badaukat espe-
rientzia. Arratsaldez egingo nuke 
lan. 620-52 38 97 eta tur-
siops@euskaltel.net

arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu plantxan edo etxeko 
garbitasuna egiteko, orduka, 
arratsaldez. 699-54 17 27.

bergara. Haur heziketa ikasi 
duen emakume euskaldun bat 
umeak zaintzeko gertu. Egun 
guztian. 943-53 42 54 edo 
688-65 30 62

bergara. Emakume bat gertu 
goiz eta arratsaldez umeak edo 
nagusiak zaintzeko. deitu 610
-34 97 88 telefono zenbakira. 

bergara. Emakume gaztea 
haurrak zaintzeko gertu.Ordute-
gi aldetik arazorik ez. deitu 673
-22 38 00 telefonora.

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

bergara. Esperientziadun 
neska umeak zaindu edo etxeko 
lanak egiteko gertu. _deitu 665
-75 41 32 telefono zenbakira. 

bergara. umeak zaintzeko, 
garbitasun lanak egin edo nagu-
siak zaintzeko (azken honetan 
esperientziaduna) gertu nago. 
Ordutegi malgua. deitu 676-89 
50 13 telefono zenbakira.

bergara. Emakumea gertu 
etxeak garbitzeko eta baita 
sukaldari laguntzaile lanetan 
aritzeko ere. 665-75 41 32

bergara. bergara, antzuola edo 
zumarraga. Neska bat gertu 
dago etxeak, elkarteak eta abar 
garbitzeko, nagusiak zaintzeko 
edota zerbitzari eta plantxa 
lanetan jarduteko. Ordutegi 
malgua. Erreferentzia onak eta 
esperientzia handia. 943-76 66 
24 edo 634-91 81 73.

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

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

bergara. Emakume euskaldu-
n a  g e r t u  u m ea k  z a i n t ze ko . 
Haurtzaintza titulua eta espe-
rientziadaukat. 688-65 30 62 
(Arantzazu)

bergara.Sukaldaria naiz, ema-
kumea eta esperientziaduna 
(menu eta kartara). deitu 677 
64 84 82 telefono zenbakira

bilbo. Emakume gaztea eskain-
tzen da etxeko garbiketa lanak 
egiteko bilbon. Aurkene deitu 
665-70 47 24 zenbakira.

Debagoiena. Neska esperien-
tziaduna gertu zerbitzari edo 
garbiketa lanetan jarduteko. 
679-04 42 68

Debagoiena. Esperientziadun 
emakumea gertu sukaldari jar-
duteko. garbiketan ere arituko 
nintzateke. 619-78 63 41

Debagoiena. Neska euskaldu-
na gertu goizez etxeko lanak 
egiteko . 616-68 02 18

Debagoiena. bertako neska 
esperientziaduna gertu astebu-
ruetan nagusiak zaintzeko. 
637-18 07 23

Debagoiena. Erizain lagun-
tzailea gertu nagusiak zaintzeko. 
Ordutegi malgua. gauez ere bai. 
Autoa daukat. 622-05 21 74

Debagoiena. Neska ardura-
tsua, esperientziaduna, gertu 
umeak zaintzen, nagusiei lagun-
t ze n  e d o  o rd u ka  g a r b i ke ta 
lanetan jarduteko. deitu eguer-
dietan, 16:00ak arte, telefono 
finkora, edo gauetan. 943-71 53 
74 edo 695-73 87 95

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. deitu 943-53 36 72 
edo 677-73 79 59 telefono 
zenbakietara.

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

Debagoiena. Arrasate edo 
bergara. Neska gertu nagusiak 
zaindu, garbiketa, sukalde lagun-
tzaile. Legezko paperak eta 
informeak dauzkat. Esperien-
tziaduna. 659-37 41 95

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. Telefo-
noa: 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 egitekogertu. 
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. Neska gertu 
etxeko lanak egiteko, garbiketa 
lanetarako, laguntzaile jardute-
ko eta nagusi edo umeak zain-
tzeko. Legezko paperak dauzkat. 
Telefonoak: 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

Durangaldea. Astelehenetik 
ostiralera goizetan nagusiak eta 
umeak zaindu, etxeko lanak egin 
edo tabernan laguntzeko prest. 
Neska euskalduna naiz. Telefo-
noa: 648-13 13 27

Durango. umeak prestatu eta 
ikastolara eramateko eta etxeko 
lanak egiteko pertsona bat behar 
dugu durangon. Astean 20 ordu. 
deitu telefono honetara: 615 
725 400.

Debagoiena . geriatria lagun-
tzailera pertsona nagusiak 
zaintzeko gertu. baita gaixoak 
ospitalean zaintzeko ere, gauak 
barne. 8:00etatik 15:00etara 
e d o  2 0 : 0 0 e t a t i k  g o i z e k o 
8:00etara egingo nuke lan. 
Mirian.deitu 646-05 58 88  
edo 943-79 79 49 telefono 
zenbakietara.

Durango. 27 urteko neska, 
goizez umeak zaintzeko edo 
dendaren batean lan egiteko 
prest. Esperientzia daukat. 665
-71 74 58

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

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

oiartzun. Lan bila nabil, garbi-
t ze n  e d o  h e l d u a k  z a i n t ze n 
(oarsoaldean). Ahal izanez gero, 
kontratuarekin. Telefonoa: 619
-51 30 16.

oñati. 26 urteko neska euskal-
dun bat haurrak zaindu, eskola-
ra eraman eta etxeko lanak egi-
teko gertu (orduko), Oñati eta 
inguruko herrietan. Esperientzia 
daukat hezkuntza eremuan eta 
sukalde eta garbiketa lanetan. 
615-78 10 68

Zarautz. gizon euskalduna 
naiz,lan egiteko prest nago, 
edozein lanetarako.Telefonoa: 
658-73 08 08

Zarautz. 20 urteko neska bat 
naiz, eta arratsaldetan umeak 
zaintzeko lan bila nabil; bost 
urtekoesperientzia daukat! 646
-21 44 92 

 5. irakaskuntZa

501. Jaso

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

Debagoiena. 7 urtetako  muti-
ko  atzerritar bati, euskarazko 
klaseak emango dion norbait 
behar dugu astean 2 orduz 
komunikatzeko gaitasuna lor-
tzeko helburuarekin. 673-93 76 
94 - tutar,

502. eMan

arrasate. Arrasate edo berga-
ra. Arkitekturan lizentziaduna 
eskola partikularrak emateko 
prest, dbH eta batxilergo mai-
letan. Esperientziaduna. 639
-46 07 26

arrasate. Neskaeuskalduna, 
ekonomian lizentziaduna, esko-
la partikularrak emateko ger-
tu.679-97 76 46

atxondo. Eskola partikularrak 
emateko prest nago. Hezkuntza 
berezian diplomaduna naiz, eta 
EgA daukat. Hiru urteko espe-
rientzia daukat, eta ingelesa ere 
emango nuke. 645-71 02 48 / 
94-658 31 55

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, 
lehen hezkuntzako eskola parti-
kularrak emateko prest. Telefo-
noa: 676-41 12 58

Debagoiena gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
emateko. Ama-hizkuntza inge-
lesa dut. 682-64 60 99

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

Debagoiena. irakasle ikaske-
tetan eta logopedian diploma-
tutako neska euskalduna naiz. 
Lehen hezkuntzako arloan zein 
hizkuntza arazoetan.deitu 659
-92 89 23 /943-79 39 19 
telefono zenbakietara.  

6. Motorra

601. salDu
Mercedes Viano.  cdi 2.2 
Ambiente. 150zp. 7 lagunenda-
ko eserlekuak. Olio azterketa 
2010eko urrian eginda. 2008-
ko urrian matrikulatua. 30.500 
km. ia berria. 688 65 21 19

2 0  t o n e l a d a ko  s c a n i a 
kamioia salgai, lanarekin . 
beharrezkoa erosleak kamioia 
gidatzeko gaitasun profesiona-
la izatea. 633-58 27 83 edo 
94-616 80 77

Yamaha jog scooter bat 
salgai. Yamaha jog motorra 
salgai. 2.000 km. iata pasatuta. 
Ezer aldatu barik, dena orijinala. 
beti egon dagarajean. stratokas-
ter@gmail.com. Telefonoa: 
650-17 22 85

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. Manuel. Telefonoa: 
670 57 27 88

 

7. aniMaliak

701. salDu
asto eme bat eta 3 poni 
salgai. Asto eme bat eta hiru 
poni (eme bi eta arra) salgai 
atxondon. prezioa adosteke. 
kontaktua: 689-18 34 41. 
Antton

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

Persiar katakumeak salgai. 
irailaren 9anjaiotakoak. 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

setter ingeles txakurku-
meak salgai.Setter ingeles 
txakurkumeak salgai, 2010eko 
maiatzean jaioak. Oilagorretara-
ko aproposak. 605-73 75 30

spaniel txakurkume arra 
salgai. 2010eko maiatzaren 
15ean jaioa. zuri-beltza. Arkaitz. 
610-36 39 94

  
703. eMan

artzain-txakurra oparitzen 
da. 4 urte dituen artzain-txaku-
rra oparitzen da, ezin dugulako 
zaindu. Telefonoa: 615-73 22 
89

Cocker ingelesa ematen da 
arrasaten. cocker ingelesa 
ematen da arrasaten, ezin dugu-
l a ko  z a i n d u .  E m ea ,  b e l t z a , 
txerto eta mikrotxiparekin. Lau 
urte dauzka. Maitagarria da, eta 
txakur ona. Ondo zainduko duen 
norbaiti bakarrik emango diogu. 
deitu 943-79 82 43 edo 943
-79 97 17 zenbakietara.

