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MIrIAN BItErI  |  eskoriatza

Atxorrotz "sorpresa kutxa bat" 
dela dio Eskoriatzako ingurune 
estimatu horretan indusketa arkeo-
logikoen lanak egiten dabilen 
Iñaki Sagredok: "Izugarrizko balioa 
du; indusketak egiten ditugun 
bakoitzean opari bat dago". 

Atxorrotzeko historia argi-
tzeko lanean dabiltza joan den 
urtea ezkero Nafarroako Larrate 
lantaldekoak. Maiatzean eginda-
ko esku-hartze arkeologikoaren 
harira, Iñaki Sagredo eta Nahia 
Senper izan ziren  joan den egue-
nean  Eskoriatzako Ibarraundi 
museoan, horien garapena eta 
emaitzak herritarrei helarazte-
ko. 

Erromatar garaikoa ote?
Emaitzak oso onak direla jaki-
narazi digu Sagredok. Horren 
harira, aipatu du berretsi egin 
direla gazteluaren okupazio 

faseak. Behin betiko emaitzak 
jaso barik badaude ere, egindako 
zundaketek argitu dute XII. men-
dean gaztelua okupatuta zegoela. 
Sagredoren esanetan: "Erdi Aro-
ko eta Erromatar Berantiar garai-
ko zeramika zatiak topatu ditugu. 
Erdi Aroko gaztelu batean ez dira 
beste inoiz topatu Erromatar 
garaiko elementuak; lehenengo 
aldia da. V. mende ingurukoak 
izan daitezke zati horiek, baina 
oraindik hori guztia aztertu egin 
behar da eta zuhurrak izan behar 
dugu. Ezin dugu esan Erromatar 
garaiko gaztelu bat denik, garai 
hartako arma edo txanponik ez 
dugu topatu-eta".

Argi geratu dena da Nafarroa-
ko Erreinuko gaztelu inportan-
teenetarikoa izan zela. Sagredo-
ren arabera, Leintz bailarak 
Gipuzkoako gaztelu garrantzi-
tsuena du. Horren harira, azaldu 
du Euskal Herriaren eta, hortaz, 

Nafarroaren historian Atxorrotz 
defentsa puntu garrantzitsua izan 
zela. Gaineratu du Euskal Herrian 
zehar bestelako gazteluak badau-
de ere (Trebiñu, Portilla, Untzue-
ta eta Ereñokoa), beste inon 
agertu ez den materiala topatu 
izan dela Eskoriatzan.

Aljibe "perfektua"
Horren harira, aljibea (ura batze-
ko erabiltzen zuten putzua) nabar-
mendu nahi izan du. Sagredoren 
esanetan, "oso ederra da hori. 
Pazientzia handiko hargina ibili 
zen han lanean, eta detaileetan 
ere pentsatu zuen, beheko izkinak 
borobildu zituen-eta zikinkeriarik 
ez sartzeko. Euskal Herritik zehar 
topatu ditugun gainerako aljibeak 
galduta edo hondatuta zeuden. 
Hemengoa perfektua da; gaztelua-
ren hondarrak bisitatzera joaten 
direnei erakusteko modukoa". 
Horren harira, azaldu du egurrez-

ko hoditerien bidez teilatuetatik 
20.000 litro ur jasotzeko aukera 
zuela aljibeak, eta  gazteluaren 
bizi iraupena horren menpe zegoe-
la; setio militar bat jasanez gero, 
ura izatea ezinbestekoa zelako.

Historialariak putzu horreta-
tik ateratako materiala asko izan 
dela ere azpimarratu nahi izan 
du: "Material asko irten da han-
dik. Esaterako, oso politak diren 
urre koloreko bitxiak topatu ditu-
gu eta baita 1180. urte inguruko 

txanpon bat ere, aljibeko zorura 
itsatsita. Nafarroako Santxo Jaki-
tunaren txanpon bat da hori. 
Horrek esan nahi du albijea garai 
hartan egin zela edo zaharberri-
tu zela". 

Horretaz gainera, Sagredok 
nabarmendu du kare-morteroari 
esker gaur arte mantendu den 
Erdi Aroko egurrezko lurzorua 
topatu dutela. Historialariaren 
arabera: "Egurrezko plaka bat 
atera dugu orain arte, baina 

indusketen ondoren atera dute ondorio hori

V. mendeko zeramika zatiak agertu dira

Gazteluan 16 bat lagun biziko zirela uste dute

gipuzkoako 
gaztelu 
garrantzitsuena, 
atxorrotzekoa

aurtengo apiriletik maiatzera bitartean egon 
ziren bigarrenez larrate enpresakoak atxorrotzen  
indusketa arkeologikoak egiten. lanak hilabete 
inguru luzatu zirela eta ingurunean oraindik asko 
dagoela egiteko azaldu digu iñaki sagredok.
 Maiatzetik hona zer egin duzue Atxorrotzen 
aurkitutako materialarekin?
tokian bertan egindako lanaren ondotik, han 
topatutakoa sakon aztertu eta materiala zahar-
berritu egin behar izan da. Diputazioak biltegi 
bat du horretarako.
Nola joan zen bigarren esku-hartzea?
oso ondo. 2009an eraikinaren harresiaren 
inguruan egin genuen lan 20 metro koadroko 

azaleran, eta aurten, hori metro bat inguru zabal-
tzeaz gain, beste zenbait puntu ere aztertu 
ditugu. Besteak beste, gazteluaren aljibearen 
(ura biltzeko erabiltzen zuten putzua) inguruan 
ibili gara. azken horren harira, lehen fasean 
aljibearen hormak landuta zeudela igarri genuen; 
aljibe osoa atera dugu oraingoan.
horretaz gain, sarrerako haitzetan dagoen irten-
gune baten egin dugu lan. zaintza postua zela 
iruditzen zitzaigun, eta horrela izan zela esan 
dezakegu. Gainera, gaztelutik 100 metro ingu-
rura dagoen haitzean ere indusketak egin ditu-
gu. Bere garaian, ingurune hori gazteluaren 
defentsarako erabili zela eta, hortaz, hondakinak 

azalduko zirela uste genuen. Bete-betean asma-
tu dugu. Besteak beste, zeramika eta iltzeak 
topatu ditugu; azken horiek erakusten dute han 
egurrezko eraikinak egon zirela. oso garrantzitsua 
da indusketa horietan topatu duguna.  
Dagoeneko bitan egon zarete han; baina 
oraindik lan asko dago han egiteko, ezta?  
Bai, hala da. ez dakigu zenbat egongo garen, 
baina lan handia dago oraindik han. hasierako 
asmoa da bost fasetan egitea. Datorren urtean, 

hirugarrenarekin lehenago hasteko asmoa dugu; 
martxo aldean, hain justu. hilabetetik gora eman 
nahi dugu lan lanean, aztertzeko azalera han-
ditu egin nahi dugu-eta. Dena dela, eguraldiak 
izango du azken hitza.  
Eta Atxorrotzeko indusketekin amaitu ondo-
ren, zer?  
asmoa da Gipuzkoa mailan gazteluen gaineko 
lehen museoa egitea atxorrotzen bertan. Baina, 
horretarako, indusketetan irteten diren elemen-
tu guztiak kontsolidatu egin behar dira lehenen-
go. Gipuzkoan eta baita beste hainbat tokitan 
ere, behin baino gehiagotan gertatu da indus-
ketak egin direla eta gero, ateratzen den mate-
riala  galdu egin dela. hortaz, hori kontsolidatu 
eta etorkizunari begira atxorrotzen parke histo-
rikoa egin nahi da; baita parke natural bat ere. 
Zenbat lagun ibili zarete indusketetan?  
lehenengo esku-hartzean hiru lagun izan ginen; 
bigarrenean, bost; eta hurrengoan, kopuru horrek 
nabarmen egingo du gora. aztertu beharreko 
azalera handitzen doan heinean, langile gehia-
go beharko dira; 15 lagun inguru egongo garela 
aurreikusi dugu.

Iñaki Sagredo, eguenean.  |   arGazkilariaxxx

"Asmoa da Gipuzkoa mailan 
gazteluen gaineko lehen museoa 
egitea Atxorrotzen"

IñAkI SAgrEdo | historialaria

Erakusketa urtarrilaren 14ra arte
Atxorrotzen aurkitutako aztarnak ikusgai egongo dira datozen 
asteotan Eskoriatzako Ibarraundi museoan. Aurkitutako eta 
zaharberritutako metalezko piezaz, zeramika zatiz eta 
margotutako hezurrez eta zorroztarriz osatuta dago, besteak 
beste, erakusketa. Urtarrilaren 14ra arte egongo da zabalik honako 
ordutegian: 09:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 19:00etara.

Indusketen bigarren fasea apirila eta maiatza bitartean egin zuten. Argazkian, bisitariak  indusketei begira.  |   iñaki saGreDo
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gehiago dago oraindik atera barik. 
Datozen esku-hartzeetan guztia 
atera eta etxebizitza baten zorua 
ote zen aztertuko dugu".   

Indusketetatik ateratakoa eta 
Erdi Aroko bestelako gazteluen 

gaineko dokumentazioa kontuan 
izanda, Sagredok esan digu Atxo-
rrotzeko gazteluak 15 soldadu 
inguru eta arduraduna izango 
zituela. 

Hezurrekin egindako dadoak
Ingurunea kontrolatzeaz ardura-
tuko zirela uste du Sagredok; 
artzainak kontrolatzea eta gaz-
telua guardian izatea. Horren 
harira, gogorarazi du Arabako 
lautada eta kostaldea elkartzen 
zituen bide garrantzitsua pasatzen 
zela handik, eta haien ardura 
izango litzatekeela bide horreta-
tik pasatzen ziren merkantziak 
kontrolatzea.

Soldaduen bizimoduaren 
hainbat datu ere eskaini digu; 
esaterako, aspertzen zirenean, 
hezurrekin egindako dadoekin 
pasatzen zutela denbora. Histo-
rialariaren esanetan: "Dadoak 
egiteko moldatuta zegoen hezur 
bat topatu dugu; lau aurpegi 
zituen eta moztea bakarrik falta 
zen, dadoak lortzeko. Topatu 
diren bitxiek ere aditzera ematen 
dute garai hartako gizonak ere 
zaindu egiten zirela".     

kultura-ondasun 
Sagredok dio orain arte Atxorro-
tzeko gazteluaz gera daitekeenaren 
%15 baino ez dela aztertu eta orain 
lan asko dagoela egiteko. Dena dela, 
inork ez du zalantzan jartzen horren 
garrantzia, eta ingurunea babeste-
ko, Jaurlaritzan kultura-ondasun 
izendatzeko dokumentazioa aur-
keztu dutela esan digu, azkenik, 
historialariak. 

Orain arte topatu dituzten elementu esanguratsuenak

UrrE kolorEko BItxIAk
 Atxorrotzen egindako bigarren 
esku-hartzean bitxi ederrak topatu 
dituzte gazteluaren aljibean. 

 Erdi Arokoak dira guztiak.
 Kobrezkoak dira eta urre 
kolorea dute; ziurrenik, 
urre-xafla botako zieten 
gainetik, 
distiratsuagoak izateko.

 Gizonezkoenak; 
gazteluko arduradunak 
gerrikoaren belarri (hebilla) 
moduan erabili zituela uste 
dute adituek. 

 Bitxi baten, hegazti baten irudia 
dago marraztuta. Santxo 
Jakitunaren ikurra arrano beltza 
zen, eta, Sagredoren ustez, bitxi 
horretako irudiak lortura izan 
dezake horrekin.

SAntxo JAkItUnArEn 
txAnponA

 Erdi Aroko askotariko 20 
txanpon agertu dira. 

 Horietako hiruzpalau  
XII. mendeko 
Nafarroako Erdi 
Arokoak dira; Santxo 
Jakitunaren garaikoak, 
hain justu ere. 

 Atxorrotzen aurkitutako gainerako 
txanpon guztiak  Gaztelako 
Erreinuaren garaikoak dira: XIII, XIV 
eta XV. mendeetakoak topatu dira.

 Bi garaiotako txanponak topatzeak 
erakusten du ingurune hori 

Nafarroako eta Gaztelako 
erreinuen eskuetan egon zela.

ArmA zAtIAk
 Askotariko armak azaldu dira 

Atxorrotz inguruan.
 XII eta XIII. 
mende 
artekoak dira 
gehienak. 
Iñaki Sagredo 

historialariaren 
esanetan, 

arinenak (balezta 
puntak, ziurrenik) XII. 
mendekoak izango lirateke.