Cocker zuri-beltza.Ematen 
da arrasaten. 5 urtekoa. Emea. 
Ondo hezitakoa. Oso polita. 637
-72 66 73

katuak gasteiztik. katu 
abandonatuak kale gorritik 
atera, zaindu eta pertsona ardu-
ratsuei bakarrik ematen dizkiegu. 
benetan maitagarriak eta ondo 
hezituak; bizitza eztituko dizute, 
duda barik. gasteizen gaude, 
baina beste lekuetara ere era-
maten ditugu. gure jarduera 
ezagutzeko sartu www. Espe-
ranzafelina.com webgunean edo 
deitu :650-80 76 72.

txakur oso polita ematen 
da opari. Txakur oso polita 
ematen da opari. 11 hilabeteko 
txakur meztizoa da. Setter gor-
putzarekin baina golden retrie-
verren kolorearekin. Oso polita 

eta maitagarria. Oso obedientea. 
Oparitzen da ezin dugulako 
eduki eta pena handiz oparitu 
behar dugu. bakarrik ondo zain 
dezakeen pertsona bati emango 
diogu. umeekin egon da beti. 
679-23 27 93

txakurrak opari. Setter inge-
les arrazakoak.688-62 78 93 
(Miren), 656-74 85 11 (Xabi)

 
704. bestelakoak

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-
rrarenarteko nahasketa bestea. 
685-70 87 18. Fatima

loroa galdu. bergaran, labe-
garaieta inguruan, azaroaren 
12an. grisa eta buztan gorria. 
Sarituko da.679-01 51 84

setterra galdu da bergaran, 
goiko estazio inguruan, azaroa-
ren 20 eta 21eko asteburuan. 
Setter ingelesa, arra, zuri-beltza. 
Aurkitu edo ikusi baduzu, deitu 
mesedez zenbaki honetara: 688 
62 84 25

 

8. Denetarik

801. salDu

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

altzariak. dekorazio aldaketa-
gatik, bi plazako sofa-ohea, 
ikeako mahaia eta 19 hazbeteko 
philips telebista salgai dVd-a du 
barnean). gazteendako egokia. 
Oso merke eta egoera onean. 
17:30etik aurrera deitu. Oñatin. 
619-81 70 72

bizikleta erosi. 24 hazbeteko 
bizikleta erosiko nuke. deitu 
696-84 34 38 zenbakira.

errepideko bizikleta saltzen 
dut.  Orbea onix. 2009koa. 
karbonozko tijaduna, 54 neurri-
koa. Shimano 105 aldagailuare-
kin eta compact sistemare-
kin.645-00 56 81

e g o n g e l a r a ko  m a h a i a . 
Egoera paregabean dagoen 
egongelarako egurrezko mahaia 
salgai. 1,20 m diametroa du 
baina handitu daiteke.150 euro. 
943-08 45 46

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.deitu  
677 38 85 64 zenbakira.

haurrak eramateko mendi-
ko motxila salgai. Haurrak 
eramateko mendiko motxila 
salgai. 658-12 43 38

hozkailu txikia salgai. Egokia 
gazte lokaletarako. Oso egoera 
onean, 2009ko maiatzean 
erosia. A klaseko eraginkortasun 
energetikoa dauka. balay etxe-
koa. prezioa: 300 euro. deitu 
653-74 23 17 zenbakira. 

invacare dragon gurpil-aul-
ki elektrikoa salgai. bi hila-
betean erabilita; garantia dauka 
(2012-7), eta oso ondo zaindu-
ta.  Estrenatu barik dagoen 
dutxarako aulkia opari (tolesga-
rria eta 120 euro balio du). 1.500 
euro. Telefonoa: 656 773 604 
(arratsaldez). E-posta: oscrod-
lar@yahoo.es

karro-denda salgai. raclet 
minto modeloa. bi ohe, bi arkoi 
eta abantzea. Sukaldeko denda 
opari.  bizikletak eramateko 
parrilla dauka. Oso egoera onean 
dago. 615-71 09 13

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

logelako altzari berriak 
salgai. 1,35eko forjako ohea, 
2 gau-mahai, 2 lanpara, nordi-
koa, izarak, koltxoia, somierra... 
dena estreinatzeke, oso-oso 
polita da. Etorri ikustera konpro-
misorik gabe. Furgonetarik ez 
badaukazu, galde egidazu! 606
-21 37 18

Mahaia eta aulkiak. krista-
lezko ohola eta forjazko hankak 
dituen saloiko mahai eta aulkiak 
salgai daude. 665-74 91 29 
Abel.

Matrix gorria. Matrix gorria. 
jane etxekoa. kotxerako aulki 
moduan erabilgarria. 0+ talde-
koa.ia berria. 40 euro. 607-06 
22 20

Pianoa salgai. paretako piano 
marroia salgai. cherny etxekoa. 
prezio interesgarria. 607-06 22 
20

Ping-pongeko mahaiprofe-
sionala salgai. Antzuolan. 
Egoera oso onean, berri dago. 
prezioa, adosteko. 660-52 11 
48

snow taula salgai. Snow 
taula salgai. Atomic tika mode-
loa, neskena. 1,44 neurrikoa. 
behin bakarrik erabilia. Egoera 
oso onean. 679-09 33 34

surf taula saltzen dut. Mini
-malibu (7,3) taula berria da, bic 
markakoa. 270 euroan. (grip+-
killak+leash+ nylonezko funda) 
arrazoia: beste bat erosi nahi 
dudalako. 605-73 07 77

trikitia.  Hohmer etxekoa. 
Mexikoko tex-mex berezia. Hiru 
ilarakoa. bost erregistro. prezioa 
adostu aurretik, probatzeko 
aukera. Egoera oso onean. 696
-37 91 79

 umea eramateko motxila. 
baby borjn etxekoa. beltza eta 
gorria. bizkarrarendako errefor-
tzuarekin. berria. 80 euro. deitu 
607-06 22 20 telefono zenba-
kira.

802. erosi

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

bergara. Lursaila erosiko nuke 
bergara inguruan. deitu  669-17 
09 51 telefonora.

etxarri-aranatz. Etxebizitza 
egiteko lursaila erosiko nuke. 
628-16 86 09.

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

Patinetea erosiko nuke. 
bergaran, bigarren eskuko pati-
netea erosiko nuke. deitu 639
-03 43 58 zenbakira

 
804. hartu

besaulki txukun bat. ken-
tzeko moduan bazaude, mese-
dez abisatu eta gustura hartuko 
nuke. deitu 618-80 09 32 
telefono zenbakira.

Plastikozko moto ttikia, 
urte eta erdiko haurraren-
tzat. plastikozko moto ttikia 
hartu edo erosiko genuke urte 
eta erdiko haurrarentzat; oinekin 
eraginda ÇbultzatzenÈ diren 
horietakoa (bi neurri daude: 
ttikiena nahi genuke). 2. Eskukoa 
h a r t u  e d o  e ro s i ko  g e n u ke . 
615-

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

antezko txamarra beltza 
galdu. Azaroaren 6an orly 
(azken bazter) tabernan ante 
itxurako gizonezko txamarra 
beltz bat galdu nuen. Aurkitu 
duenak deitu mesedez. Eskerrik 
asko. deitu 680-44 91 61 edo 
699-72 48 91 telefono zenba-
kietara.

aterkia galdu dut bergaran. 
domekan aterki txuri-beltza 
galdu dut, Simon Arrieta, juan 
XXiiienparantza eta ariznoa 
tabernan bitartean. callate la 
bocaÈko markakoa. deitu659
-76 08 81 edo 646-48 05 39 
telefono zenbakira.

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

Jaka beltza galdu nuen. jaka 
beltza galdu nuen azaroaren 
20an arrasateko ekaitz, haizea 
edo gure leku tabernetan. gitarra 
formako orratz gorri  bat du 
ezkerreko poltsikoan. 667-95 
73 16

Mendiko motxila galdu. 
Mendiko motxila galdu nuen 
urriaren 9an garibaiko autobus 
geltoki inguruan. Norbaitek 
aurkitu badu, dei diezadala, 
mesedez. 677-48 39 17

Patinete bat galdu da are-
txabaletan. patinete bat galdu 
da aretxabaletako eguzki taber-
nako plazan. 943-79 58 98 edo 
618-49 28 56.

Pultsera galdu bergaran. 
uztailaren 13an, martitzena, 
eskumuturrekoa galdu nuen 
bergaran. balio sentimental 
handikoa da, eta sarituko da. 
943-76 03 73

ume oinetakua galdu oña-
tin. Erroxaimoko bixamonian 
ume oinetako bat galdu neben, 
urdina da belkrozko bi tirakin. 
Aurkitu baduzu deitu, mesedez  
695-75 93 77,

urrezko katea galdu berga-
ran. bergarako domingo irala 
kalea eta telesforo aranzadi 
artean urrezko katea eta zintzi-
likaria galdu nuen. Norbaitek 
aurkitu baditu, mesedez deitu. 
Ordainsaria egongo da. Teresa. 
649-63 23 24, 696-38 10 
07

Zapatila berriak etxarrin. 
A z a roa re n  13 a n ,  l a r u n ba ta 
eguerdian, etxarriko ikastolaren 
aurrealdean poltsa bat galdu zen, 
barruan zapatila berriak zituena.
deitu 618-28 06 76 telefono 
zenbakira

 

9. harreManak

902. harreManak
gasteizerako autobusa 
leintz bailaratik. Leintz bai-
laratik joanda gasteizen goizeko 
8ak baino lehen egon behar 
baduzu eta  autobus ordutegia 
dela-eta garaiz iristen ez bazara, 
jar zaitez gurekin harremanetan.  
685-72 14 33

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

Donostia alde Zaharreko 
Joaldunak. zuk ere joaldun 
izan nahi duzu? Etorri  gure 
entsaioetara eta proba egin! Edo 
zure herriko jai edoikuskizunetan 
gu han egotea nahi baduzu ere 
bai. aldezaharrekojoaldunak@
gmail.com

autoa partekatu zumaia
-irun ibilbidea egiteko. iru-
nera 07:30-08:00etarako 
iristeko autoa partekatu nahi 
nuke zumaia-zarautz aldetik. 
Lanaldi jarraia dut, eta 15:00
-15:30ak aldera amaitzen dut 
lanaldia. Harremanetarako, 
deitu 646-80 43 76 telefono 
zenbakira edo misai@hotmail.
es helbide elektronikora idatzi.

Parrandarako lagun bila. 
kaixo! 22-28 urte bitarteko 
neska kuadrila baten bila nabil 
asteburutan irtetzeko. urola 
kostan, posible balitz, baina 
etzait inporta mugitzea.

37-42 urte bitarteko neska 
erakargarri bat ezagutzek. 
42 urteko gipuzkoar batek nes-
ka erakargarriren bat ezagutze-
ko irrika dauka,seme-alabarik 
gabe, neskaren batek zerbait 
gehiago jakin nahiko balu idatzi 
dezala nire korreora,eskerrik asko 
eta ondo segi. bizitzabezala@
terra.es

904. bestelakoak

eskerrik asko espiritu Santua-
ri jasotako mesedeagatik. 

hizkuntza truke Frantsesa
-euskara mintzapraktika egin 
nahi dut. Nik euskara eskaintzen 
dut (943-28 31 58, donos-
tia).

a l e man  mi n t zap rat i ka. 
Aleman hizkuntza ikasten ari 
naiz. Mintzapraktika egiteko 
laguna bila nabil. bidenabar 
elkartrukatu dezakegu euskaraz 
edo gaztelaniaz mintzatuz.943
-014141

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
InmobiliariaINMOBILIARIA

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: 

debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

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).

Zure iragarkiak
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1. etxebiZitZak

101. salDu
abadiño. Etxea saltzen da 
Muntsaratz auzoan. 2 logela, 2 
komun, egongela eta sukaldea 
eskegitokiarekin. dena kanpoal-
deruntz ematen du. garajea eta 
trastelekua. Oso polita. deitu ta 
ikusi! 615-00 72 16

abadiño. Etxea salgai Muntsa-
ra t ze n .  2  l o g e l a ,  2  ko m u n , 
sukaldea, egongela  igogailua, 
trastelekua eta garajea.4garren 
solairua, ia berria.  prezioa: 
217.000 euro 688-68 65 87

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

arrasate. Erdialdean 65 m2ko 
etxebizitza salgai. 3 logela, 
sukaldea, egongela eta komuna. 
berriztu berria. 20:00etatik 
aurrera deitu.603-79 60 95

arrasate. San josepe. 47 m 2, 
2 logela, komuna, sukaldea, 
egongela,trastelekua. igogailua. 
Ekialdera ematen du. Etxabea 
da, erreformak.etxerakomodu-
koa@gmail.com.

azkoitia. 67 m2-ko etxebizitza 
salgai kale Nagusian. informazio 
gehiago: 688-67 45 11

azpeitia. Azpeitian guztiz 
berritutako etxe ederra. 90 m2 
3 logela, egongela, sukaldea eta 
bainugela. Ateak, leihoak, bero-
gailua,... dena berria. ganbara 
ere badu. dena kanpo aldera. 
617-78 77 93

bergara. Etxebizitza saldu edo 
errentan ematen da. Hiru logela, 
egongela eta bi bainugela. Sukal-
dea erabat egokitua. garajea 
aukeran. 653744956 edo 688 
80 30 55

bidegoian. Etxe bifamiliarra 
salgai bidanian. Oso egoera 
onean, orain dela 5 urtekoa. 3 
logela, egongela ederra tximi-
niarekin, sukaldea, 2 bainugela 
eta garajea ditu. 100 m2ko 
lorategia du. Sartzeko prest 
dago. 656-74 84 15.

bilbo. Etxe handia eta eguzki-
tsua salgai basurtu auzoan. 
Ospitaletik gertu eta tren gelto-
kiaren ondoan. basurtuko behe-
ko  pa r tea n  d a g o ,  i n d a u t x u 
ondoan. 180.000 euro. Aukera 
paregabea! 635-72 79 37

Durango. Sasikoa kalean pisua 
salgai. 3 logela, komuna, egon-
g e l a - j a n g e l a ,  s u ka l d ea  e ta 
ganbara. prezio onean. garajea 
ere bai, nahi bada. Telefonoa: 
679-38 23 69

Durango. Etxea salgai Andra 
Maria kalean. bi logela, egonge-
la, sukaldea eta komuna. Etxe 
guztiak kanpoaldera ematen du; 
oso argitsua. pisu altua, 30 
m2-ko terrazarekin. 696-25 50 
83 (arratsaldeko 17:00etatik 
aurrera)

Durango. Alde zaharra. 71 m2. 
kanpoaldera begira. Altzariz 
hornituta. 2 logela. Egongela. 
Sukaldea. komun bat. guztiz 
berriztuta. kanpotik (2006): 
fatxada, atalondoa, eskailera eta 
teilatua. barrutik (2007): par-
keta (elondoa), sukaldea (fagor 
elektrotresnak eta junkers gal-
dara ), gres, berokuntza (gas 
naturala), kristal bikoitzeko 
leihoak, ate blindatua. berehala 
b i z i t z e r a  j o a t e k o  a u k e r a . 
223.000 euro. 607-71 53 53 

elorrio. berritutako etxe eguz-
kitsua salgai, trastelekuarekin. 
Nahi izanez gero, garajea ere 
erosteko aukera. prezioa negozia 
daiteke.615-73 27 27.

elorrio. pisua salgai. berrio-o-
txoa kalean berriztuta dagoen 
jauregian,70 m2-ko pisu polita, 

2 logela, sukalde eta egongela, 
komuna, 9 m2-ko trastelekua, 
19 m2-ko garaje itxia. dena 
303.000 euro; trasteleku eta 
garaje barik 283.000 euro. 
Nagore: 653-74 80 01

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

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

iurreta. Etxebizitza salgai 
Askondo kalean. 210.000euro. 
78m2, 3 logela, sukaldea, egon-
gela eta komuna. igogailua dago. 
g a ra j ea  e re  ba i  g u re  ba d a . 
Tlf:946-81 19 48

oñati. 67 metro koadroko etxe-
bizitza salgai bakardadeko ama 
kalean. Sukaldea, egongela, bi 
logela eta  komun bat. 264.000 
euro. garaje itxia aukeran, 35 
m2, argi eta ur instalazioarekin. 
66.000 euroan.659-72 06 
64

oñati.Etxaluzen etxebizitza 
salgai. Sukaldea, jangela-egon-
gela, lau logela, bi bainugela, bi 
balkoi, trastelekua eta garajea. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 647 24 80 02

Zegama. goierrin, landaturis-
morako berritutako baserria 
salgai. (100m2ko hiru solairu) 
6 logela bikoitz bainugelekin eta 
norberarentzat apartamentu, 
sarrera propioarekin. bikain 
hornitutako sukaldea. 10.000 
m2ko lursaila. Salmenta pre-
miazkoa denez, prezio egokia 
dauka. 658-73 51 75 (13:00
-15:00). 

 
103. errentan eMan

anbotoko magalean astebu-
ruetarako borda ematen da 
errentan. 14:30etik aurrera 
deitu. 620 10 52 63

arakil. Satrustegi Arakilgo 
kontzejuak, kontzejuko lehen 
solairuan duen etxebizitza alo-
katzen du. prezioa: 360 euro 
hilean. 646-10 28 73. 

Arrasate. Altamiran, jose Luis 
iñarra kalean, hiru logelako 
etxebizitza ematen da errentan. 
639 96 01 21

arrasate. Erguin kalean hiru 
logelako etxebizitza ematen da 
errentan. berritua. berokuntza-
rekin. jantzia. bizitzera sartzeko 
moduan. Eguzkitsua eta kan-
poaldera begira. 617171823

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

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

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

etxarri-aranatz. pisu bat 
alokatzen da. Merkea.607-31 
76 67. 

la Mongie. Etxebizitza ematen 
da errentan. denboraldi osorako 
edo asteburuetarako. 2 edo 4 
pertsonarentzako. pistatik ger-
tu. 606 39 70 81

luz saint-sauveur. 55 metro 
koadroko duplexa ematen da 
errentan Luz erdigunean. Negu-
ko denboraldi osorako. 6 pertso-
nentzako. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara: 665 70 04 
87 edo 671 07 12 48

oñati. Lau logelako etxebizitza 
ematen da errentan erdigu-
nean.663-69 31 16

oñati. plazatik 100 metrora 80 
metro koadroko etxebizitza 
ematen da errentan. 450 euro 
hilean. 687-32 99 57,

Zaldibar. Logela bat ematen 
dut errentan. 655-73 97 92

Zumaia. zumaian larretxo 
auzoan pisu bat alokatzen dut. 
Hiru logela, sukaldea bi bainu eta 

egongela ditu. bigarren solairuan 
dago eta igogailua badu. garajea 
ere badu. 943-86 00 65 eta 
606-38 55 80.

104. errentan hartu

arrasate. pertsona arduratsuak 
etxebizitza txikia hartuko luke 
errentan. presazkoa da. 666-21 
88 95.

arrasate. Arrasateko neska 
langile eta arduratsuak etxebi-
zitza hartuko luke errentan 
e rd i a l d ea n .  5 0 0  e u ro  a r te 
ordainduko nuke. Mila esker. 
iraia. 606-74 42 37.

bergara. Etxebizitza hartuko 
nuke errentan. bi logelarekin 
nahikoa genuke. Hilean 500
-550 euro ordaitzeko prest. 647 
22 35 87

bergara. bikote batek etxebi-
zitza behar du errentan. 610-62 
65 04

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

Durango. Alkilatzeko etxe bila 
nabil durangon eta inguruetan. 
637-14 41 62. Momo

 

105. etxeak osatu

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu alokagai Arra-
saten. 630 71 35 83

arrasate. Logela ematen da 
errentan. deitu 18:00etatik 
aurrera. 943 53 21 62

bergara. gela bat alokatuko 
nuke. 652-74 67 15

etxarri-aranatz. gela bat 
alokairuan hartuko nuke etxarri 
aranatzen inguruan gela bat 
alokairuan hartu nahi dut. 619
-86 06 16

oñati. Etxea osatzeko gela bat 
edo bi ditugu errentan emateko 
Errekalden. deitu 18:00etatik 
aurrera 653 74 87 51, 699 46 
76 11 telefono zenbakietara.

 

2. garaJeak

201. salDu

abadiño. garajea salgai matie-
nan. zeus-en lokalean. deitu eta 
informatu 94-681 70 67 tele-
fono zenbakiian.

arrasate.  garaje itxia, 20 
metro koadrokoa, errentan eman 
edo saltzen da uarkapen. inte-
resatuok deitu zenbaki hauetara: 
deitu 943245357 edo 615 73 
98 30 telefonora.

Durango. garaje partzela bat 
salgai Alluitz kalean, 3. zenba-
kian. 22.000 euro. 636-33 82 
46.  Amaia

203. errentan eMan

arrasate.  garaje itxia, 20 
metro koadrokoa, errentan eman 
edo saltzen da uarkapen. deitu 
943 24 53 57 edo 615 73 98 
30 telefono zenbakietara.

bergara. bi garaje ematen dira 
errentan bergaran. bat burdina-
ten eta bestea Masterrekan. 
deitu 600 64 67 88 telefono 
zenbakira.

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan kruz gallastegi 
kalean. bigarren solairuan, 25. 
zenbakia. deitu 665-70 66 73 
telefono zenbakira eta Esthe-
rrengatik galdetu.