 50 balezta puntatik gora atera 
dituzte indusketen bigarren 
fasean; horretaz gain, hiru 
lantza punta eta ezpata motz 
bat ere azaldu dira.

zErAmIkA zAtIAk
 Erromatar Berantiar 

garaiko eta Erdi 
Aroko zeramika 
zatiak agertu 
dira azken 
esku-hartzean; 

lehenengoan, 
Erdi Arokoak 

bakarrik azaldu ziren.  
 Ehunka zati irten dira.
 Erdi Arokoak XV. mendekoak 
izan daitezkeela uste da eta 
Erromatar Berantiar garaikoak, 
ostera, V. mendekoak.

 Sukaldean erabilitako tresnen 

zatiak izan daitezke; lapikoak, 
esaterako.

EgUrrEzko zorUA
 Erdi Arokoa da.

 Bost zentimetroko lodiera 
duen 40X40 zentimetro 

inguruko xafla bat da 
bigarren indusketetan 
atera dena. Dena dela, 
datozen 

esku-hartzeetan guztia 
lortzea espero dute.

 Etxebizitza baten zorua 
izan zitekeela uste dute.

 Horren azpian ikatza edo 
su-hondarrak agertu dira. Toki 
horretan etxe baten sutondoa 
zegoela interpreta daiteke, edo, 
agian, gazteluan suteren bat 
egon zela. 

ErrotArrIA
 Oso ondo landutako errotarri 

bat topatu zuten 
indusketen lehen fasean.

 Erdi Arokoa da, XIV. 
mendekoa.

 Gauzak zorrozteko 
balio zuen; garai hartan, 

ziurrenik, armak zorrozteko.

HEzUrrAk
 Lehen zein bigarren fasean, 
fauna aztarna asko agertu dira; 
tartean, jatekoen hezur asko 
aurkitu ditu Iñaki Sagredoren 
lantaldeak.

Indusketen bigarren fasea apirila eta maiatza bitartean egin zuten. Argazkian, bisitariak  indusketei begira.  |   iñaki saGreDo
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lANDEr MuñAgOrrI  |  BerGara

Oñatiko Mondragon Team Aka-
demy Enpresaritza Fakultateak 
ikasturte honetan LEINN gradu 
berriari ekin dio, Bidasoako cam-
pusean iaz izan zuen harrera ona 
dela-eta. Ekintzaile eta berrikun-
tza lantzen dute bertan ikasleek, 
baina era ezohikoan. "Eginez 
ikasten filosofiari jarraiki, gure 
ikasleek egiazko enpresa bat sor-
tzen dute, eta hura kudeatu eta 

aurrera eramateko gauza izan 
behar dute", dio Begoña Ugarte 
irakasleak. Ikasturtea hasi aurre-
tik, gradu horretako ikasleak 
Finlandiara joaten dira, ekimen 
horren sorburua han baitago, eta 
bertako ikasleekin ikuspuntuak 
partekatzen dituzte.

Era horretan 80 gazte ekin-
tzaile hasi dira lau urteko gradu 
hori egiten, eta joan den eguenean 
denak elkartu ziren Oñatiko cam-

pusean, eta euren proiektuen 
berri eman zieten gainontzekoei. 
LEINN Explosion moduan izen-
datu zuten estreinakoz antolatu 
dituzten jardunaldiok. "Sortzen 
dituzten enpresa gehienek zerbi-
tzuak eskaintzen dituzte, eta 
horiek gehienetan teknologia 
berrietan edo sarean oinarritzen 
dira", zehazten du Ugartek. Gaur 
egun sei konpainia daude martxan, 
horietatik lau aurtengo ikastur-
tean sortutakoak.

Horrekin guztiarekin, gaur 
egungo gazteengan ekintzaile 
sena suspertu nahi dute Mondra-
gon Team Akademy Enpresaritza 
Fakultatean. Finlandian era horre-
tako graduetan parte hartzen 
duten ikasleen %30ek euren enpre-
sak sortzen dituzte, eta datu 
horietara inguratzea da asmoa.

Mondragon team akademy, 
ekintzaile gazteen habia
joan den eguenean leinn graduko ikasleek euren 
proiektu berritzaileen berri eman zioten elkarri

Hainbat ikasle euren esperientzia gainerakoekin partekatzen.  |   anDer MoneDero

OIhANA ElOrtZA  |  BerGara

Debagoieneko herri guztietatik 
pasako da Korrika 17, egun berean 
gainera, apirilaren 14an. Elorrio-
tik Elgetara etorriko da eta bai-
larako herri guztiak antxintxika 
zeharkatu ostean, Leintz Gatza-
gara helduko da 14:00ak aldera. 
Araban sartuko da gero eta Gas-
teizerako bidea hartuko du. Guz-

tira zortzi ordu inguru egingo 
ditu gure bailaran eta 71 kilome-
tro ofizial zapalduko ditu. 

400 euro kilometroa 
AEKko Gipuzkoako arduradun 
Oskar Elizbururen esanetan, 
datorren urtarrilean hasiko dira 
herri batzordeak osatzen. "Gipuz-
koako Korrika arduradunen bile-

ra urtarrilean izango da, eta 
horren ostean hasiko gara herri 
batzordeak sortzen. Kilometroak 
saltzen ere orduan hasiko gara. 
400 euro balio du bakoitzak eta 
erosteko bideak betikoak dira: 
AEKko euskaltegira deitu edo 
herri batzordeak egiten direnean 
arduradunari esatea", zehaztu 
du Elizburuk. "Batzorde horietan 

erabakiko da herri bakoitzean 
zer eta nola egin, eta noski, lagun-
tzaileak edozertarako onartuko 
ditugu: kartelak jartzeko, Korri-
ka laguntzaileak egiteko ..." jarrai-
tu du Oskar Elizburuk.

Hain justu, Korrika lagun-
tzaile kanpaina martxan da dagoe-
neko eta materiala ere salgai 
dago AEKko euskaltegietan. Mate-

rialaren lehenengo multzoa da, 
"oso arropa erakargarria", Eliz-
bururen esanetan. Santamas 
egunean, gainera, postu bat jarri-
ko dute Arrasateko plazan, talo-
gileen ondoan. 

'Euskalakari' 
Maitatu, ikasi, ari ... euskalaka-
ri lelopean abiatuko da Korrika 
17 Trebiñutik 2011ko apirilaren 
7an, eta Donostian bukatuko da 
apirilaren 17an, bi mila kilome-
trotik gora egin ostean. Aurten 
Euskaltzaindia omenduko du. 
"Bada garaia bere lana herri 
mugimenduak onartzeko", Edur-
ne Brouarden esanetan.

2009 urtean egin zuten Korrika 16, Oñati zeharkatzen.  |  artxiBoa

elgetatik sartu eta leintz gatzagatik aterako da  
korrika 17 guretik, datorren apirilaren 14an
urtarrilean hasiko dira herri batzordeak sortzen eta kilometroak saltzen 

NON ETA NOIz

IBIlBIdEA

06:00 2011ko apirilaren 
14an sartuko da korrika 17 
Debagoienera. elgetatik 
sartuko da (elorriotik dator) 
06:00etan. Gero pasako da: 
angiozar, Bergara, antzuola 
eta Deskargatik.

08:00 Deskarga. Gero: 
udana, oñati, arrasate, 
aramaio, aretxabaleta, 
eskoriatza eta leintz 
Gatzagatik.

14:00 leintz Gatzaga. 
handik arabara joango da.

uBANE MADErA  |  arrasate

Joan den otsailean abiarazi zuten 
Loditasun Klinika Debagoieneko 
ospitalean, eta harrezkero, hilero 
29 gaixo hartzen dituzte eta 150 
kontsulta inguru egin dituzte, 
ume eta nerabeak tratatzen. 

loditasuna, ohikoena
Datuak deigarriak dira, hala ere, 
kontuan hartu beharra dago lodi-
tasuna dela "elikadura gaixotasun 
ohikoena ume eta nerabeen artean 

herrialde garatuetan, eta etorki-
zunera begira gaixotasun kroni-
ko eta bizi-kalitate urria izan 
ditzake ondoriotzat", Osakidetza-
ren esanetan. Horrexegatik era-
baki zuten Arrasaten "elikadura 
arazoa paira dezakeen Debagoie-
neko haur populazioari arreta 
emateko" klinika sortzea. 

Emaitza baikor eta positiboak
Lau adituk osatzen dute Lodita-
sun Klinikako talde profesionala: 

Jimenez-Villarreal doktoreak, 
Lissete Delgadok (haur gastroen-
tereologoa), Cristina Letamendik 
(erizaina) eta Laura Alutizek 
(dietista). Pozik daude otsailetik 
hona lortu dituzten emaitzekin. 

gantza murriztea lortu dute
Izan ere, "gorputz-masa indizea 
eta gantz portzentajea murriztea 
lortu dute", Debagoieneko ospi-
taleko prentsa arduradunen esa-
netan.  

Asimilazio prozesua behar da
"Gure profesionalek argi daukate 
emaitzak ez direla berehala lortzen, 
eta elikadura kontzientzia aldake-
tek eta jokaera moldaketek asimi-
lazio prozesu oso bat jarraitzen 
dutela. Horregatik, emaitza posi-
tiboak lortzeko helburuarekin, 
kontrol zurrun bat daramate, eli-
kadura osasuntsuari buruzko ahol-
kuetan sakontzen dute eta fami-
liekin kontrol estua mantentzen 
dute, gaixoen desertzioak ekidite-
ko asmoz", gaineratu dute. 

gehiegizko loditasuna duten 29 gaixo hilero, ospitalean

Iñaki Galdos oñatiarra izan 
daiteke H1! alderdiaren alka-
tegaia Donostiako Udalerako. 
Astelehenean, gaur beraz, 
hartuko dute erabaki ofiziala 
Donostiako H1!ek egingo duen 
batzarrean. Afiliatu batzuk 
proposatu dute, justu, alder-
diko burua Donostiako alka-
te izateko. Gaur egun zinego-
tzi bakarra dauka H1!ek 
Donostian. 

iñaki galdos oñatiarra 
Donostiako alkategai 
izan daiteke 
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Arrasateko alderdi politiko eta alor askotariko eragileak Gabonetako egitaraua aurkezten.  |   anDer MoneDero

lANDEr MuñAgOrrI  |  BerGara

Arrasateko zenbait alderdi poli-
tiko, sindikatu, musika talde, 
euskalgintza, kultura eta kirol 
elkartetako hainbat kidek pre-
soen eskubideen defentsan Arra-
saten Gabonetan egingo diren 
hainbat ekimenen berri eman 
zuten joan den eguenean. 

Udaletxeko osoko bilkura 
aretoan aurkeztu zituzten eki-
taldiotan, Espainiako eta Fran-
tziako espetxe politika salatu 
zuten alderdi eta eragile horiek 
guztiek. "Euskal jendarteak eta 
nazioarteko hainbat erakundek 

hamaika aldiz deitoratu dute 
krudelkeria oinarri duen espe-
txe politika hau", zioten pren-
tsaurrekoan. Era horretan, 
sakabanaketa politika, gaixota-
sun larriak dituzten presoak 
aske ez uztea, bizi osoko espetxe 
zigorrak, kondenaren hiru laur-
denak beteta dituzten presoak 
kartzelan mantentzea eta elkar-
tasunaren kriminalizazioa buka-
tzea eskatu zuten.

gabonetako egitaraua
Aipatutako guztia salatzeko, eta 
elkartasuna helarazteko, Arra-

sateko osoko bilkura aretoan 
bildutako eragileek antolatu 
diren hainbat ekitaldiren berri 
eman zuten: lehenengo ekitaldia 
abenduaren 25ean egingo da, 
Eguberri egunean. Arrasateko 
gaztetxean bertso saioa egingo 
da goizeko ordu batean hasita. 
Biharamunean, hilaren 26an, 
Martuteneko kartzelara martxa 
egingo dute. Urtezahar egunean, 
abenduaren 31n, 19:30ean urte-
ko azken kontzentrazioa egingo 
da. Azkenik, urteko lehen kan-
paikaden ondoren, goizeko ordu 
batean brindisa egingo da Seber 
Altuben.

Horiek Arrasaten antolatu 
diren ekitaldiak izango dira, 
baina dei egin zuten urtarrilaren 
8an Bilbon Euskal Presoak Eus-
kal Herrira eskubide guztiekin. 
Egin dezagun urratsa lelopean 
egingo den manifestazio nazio-
nalera joateko.