 204. errentan hartu

oñati. garajea hartuko nuke 
errentan Oñatiko San juan kale 
inguruan. berdin da itxia izan ala 
ez. deitu 627 62 12 55   telefo-
no zenbakira

3. lokalak

301. salDu
bergara. 180 (90+90) metro 
koadroko lokala salgai Labega-
raietan.bista ikusgarria. goiko 
pisua bulegotarako egokitua.
prezioa:130.000 euro. 627 537 
861 edo 627 537 862

 

4. lana

402. eskaerak
arrasate. Enkofratze lanetan 
aritutako lehen mailako ofiziala 
lanerako gertu. bestelako lanak 
ere egingo nituzke. deitu 673
-03 09 60 telefonora.

arrasate. Emakumea gertu 
sukaldari lanak egiteko astebu-
ruan edo nagusiak zaintzeko edo 
garbiketa lanetarako. 619-78 
63 41

arrasate. Neska gertu zerbi-
tzari edo garbiketa lanetarako. 
679-04 42 68

arrasate. Neska bolibiarra 
lanerako gertu. Etxean bizi izaten 
edo asteburuetan. Legezko 
dokumentu guztiekin. 618-14 
71 34

arrasate. Asteburu eta jaiegu-
netan lan egiteko gertu: garbi-
tasun lanak, nagusiak edo umeak 
zaintzeko. 682-31 97 37

arrasate. Hemengo neska 
etxeak garbitzeko, umeak zain-
tzeko edo edozein lanerako prest, 
orduka ere bai. 659-55 27 16.

arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu orduka plantxa zein 
garbiketa lanak egiteko edo ume 
eta nagusiak zaintzeko.deitu 
699-54 17 27 zenbakira.

arrasate. Neska euskalduna, 
esperientzia handikoa umeak 
zaindu eta etxeko lanak egiteko 
gertu. 659-81 59 15.

arrasate. Arrasateko neska 
gazte euskalduna goizetan 
etxeak garbitzeko prest. Espe-
rientziaduna. 618-41 24 79

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

arrasate. Asteburu eta jaiegu-
netan lan egingo nuke nagusi 
eta umeak zaintzen edo garbi-
keta zein plantxa lanetan. baita 
a s te a n  ze h a r  1 8 : 0 0 e ta t i k 
20:00etara bitartean ere. pre-
sazkoa da. Fanny salvatierra. 
682-31 97 37.

arrasate edo bergara. Muti-
la gertu zerbitzari,  sukalde 
laguntzaile, nagusiak zaindu edo 
garbiketak egiteko. Esperien-
tziaduna. Legezko paperak 
dauzkat. 666 84 17 05

arrasate edo bergara. Nes-
ka gertu nagusiak zaindu, gar-
biketa, sukalde laguntzaile. 
Legezko paperak eta informeak 
dauzkat. Esperientziaduna. 659 
37 41 95

azpeitia. 20 urteko neska 
euskalduna, haurrekin lanean 
esperientziaduena bai begirale 
moduan, zaintzaile moduan. 
Arratsaldez haurrak zaintzeko 
prest egongo nintzateke. 606
-42 64 14

azpeitia. bi emakume, helduak 
zaintzeko prest. geriatriako 
titulua daukagu. 695-74 88 35 
eta 647-72 23 36loreaig83@
hotmail.com 

azpeitia. Haurrak zaintzen lan 
egingo nuke. badaukat espe-
rientzia. Arratsaldez egingo nuke 
lan. 620-52 38 97 eta tur-
siops@euskaltel.net

arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu plantxan edo etxeko 
garbitasuna egiteko, orduka, 
arratsaldez. 699-54 17 27.

bergara. Haur heziketa ikasi 
duen emakume euskaldun bat 
umeak zaintzeko gertu. Egun 
guztian. 943-53 42 54 edo 
688-65 30 62

bergara. Emakume bat gertu 
goiz eta arratsaldez umeak edo 
nagusiak zaintzeko. deitu 610
-34 97 88 telefono zenbakira. 

bergara. Emakume gaztea 
haurrak zaintzeko gertu.Ordute-
gi aldetik arazorik ez. deitu 673
-22 38 00 telefonora.

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

bergara. Esperientziadun 
neska umeak zaindu edo etxeko 
lanak egiteko gertu. _deitu 665
-75 41 32 telefono zenbakira. 

bergara. umeak zaintzeko, 
garbitasun lanak egin edo nagu-
siak zaintzeko (azken honetan 
esperientziaduna) gertu nago. 
Ordutegi malgua. deitu 676-89 
50 13 telefono zenbakira.

bergara. Emakumea gertu 
etxeak garbitzeko eta baita 
sukaldari laguntzaile lanetan 
aritzeko ere. 665-75 41 32

bergara. bergara, antzuola edo 
zumarraga. Neska bat gertu 
dago etxeak, elkarteak eta abar 
garbitzeko, nagusiak zaintzeko 
edota zerbitzari eta plantxa 
lanetan jarduteko. Ordutegi 
malgua. Erreferentzia onak eta 
esperientzia handia. 943-76 66 
24 edo 634-91 81 73.

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

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

bergara. Emakume euskaldu-
n a  g e r t u  u m ea k  z a i n t ze ko . 
Haurtzaintza titulua eta espe-
rientziadaukat. 688-65 30 62 
(Arantzazu)

bergara.Sukaldaria naiz, ema-
kumea eta esperientziaduna 
(menu eta kartara). deitu 677 
64 84 82 telefono zenbakira

bilbo. Emakume gaztea eskain-
tzen da etxeko garbiketa lanak 
egiteko bilbon. Aurkene deitu 
665-70 47 24 zenbakira.

Debagoiena. Neska esperien-
tziaduna gertu zerbitzari edo 
garbiketa lanetan jarduteko. 
679-04 42 68

Debagoiena. Esperientziadun 
emakumea gertu sukaldari jar-
duteko. garbiketan ere arituko 
nintzateke. 619-78 63 41

Debagoiena. Neska euskaldu-
na gertu goizez etxeko lanak 
egiteko . 616-68 02 18

Debagoiena. bertako neska 
esperientziaduna gertu astebu-
ruetan nagusiak zaintzeko. 
637-18 07 23

Debagoiena. Erizain lagun-
tzailea gertu nagusiak zaintzeko. 
Ordutegi malgua. gauez ere bai. 
Autoa daukat. 622-05 21 74

Debagoiena. Neska ardura-
tsua, esperientziaduna, gertu 
umeak zaintzen, nagusiei lagun-
t ze n  e d o  o rd u ka  g a r b i ke ta 
lanetan jarduteko. deitu eguer-
dietan, 16:00ak arte, telefono 
finkora, edo gauetan. 943-71 53 
74 edo 695-73 87 95

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. deitu 943-53 36 72 
edo 677-73 79 59 telefono 
zenbakietara.

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

Debagoiena. Arrasate edo 
bergara. Neska gertu nagusiak 
zaindu, garbiketa, sukalde lagun-
tzaile. Legezko paperak eta 
informeak dauzkat. Esperien-
tziaduna. 659-37 41 95

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. Telefo-
noa: 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 egitekogertu. 
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. Neska gertu 
etxeko lanak egiteko, garbiketa 
lanetarako, laguntzaile jardute-
ko eta nagusi edo umeak zain-
tzeko. Legezko paperak dauzkat. 
Telefonoak: 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

Durangaldea. Astelehenetik 
ostiralera goizetan nagusiak eta 
umeak zaindu, etxeko lanak egin 
edo tabernan laguntzeko prest. 
Neska euskalduna naiz. Telefo-
noa: 648-13 13 27

Durango. umeak prestatu eta 
ikastolara eramateko eta etxeko 
lanak egiteko pertsona bat behar 
dugu durangon. Astean 20 ordu. 
deitu telefono honetara: 615 
725 400.

Debagoiena . geriatria lagun-
tzailera pertsona nagusiak 
zaintzeko gertu. baita gaixoak 
ospitalean zaintzeko ere, gauak 
barne. 8:00etatik 15:00etara 
e d o  2 0 : 0 0 e t a t i k  g o i z e k o 
8:00etara egingo nuke lan. 
Mirian.deitu 646-05 58 88  
edo 943-79 79 49 telefono 
zenbakietara.

Durango. 27 urteko neska, 
goizez umeak zaintzeko edo 
dendaren batean lan egiteko 
prest. Esperientzia daukat. 665
-71 74 58

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

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

oiartzun. Lan bila nabil, garbi-
t ze n  e d o  h e l d u a k  z a i n t ze n 
(oarsoaldean). Ahal izanez gero, 
kontratuarekin. Telefonoa: 619
-51 30 16.

oñati. 26 urteko neska euskal-
dun bat haurrak zaindu, eskola-
ra eraman eta etxeko lanak egi-
teko gertu (orduko), Oñati eta 
inguruko herrietan. Esperientzia 
daukat hezkuntza eremuan eta 
sukalde eta garbiketa lanetan. 
615-78 10 68

Zarautz. gizon euskalduna 
naiz,lan egiteko prest nago, 
edozein lanetarako.Telefonoa: 
658-73 08 08

Zarautz. 20 urteko neska bat 
naiz, eta arratsaldetan umeak 
zaintzeko lan bila nabil; bost 
urtekoesperientzia daukat! 646
-21 44 92 

 5. irakaskuntZa

501. Jaso

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

Debagoiena. 7 urtetako  muti-
ko  atzerritar bati, euskarazko 
klaseak emango dion norbait 
behar dugu astean 2 orduz 
komunikatzeko gaitasuna lor-
tzeko helburuarekin. 673-93 76 
94 - tutar,

502. eMan

arrasate. Arrasate edo berga-
ra. Arkitekturan lizentziaduna 
eskola partikularrak emateko 
prest, dbH eta batxilergo mai-
letan. Esperientziaduna. 639
-46 07 26

arrasate. Neskaeuskalduna, 
ekonomian lizentziaduna, esko-
la partikularrak emateko ger-
tu.679-97 76 46

atxondo. Eskola partikularrak 
emateko prest nago. Hezkuntza 
berezian diplomaduna naiz, eta 
EgA daukat. Hiru urteko espe-
rientzia daukat, eta ingelesa ere 
emango nuke. 645-71 02 48 / 
94-658 31 55

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, 
lehen hezkuntzako eskola parti-
kularrak emateko prest. Telefo-
noa: 676-41 12 58

Debagoiena gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
emateko. Ama-hizkuntza inge-
lesa dut. 682-64 60 99

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

Debagoiena. irakasle ikaske-
tetan eta logopedian diploma-
tutako neska euskalduna naiz. 
Lehen hezkuntzako arloan zein 
hizkuntza arazoetan.deitu 659
-92 89 23 /943-79 39 19 
telefono zenbakietara.  

6. Motorra

601. salDu
Mercedes Viano.  cdi 2.2 
Ambiente. 150zp. 7 lagunenda-
ko eserlekuak. Olio azterketa 
2010eko urrian eginda. 2008-
ko urrian matrikulatua. 30.500 
km. ia berria. 688 65 21 19

2 0  t o n e l a d a ko  s c a n i a 
kamioia salgai, lanarekin . 
beharrezkoa erosleak kamioia 
gidatzeko gaitasun profesiona-
la izatea. 633-58 27 83 edo 
94-616 80 77

Yamaha jog scooter bat 
salgai. Yamaha jog motorra 
salgai. 2.000 km. iata pasatuta. 
Ezer aldatu barik, dena orijinala. 
beti egon dagarajean. stratokas-
ter@gmail.com. Telefonoa: 
650-17 22 85

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. Manuel. Telefonoa: 
670 57 27 88

 

7. aniMaliak

701. salDu
asto eme bat eta 3 poni 
salgai. Asto eme bat eta hiru 
poni (eme bi eta arra) salgai 
atxondon. prezioa adosteke. 
kontaktua: 689-18 34 41. 
Antton

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

Persiar katakumeak salgai. 
irailaren 9anjaiotakoak. 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

setter ingeles txakurku-
meak salgai.Setter ingeles 
txakurkumeak salgai, 2010eko 
maiatzean jaioak. Oilagorretara-
ko aproposak. 605-73 75 30

spaniel txakurkume arra 
salgai. 2010eko maiatzaren 
15ean jaioa. zuri-beltza. Arkaitz. 
610-36 39 94

  
703. eMan

artzain-txakurra oparitzen 
da. 4 urte dituen artzain-txaku-
rra oparitzen da, ezin dugulako 
zaindu. Telefonoa: 615-73 22 
89

Cocker ingelesa ematen da 
arrasaten. cocker ingelesa 
ematen da arrasaten, ezin dugu-
l a ko  z a i n d u .  E m ea ,  b e l t z a , 
txerto eta mikrotxiparekin. Lau 
urte dauzka. Maitagarria da, eta 
txakur ona. Ondo zainduko duen 
norbaiti bakarrik emango diogu. 
deitu 943-79 82 43 edo 943
-79 97 17 zenbakietara.

Cocker zuri-beltza.Ematen 
da arrasaten. 5 urtekoa. Emea. 
Ondo hezitakoa. Oso polita. 637
-72 66 73

katuak gasteiztik. katu 
abandonatuak kale gorritik 
atera, zaindu eta pertsona ardu-
ratsuei bakarrik ematen dizkiegu. 
benetan maitagarriak eta ondo 
hezituak; bizitza eztituko dizute, 
duda barik. gasteizen gaude, 
baina beste lekuetara ere era-
maten ditugu. gure jarduera 
ezagutzeko sartu www. Espe-
ranzafelina.com webgunean edo 
deitu :650-80 76 72.

txakur oso polita ematen 
da opari. Txakur oso polita 
ematen da opari. 11 hilabeteko 
txakur meztizoa da. Setter gor-
putzarekin baina golden retrie-
verren kolorearekin. Oso polita 

eta maitagarria. Oso obedientea. 
Oparitzen da ezin dugulako 
eduki eta pena handiz oparitu 
behar dugu. bakarrik ondo zain 
dezakeen pertsona bati emango 
diogu. umeekin egon da beti. 
679-23 27 93

txakurrak opari. Setter inge-
les arrazakoak.688-62 78 93 
(Miren), 656-74 85 11 (Xabi)

 
704. bestelakoak

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-
rrarenarteko nahasketa bestea. 
685-70 87 18. Fatima

loroa galdu. bergaran, labe-
garaieta inguruan, azaroaren 
12an. grisa eta buztan gorria. 
Sarituko da.679-01 51 84

setterra galdu da bergaran, 
goiko estazio inguruan, azaroa-
ren 20 eta 21eko asteburuan. 
Setter ingelesa, arra, zuri-beltza. 
Aurkitu edo ikusi baduzu, deitu 
mesedez zenbaki honetara: 688 
62 84 25

 

8. Denetarik

801. salDu

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

altzariak. dekorazio aldaketa-
gatik, bi plazako sofa-ohea, 
ikeako mahaia eta 19 hazbeteko 
philips telebista salgai dVd-a du 
barnean). gazteendako egokia. 
Oso merke eta egoera onean. 
17:30etik aurrera deitu. Oñatin. 
619-81 70 72

bizikleta erosi. 24 hazbeteko 
bizikleta erosiko nuke. deitu 
696-84 34 38 zenbakira.

errepideko bizikleta saltzen 
dut.  Orbea onix. 2009koa. 
karbonozko tijaduna, 54 neurri-
koa. Shimano 105 aldagailuare-
kin eta compact sistemare-
kin.645-00 56 81

e g o n g e l a r a ko  m a h a i a . 
Egoera paregabean dagoen 
egongelarako egurrezko mahaia 
salgai. 1,20 m diametroa du 
baina handitu daiteke.150 euro. 
943-08 45 46

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.deitu  
677 38 85 64 zenbakira.

haurrak eramateko mendi-
ko motxila salgai. Haurrak 
eramateko mendiko motxila 
salgai. 658-12 43 38

hozkailu txikia salgai. Egokia 
gazte lokaletarako. Oso egoera 
onean, 2009ko maiatzean 
erosia. A klaseko eraginkortasun 
energetikoa dauka. balay etxe-
koa. prezioa: 300 euro. deitu 
653-74 23 17 zenbakira. 

invacare dragon gurpil-aul-
ki elektrikoa salgai. bi hila-
betean erabilita; garantia dauka 
(2012-7), eta oso ondo zaindu-
ta.  Estrenatu barik dagoen 
dutxarako aulkia opari (tolesga-
rria eta 120 euro balio du). 1.500 
euro. Telefonoa: 656 773 604 
(arratsaldez). E-posta: oscrod-
lar@yahoo.es

karro-denda salgai. raclet 
minto modeloa. bi ohe, bi arkoi 
eta abantzea. Sukaldeko denda 
opari.  bizikletak eramateko 
parrilla dauka. Oso egoera onean 
dago. 615-71 09 13

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

logelako altzari berriak 
salgai. 1,35eko forjako ohea, 
2 gau-mahai, 2 lanpara, nordi-
koa, izarak, koltxoia, somierra... 
dena estreinatzeke, oso-oso 
polita da. Etorri ikustera konpro-
misorik gabe. Furgonetarik ez 
badaukazu, galde egidazu! 606
-21 37 18

Mahaia eta aulkiak. krista-
lezko ohola eta forjazko hankak 
dituen saloiko mahai eta aulkiak 
salgai daude. 665-74 91 29 
Abel.

Matrix gorria. Matrix gorria. 
jane etxekoa. kotxerako aulki 
moduan erabilgarria. 0+ talde-
koa.ia berria. 40 euro. 607-06 
22 20

Pianoa salgai. paretako piano 
marroia salgai. cherny etxekoa. 
prezio interesgarria. 607-06 22 
20

Ping-pongeko mahaiprofe-
sionala salgai. Antzuolan. 
Egoera oso onean, berri dago. 
prezioa, adosteko. 660-52 11 
48

snow taula salgai. Snow 
taula salgai. Atomic tika mode-
loa, neskena. 1,44 neurrikoa. 
behin bakarrik erabilia. Egoera 
oso onean. 679-09 33 34

surf taula saltzen dut. Mini
-malibu (7,3) taula berria da, bic 
markakoa. 270 euroan. (grip+-
killak+leash+ nylonezko funda) 
arrazoia: beste bat erosi nahi 
dudalako. 605-73 07 77

trikitia.  Hohmer etxekoa. 
Mexikoko tex-mex berezia. Hiru 
ilarakoa. bost erregistro. prezioa 
adostu aurretik, probatzeko 
aukera. Egoera oso onean. 696
-37 91 79

 umea eramateko motxila. 
baby borjn etxekoa. beltza eta 
gorria. bizkarrarendako errefor-
tzuarekin. berria. 80 euro. deitu 
607-06 22 20 telefono zenba-
kira.

802. erosi

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

bergara. Lursaila erosiko nuke 
bergara inguruan. deitu  669-17 
09 51 telefonora.

etxarri-aranatz. Etxebizitza 
egiteko lursaila erosiko nuke. 
628-16 86 09.

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

Patinetea erosiko nuke. 
bergaran, bigarren eskuko pati-
netea erosiko nuke. deitu 639
-03 43 58 zenbakira

 
804. hartu

besaulki txukun bat. ken-
tzeko moduan bazaude, mese-
dez abisatu eta gustura hartuko 
nuke. deitu 618-80 09 32 
telefono zenbakira.

Plastikozko moto ttikia, 
urte eta erdiko haurraren-
tzat. plastikozko moto ttikia 
hartu edo erosiko genuke urte 
eta erdiko haurrarentzat; oinekin 
eraginda ÇbultzatzenÈ diren 
horietakoa (bi neurri daude: 
ttikiena nahi genuke). 2. Eskukoa 
h a r t u  e d o  e ro s i ko  g e n u ke . 
615-

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

antezko txamarra beltza 
galdu. Azaroaren 6an orly 
(azken bazter) tabernan ante 
itxurako gizonezko txamarra 
beltz bat galdu nuen. Aurkitu 
duenak deitu mesedez. Eskerrik 
asko. deitu 680-44 91 61 edo 
699-72 48 91 telefono zenba-
kietara.

aterkia galdu dut bergaran. 
domekan aterki txuri-beltza 
galdu dut, Simon Arrieta, juan 
XXiiienparantza eta ariznoa 
tabernan bitartean. callate la 
bocaÈko markakoa. deitu659
-76 08 81 edo 646-48 05 39 
telefono zenbakira.

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

Jaka beltza galdu nuen. jaka 
beltza galdu nuen azaroaren 
20an arrasateko ekaitz, haizea 
edo gure leku tabernetan. gitarra 
formako orratz gorri  bat du 
ezkerreko poltsikoan. 667-95 
73 16

Mendiko motxila galdu. 
Mendiko motxila galdu nuen 
urriaren 9an garibaiko autobus 
geltoki inguruan. Norbaitek 
aurkitu badu, dei diezadala, 
mesedez. 677-48 39 17

Patinete bat galdu da are-
txabaletan. patinete bat galdu 
da aretxabaletako eguzki taber-
nako plazan. 943-79 58 98 edo 
618-49 28 56.