Presoen aldeko ekitaldi ugari 
antolatu dira gabonetarako
arrasateko hainbat alderdi politiko eta eragilek 
aurkeztu zuten udaletxeko osoko bilkuren aretoan

gernikako akordioa sinatu zuten alderdietako 
ordezkariek euren mezua zabaldu zuten arrasaten
Eguenetako pintxo-poteoa aprobetxatuz, Gernikako Akordioa 
sinatu duten alderdi eta eragileetako hainbat ordezkarik Bake 
bidean aterabide demokratikoen akordioa herritarrei helarazi 
zieten. Seber Altuben panel informatibo bat jarri zuten, akordioak 
biltzen dituen zortzi puntuak adierazten zituena. Panelaren 
ondoan egon ziren adierazpena banatzen, eta jendearen aldetik 
harrera ona izan zuen. "Jende askok hartu zizkigun triptikoak, 
eta, itxuraz, interesatuta. Geneuzkan ia guztiak banatu genituen", 
adierazi du ekimeneko deitzaileetako batek. Aurrerantzean ere 
antzeko ekimen informatiboak egingo dituztela adierazi dute 
Gernikako Akordioko sinatzaileek.

SANTAMASETAKO MENUAK 
1)  TXARRIBODA
2)  BABA-JANA
3) MENU BEREZIA: 15 €-18 €
     - EntrEmEsak
     - kontsomEa
     - okEla / arraina 
     - PostrEa 
     - Edaria (ura Edo ardoa)
ERRESERBAK: 943 79 11 65   /  943 77 18 67

OIhANA ElOrtZA  |  oñati

Appalde, Debagoieneko aurre 
jubilatu, pentsiodun eta alar-
gunen elkarteko presidente 
Felipe Antonio Igartua oñatia-
rra hil egin zen joan den egu-
bakoitzean, Oñatin.  

Aurre jubilatuen, pentsio-
dunen eta alargunen eskubideak 
defendatzen egin du lan azken 
urteetan Felipe Antonio Igar-
tuak, Appalde elkartearen esku-
tik. Toledoko Hitzarmena sina-
tu zutenekin eta dagokion 
ordezkari politikoarekin bilerak 
egin ditu Igartuak, beti ere 
Appalde elkarteak ordezkatzen 
duen gizartearen zati horren 
interesak eta tokatzen zaizkion 
eskubideak defendatzeko. Haren 

aldeko hileta elizkizuna zapa-
tuan egin zuten Oñatiko Mikel 
Deunaren parrokian eta jende-
tza egon zen. Goienak ere bat 
egiten du bere sendikoen sami-
narekin.

appaldeko presidente Felipe 
antonio igartua hil da

Felipe Antonio Igartua.  | artxiBoax

20 urteko kartzela zigorra ezarri dio Parisko epaitegi 
bereziak Marixol iparragirre eskoriatzarraris
Parisko Epaitegi Bereziak 20 urteko zigorra ezarri dio Mari-
xol Iparragirreri. 2004az geroztik dago Frantzian preso Anbo-
to eskoriatzarra, beraz, sei urte kendu beharko dizkiote 
zigorrari. Behin zigorra beteta, ezin izango da Frantzian 
geratu. Fiskalak 30 urteko zigorra eskatu zuen Iparragirreren 
kontra, beraz, espero baino zigor txikiagoa ezarri diote pre-
so eskoriatzarrari. Gaur egun Fresnesko espetxean dago, 
2004ko urriaren 4an Ipar Euskal Herrian eta Biarnon atxilo-
tu ostean. Epaiketa berean epaitu dute haren senarra den 
Mikel Albisu Iriarte, Antza gaitzizenaz ezagutzen dena; hari 
ere 20 urteko kartzela zigorra ezarri diote; eta beste zortzi 
euskal herritar ere epaitu dituzte.

arritxu Barruso

Orain legalizazio lelopean 
Bergaran, Arrasaten, Oñatin, 
Aretxabaletan eta Eskoriatzan 
giza kateak egin dituzte. 
Bergaran geldialdia egin zuten 
Jose Luis Elkororen etxepean 
testua irakurri eta Monzonen 
Batasuna abestia kantatzeko. 
Elkoro bera balkoira irten zen 
giza katea agurtzera.

Debagoieneko
ezker abertzaleak
giza kateak egin 
ditu asteburuan 



6 2010-12-20  |  astelehena  |  gOIENADebagoiena    |   ekonomia

A.E.  |  BerGara

Debagoieneko Mankomuni-
tateak 2011ko aurrekontua 
onartu du. 8.506.372,38 euroko 
aurrekontua da datorren 
urtean esku artean izango 
dutena. 

Mankomunitateak aurrei-
kusitako KPI igoko du gastu 
orokorretarako: %2,5.

Sailetan bereiztuta, zerbi-
tzu orokorretarako 1.145.349,38 
euro izango dituzte, iaz baino 
%4,25 puntu gutxiago.

Kiroletan ez dute igeri-
keta egokituko zerbitzurik 
eskainiko datorren ikastur-
tean. Turismoan, bestalde, 
aurrekontuaren erdia per-
tsonal gastuetarako izango 
da eta beste erdia Mundu-
mira jaialdirako. 76.600 euro 
izango da Mundumirako 
aurrekontua.

Zortzi milioi eta 
erdiko 
aurrekontua 
onartu dute

A.E.  |  arrasate

Adrian Zelaia, EKAI Centerko 
lehendakari exekutiboa, Indus-
tria Eraldaketarako Aholku 
Batzordeko delegatu izendatu 
dute hurrengo bost urteetarako. 
Batzorde hori Europako Eko-
nomia eta Gizarte Batzordearen 
Industria Politikarako organoa 
da. 

Industria aldaketen aurrean 
Europako Batasunaren ekime-
nak izan behar dituen koordi-
nazioa eta koherentzia sustatzen 
ditu CCMIk, handitutako EBren 
testuinguruan. Bestalde, sozial-
ki onargarria den aldaketaren 
beharra eta EBko industriaren 
oinarri lehiakorra mantentzea-
ren arteko oreka ere ziurtatuko 
du Europa mailan jardungo 
duen batzordeak.

Kargu berri horrekin urtean 
sei bider, behintzat, bidaiatu 

beharko du Adrian Zelaiak 
Bruselara. Han, bileretan par-
te hartu beharko du. 

Bilbotarra da zelaia 
Adrian Zelaia bilbotarra da eta 
urtebete darama EKAIko pre-
sidente exekutibo moduan. 
Aurrez, urte mordoan izan da 
EKAIko presidentea zuzenda-
ritza batzordean. 

Kargu berria hartu arren, 
Zelaiak EKAIko presidente exe-
kutibo karguan jarraituko du. 
"Batzorde honen jatorria ikatz 
eta altzairuaren batzordean 
dago. 2002an desegin egin zen 
batzorde hori, eta beste batzar 
berri hau sortu. Txostenak egin 
eta aztertzen ditugu, eta Euro-
par Batasunean aurkeztu. Gero, 
ahal denean lege bihurtzen 
dituzte", azaldu du Zelaiak kar-
gu berriaren gainean.

adrian Zelaia, europako 
aholku batzordeko delegatu
ekai centerko presidente exekutiboa izan da 
azken urtean adrian zelaia bilbotarra

A.E.  |  oñati

Kalitate turistikoa ziurtatzen 
duen Q saria eman zioten eguaz-
tenean Oñatiko Soraluze ostatua-
ri. Estela Mager ostatuko ardu-
radunak hartu zuen saria eta oso 
pozik daudela azaldu zuen. Izan 
ere, egiten duten lanaren esker 
ona dela diploma hori adierazi 
du Magerrek. 

Pilar Zorrilla Eusko Jaurla-
ritzako Merkataritza eta Turis-
moko sailburuak, Isabel Muela 
Turismoko zuzendariak eta Ana 
Izagirre Basquetour Agentziako 
zuzendari nagusiak banatu zituz-
ten kalitatearen ziurtagiriak 
BECen. Guztira, 36 komertziok 
jaso zituzten ziurtagiriak. 

Bete beharreko baldintzak 
Q ikurra jasotzeko programa 
baten parte hartu behar da, eta 

hainbat baldintza bete behar dira. 
Izan ere, hainbat gestio eta eba-
luaketa egin ostean auditoria bat 
pasa behar izaten da. 

"Adibidez, garbitasunari dago-
kionez dena erregistratuta egon 
behar du: ze produktu erabiltzen 
dugun, noiz pasa den garbitzailea, 
elikagaien iraungitze data, nork 
garraiatzen dituen... dena erre-
gistratu behar dugu", azaldu du 
Magerrek. Gaineratu du audito-
ria oso luze eta gogorra izaten 
dela; baina, hala ere, emaitza 
onak aurrera begira gogor lan 
egiteko balioko duela.

debagoieneko 'Q' ikurrak 
Gaur egun hiru turismo-estable-
zimenduk dute Q ikurra Deba-
goienean: Oñatiko Turismo Bule-
goak, Etxe-Aundi jatetxeak eta 
Soraluze ostatuak.

oñatiko soraluze ostatuak 
kalitatearen 'Q' ikurra jaso du
eguaztenean egin zuen diplomen banaketa eusko 
jaurlaritzak Barakaldoko Bec erakustazokan

ArANtZAZu EZkIBEl  |  BerGara

Oñatiko Enpresagintza Fakulta-
teko irakaslea da Marian Iriondo. 
Duela sei urte Garapen Pertsonal 
eta Talde Lidergoan Aditu Pro-
grama jarri zuten abian MUn. 
Iriondo graduondoko arduradu-
na da. Liderra izatea zer den eta 
ze ezaugarri behar dituen azaldu 
digu.
liderra eta nagusia figura bera 
dira?
Ez. Nagusia izan daiteke autori-
tate morala ematen zaionean bati; 
hau da, kolokatzen da postu baten 
eta nagusia dela esaten zaio. Lide-
rrak, ordea, autoritate morala 
dauka. Esan dezakegu nagusia 
izan daitekeela jarraitzailerik 
gabe; baina liderra dago jarrai-
tzaileak dituelako. Ez dago lide-
rrik jarraitzailerik gabe.
Zer da lider bat?
Liderra izango litzateke kasuan 
kasukoa. Hau da, talde bakoitzak 
behar dituen helburuak lortzen 
lagunduko dioena. Baina talde 
bakoitzak helburu ezberdinak 
izan ditzake. Enpresa proiektu 
bakoitzak ezaugarri jakin batzuk 
ditu, eta liderra izango litzateke 

helburu horiek lortzen lagundu-
ko duen pertsona. Bestalde, beti 
esaten dut liderrak denon zerbait 
daukala; hau da, liderrari begi-
ratu eta denok ikusten dugu gus-
tatzen zaigun zerbait. 
lider ona izateko ze ezaugarri bete 
behar dira?
Orain gutxira arte ikerketa asko 
egiten ziren ezaugarrien gainean, 
baina gaur egun nahiko bazter-
tuta dago teoria hori. Ez daude 
beti betetzen diren ezaugarri 
jakinak. 

Hezkuntzan lan eginda ikusi 
dut ikasgela bateko liderra zenak 
ezaugarri jakin batzuk zituela; 
hurrengo urtean, beste talde bate-
kin, oso ezaugarri ezberdinak 
zituen beste lider bat zegoen; 
hortaz, esan daiteke ez daudela 
ezaugarri jakinak. Hala ere, badau-
de beti ematen diren ezaugarri 

batzuk: entusiasmoa, ilusioa... 
emozionalki konektatzen lagun-
tzen duten ezaugarriak dira.
Elkarrizketan oinarritutako lidergoa 
proposatzen duzue. Zer da zehaz-
ki hori?
Denboran atzera joan behar dugu 
hori ulertzeko. Elkarrizketan 
oinarritutako lidergoaren sorre-
ra 80ko hamarkadako krisi garaian 
izan zen. Foku guztiak liderra-
rengan jarri ziren orduan. 

Ikerketak egiten hasi ziren 
eta konturatu ziren liderrak egi-
ten duenaren atzean (erabakiak 
hartu, koordinatu, taldea gidatu...) 
elkarrizketa dagoela. Elkarriz-
keta ez berba egin zentzuan, bai-
zik eta era zabalago batean.

80ko hamarkadan pil-pilean 
zegoen lengoaiaren filosofia edo 
psikologia; batek eskaintzen zuen 
besteak behar zuena. 
gaur egungo enpresa antolamen-
duak uzten du elkarrizketan oina-
rritutako lidergorako lekurik?
Gero eta garbiago dago bertikal-
tasunetik horizontaltasunera 
pasatzen dabilela antolamendua. 
Aldaketa horretan guk ikusten 
dugu atentzio berezia behar due-

la liderrak, gehiago sufritzen 
duelako. Liderra izan beharko 
litzateke probokatzaile eta bide-
ratzaile horizontaltasunerako 
bide horretan. 
horizontaltasun horretan nolakoak 
izan behar du liderra eta gainerakoen 
arteko harremanak?

Bi berba izugarri gustatzen zaiz-
kigu: errespetua eta konfiantza. 
Errespetua denok garelako per-
tsonak. Egia da, gero erabakiak 
hartu behar dituela liderrak, 
azken hitza harena da. Baina ez 
da berdina erabakiak bakarrik 
hartzea edo besteei entzunda. 
Izan ere, entzutea oso konpeten-
tzia garrantzitsua da. Taldearen 
nahiak eta helburuak bideratuko 
duen pertsona da liderra, eta 
denen nahiak batzeko gauza denak 
eta hori azken muturreraino era-
maten duenak aurrerapauso 
handia eman dezake.

Marian iriondo | Enpresagintzako irakaslea

"talde bakoitzak dituen 
helburuak lortzen 
lagunduko duena da liderra"

lidergoari buruz berba egin du Marian iriondok

lider on baten ezaugarriak azaldu ditu

"Errespetua, 
konfiantza eta 
entzutea dira 
garrantzitsuak"

"Ez dago liderrik 
jarraitzaile barik; 
nagusia jarraitzaile 
barik izan daiteke"

Marian Iriondo.  |   Goiena
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Ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKaZIO talDEa

LAguNTzAiLEAk

S
eguruenik izenburu desegokiena aukeratu dut gazteak 
idazki hau irakurtzera jar daitezen. Postura egingo nuke 
hau irakurriko duten apurretatik gehienak 50 urtetik 
gorakoak izan baietz. 

Dibortziatu berri naiz, eta duela egun batzuk abokatuaren 
ordainsariak pagatu ditut. 1.200 eurotik gora. Lau paper egite-
ko ez da mozkin makala (eta lan itzel horietako bat izan zen 
nire emazte ohiari gutun bat idaztea, zeinetan esaten zitzaion 
ea prest zegoen paperak egiteko gastuak erdibana; erantzuna 
baiezkoa, baina dena nik ordaintzekotan. Egia esan, eta orain 
artekoak kontuan hartuta eta 
ezagututa, ez ninduen larregi 
harritu erantzun horrek)! 
Ordaintzerakoan, idazkariari 
esan nion astero dibortziatzen 
ez naizenez jakin nahi nuela 
ea prokuradoreari ere zerbait 
ordaindu behar nion, eta baietz 
(fakturaren zain nago; hain 
izen zatarreko ofizioa izateko 
oso emakume jatorra iruditu zitzaidan, baina auskalo zenbat 
digiturekin osatuko duen kontua). Badaezpada bigarren galde-
ra egin nion: "Kobratu behar duen besterik bada?". Eta "Ez!", 
berak harridura erakutsiz, aurrean Santagedatik ihes egindako 
bat balu bezala. Eskerrak, bakarrik abokatuak eta prokurado-
reak kobratzen dute!

Ondo pentsatuta, ez dakit zertan ibili nintzen Deustuko 
Unibertsitatean Filologia Erromanikoa ikasten, Zuzenbidea 
ikasteko aukera izanda (gainera, hola Xabier Arzallus bera 
izango nuen irakasle, artean han zebilen eta). Baina ez dezadan 
negarrik egin, fribolitate handia baita soldata duina duen batek 
negar egitea jakinik krisi garai hauetan jende mordoa dagoela 
hil azkenera iritsi ezinda.

Amaitzeko, horra nire aholkutxo parea gazteoi (gero gura 
duzuena egingo duzue, jakina): 1. Ez ezkondu. 2. Ikasi… (une 
batez Zuzenbidea idaztera nindoan, baina ez!) ikasi gogokoen 
duzuena, baina ikasi!

txIpI OrMAEtxEA
'http://goiena.net/iritzia/'

Gazteei pare bat aholku

"Ez ezkondu, eta 
ikasi gogokoen 
duzuena, baina 
ikasi!"

z a b a l i k

J
oan den astean Los Angelesko (AEB) koadrila bat etorri 
zen Euskal Herrira. Ezagutzen dudan Gasteizko lagun batek 
Arrasateko gaztetxean izan zen flamenko ikuskizunera 
gonbidatu zituen, eta eguna Arrasaten pasa zuten. 

Gasteiztarrak herriko hainbat txoko erakutsi zizkien: Erdi 
Aroko almendra, udaletxea, Santa Barbara parkea eta gazteluaren 
aztarnak, Monterron, Udala eta baita Garagartza ere. Amerikarrak 
liluratuta gelditu ziren, eta baita oso harrituta ere, horren guz-
tiaren gaineko seinaleztapenik ez zegoelako. Eta arrazoia dute, 
Arrasateko kaleetan, Mankomunitateko gidetan eta errepideetan 
ez dago-eta inongo informaziorik. Kanpokoek ohartarazi behar!

IkEr BArANDIArAN | 'ibarandiaran@goiena.com'

Hemengoa kanpotik ikusita

u st e a k  u st e

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

Zahartzaroko 
liberazioa
luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/

Errutina aldatzea, liberazioa 
ez ezik, aldrebeskoa ere izan 
daiteke zahartzaroan. Alegia, 
ezagutzen dut nik, alargundu 
beharrik gabe ere oheak eta 
erosketak egin, zapatak 
garbitu, etxea atondu, afaria 
prestatu eta harrikoaz 
arduratzeari ekin behar izan 
dion 65 urteko senarrik. 
Eta ez naiz inondikako 
merituaz ari, 
errutina-hausteaz baizik. 
Auskalo honelakoetan 
ezelango liberaziorik ote den 
baina narraziorik, behintzat, 
nahi beste. 

Zaharrak ditugu 
aspaldiotan hizpide. 

Auskalo gero eta gehiago 
direlako ote den, lartxo 
irauten dutelako edota garesti 
ateratzen zaizkigulako. 

Zer nahi delarik ere, bistan 
dago zahar bizirauteak 
gazterik hiltzeak baino askoz 
ere arazo larriagoak 
sortarazten dituela. 

Baita esperientzia eta 
ikuspegi berriak ere. Adin 
bakoitzari bere narrazioa 
dario.

Uxue Alberdi (Aulki Jokoa,  
2009), Karmel Jaio (Musika 
airean, 2009) eta Arantxa 
Urretabizkaia (3 Mariak,  2010) 
idazleak zahartzarora 
hurreratu dira beraiek baino 
nabarmen edadetuagoak diren 
protagonisten ildotik. 

Protagonista emeak, 
besteak beste, idazleak eurak 
zein beraien fikziozko 
pertsonaiak.

Zorioneko aldaketak eta 
--zahartzaroa tarteko-- 
soziologia berriak 
emakume-aurpegia dute. 

Segurutik hala behar du 
izan. Baina bada besterik, 
bada bestelakorik. 

Adierazgarria da gero 
emakumeak zein erraz ekin 
dion bere egoera berria 
kontatzeari eta gizonezkoa, 
aldiz, zein zuhur eta uzkur 
geratu den, isilik-misilik, zer 
esan jakinezta.

Arantxaren hiru Marietako 
batek –Maritxurik— ezin 
hobeto azaltzen dizkigu 
alargundu ondoko aldaketa eta 
zenbait urte luzeko errutinak 
hautsi osteko liberazioa: 

"Oraindik ere ez naiz ohitu. 
Bizitza osoan nik egindakoak 
beste norbaitek egiten 
dituenean, miraria iruditzen 
zait. Adibidez, erretiratzen 
naiz bazkalondoan kuluxka 
bat egitera eta, jaikitzean, 

sukaldea guztiz txukun dago 
eta kafe usaina dator nire bila. 
Jartzen dut martxan 
garbigailua eta, konturatu 
naizenerako, arropa lehor dago 
eta tolestua". 

Honelako hainbat pasarte 
adierazkor ditu bizitza osoa 
hil berri zaion senarrari 
begira pasatu duen 
Maritxurik.

Erabat nator Arantxa 
Urretabizkaia idazlearekin 
zein Maritxuri 
protagonistarekin. Biekin. 

Arantxarekin, "Nortasun 
agiriak ez du nire bizitza 
gobernatuko" esaten duenean. 

Eta, Maritxurirekin, 
hainbat urteko errutina 
hausteak dakarkion aldaketaz.

Gertatzen da, ordea, 
errutina aldatze hori 
aldrebeskoa ere izan 
daitekeela zahartzaroan. 

Alegia, ezagutzen dut nik, 
alargundu beharrik gabe ere 
oheak eta erosketak egin, 
zapatak garbitu, etxea atondu, 
afaria prestatu eta harrikoaz 
arduratzeari ekin behar izan 
dion  65 urteko senarrik. 

Ez naiz inondikako 
merituaz ari, 
errutina-hausteaz baizik. 

Auskalo honelakoetan 
ezelango liberaziorik ote den 
baina narraziorik, behintzat, 
nahi beste.

k a l e  i n k e s ta

EUgEnIA
zUBIzArrEtA 
arrasate

"Ez dut sekula loteriarik 
erosten, baina orain arte 
etxean banuen loteria 
erosten zuenik. Hala ere, 
sekula ez da ezer tokatu 
etxean". 

mArIA
fErnAndEz 
arrasate

"Krisia dela-eta diru 
gutxiago daukat, eta 
azken bi urte hauetan ez 
dut erosi. Gainera, jokatu 
izan dudanean ere ez zait 
tokatu, beraz..."

kontxItA
JAUrEgI
arrasate

"Ez zait gehiegi 
gustatzen loterian 
jokatzea. Urtero erosten 
dut, baina gehienbat 
konpromisoengatik 
erosten dut".

xABIEr
ArkAUz 
arrasate

"Ni ez naiz oso loteria 
zalea, ez zait gehiegi 
gustatzen. Urtero erosten 
dugu, baina ohikoa: 
familiarekin, enpresakoa, 
afari baten sortutako..."

Baduzu ohiturarik Gabonetako loterian jokatzeko?
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EDu MENDIBIl  |  oñati

Izar Taupadak kanpainaren 
barruan, Eva De Miguelek (Bilbo, 
1979) Vicente Ferrer Fundazioa-
ren gaineko hitzaldia egin zuen 
egubakoitzean Elkar Hezi ikas-
tetxean, Oñatin. Bereziki DBHko 
ikasleei zuzendutako ekitaldia 
izan zen. Pedagogian lizentziatu-
takoa da De Miguel eta duela sei 
hilabete hasi zen fundazioan, 
Euskadiko eta Kantabriako dele-
gazioko teknikari lanetan. Egu-
bakoitzeko hitzaldian Ulma Fun-
dazioko Agurtzane Basterra izan 
zuen alboan.
Zein izan da hitzaldiaren helbu-
rua?
Alde batetik, Vicente Ferrer Fun-
dazioaren [www.fundacionvicen-
teferrer.org] eta Ulma Fundazioa-
ren arteko harremana azaldu 
nahi izan diegu ikasleei eta bes-
tetik gure Fundazioan nortzuk 
ari diren, zer nolako lana egiten 
den eta ukitzen ditugun sektoreak 
zeintzuk diren azaldu. 1969tik 
dabil Fundazioa Indian lanean. 
Hegoaldeko tokirik pobreenetakoa 
da Anantapur eta hango komu-
nitatearen arazoei aurre egiten 
ahalegintzen gara. Akzioaren 
filosofian oinarrituta, garapene-
rako gobernuz kanpoko erakun-
dea da Fundazioa. Gaur egun, 
144.000 kolaboratzaile ditugu 
Espainian eta beste 735 atzerrian. 
Modu ezberdinak daude Funda-
zioarekin kolaboratzeko.
Noiztik dabil ulma Fundazioa zue-
kin elkarlanean?
Urteak daramatzate Indiako 
proiektuetan modu aktibo batean 
laguntzen: 2004an, elbarritu baten-
dako etxebizitza eraikitzen; 2006an 
Ganganpalli Thandako kolonian 
etxebizitza bat eginez; 2009an 
Jayasudha izeneko mutikoa babe-
sean hartuta; edo aurten C. Batha-
lapalli herrian, hiru etxebizitza 
eraikiz.
Zertan datza akzioaren filosofia?
Izenak dioen bezala akzioak du 
garrantzia. Abian jarritako ekin-
tza guztiek helburu positiboa 
daukate eta kooperazio modeloa 
beti ere jatorrizko biztanleenda-
ko jasangarria izatea da asmoa. 
Gaur egun, esaterako, 1.900 lagun 
dabiltza Anantapur inguruan 
lanean eta %99 bertako biztan-
leria dira. Lau milioi biztanle 
inguru dira Anantapurren eta 
Fundazioaren lana 2 milioi lagu-
nengana heltzen da gaur. Azken 
baten, zera bilatzen dugu: berta-
koei erreminta egokiak eman eta 
haiek izan daitezela aurrera egi-
ten dutenak. Akzioen filosofiak 
ez du etenik, lana etengabekoa 
eta, esan bezala, dagoeneko 40 

urte egin ditu Fundazioak 
Indian.
Eta nolako proiektuak dira martxan 
gaur egun?
Uravakinda eskualdean, Kurnool 
distrituan lanean jarraitzen dugu. 
Hain zuzen ere, Sakibanda herrian 
29 etxebizitzen eraikuntza jarri 
dugu; bertako biztanleendako 
bizitza kalitatearen sekulako 
hobekuntza suposatzen du horrek. 
Bestetik zera azpimarratu beha-
rra dago: etxe guztiak emakumeei 
zuzentzen zaizkiela, haien egon-
kortasuna eta segurtasuna ziur-
tatzea bilatzen baita.