Pultsera galdu bergaran. 
uztailaren 13an, martitzena, 
eskumuturrekoa galdu nuen 
bergaran. balio sentimental 
handikoa da, eta sarituko da. 
943-76 03 73

ume oinetakua galdu oña-
tin. Erroxaimoko bixamonian 
ume oinetako bat galdu neben, 
urdina da belkrozko bi tirakin. 
Aurkitu baduzu deitu, mesedez  
695-75 93 77,

urrezko katea galdu berga-
ran. bergarako domingo irala 
kalea eta telesforo aranzadi 
artean urrezko katea eta zintzi-
likaria galdu nuen. Norbaitek 
aurkitu baditu, mesedez deitu. 
Ordainsaria egongo da. Teresa. 
649-63 23 24, 696-38 10 
07

Zapatila berriak etxarrin. 
A z a roa re n  13 a n ,  l a r u n ba ta 
eguerdian, etxarriko ikastolaren 
aurrealdean poltsa bat galdu zen, 
barruan zapatila berriak zituena.
deitu 618-28 06 76 telefono 
zenbakira

 

9. harreManak

902. harreManak
gasteizerako autobusa 
leintz bailaratik. Leintz bai-
laratik joanda gasteizen goizeko 
8ak baino lehen egon behar 
baduzu eta  autobus ordutegia 
dela-eta garaiz iristen ez bazara, 
jar zaitez gurekin harremanetan.  
685-72 14 33

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

Donostia alde Zaharreko 
Joaldunak. zuk ere joaldun 
izan nahi duzu? Etorri  gure 
entsaioetara eta proba egin! Edo 
zure herriko jai edoikuskizunetan 
gu han egotea nahi baduzu ere 
bai. aldezaharrekojoaldunak@
gmail.com

autoa partekatu zumaia
-irun ibilbidea egiteko. iru-
nera 07:30- 08:00etarako 
iristeko autoa partekatu nahi 
nuke zumaia-zarautz aldetik. 
Lanaldi jarraia dut, eta 15:00
-15:30ak aldera amaitzen dut 
lanaldia. Harremanetarako, 
deitu 646-80 43 76 telefono 
zenbakira edo misai@hotmail.
es helbide elektronikora idatzi.

Parrandarako lagun bila. 
kaixo! 22-28 urte bitarteko 
neska kuadrila baten bila nabil 
asteburutan irtetzeko. urola 
kostan, posible balitz, baina 
etzait inporta mugitzea.

37-42 urte bitarteko neska 
erakargarri bat ezagutzek. 
42 urteko gipuzkoar batek nes-
ka erakargarriren bat ezagutze-
ko irrika dauka,seme-alabarik 
gabe, neskaren batek zerbait 
gehiago jakin nahiko balu idatzi 
dezala nire korreora,eskerrik asko 
eta ondo segi. bizitzabezala@
terra.es

904. bestelakoak

eskerrik asko espiritu Santua-
ri jasotako mesedeagatik. 

hizkuntza truke Frantsesa
-euskara mintzapraktika egin 
nahi dut. Nik euskara eskaintzen 
dut (943-28 31 58, donos-
tia).

a l e man  mi n tzap rati ka. 
Aleman hizkuntza ikasten ari 
naiz. Mintzapraktika egiteko 
laguna bila nabil. bidenabar 
elkartrukatu dezakegu euskaraz 
edo gaztelaniaz mintzatuz.943
-014141

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
InmobiliariaINMOBILIARIA

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: 

debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

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).

Zure iragarkiak
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J.B.  |  ArrASAtE

Askok ezagutu eta jolastuko 
zuten dagoeneko Geocaching-ak 
bilatzera. Bada, guk joan den 
astean Tokitan.tv-ko Haritz 
Rodriguezek argitaratu zuen 
bideoa aitzakia hartuta, turis-

moa egiteko modu ezberdin eta 
interesgarri hau azalduko dizue-
gu.  

Geocachinga altxorraren 
bila jolasaren estiloko jokoa 
da, baina Internet eta GPSa 
erabilita. Norbaitek toki batean 

altxor txiki bat ezkutatzen du. 
Gero tokiaren koordenatuak 
jartzen ditu Interneten, geo-
caching.com webgunean, eta 

beste erabiltzaile batzuk hura 
aurkitzen saiatu behar dira. 
Normalean tupperware motako 
ontzi bat izaten da altxorra. 
Barruan koaderno bat eta arka-
tza egoten dira, altxorra aur-
kitzen duenak idatz ditzan bere 
izena, eguna eta zer hartu eta 
zer utzi duten bertan. Altxorra 
detaile txiki bat izan ohi da. 
Hartu daiteke, baina beti utzi 
behar da beste zerbait haren 
ordez, koadernoan aldaketa 
horren berri emanez. Behin 
hori eginda, berriz ondo gorde 
behar da, leku berean, geo-
caching jolasean parte hartzen 
ez dabilenak ez dezan erraz 
topatu. Etxera joandakoan, geo-
caching.com webgunean jarri 
behar da abisua non egon garen 
eta zer topatu dugun azalduz. 

adibidea, tokian.tv atarian
Soriako Geocache baten aurki-
kuntzaren bideoa da hain zuzen 
ere Tokitan.tv-ko Haritz Rodri-
guezek argitaratu duena. Turis-
moa egiteko era entretenigarri 
hobeto ezagutu gura duenak 
ikus dezala Rodriguezek igota-
ko bideoa Tokian.tv webgu-
nean. 

geocaching: gPsari jarraituz eta altxorraren 
bila, turismoa egiteko beste modu bat
Jolasaren aitzakian, hainbat leku interesgarri ezagutu daitezke

Geocaching.com ataria.  |   gEOCAChIng.COM

Geocaching-aren 
oinarrizko arauak

 Altxorraren bila estiloko jolasa 
da baina Interneta eta GPSa 
ezinbestekoak dira jolasteko.

 Edozein lekutan egon daitekeen 
altxorra aurkitzen duenak 
–normalean tupperware bat 
izaten da– koadernoan adierazi 
behar du izena eta abizena eta 
zer har eta zer utzi duen bertan.

 Azkenik, altxorra ondo gorde behar 
da berriro, jolasten ez dabilen 
edonork erraz aurki ez dezan. 
Aldaketa guztien berri eman behar 
da geocaching.com webgunean. 

applek iPaderako 
izango den egunkaria 
egingo du
Steve Jobs (Apple) eta Ruper 
Murdoch (News Corp) iPada-
rentzat egunkari bat sortzeko 
lanean ari dira, orain arteko 
prentsa eredua goitik behera 
aldatuko lukeena. Albistea 
konfirmatu ez duten arren, 
badirudi dagoeneko 100 kaze-
tari ezagun hautatu dituztela 
argitalpenean lan egiteko. 

iPad-a.  

1950ean sortutako Sanyo enpre-
sa ezaguna bi urte barru desa-
gertuko dela jakinarazi du 
Panasonic taldeak. Izan ere, 
Panasonic enpresak Sanyo 
erosi zuen iaz, eta joan den 
astean iragarri zuenez, 2012an 
marka ezaguna desagertu 
egingo da. 

2012an sanyo marka 
ezaguna desagertu 
egingo da

Sanyo, Piccadily Circus-en.

Bill Gates eta Paul Allen sor-
tzaileek ez zuten uste horre-
lako arrakasta izango zutenik. 
Hasiera diskretua izan zuen 
arren, softwarerik erabiliena 
izatera iritsi da. Microsoft-en 
Windows 95a, esaterako, mun-
duko ordenagailuen %80ak 
erabiltzen zuen 90eko hamar-
kadan. 

Microsoft Windows 
etxeak mende laurdena 
bete du dagoeneko

Windows-ek 25 urte bete ditu. 

JOkIN BErEZIArtuA  |  ArrASAtE

Teknologia berriak gure betiko 
ohiturak aldatzen dabiltza eten-
gabe. Aldaketa horren adibidee-
tako bat da irakurtzeko ohiture-
tan ematen ari den aldaketa. 
Betiko liburutik liburu elektro-
nikoetara ari gara salto egiten, 
pixkanaka. Bada, dagoeneko 
badugu euskarazko liburu elek-
tronikoak online saltzen dituen 

webgunea: Gurebook.com. Alber-
dania, Elkar, Erein, Pamiela, 
Ttarttalo, Txertoa eta Arrain 
argitaletxeen lanak daude salgai, 
166 liburu guztira. Horietatik 
%60 euskarazkoak dira. 

Plazagunea enpresa da web-
gunearen kudeatzailea eta ber-
tako arduradun Julen Agirreza-
balagak hiru oinarri nabarmen-
du ditu: "Argitaletxeekiko eta 

irakurleekiko hurbiltasuna, eus-
kara Interneten ikustaraztea eta 
aro digitalaren erronka berrie-
kiko irekitasuna". Honakoa ere 
gaineratu du: "Sareko ozeano 
zabalean euskara ikus dadila 
gura dugu". 

abian da 'gurebook.com', euskal 
liburu elektronikoen webgune berria
Alberdania, Elkar, Erein, Pamiela, ttarttalo, txertoa eta Arrain 
argitaletxeen liburu elektronikoak online erosteko aukera eskaintzen du

Gurebook.com webgunea.  |   gurEbOOk.COM

Esanak

"Sareko ozeano 
zabalean 
euskara ikustea 
gura dugu"  

J u l e n  a r r i Z a b a l a g a   |  

p L A z A g u N E A k O  k i d E A

'Gurebook.com' 
atariaren oinarriak

  Argitaletxeekiko eta 
irakurleekiko hurbiltasuna 
bermatzea.

  Interneten euskararen 
presentzia handitu eta gure 
hizkuntza sarean ikustarazten 
laguntzea.

  Aro digitalak sortzen dituen 
erronka berriei irekitasunez aurre 
egiten saiatu eta aro digitalera 
egokitzeko ahalmena izatea. 

datua

Gurebook.com-en 166 lan 
daude salgai. Horietatik 
%60a euskarazkoak dira.

166
lIburu ElEktrOnIkO SAlgAI
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T 
elebistaren inguruan 
hitz egiteko gonbita jaso 
dut, baina ezin has nai-
teke telebistan dagoenaz 

hitz egiten, telebistaz hitz egin 
barik lehenago.

Aurtengo urtea berritzai-
lea eta aldi berean nahasmen 
handikoa izan da telebista-
ko ekoizle zein ikusleentzat, 
Lurreko Telebista Digitala-
ren etorrerak ekarri baitu 
testuinguru desegonkorra. 
Desegonkorra diogu, berriz 
ere teknologiak ustekabean 
harrapatu duelako telebis-
tagintza.

Seinalearen digitalizazioa 
eman da, eta horrekin, telebis-
ta kateen ugaritzea. Oso ondo. 
Baina zer ekoitziko dugu? Noren-
tzat? Nondik aterako dugu dirua 
horretarako?