Vicente eta Anna Ferreren 
seme-alabetako bat, Moncho, 
Indian dihardu lanean eta haren 
esanetan, aitarekin batera, hamar 
urtetan 30.000 etxe eraikiko zituz-
tela aurreikusi zuten. Baina 
aurreikuspen horiek gainditu 
dira dagoeneko: 45.000 etxe egin 
dira dalit edo ukituezinendako 
(kastarik gabeko nekazariak, ia-ia 
guztiz marjinatuta daudenak), 
backward cast delako kideenda-
ko (marjinatuta eta pobrezian 
bizi den jende oso umila) eta 

tribuendako. Bestetik, eskola ere 
abian jarri da Sakibandan aurten 
eta hango komunitatea erabat 
inplikatu da. 140 familia inguruk 
bat egin dute irakasleari soldata 
ordaindu ahal izateko eta orain-
goz eskolak tenpluan badira ere, 
laster eskola eraikitzea da 
asmoa. 
kasten sistemak nolako indarra du 
gaurko Indian?
Kasta arrazoiengatik edozein 
bazterketa zigortzen du Indiako 

Konstituzioak 1950. urtetik, bai-
na praktikan aldaketa oso geldoa 
da. Kontuan hartu mendetan 
jarraitu izan den sistema dela; 
kasta bateko edo besteko kide 
izateak pertsonen estatusa zehaz-
ten du eta hori dela eta gehien 
baztertutako pertsonen alde lan 
egiten du Fundazioak. Lehen 
aipatutako dalit edo ukituezinak, 
backward kastakoak, tribuak eta 
emakumeak orokorrean dira 
horietako batzuk.  
krisiak zer nolako eragina izan du 
Fundazioarengan eta bestelako 
gobernuz kanpoko erakundeen-
gan?
Argi dago guztiok jasaten ari 
garela krisiaren ondorioak eta 
lan edo proiektu berdinak egite-
ko diru laguntza gutxiago dagoe-
la. Gainera, nolabaiteko konpe-
tentzia ere badago GKEen artean, 
laguntzak eskuratzeko. Baina 
kolaboratzaile dezente ditugu eta 
jende berria hurbiltzen da orain-
dik Fundazioarengana. Zentzu 
horretan, Nobel sarietarako hau-
tagaien artean egon da Fundazioa 
aurten eta horrek, zorionez, bul-

tzada eman dio Fundazioari. Anna 
Ferrer Vicenteren alarguna Espai-
nian dabil egunotan eta gure lana 
ezagutzera emateko, eta komu-
nikabideen bitartez jendearen-
gana iristeko baliagarria izango 
zaigu hori. 
Oñatira bidezko merkataritza ere 
ekarri duzue...
Bai, zapatuko azokan parte har-
tu genuen. Minusbaliotasun ara-
zoak dituzten emakumeei lagun-
tzeko helburua du gure proiek-
tuak.
Bukatzeko, nola hasi zinen Funda-
zioan lanean?
Aspalditik jarraitu izan dut Fun-
dazioaren lana. Izan ere, telebis-
tan eta bestelako komunikabide-
tan oihartzun zabala izan du 
Vicente Ferrerek egindako lana. 
Beti erakarri izan nau egitasmoak 
eta lanean orain dela sei hilabe-
te hasi banintzen ere, bihotzean 
beti gertu sentitu izan dudan 
egitasmoa izan da. Benetan txa-
logarria da Fundazioaren lana 
eta argi dago Vicente Ferrer 
ameslari bat izan zela. Eta zorio-
nez bizi dirau haren ametsak. 

eva De Miguel | Vicente Ferrer Fundazioko ordezkaria

"45.000 etxe egin ditu Ferrer Fundazioak indiako 
hegoaldean, baztertutako jendearentzat"

izar taupadak kanpainaren barruan, hitzaldia egin zuen De Miguelek oñatin
ulma Fundazioa Vicente Ferrer Fundazioarekin elkarlanean dabil azken urteotan

Eva De Miguelek hitzaldia egin zuen egubakoitzean Elkar Hezi ikastetxean, Oñatin.  |  e.M.

"1.900 lagun 
dabiltza 
Anantapurren, %99 
bertakoak" 

"guztiok jasaten 
dugu krisia, baita 
gobernuz kanpoko 
erakundeok ere"
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MIrEIA BIkuñA  |  antzuola

Pako Legorburu (Antzuola, 1933) 
demokrazia garaiko lehen alka-
tea izan zen Antzuolan. 1979tik 
1983ra egon zen Udala zuzentzen. 
Guztira, 11 zinegotzi ziren: sei 
EAJkoak, hiru ezker abertzale-
koak zinegotzi bat alderdi sozia-
listakoa eta beste bat LKIkoa 
(Liga Komunista Iraultzailea). 
Politika egiteko era "asko aldatu" 
dela esan digu, baina politikarien 
"funtsa" betikoa dela: "lan egite-
ko gogoa eduki eta zintzo joka-
tzea".
Ze oroitzapen dituzu alkate izan 
zineneko garaiaz?
Demokrazia garaiko lehen udal-
batzarra osatu genuen. Hori 
horrela, ikusmin handia zuten 
herritarrek, eta baita guk ere. 
Lanerako gogoz sartu ginen. Ni 
ez nintzen EAJko afiliatu, baina, 
alderdikoen eta lagunen animoe-
kin, hauteskundeetara aurkeztea 
erabaki nuen.

Guztiok ezagunak ginen, eta 
herrikoak, gainera. Nork bere 
politika egin genuen, baina isti-
luetan eta haserrealdietan sartu 
barik. EAJkook gehiengo abso-
lutua genuen, baina ez genuen 
guk nahi genuen guztia egin. 
Beste alderdien iritziak eta ekar-
penak entzun eta aztertu geni-
tuen.

Dena den, ez dut uste orduko 
politika oraingoa bezalakoa zenik. 

Gainera, oposizioarekin tratu 
gertua izan genuen. Nik esango 
nuke lehen agintaldiarekin herria 
batu genuela, politikari dagokio-
nez. Zinegotzien arteko hartu
-emana ona izan bazen ere, ara-
zoak izan genituen, baina kon-
pontzeko gai izan ginen.
Zeintzuk dira agintaldi hartan egin-
dako lanik aipagarrienak?
Antzuolan uholdeen arriskua 
izan dugu beti. Hori horrela, 
Errotaberriko presa bota egin 
genuen eta Herriko Plaza pasa 
arte erreka dragatu. Bestalde, 
herriko kaleak asfaltatu egin 
genituen eta estolderia lanak 
bukatu. Gainera, udaletxea berri-
tu egin genuen. Eraberritze lanok 
irauten zuten bitartean udaletxe-
tik kanpo egin genuen lan. 

Era berean, frontoia eraberritu 
egin genuen: komunak eta dutxak 
egin eta jarlekuak ipini genituen 
ikusleendako. Bestalde, medi-
kuntzarako bulegotxoa besterik 
ez zegoen, eta anbulatorio berria 
eta egokia prestatu genuen.

Udalera heldu ginenean 
saihesbidea eginda zegoen, bai-
na herrirako sarrerak eta irtee-
rak falta ziren; horiek ere egin 
genituen.
Agintaldia bukatu aurretik hirigin-
tza-plana egin zenuten. Saria jaso 
zuen.
Bai. Guk osatu genuen, baina 
ezin izan genuen martxan ipini. 
Gure ondorengo udalbatzarrak 
egin zuen. Orduko alkateak, hil 
berri den Jose Mari Ugaldek, 
jaso zuen saria Espainiako Par-

lamentuko presidente Gregorio 
Peces-Barbaren eskutik.
Agintaldi bakarra egin zenuen.
Oso garbi nuen. Orain, alkate 
asko liberatuta daude, baina 
orduan udaletxean eta Goizperren 
egiten nuen lan. Ordu asko lan-
tegian eta baita politikan ere. 

Lau urterako hartu nuen kargua, 
eta data heldu zenean, kargua 
utzi nuen. 
Nola ikusten duzu Antzuola?
Xarma berezia du. Hirigintza 
arloa asko zaindu dute beti, eta 
horren emaitza da Antzuolak 
izan duen bilakaera. Herri txiki 
baina dotorea daukagu.
Eta gaur egungo politika?
Nire ustez, politikariek nork 
bere sentsibilizazioaren arabe-
rako agintaldia izaten dute. Gaur 
egungo gazteek ez diote kasu 
handirik egiten politikari. EAJn 
arazo handia izaten dute hau-
teskundeetarako zerrendak osa-
tzeko. Iruditzen zait zenbait 
herritan ezkerrekoak ez diren 
alderdiek ez dutela lehen beste-
ko indarrik. Politika egiteko 
modua ere asko aldatu da, baina 
politikariek izan beharko luke-
ten funtsa berbera da: lan egi-
teko gogoa eta zintzo jokatzea.

Pako legorburu | Antzuolako alkatea (1979-1983)

agintaldi bakarra egin zuen alkate 

10 zinegotzirekin osatu zuen udabaltzarra

u da l  O R d e z k a R i  i z a n da kO a k

Pako Legorburu, etxeko balkoian, udaletxea atzean duela.  |   Mireia Bikuña

"Oposizioko 
alderdiekin 
hartu-eman gertua 
izan genuen"

"gaur egungo 
gazteek ez diote 
kasu larregirik 
egiten politikari"

"Demokraziako lehen 
udalbatzarra izanik ilusio 
handiarekin heldu ginen, eta 
lan egiteko gogoz"

Lehen udalbatzarra: Mateo Aranguren, Jose Luis Ena, Tomas Jauregi, Pako 
Legorburu, Eliseo Gartzia, Jose Mari Kortabarria, Agustin Cabo, Fernando 
Lete, Jose Angel zabalo, Jose Luis Arregi eta Jose Luis zabalo.  |   Goiena

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

BABESlEA: ArkAuZ AltZArIAk

SAntAmASAk
goIEnA tElEBIStA | SAIo BErEzIA
eGuaztena, aBenDuak 22, 19:45



gOIENA  |  2010-12-20  |  astelehena 11

h e r r i a k

ArrItxu BArruSO  |  elGeta

Badira bost urte Elgetan zegoen 
arrandegi bakarra itxi zela, eta 
ordutik atzera ere zabaltzeko 
saiakera bat edo beste izan bada 
ere, orain arte ez dute aurrera 
egin saiakerok. Bada, elgetarrek 
orain arrandegia dute atzera ere 
herrian bertan. Arrainaren nego-
zioa umetatik bizi eta ezagutu 
izan duen Amagoia Irazabalek 
ireki du arrandegia. Bere amak, 
Kontxi Bolinagak, 40 urte eman 
zituen bere alabak ireki berri 
duen lokalean bertan arraina 
saltzen: "Herriko arrain-saltzailea 
izan naiz beti, bizi guztia eman 
dut horretan. Ezkondu nintzen 
egunean ere goizean arraina sal-
tzera etorri nintzen, pentsa!", 
kontatu digu Kontxi Bolinagak.

Ama-alabak elkarrekin
Amagoia Irazabalek hortaz, oso 
ondo ezagutzen du arrandegi bat 
zer den eta nola lan egiten den, 
baina amaren laguntza ezinbes-

tekoa izan dela kontatu digu: 
"Etxean ikusitakoaz gain, beste 
arrandegi batzuetan ere ibilita-
koa naiz, baina ez da berdina 
negozioa zeurea denean: merka-
tura joan, arrain ona erosi... 
Hasieran amak lagundu zidan 
lan horietan". 

Astean hiru edo lau bider 
joaten da Irazabal Mercabilbao-
ra arraina erostera eta lehenen-
go asteetan amak erakutsi zion 
bidea. "Ni, arrandegia nuenean 
ere, hara joaten nintzen arraina 
erostera eta polita izan da atze-
ra ere itzultzea. Lehenengo egu-
netan urduri xamar joaten nin-
tzen, hura oso handia delako, 
baina berehala ohitu nintzen 
berriro ere merkatuko mugi-
mendura", dio Bolinagak. 

Amarengandik bidea eta mer-
katuko gorabeherak ikasi ostean,  
orain gizonarekin joaten da Ira-
zabal merkatura: "Elurra zela
-eta amarekin beharrean gizo-
narekin joan nintzen behin eta 

gustatu egin zitzaion, eta orain 
berak laguntzen dit Bilboko mer-
katura joan eta behar dudan 
arraina erosten".

ohitura berriak hartzen
Aste honetan bete da hilabete 
negozioa ireki zuela eta Irazabal 
pozik dago herritarrek egin dio-
ten harrerarekin: "Jendea ez 
dago ohituta arraina herrian 

bertan erostera eta kontziente 
naiz berriro ere ohitu beharko 
dela. Dena dela, lehenengo hila-
bete honetan jendea ibili da, eta 
pozik nago. Gainera gehienek 
eskerrak ematen dizkidate, eta 
herrian arrandegia izatea beha-
rrezkoa zela esaten didate. Poli-
ki-poliki joango dira denak ere 
kanpora joan barik arraina 
herrian erosteko ohitura hartzen.    

,Ni urte askotarako geratzeko 
asmoarekin etorri naiz, beraz 
badute denbora ohitzen joateko", 
dio irribarre batekin.

Herria bizirik atzera ere
Amagoiaren arrandegiarekin 
batera, urtebete pasatxoan bes-
te hiru denda berri ireki dira 
Elgetan; Imanol Aspiazuren 
harategia, Dayami Baroken 
Erdiko Denda eta Markel denda, 
azken horrek ateak itxi berri 
dituen arren. Herritarrek gus-
tura hartu dituzte negozio 
berriak, eta Kontxi Bolinagak 
herria alaitu dutela esan digu: 
"Sasoi batean bi arrandegi, bi 
harategi, hiru janari denda eta 
okindegia genituen herrian, eta 
poliki-poliki ixten joan ziren 
guztiak. Herria oso triste gera-
tu zen, kalera irteteak ere tris-
tura ematen zuen. Orain, berriz,  
giro polita ikusten da. Kalera 
irten eta jendea ikusten duzu 
kaleetan eta hori behar genuen. 
Ni oso pozik nago nire alaba-
rekin batera beste batzuk ere 
Elgetan negozioa irekitzeko 
apustua egin dutelako". Iraza-
balek ere uste du jarraitu beha-
rreko bidea hori izan behar 
dela: "Ni elgetarra naiz, hemen 
jaio nintzen eta hemen bizi izan 
naiz bizi guztian, eta herrian 
bertan dendak eta bizia izatea 
ezinbestekoa dela uste dut". 

Aspaldiko partez, Elgetatik 
irten gabe etxeetako despentsak 
betetzeko arazorik ez da izango. 
Orain falta dena da herritarrak 
ere aspaldiko ohituretara itzul-
tzea eta erosketak herriko den-
da txikietan egitea. 

Arrain fresko-freskoa iritsi 
da atzera ere Elgetara 

amagoia irazabalek amaren pausuak jarraituz arrandegia ireki du 

urtebete pasatxoan hiru denda berri ireki dituzte elgetan

Amagoia Irazabali bere amak, Kontxi Bolinagak, laguntzen dio ireki berri duen arrandegian; urte askotan Elgetako arrain-saltzailea izan zen Kontxi Bolinaga ere.  |   julio calleja   

ESAnAk

"Jendea hasi da 
arraina herrian 
erosteko ohitura 
hartzen. pozik 
nago lehenengo 
hilabetean egin 
dugun lanarekin"

a M a g o i a  i r a Z a b a l   |   A L A b A

"herria triste 
zegoen; orain,  
berriz, kalera 
irten eta jendea 
ikusten duzu 
kaleetan, eta hori 
behar genuen"

ko n t X i  b o l i n a g a   |   A M A
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Bidali KLUBA PUzzLEA
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zkra.

SMSaren kostua: 0,15 euro + bEza mezu bakoitzeko.
indarrean dagoen LOpd 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak goiena komunikazio zerbitzuaren 
fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

ABENDukO 
ZOZkEtA

Abantailaz betetako kluba!

uMEENtZAkO lIBuruA

Bidali KLUBA LIBURUA
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

DANBAkAkO pAckA

Bidali KLUBA DANBAKA
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

Bidali KLUBA IPUINA
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

uMEENtZAkO IpuINA

uMEENtZAkO  DVD-A

Bidali KLUBA DVD
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

uMEENtZAkO puZZlEA

ErrEMEIxuAk DVD-A

Bidali KLUBA ERREMEIXUAK
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

SArI NAguSIA
AZArOA-urtArrIlA

pArtE-hArtZAIlE guZtIEN ArtEAN ZOZkEtAtukO DA 

26 hAZBEtEkO tElEBIStA

• 26"-ko TFT-LCD pantaila.
• Barneratutako TDT-a.
• HDMI.
• USB 2.0

Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | Kuota: 48 €.

Eguerdi partean jende dezente gerturatu zen Nafarroako produktuak erostera.  |   a.B.

BErgArA

uBANE MADErA  |  arrasate

Poltsa eskuan dutela, jostailu, 
puzzle edo panpinak di-da batean 
aukeratu eta poltsok beteta gus-
tura geratu dira Txatxilipurdi 
elkartearen aurtengo Jostailu 
Truke Azokan parte hartu duten 
gurasoak: "Denetik dago. Oso 
ideia ona da, horrenbeste kon-
tsumitu beharrean, eta jostailuak 
zaborrera bota beharrean apro-
betxatu egiten ditugu", kontatu 
du guraso batek. "Zerbait topatu 
dut, bai. Puzzleak-eta halakoak, 
batez ere. Gauza handiak utzi 
nituen, eta txikiak hartu. Oso 
ideia ona da, umeek erabiltzen 

ez dituzten jostailuak hemen utzi 
eta berriak hartzea. Praktikoa 
da, gustura nago. Lehenengo aldiz 
etorri naiz aurten, dagoeneko bi 
mutiko ditugu etxean, eta etxea 
trastez betetzen hasita genuen… 
gauza gehiago ekarri behar nituen. 
Datorren urtean berriro!", kon-
tatu du beste batek. 

160 jostailu baino gehiago 
Izan ere, Okendoko ludotekako 
mahaia puzzle, panpin, jostailu, 
patin, patinete eta bestelakoz 
beteta izan zen atzo, domeka, 
10:00etatik 14:00etara: "160 txartel 
banatu ditugu, baina horiek bai-

no jostailu gehiago daude hemen, 
ze bost panpineko txartel bat 
eman dugu…", azaldu du Txatxi-
lipurdiko begiraleak. 

Balorazio positiboa 
Beraz, gurasoak pozik, eta anto-
latzaileak ere bai; hala adierazi 
du Arantza Osorok, Txatxilipur-
diko dinamizatzaileak: "Guraso 
asko guk ateak zabaltzeko zain 
zeuden, eta etorri dira errepika-
tu dutenak ere bai. Mahaia hus-
ten hasi da, beti gelditzen da 
zertxobait, panpinen bat, puzz-
leren bat, baina gehiena hustu 
egingo da". 

Ume eta gurasoak jostailuak aukeratzen, atzoko Jostailu Truke Azokan.  |   julio calleja

Guraso asko goizean goiz atean zain egon ziren, jostailu onenak hartzeko

Begiratu, ikusi, aukeratu… eta 
trukatu jostailuak, truke azokan

ArrASAtE

oihana elortza

25 kilo gaztaina erre zituen egubakoitz iluntzean Jardun euskara 
elkarteak eta Bergarako frontoi aurrekaldean saldu zituzten, elkarteko 
trikitilarien eta bertsolari gaztetxoen konpainiarekin. Gaztainak 
danbolinean erretzeko plana zuten Jarduneko lagunek, baina eguraldi 
eskasagatik, Altsasu elkarteko labean erre zituzten, eta kaxetan 
ekarri zituzten kalera, saltzeko. 

gaztainak erre artian ... 
BErgArA

oñAtI

OIhANA ElOrtZA  |  oñati

"Askotan pentsatzen dugu elkar-
tasuna adieraztera Indiara edo 
Afrikara joatea dela, baina ez. 
Elkartasuna etxetik, eskolatik, 
herritik adierazi daiteke, herritar 
aktibo izaten eta partaidetza zuze-
na izaten, eta horixe da azoka 
honekin zabaldu gura izan dugun 
helburu pedagogikoa", azaldu du 
Martin Jauregialtzok, zapatu 
goizean Oñatiko plazan egin zuten 
elkartasun azoka antolatu duen 

Elkar Hezi ikastetxeko irakasleak. 
Guztira 50 lagun inguru ibili dira 
azoka antolatzen eta Euskal Herri-
ko 14 GKE gonbidatu dituzte. 
"Mikroelkartasuna izan da mezua 
eta herriko taldeak ez ezik, bai-
larakoak ere gonbidatu ditugu", 
zehaztu du Jauregialtzok.

matriuskak eta txokolatea 
Nikaragua, Peru, Sahara, Boli 
Kosta edo Ukrainan dituzten 
proiektuak eta hainbat herrial-

detako beste mila produktu eka-
rri zituzten GKEek Oñatira. 
Horrela, Ukrainako caviarra edo 
matriuskak, Sahararen aldeko 
nikiak eta tea, Indiatik ekarrita-
ko oihalak, bidezko merkataritza 
azokako txokolatea, mermelada 
eta gailetak eta Peruko haziekin 
egindako lepokoak saldu zituzten, 
adibidez. Oñatiko Banoia Txer-
nobileko lagunei, adibidez, amai-
tu egin zitzaien Ukrainatik eka-
rritako pastak. 

Elkartasun azoka egiteko Gabon bezpera 
sasoi ona dela ikusi da beste behin Oñatin
elkartasuna etxetik adierazi daitekeela erakutsi gura izan du elkar hezi ikastetxeak  

Bederatzigarren elkartasun azoka egin zuen Elkar Hezik zapatuan.  |   julio calleja

AmAIA UgArtE 
Misio talDea eta harreMan

"Urteen poderioz, jendeak gero eta 
gutxiago galdetzen du bidezko 
merkataritzaz, dagoeneko 
badakielako zer den. Gaur ere 
bezero fidel asko etorri dira. Gabon 
bezperan jendeak badu ohitura 
horrelako azoketara joateko eta 
produktuak erosteko, Gabon 
oparietarako, adibidez". 

AmAIA goItIA 
BuBuluM

"Erostera etorri direnei Nikaraguan 
dugun proiektuaren inguruko 
informazioa jasotzen duen triptiko 
bana eman diegu, eurek etxean 
irakurtzeko. Nik ere egin ditut 
erosketak beste postu batzuetan, 
baina egia esan azkar ikusi dut 
azoka, jende asko ibili da eta lana 
izan dugu-eta". 

AInHoA ArrIzABAlAgA 
haurralDe FunDazioa

"Mahaiak muntatu eta goizeko 
hamaiketan hasi gara saltzen. 
Salmenta ona izan dugu, jende 
asko ibili da-eta. Arroza, pastak, 
zukuak, txokolatea eta bidezko 
merkataritzako beste produktu 
batzuk izan ditugu. Mangoz 
egindako mermelada izan da 
produkturik salduena". 
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Eguerdi partean jende dezente gerturatu zen Nafarroako produktuak erostera.  |   a.B. Alaia abesbatzak emanaldia egin zuen.  |   a.B.

Sukaldaritza lehiaketako irabazleak.  |   a.B.

IrAtI gOItIA  |  BerGara

Bergarako Gure Ametsa elkar-
teak beste behin ere Nafarroa-
ko produktuak ekarri ditu San 
Antonio auzora: txorizoa, gazta, 
txokolatea, foie, barkilloa…
Horiek guztiak eta gehiago das-
tatzeko eta erosteko aukera izan 
zen zapatuan egindako Napar 
Ferian. Auzotarrendako egun 
garrantzitsua izaten da, baina 
Bergaratik ere gero eta jende 
gehiago gerturatzen da. Aurten 
ere eguerdi partean azokako 
postuak jendez beteta zeuden.

Jana, edana eta musika
Aurtengo Napar Feriarako ere 
egitarau zabala prestatu zuten 
Gure Ametsa elkartekoek eta 
musikarik ez zen falta izan giroa 
berotzeko. Goiz guztian zehar 
DJ Angie-k alaitu zuen azoka; 

txistulariak ere egon ziren, eta 
eguerdian Alaia abesbatzak 
emanaldia egin zuen.

txipiroiak patatekin
Egitarauko hitzordu garrantzi-
tsuena, baina, elkarteen arteko 
sukaldaritza lehiaketa izaten 
da. Aurtengoa hirugarren edizioa 
izan da eta parte-hartzaileek 
txipiroiak patatekin prestatu 
behar zituzten. Bost elkartek 
hartu zuten parte: Umore Ona, 
San Migelpe, Artatse, Lasai 
Toki eta Gure Ametsak. Plater 
goxoenaren titulua Umore Ona 
elkarteari eman zion epai-
mahaiak; txapela eta Naparbi-
deak produktuekin osatutako 
saskia irabazi zuten. 