Programazio-taulak laukoiz-
tu dira eta parrilak ezin bete 
dabiltza telebista espainol eta 
autonomikoak. Horren ondorio 
zuzen-zuzena da behin eta berriz 
izenez aldatzen diren telebista 
kate berriez eta hamaika bider 
ikusi ditugun teleserieez josita 
aurkitzea telebista eskaintza. 
Argi dago kantitatea eta kali-
tatea ez direla ezaugarri pare-
kideak; are gehiago, teknologia 
berritasunak ez du ekarri kali-
tatean hobetzea.

Kalitatea, hala ere, eztabai-
datzeko hizpide izango dugu 
aurrerago.

AMAIA PAVON
'twitter.com/#!/
amaiapavon'

Teknologia 
aurreratu da

t E L E - b E g I

ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

MUSEO BAT BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO… 

PLANETARIUMA: 
Erresoluzio handiko irudiak, 360ºtako kupulan proiektatuta

Aste honetako kartelera

- Asteartea, azaroak 30:

- Asteazkena, abenduak 1

- Osteguna, abenduak 2

- Ostirala, abenduak 3

www.miramon.org

Ordutegia

www.miramon.org

As t E A  g O I E N A N

ASTELEHENA 29

durangoko Azoka ate 
joka dugu; hala, Jon 
I r a z a b a l  a zo ka ko 
zuzendaria izango da 
asteleheneko goiena 
Magazinean. 

Durangoko azoka, 
Magazinean
19:45

ASTELEHENA 29

13:15 Marrazki bizidunak
13:45 kantari
14:15 berbetan
14:45 berriak
15:15 Organo zikloa
15:45 ikusmira
16:15 Tolosako 

abesbatza lehiaketa
16:45 berriak
17:10 Marrazki bizidunak
17:45 Trikitixa jaialdia
18:15 Marrazki bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena Magazinea
20:45 Harmailatik
21:30 goiena 

Magazinea
22:30 Erreportajea: 

Arizmendiarrieta
22:52 Harmailatik
23:30 gipuzkoa kultura
23:59 goiena Magazinea

MArTiTzENA 30

Oxel Erostarbe elge-
tako alkatea zuzenean 
elkarrizketatuko dute 
Eneko Azkarate eta 
Arritxu barrusok kaze-
tariek. 

elgetako alkatea 
zuzenean
19:45

MArTiTzENA 30

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 Erreportajea: 

Arizmendiarrieta
23:30 goiena 

Magazinea

EguAzTENA 1

Tertulia saioan zineaz 
jardungo dute txomin 
Madina kazetariak, eta 
Edu Mendibil eta Ima-
nol gallego zine adi-
tuek.

Zineari buruzko 
tertulia
20:45

EguAzTENA 01

13:15 Marrazki bizidunak
13:35 kantari
14:00 Harmailatik
14:45 berriak
15:10 Erreportajea: 

Arizmendiarrieta
15:45 Onein
16:15 Tolosako 

abesbatza lehiaketa
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 Filma: Mikelen 

heriotza
23:45 goiena Magazinea

EguENA 2

topagunearen gaine-
ko hausnarketaz jar-
dungo dute, eta baita 
Ornitorrinkus musika 
eta bertso proposa-
menaz ere.

gipuzkoa kultura 
saioa
22:15

EguENA 02

13:15 Marrazki bizidunak

13:45 kantari

14:15 Onein

14:45 berriak

15:15 Tertulia

16:15 Filma: Mikelen 

heriotza

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 3

Abenduaren 3a Eus-
kararen Eguna dela 
aitzaki hartuta, Xabier 
Amuriza bertsolaria 
izango da goiena 
Magazinean 

xabier amuriza 
Magazinean 
19:45

EgubAkOiTzA 03

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 
bizidunak
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

Durangoko azoka izango dute 
berbagai oraingo astean Arra-
sate Irratian; bereziki, Arra-
sateko sorkuntzan jarriko 
dute arreta.

Gainera, abenduaren 3a 
Euskararen Eguna dela kon-
tuan hartuta, euskara ere 
berbagai izango dute Arrasa-
te Irratian.

Durangoko azokaren 
gainean jardungo dute 
irratian

Abenduaren 11n Gatibuk 
Eskoriatzan emango duen 
kontzerturako sarrerak izan-
go dituzte Arrasate Irratian 
zozketatzeko. Abenduaren 
10ean zozketatuko dituzte 
kontzerturako sarrerak irra-
tira deitzen dituzten entzuleen 
artean. Aitzorrotz elkarteak 
antolatutako ekitaldia da.

gatiburen 
kontzerturako 
sarrerak dituzte

Martitzenean AEDk antola-
tutako Literaturjauziak izan-
go dute hizpide irratian. Gaur, 
Kataluniako hauteskundeez 
jardungo dute. Horretarako, 
Mikel Irizar eta Josu Tornay-
ren laguntza izango dute Arra-
sateko Irratiko lagunek. Gai-
nera, aste bukaeran Arrasa-
teko zarzuelak eman duenaz 
ere jardungo dute. 

'literaturjauziak' 
izango dituzte berbagai 
martitzenean

t E L E -A L b I s t E A K

A.E.  |  ArrASAtE

Txomin Madina kazetariak 
aurkeztutako Tertulian zineaz 
jardungo dute. Edu Mendibil 
eta Imanol Gallego izango 
dira gonbidatuak. Tertulia 
izango da eguaztenean, 
20:45ean. 

Datozen asteetan estrei-
natuko diren filmak aztertu-
ko dituzte; eta, gainera, Maria-
sun Pagoagari egindako inkes-
ta eskainiko dute. Amaieran, 
Mikelen heriotza filma ikus-
teko aukera egongo da, 
21:45ean.

Imanol Uribek 1984an 
zuzendutako filma da Mikelen 
heriotza. Kostaldeko herri 
txiki bateko botikaria hiltzen 
denean, haren bizitza flashback 
bidez aztertzen da filmean. 
Imanol Arias da aktorea.

'Mikelen 
heriotza' filma 
eskainiko dute 
eguaztenean

ArANtZAZu EZkIBEl  |  ArrASAtE

Mundu mailako garrantzia har-
tu du gaur Bartzelonak eta Madri-
lek jokatuko duten futbol parti-
duak. Lehia astelehenean izateak 
ez dio interesik kendu norgehia-
gokari; are gehiago, astelehenean 
asteburuan baino telebista gehia-
go ikusiko dela esan dute tele-
bista arduradunek. 

mediaproren hitzarmena 
Mediaprok nazioarteko telebista 
kateekin duen hitzarmenean India 
sartu da; ondorioz, Ingalaterran, 
Frantzian, Italian, Alemanian, 
Persiako Golkoan, AEBetan, Hego 
Ameriketan, Mexikon, Singapu-
rren, Hong Kong-en, Txinan, 

Australian, Japonen, eta Afrikan 
ikusiko da futbol partidua. 

32 telebista kamera 
300 lagun baino gehiagok lan 
egingo dute partidua zuzenean 
eskaintzeko. 32 kamera izango 
dituzte Mediaprokoek Bartzelo-
nako Camp Nou estadioan. Kame-
ra horietatik sei 3Dkoak izango 
dira. Oscar A. Tomas izango da 
partidua zuzenean errealizatuko 
duena; kirolean errealizadore 
entzutetsuena da. 

16 kamera zelaian bertan izan-
go dituzte; eta, beste sei palkoan 
jarriko dituzte, hango irudiak 
hartzeko. Gainerakoak estadioan 
banatuta egongo dira.

Mundu guztian ikusiko da 
gaur bartzelona eta Madrilek 
jokatuko duten partidua
300 lagunek lan egingo dute zuzenean 
eskaintzeko bartzelona-Madril lehia
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ArrASATE
June iriarte balerdi
Abenduaren 3an, 3 urte. 
zorionak, sorgintxo! 
Tarta handi bat jango 
dugu zure egunean! 
Aner, Malen eta 
Naroaren partetik.

OñATi
xabier barrena biain
Abenduaren 4an, 11 urte. zorionak, Xabier. Ondo 
pasatu zure eguna eta patxo handi bat etxeko guztien 
partetik. Aupa, txapeldun.
 

bErgArA
ane irizar
Abenduaren 2an, 
urtebetetzea. zorionak 
zure urtebetetze 
egunean etxeko danen 
partetik.

 

ArrASATE
oroitz Jauregi
Abenduaren 2an, Oroitzek urteak betetzen ditu eta 
aitak irailean Mauritanian bete zituen. Orain denok 
elkarrekin egun zoragarria ospatu dezagun. zorionak 
eta muxu asko amamak Arrasatetik.

OñATi
helene Zabaleta 
Madinabeitia
Azaroaren 28an, 6 urte. 
duela 6 urte jaio zinen 
txiki-txikia, orain berriz 
zara neska handia, muxu 
bat zuri, aitatxori bestia 
zorionak bihotzez Helene 
maitia.  Ondo pasatu 
eguna. Etxekoen eta 
bereziki, Ekain, izaro eta 
Aiuriren partetik.

ArrASATE
alaitz Zaitegi 
Manzanas
Azaroaren 28an, 
urtebete. zorionak 
familiakoen partetik!

OñATi
ainhoa axpe Zubia
Azaroaren 28an, 31 urte. 
zorionak, Ainho! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna eta muxu pila-pila 
kuadrillakuon partetik. 
Muxuak!

 

ArrASATE
elene garai kintana
Azaroaren 25ean, 6 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat!

ArETXAbALETA
anne gomez
Azaroaren 24an, 6 urte. 
zorionak eta marrubizko 
muxu potolo bat zure 
guraso eta Oihanen 
partetik.

dEbAgOiENA
koldo Crespo 
lamariano
Azaroaren 24an, 10 urte. 
zorionak eta muxu 
handi-handia etxekuen 
eta, bereziki, ibonen 
partetik.

OñATi
olga Zabaleta 
Azaroaren 22an, 
urtebetetzea. zorionak 
eta muxu handi bat 
etxekoen partetik.

ArrASATE
alaitz rodriguez
Azaroaren 22an, 4 urte. 
zorionak eta muxu 
potolo bat familia 
guztiaren partetik.

bErgArA
Maialen arregi 
unamuno
Azaroaren 25ean, 
urtebete. zorionak eta 
patxo handi bat etxekoen 
partetik..

bErgArA
leire Martin unamuno
Azaroaren 25ean, 
urtebete. zorionak eta 
patxo handi bat etxekoen 
pertetik..

bErgArA
Martin eta oier 
lete Davila
Martinek irailaren 25ean 8 urte eta Oierrek azaroaren 
28an, 3 urte. zorionak, bikote! patxo handi bat 
familiaren partetik.

OñATi
Mario elizburu Perez
Azaroaren 28an, 3 urte. 
zorionak, potxolo zure 
hirugarren 
urtebetetzean! Orain 
arte bezalakoxe alai 
jarrai dezazula eta 
muxutxuek eta 
besarkada handi-handi 
bat etxeko guztien 
partetik.