Lehiaketarako elkarteek 
prestatutako gutiziak jateko 
bazkaria egin zuten gero.

Nafarroako produktu asko 
eta txipiroiak patatekin, 
zapatuan San Antonion

uBANE MADErA  |  arrasate

Poltsa eskuan dutela, jostailu, 
puzzle edo panpinak di-da batean 
aukeratu eta poltsok beteta gus-
tura geratu dira Txatxilipurdi 
elkartearen aurtengo Jostailu 
Truke Azokan parte hartu duten 
gurasoak: "Denetik dago. Oso 
ideia ona da, horrenbeste kon-
tsumitu beharrean, eta jostailuak 
zaborrera bota beharrean apro-
betxatu egiten ditugu", kontatu 
du guraso batek. "Zerbait topatu 
dut, bai. Puzzleak-eta halakoak, 
batez ere. Gauza handiak utzi 
nituen, eta txikiak hartu. Oso 
ideia ona da, umeek erabiltzen 

ez dituzten jostailuak hemen utzi 
eta berriak hartzea. Praktikoa 
da, gustura nago. Lehenengo aldiz 
etorri naiz aurten, dagoeneko bi 
mutiko ditugu etxean, eta etxea 
trastez betetzen hasita genuen… 
gauza gehiago ekarri behar nituen. 
Datorren urtean berriro!", kon-
tatu du beste batek. 

160 jostailu baino gehiago 
Izan ere, Okendoko ludotekako 
mahaia puzzle, panpin, jostailu, 
patin, patinete eta bestelakoz 
beteta izan zen atzo, domeka, 
10:00etatik 14:00etara: "160 txartel 
banatu ditugu, baina horiek bai-

no jostailu gehiago daude hemen, 
ze bost panpineko txartel bat 
eman dugu…", azaldu du Txatxi-
lipurdiko begiraleak. 

Balorazio positiboa 
Beraz, gurasoak pozik, eta anto-
latzaileak ere bai; hala adierazi 
du Arantza Osorok, Txatxilipur-
diko dinamizatzaileak: "Guraso 
asko guk ateak zabaltzeko zain 
zeuden, eta etorri dira errepika-
tu dutenak ere bai. Mahaia hus-
ten hasi da, beti gelditzen da 
zertxobait, panpinen bat, puzz-
leren bat, baina gehiena hustu 
egingo da". 

Ume eta gurasoak jostailuak aukeratzen, atzoko Jostailu Truke Azokan.  |   julio calleja

Guraso asko goizean goiz atean zain egon ziren, jostailu onenak hartzeko

Begiratu, ikusi, aukeratu… eta 
trukatu jostailuak, truke azokan

ArrASAtE

oihana elortza

25 kilo gaztaina erre zituen egubakoitz iluntzean Jardun euskara 
elkarteak eta Bergarako frontoi aurrekaldean saldu zituzten, elkarteko 
trikitilarien eta bertsolari gaztetxoen konpainiarekin. Gaztainak 
danbolinean erretzeko plana zuten Jarduneko lagunek, baina eguraldi 
eskasagatik, Altsasu elkarteko labean erre zituzten, eta kaxetan 
ekarri zituzten kalera, saltzeko. 

gaztainak erre artian ... 
BErgArA

oñAtI

OIhANA ElOrtZA  |  oñati

"Askotan pentsatzen dugu elkar-
tasuna adieraztera Indiara edo 
Afrikara joatea dela, baina ez. 
Elkartasuna etxetik, eskolatik, 
herritik adierazi daiteke, herritar 
aktibo izaten eta partaidetza zuze-
na izaten, eta horixe da azoka 
honekin zabaldu gura izan dugun 
helburu pedagogikoa", azaldu du 
Martin Jauregialtzok, zapatu 
goizean Oñatiko plazan egin zuten 
elkartasun azoka antolatu duen 

Elkar Hezi ikastetxeko irakasleak. 
Guztira 50 lagun inguru ibili dira 
azoka antolatzen eta Euskal Herri-
ko 14 GKE gonbidatu dituzte. 
"Mikroelkartasuna izan da mezua 
eta herriko taldeak ez ezik, bai-
larakoak ere gonbidatu ditugu", 
zehaztu du Jauregialtzok.

matriuskak eta txokolatea 
Nikaragua, Peru, Sahara, Boli 
Kosta edo Ukrainan dituzten 
proiektuak eta hainbat herrial-

detako beste mila produktu eka-
rri zituzten GKEek Oñatira. 
Horrela, Ukrainako caviarra edo 
matriuskak, Sahararen aldeko 
nikiak eta tea, Indiatik ekarrita-
ko oihalak, bidezko merkataritza 
azokako txokolatea, mermelada 
eta gailetak eta Peruko haziekin 
egindako lepokoak saldu zituzten, 
adibidez. Oñatiko Banoia Txer-
nobileko lagunei, adibidez, amai-
tu egin zitzaien Ukrainatik eka-
rritako pastak. 

Elkartasun azoka egiteko Gabon bezpera 
sasoi ona dela ikusi da beste behin Oñatin
elkartasuna etxetik adierazi daitekeela erakutsi gura izan du elkar hezi ikastetxeak  

Bederatzigarren elkartasun azoka egin zuen Elkar Hezik zapatuan.  |   julio calleja

AmAIA UgArtE 
Misio talDea eta harreMan

"Urteen poderioz, jendeak gero eta 
gutxiago galdetzen du bidezko 
merkataritzaz, dagoeneko 
badakielako zer den. Gaur ere 
bezero fidel asko etorri dira. Gabon 
bezperan jendeak badu ohitura 
horrelako azoketara joateko eta 
produktuak erosteko, Gabon 
oparietarako, adibidez". 

AmAIA goItIA 
BuBuluM

"Erostera etorri direnei Nikaraguan 
dugun proiektuaren inguruko 
informazioa jasotzen duen triptiko 
bana eman diegu, eurek etxean 
irakurtzeko. Nik ere egin ditut 
erosketak beste postu batzuetan, 
baina egia esan azkar ikusi dut 
azoka, jende asko ibili da eta lana 
izan dugu-eta". 

AInHoA ArrIzABAlAgA 
haurralDe FunDazioa

"Mahaiak muntatu eta goizeko 
hamaiketan hasi gara saltzen. 
Salmenta ona izan dugu, jende 
asko ibili da-eta. Arroza, pastak, 
zukuak, txokolatea eta bidezko 
merkataritzako beste produktu 
batzuk izan ditugu. Mangoz 
egindako mermelada izan da 
produkturik salduena". 
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uBANE MADErA  |  arrasate

Iragarritako data bete (abendua-
ren 15a), eta bukatu dituzte Zal-
dibarko oinezkoen ibilbideari 
dagozkion parkeko lanak. 

Joan den eguenean dagoene-
ko trasteak batzen zebiltzan obra-
ko langileak, eta lorezaintzakoak, 
berriz, bertako lorategietako 
zuhaitzak landatzen (gerezion-
doak, gaztainondoak…).  

Behin hori eginda, Nafarroa 
etorbideko zatiari dagozkion 
eginbeharreko guztiak bukatuta 
utziko dituzte.   

pergola eta skate parkea 
Parkearen zatirik deigarriena, 
duda barik, egurrezko pergola 
da. Ondoko argazkiak erakusten 
duen moduan, parkea alborik 
albo zeharkatzen du. 

Aterpe ederra eskaintzen du, 
gainera, pergola horrek ospitale 
edo INEM ingurura joan behar 
duten oinezkoendako.   

Gazteendako, baina, seguru, 
zatirik erakargarriena skate par-
kea izango dela, parkearen bazter 
batean eraiki dutena, pergolaren 
ondoan. "Dagoeneko estreinatu 
dute, ezin izan dute itxaron", 
kontatu dute obrako langileek, 
oraindik hesituta dagoen parkea 
seinalatuz. 15x8 neurtzen du ska-
te parkeak, eta Zut enpresa biz-
kaitarrak diseinatutakoa da. 

Jarleku ugari eta aparkalekua 
Arrasateko parke berri horretan 
ipini dituzten bestelako elemen-
tuen artean, esaterako, jarlekuak 
ere badira: binakakoak, banaka-
koak, taldekoak… baita iturria 
ere; eta jakina, aparkalekuak, 
inguru horretan horren preziatuak 
diren aparkalekuak.  

Hain justu, Lantegi Eskolaren 
atzeko partean 22 aparkaleku 
egokitu dituzte, eta baita bizikle-
ta eta motorrendako bi aparka-
gune ere.

zubia faltan 
Gauzak horrela, Zaldibarko oinez-
koen ibilbide berri osoa bukatze-
ko, Gelmako bizigunea Zaldiba-

rrekin lotuko duen zubia ipintzea 
faltako da. Obenerreka enpresa-
ren esku dago hori, eta Carlos 
Martin aparejadoreak emandako 

xehetasunen arabera, ustekabe-
koek eraginda, atzeratu egin da 
zubiaren eraikuntza: urtarrilaren 
11n ekarriko dute Arrasatera. 

Parkea bukatuta, zubia 
bakarrik falta da 
Zaldibarko oinezkoen 
ibilbidea osatzeko
urtarrilaren 11n ekarriko dute zubia Burgostik, 
eguraldiak eragindako atzerapenarengatik

Langileak trasteak batzen eta lorategietako lanak egiten, joan den eguenean.  |   uBane MaDera

txOMIN MADINA  |  arrasate

Laugarren urtez jarri dute Kul-
turaten Naturaren Argazkilariak 
izeneko erakusketa, eta bertan, 
nazioarteko lehiaketa garrantzi-
tsu bateko argazkirik onenak 
jasotzen dira. Hilabetez egongo 
da ikusgai.

denetik apur bat
Naturako animaliarik ikusga-
rrienak, paisaia politenak, giza-
kiak eta naturaren arteko harre-
mana... Horiek guztiak ikus 
daitezke Kulturateko klaustroen 
bueltan ipini duten erakusketa 
horretan. 

nazioarteko lehiaketa 
Veolia Environnement Wildlife 
Photographer of the Year lehia-
ketako argazkirik onenak agertzen 
dira, hain justu. 46 urte baino 
historia luzeagoa du lehiaketa 
horrek, eta Londresko Historia 
Naturalaren Museoak eta BBCren 
Wildlife Magazine aldizkariak 
antolatzen dute. 

Arrasateko erakusketan ikus 
daitezkeen argazkiak 2009ko edi-
ziokoak dira.

3.000 bisitari, iaz
Laugarren aldia da Naturaren 
Argazkilariak erakusketa Arra-
satera etortzen dela, eta urte-
tik urtera geroago eta interes 
handiagoa piztu izan du. Jon 
Garai kultura teknikariburua-
ren arabera, iaz esaterako, ia 
3.000 bisitari izan zituen. Bisi-
tariak gainera, helduak eta 
gazteak, adin guztietakoak 
izan ziren.

Kutxaren Gizarte Ekintza-
ren babesarekin heldu da era-
kusketa Arrasatera. Aurretik, 
Bilbon, A Coruñan eta Lleidan 
ere egon da. Urtarrilaren 17a 
arte ikus daitezke argazkiok. 

naturaren samurrena, bortitzena eta 
ikusgarriena, kulturaten

Felinoak borrokan.  |   anDy roursen

Lanperna-musua elurretan.  |   jan VerMeer

uBANE MADErA  |  arrasate

Adjudikatu dituzte lehengo 
IMIko lokalak eraberritzeko 
obrak, lokal horiek Helduen 
Heziketa Iraunkorrekoek 
erabil ditzaten obrak egin 
eta gero. 

Adjudikazio hori, baina, 
behin-behinerakoa da. Izan 
ere, Arrasateko Udalak diru-
laguntza eskatuta dauka obra 
hori egin ahal izateko. Eta 
berez, joan den abenduaren 
15a zuen erantzuna jasotzeko 
azkeneko eguna. 

Epea pasatuta, baina, 
oraindik ez dute dirulagun-
tzaren gaineko erantzunik, 
eta egin duten adjudikazioa 
ezin da behin betikoa izan. 
"Baina, dirulaguntza emanez 
gero, legearen arabera, obrak 
abenduaren 31 baino lehen 
hasi beharko genituzke, horre-
gatik Udalak erabaki du aurre-
ra egitea. Dirulaguntzarik ez 
badator, gero pentsatuko dugu 
zer egin", adierazi dute Obra 
Sailetik.   

652. euroko aurrekontua  
du Udalak aurreikusita era-
berritze lan horiek egiteko. 

helduen 
hezineta 
iraunkorrerako 
lokalak esleituta

Burgosen dabiltza eraikitzen Gelmako bizigunea 
zaldibarrekin lotuko duen zubia, oinezkoendakoa. 
Berezia da, koloredun argiak izateaz gainera, ukitu 
modernoa duelako eta gainera zubiaren pieza nagusia, 
22 metroko pasabidea osorik eraikitzen dabiltzalako. 