ArrASATE
Maren garai kintana
Azaroaren 27an, 3 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat!

ArrASATE
Milagros aramendi eta Felix ormaetxea
zorionak, amama! Azaroaren 27an, 67 urte beteko ditu 
eta egun berean, aitaitak eta amamak 45 urte egingo 
dute ezkonduta. 
Ondo-ondo pasatu eguna eta marrubizko muxu bana 
familiaren partetik, bereziki jon eta iraiden partetik. 
zorionak eta urte askotarako!

ArrASATE
ane lozano Moyano
Azaroaren 26an, 3 urte. 
zorionak aita, ama eta 
Ainararen partetik.
Muxu muxu handiak.
patxo handi bat zure 
familiaren partetik.

 

ArETXAbALETA
Danel seijo Fernandez
Azaroaren 25ean, 10 
urte. zorionak, mutiko 
handi, etxeko guztion 
partetik; muxu handi bat 
eta ondo-ondo pasatu.

ArrASATE
antonio baena
Azaroaren 25ean, 38 
urte. zorionak, guapo! 
kuadrilako argazkilari 
gogokoenak urtetxoak 
betetzen ditu,ederto 
pasa eguna eta 
txokomuxu erraldoi bat 
laguntxo guztien 
partetik! book-a noizko? 
patxoak.

OñATi
Mirari Zilaurren 
Azaroaren 27an, 43 urte. 
zorionak eta 
txokolatezko patxoak 
zuretzako.

OñATi
iban Murua olalde 
Azaroaren 28an, 7 urte. 
zorionak etxekoen 
partetik eta muxu handi 
bat

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 zorionagurrak@goiena.com helbidera, adieraziz: izen abizenak, herria eta nahi duzun testua.
ordezkaritzak
Etor zaitez gOiENAko ordezkaritza batera.

Z O R I O N  A g U R R A K
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aitor arrieta elgero

bergara. 3,470 kilo. Azaroaren 24an. 
gurasoak: Amaia eta gorka. Argazkian, 
Aitor jaioberria, aitarekin.

Malen guridi agirre

Oñati. 4,230 kilo. Azaroaren 25ean. 
gurasoak: Aitor eta Ainhoa. Argazkian, 
Malen jaioberria, gurasoekin.

gari irierte Dieguez

Arrasate. 3,950 kilo. Azaroaren 26an. 
gurasoak: lorena eta Iñaki. Argazkian, 
gari jaioberria, gurasoekin.

alain negreira gil

Arrasate. 3,350 kilo. Azaroaren 25ean. 
gurasoak: Ainhoa eta Ivan. Argazkian, 
Alain jaioberria, amarekin.

aiora bernal orgaz

Antzuola. 3,200 kilo. Azaroaren 25ean. 
gurasoak: lorea eta david. Argazkian, 
Aiora jaioberria, gurasoekin.

iker nuñez sanchez

bergara. 3,050 kilo. Azaroaren 25ean. 
gurasoak: Pili eta roberto. Argazkian, 
Iker jaioberria, Julen anaiarekin.

lia Jódar Viguri

Arrasate. 3,140 kilo. Azaroaren 19an. 
gurasoak: Alaia eta Jon. Argazkian, lia 
jaioberria, gurasoekin.

irantzu souto lasa

Arrasate. 3,220 kilo. Azaroaren 22an. 
gurasoak: kizkitza eta Patxi. Argazkian, 
Irantzu jaioberria, amarekin.

aratz arrese ovejero

Arrasate. 3,260 kilo. Azaroaren 20an. 
gurasoak: Amaia eta Mikel. Argazkian, 
Aratz jaioberria, amarekin.

Yeray Villar arias

Arrasate. 3,800 kilo. Azaroaren 23an. 
gurasoak: Esmeralda eta ruben. Argaz-
kian, Yeray jaioberria, amarekin.

roi Fernandez souto

Arrasate. 3,370 kilo. Azaroaren 24an. 
gurasoak: Irene eta Santiago. Argazkian, 
roi jaioberria, gurasoekin.

j A I O tA KOA K

HITz GEzIdUNAk BiLA-BiLA 7

bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.
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a s t e l e h e n e k o a

H
asi da neguko hotza. 
Oraingo hotzak ez 
dira, baina, lehen-
goak bezalakoak, 

ondo dakite zaharrek hori. 
Etxeetan, lantokietan, espazio 
itxietan udaberriko tenpera-
tura bizi dugu urte osoan. 
Hotzik gabeko une historikoa 
da gurea, krisiaren eskasian 
bizi direnentzat salbu. Hala 
ere, gizateria sekula ez da 
horrelako epeltasunean bizi. 
Ur beroa, izara beroak, ospe-
lik eza,  XX. mende azkenal-
diko konkista dira gure gizar-
tean. Etxeko berotasuna 
lortzea zein inportantea den 
ondo zekien gerra zibila ira-
bazi zuen aldeak: “Su bariko 
etxerik ez, ogirik gabeko 
espainolik ez”. Hala zabaldu 
zen frankismoaren ongiza-
tearen promesa. Gerra oste-
ko miserian, beroa eta ogia 
leku guztietara iritsiko zena-
ren itxaropena elikatu zuen 
diktadoreak. 

Joan zen astean, Markel 
Olano Gipuzkoako diputa-
tuak kexu kutsuz esan zuen, 
herritarrak epel badaude, 
ez pentsatzeko autodetermi-
nazio eskubidea errespeta-
tuko digutenik. Olano ez 
zen, noski, etxebarruko bero-
gailuak dakarren epeltasu-
naz ari. Baina behar bada, 
gurea baino hotz handiagoa 
pasa beharra dago gizartean 
jarrera beroago bat lortu 
ahal izateko.

Hotz eta 
epel

b I h A R A m U N A

ElENA 
lAkA

JOkIN BErEZIBAr  |  ArrASAtE

Arantxa Urretabizkaia (Donostia 
1947) idazleak Hiru Mariak lana 
aurkeztu berri du. Erein argita-
letxearekin atera du donostiarrak 
80 urte inguruko hiru emakumeei 
buruzko nobela. 

1. Zeintzuk dira Hiru Mariak?
80 urteren bueltan dauden hiru 
emakume dira, txikitan lagunak 
zirenak eta gero bizitzak banan-
du egin zituenak. 80 urteren 
bueltan elkartu dira berriro.

2. Protagonisten moduan zu ere 
unea bizitzen saiatzen zara?
Bai, behintzat nik kontsideratzen 
dut garai hauek nire garaiak 
direla eta ez dagokidala beti atze-
ra begira bizitzea.

3. Azaldu duzu zahartzeko modu 
berria asmatu behar dugula. Badu-
zu pistarik?
Zahartzaro tradizionalean zaha-
rrak gaude irakasteko bakarrik, 
baina orain badira zahar asko 
ikasten ari direnak eta ez baka-
rrik irakasten. Beste bat da ez 
ustea nortasun agiriari zure bizi-
tza gobernatzen. Gizarte tradi-
zionalean dena zegoen arautua. 
Horiek guztiak ahaztu egin behar 
dira eta norberak bizitza gober-
natu behar du nahi bezala.

4. Zer da gogorragoa beste iritzi 
emaileen kritikak edo literatura 
kritikoenak?
Literatura kritikoenak. Beste 
iritzi emaileenak ez dira izaten 
zuzenean kritikak izaten dira 
desadostasunak, eta %80ean modu 
zibilizatuan. 

arantxa urretabizkaia | idazlea eta iritzi emailea

"bizitza nahi bezala gobernatu behar da"

ArgAzkIlArIA

h A m A R R E KOA

LEhEndakaria BanintZ

"Berdintasuna jarriko nuke"
"Berdintasunaren legea bete araziko nuke leku guztietan, 
salbuespenik gabe. Hori da lehenengo egingo nuena. Beste 
neurri batzuk ere hartuko nituzke, baina berdintasunarena 
bihotzera iristen zaidan gaia da eta horrekin hasiko 
nintzateke".

5. telebistan, irratian, paperean… 
non gusturago?
Irratian, agian. Telebistak men-
dekotasun asko ditu, eta jendea 
geratzen da zure itxurarekin, ez 
esaten duzunarekin.

6. Ez dizu beldurrik ematen gai 
baten inguruan berba egitea, ez 
bazaude oso jantzita?
Bai, hasieran bai. Bi erregistro 
ditut: bat kazetaritza, objektiboa, 
ikusten duzuna kontatu; eta bes-
tea literatura, barrua begiratzea. 
Iritzia beste erregistro bat da. 

7. Arantxa urretabizkaiarekin 
Zergatik panpox datorkio burura 
jende askori. 
Badakit beste batzuei Koaderno 
Gorria datorkiela, eta agian aurre-
rantzean Hiru Mariak bati baino 
gehiagori etorriko zaio.

8. Arantxen eguna ospatzen da 
Arantzazun. Joaten zara?
Ez, gainera ez ditut maite horre-
lakoak. Nik Arantzazu, lekua, 
asko maite dut; nobelan ere azal-
tzen da.

9. Zure orrazkera nortasunaren 
erakusle da?
Ez nuen propio horrela egin. Nik 
hile zuri-zuria daukat, amak ere 
horrela zeukan. Nire asmoa zen 
dena zuri uztea, baina nire gizo-
nek  e z  z ida t en  u t z i  be re 
sasoian. 

10. iBookean irakur daiteke?
Baimena eskatu zidaten eta eman 
diet; Zergatik panpox eta Kua-
derno gorria ere egingo dute.

"Chelsea eta Inter-ekin entrete-
nigarria bazen, Real Madrilekin 
are entretenigarriagoa da Bar-
tzelonaren aurka jokatzea". 
Ahobero galanta da Mourinho, 
baina akatsa bertute egiten du, 
etsaia gogaitzen dakielako. Ea 
nola harritzen gaituen gaur. 

"real Madrilekin are 
entretenigarriagoa 
da bartzelonaren 
aurka jokatzea"

www.elmundodeportivo.esJose Mourinho  |  rEAL MAdriLEkO ENTrENATzAiLEA

A h O b E R O

sudokua komuneko 
egonaldiak arintzeko
Komuneko paperean bertan Sudo-
kua izatea: bainugelan adimena 
lantzeko proposamen bikaina, 
bai horixe. 
blog.securibath.com

A I ,  E N E !

Giro hotzarekin eta batez ere 
atsalderako giro ezengokorra-
rekin hasiko dugu astea. 
www.euskalmet.net

Max. 7º

Min. 0º

E g U R A L D I A