Bada justu pieza horrek eragin du zubiaren 
entregan atzerapena. "Abenduaren 11n Burgosen izan 

ginen eta abisatu ziguten aurreikusitako datak 
betetzeko arazoak dituztela. Adibidez, egunotan egin 
duen hotzarekin ezin izan dute hormigonatu. Hori 
batetik, eta bestetik Gabonetako oporrak tarteko, 
erabaki dugu urtarrilaren 11n ekartzea zubia. Batez 
ere, kontuan hartuta errepidea moztu egin beharko 
dugula hura Gelmaraino ekartzeko. 180 tonako 
garabia erabiliko dugu zubiaren pieza nagusi hori 
ipintzeko", kontatu du Carlos Martin aparejadoreak. 

Izotza, zubiaren etsai

arrasate

Tel.: 943 77 20 33 Otalora 36 ARRASATE
www.ibai-gane.com

Gabonetarako 
janari prestatu 

bereziak!
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Txatxilipurdiri eta Udaleko Gaz-
teria Sailari esker herriko gaz-
tetxoek ez dute aspertzeko astirik 
izango urtea amaitu arte. Egita-
rau zabala osatu dute; bost hitzor-
du antolatu dituzte hilaren 26tik 
30era: areto futbol txapelketa, 
Gasteizko izotz pistara irteera, 
Inuzente Eguneko ospakizuna, 
neguko jinkana eta urteko azken 
jaia. Izena emateko gazte txokoe-
tara edo Gazte Bulegora jo beha-
rra dago. 

Hilaren 26an areto futbol txa-
pelketa egingo dute Musakolako 
kiroldegiko barruko kantxan. Sei 
kidez osatutako taldeak osatu 
behar dira eta derrigorrezkoa 
izango da taldea mistoa izatea. 
Nesken presentzia, beraz, ziur-
tatuta dago. Egunean bertan eman 
daiteke izena eta txapelketa 10:00e-
tan hasi eta 13:00etan bukatuko 
da. Sariak, noski, ez dira faltako. 
Bestetik, hilaren 27an Gasteizko 

izotz pistara egingo dute irteera: 
09:30ean elkartuko dira Garibaien. 
Bost euro ordaindu beharko da 
eta bidean bazkalduko dute; beraz, 
jatekoa etxetik eramatea gomen-
datu dute.

Azken jaia abenduaren 30ean 
Abenduaren 28an Inuzente Eguneko 
ospakizun berezia egingo dute. Gaz-
tetxoek eta hezitzaileek txantxak 
egingo dituzte eta, Lander Juaristi 
Txatxilipurdiko kideak jakinarazi 
duenez, herri osoa txantxa horiez 
ohartzen saiatuko dira. Hilaren 29an 
neguko jinkana egingo dute Kultu-
raten (17:00), eguraldi txarrera ego-
kitutako probaz osatuta. Eta amai-
tzeko, abenduaren 30ean urteko 
azken jaia egingo dute Musakolako 
gazte txokoan. Musika izango da 
protagonista: gazte txokoetan sor-
tu berri den RPL taldeak bi kantu 
joko ditu; punka egiten dute. Beste 
talde batek ere joko du, baina orain-
dik ez dute taldea lotu. 

Urtea amaitzeko hainbat ekintza 
antolatu dituzte gazte txokoek

Maiatzean zaldibarren egin zen futbito txapelketa; orain, Musakolan.  |   Gazte txokoak

Gaztegunea dirulaguntzen zain dago
Aste bukaeretan erdigunean gaztetxoendako aisialdi eskaintza 
hobetuko duen Gaztegunearen proiektua dirulaguntzen zain dago 
oraindik. Udaleko Gazteria Sailak jakinarazi du Aldundiaren 
laguntza bidean dagoela, baina oraindik Jaurlaritzaren laguntzaren 
zain daude. 2010eko aurrekontuen barruan sartu zen proiektua, 
eta, beraz, erantzunak datozen egunetan heldu beharko luke. 

Azken hamar hilabeteetan jo 
eta ke aritu ostean, urtarri-
laren 8an Hatortxu Rock jaial-
diko emanaldian amaituko 
da Governors taldearen Fre-
netikodrome diskoaren aur-
kezpen bira. Abenduaren 25ean 
Durangoko Plateruena Kafe 
Antzokian joko dute (22:30). 

'Frenetikodrome' 
birari amaiera emango 
dio Governors taldeak

"Kalera irtengo gara, musikaz, 
kolorez eta usainez estaltzera 
Arrasateko alde zaharra. Ia 
dena prest eta lotuta dugu". 
Modu horretan egin du gon-
bitea Ekin Emakumeak Elkar-
teak datorren abenduaren 
26an egingo duten Kultura-
niztasun Festarako. 17:00etan 
hasi eta 20:00ak arteko eki-
taldiak antolatu dituzte. 

Kulturaniztasun Festa 
egingo du Ekinek 
abenduaren 26an

J.B.  |  arrasate

Mikel Urdangarin abeslaria izan 
zen protagonista Kooltur ostegu-
nak ekimenaren azken saioan, 
joan den eguenean. 

Ohi duen moduan, zale asko 
batu zituen musikagile zornotza-

rrak; 160 sarrera inguru saldu 
ziren-eta. Hasierako kantuak 
Zubia azken diskoko piezekin 
tartekatu zituen Urdangarinek, 
eta haren ahots sakonak bat egin 
zuen atzean zituen goi mailako 
musikariek jarritako doinu lan-

duekin. Teknikoki ezin zaie 
gehiagorik eskatu. 

Aipatzekoak izan ziren Rafa 
Ruedak gitarrarekin eginiko 
punteatzeak eta distortsio ekar-
pena eta Nika Bitschiashvili-ren 
biolinaren zorroztasuna. 

'feedback' eta guzti 
Saio lasaia eta atsegina izan 
zen, baina ez ikuslea lokarra-
raztekoa. Feedback-a izan zuen 
emanaldia izan zen; hau da, 
ikusleak erantzun egin zuen. 
Musikariak pozik, ikusleak ere 
bai, eta, beraz, zer esan anto-
latzaileen gainean. Bada, erru-
bera aurrera doa, atzera buel-
tarik gabe. 

Urdangarinen ahots sakonak doinu landuekin egin 
zuen bat  ikuslea ase zuen emanaldian

NaizRoxa asteon eta gero, Fiachras
Eguenean Pasaiako NaizRoxa taldeak joko du; euren zuzeneko 
bortitzak ez du inor axolagabe utziko. Iqhataric izeneko diskoa 
aurkeztuko dute. Hilaren 30ean, bestalde, Bergarako Fiachras 
taldea dator. Formazio eta errepertorio aldetik berritasunekin 
datoz Aldanondo, Artola eta konpainia: garagardotan bustitako 
doinuak; hori bai, NaizRoxa taldearenak baino epelagoak.

Goiena

Abenduaren 11n jo zuten Berlinen 
Des-kontrol eta Never Surrender 
talde arrasatearrek, bertako 
Slamtilt! taldearekin batera. Clash 
aretoan jo zuten, hango lagun 
batzuek gonbidatuta. Gau berezia 
izan zen, Berlinen jo arren etxean 
moduan sentitu ziren-eta. Eurekin 
batera Arrasateko hainbat lagun 
joan ziren, 30 inguru. Horren 
lekuko goiko irudia. Express irteera 
izan zen: egubakoitzean irten eta 
domekan bueltatu. 

Arrasateko 
punk-oi!-ak 
Berlin hartu 
zuen eguna

G
A

R
A

IA
JA

T
ET

X
EA

Santamas egunean 
ere zabalik !

Ondo pasa Santamasetan!
Gabon jai zoriontsuak opa dizkizuegu.

Goiru1 Garaia Berrikuntza Gunea
ARRASATE  Tel.:  943 71 02 28

ORDUTEGIA:
KAFETEGIA: 07:45-19:00.
JANTOKIA: 12:30-15:30.

EGUNERO 
ZABALIK
abenduaren 

25, 26 eta 31n itxita.

EGUNEKO MENUA

8,50 €
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dea izan zela 1958a aurretik 
egindako goiko lorategien ardu-
raduna eta baita ere 1869. urtea 
ezkero egindako handitze eta 
edertze lanena. Mariano Jose de 
Laskurain arkitekto neoklasi-
koarekin harreman handia zuen 
eta elkarrekin hainbat proiektu 
egin zituzten. Hain justu, Maria-
no Jose de Laskurainek eta haren 
kolaboratzaile izan ziren Carlos 
Uriartek eta Jose Domingo de 
Jausorok egin zituzten XIX. men-
deko bigarren erdialdeko hainbat 
lan lorategian.

Egindako lanetako batzuk 
obra garrantzitsuak izan ziren; 
sistema hidrauliko konplexua, 
esaterako. Sistema horretan aipa-
tzekoa da, besteak beste, urezta-
tze azpiegitura –seguruenik XIX. 
mende bukaerakoa–; garai har-
tarako modernotasunaren adie-
razgarri azpimarragarria.

Lorategiko bestelako elemen-
tu arkitektonikoak ere –eskaile-
rak, bidexkak, hormak, horma-
txoak...– kalitate handikoak dira. 
Elementuon artean azpimarra-
tzekoa da Lourdesko Ama Birji-
nadun haitzulo faltsua; garai 
hartako lorategietan ezinbesteko 
apaingarri zena.

lorategiko landaredia 
Lorategiaren erdialdean landare-
dia dago. Zuhaixka eta tamaina 
txikiko beste hainbat landare gaur 
egun desagertuta dauden arren, 
XIX. mendeko azken herenean 
erabiltzen ziren espezieetako asko 

oraindik ere han aurki daitezke. 
Horietako gehienak, gainera, garai 
bereko herriko beste lorategi 
batzuetan ere aurki daitezke, hala 
nola Irizar jauregikoan eta Untze-
ta jauregikoan. Citerea estudioak 
egindako azterketak jasotzen due-
nez, ondare-kalitate handiko 
zuhaitz multzo hori da lorategia-
ren bereizgarrietako bat, eta oso-
tasun maila handia ematen dio 
multzoari. 

23 espezietako 100 zuhaitz 
daude lorategian; besteak beste, 
sekuoiak, Jupiter zuhaitzak, 
zedroak, altzifreak, eta pagoak. 
Zuhaixken kasuan, 12 espezieta-
ko 62 daude, asko Japoniakoak. 

Bukatzeko, dio 1868ko diseinu 
originalak urtetan barrena hain-
bat aldaketa izan dituen arren, 
seguruenik XX. mende hasieran, 
lorategiko hainbat elementuren 
desagerpenagatik –berotegia, 
urmaela, pergolak eta beste 
batzuk–, egindako azterketa arkeo-
logikoek erakutsi dutela gutxi 
mugitutako lursailak direla, eta 
lorategi originalean eraldaketa 
gutxi egon direla. Hain justu ere,  
urtetako belar eta landaredia 
pilaketaren azpian daudela dio 
azterketak. 

MONIkA BElAStEgI  |  BerGara

Citerea (Consulting Internacio-
nal Tecnico en Recuperacion 
Ambiental SL) enpresak bukatu 
du Errekalde jauregiaren lora-
tegia ordenatzeko Udalak eska-
tutako aurreproiektua, eta ondo-
rio orokor garbia jasotzen du: 
arrazoi zerrenda luze bat tarte-
ko, Errekaldeko lorategia balio 
handiko ondarea da eta hura 
mantendu egin behar da. 

Azterketa sakona egin dute, 
Udaleko hainbat sailen laguntza-
rekin eta 1997. urtean Europako 
Kontseiluak onartutako metodo-
logia zorrotza jarraituz. Izan ere, 
babestutako ondare guztiak, eta 
zehazki lorategi historikoei dago-
kienez, Florentziako Gutunak eta 
Ondare Historiko Espainiarraren 
Legeak diote metodologia zien-
tifikoa garatu behar dela, lora-
tegia sakonki ezagutzeko, lanok 
ondoren idatziko diren berres-
kuratze jarraibideen oinarria 
izango direlako.

lorategi bikaina 
Apirilean esleitu zion Udalak lan 
hori Citerea estudioari, lorate-
giaren balioaz jabetuta, eta Cite-
rearen azterketak udal ardura-
dunek uste zutena berretsi du: 
babestu eta aberastu behar den 
lorategia dela. Hain justu ere, 
halaxe dio enpresa horrek egin-
dako txostenean: "Multzoa degra-
datuta dagoen arren, berresku-
ratzearen emaitzak onak izango 
lirateke. Gunearen zabalera eta 
egitura interesgarriak, azpiegi-
tura hidraulikoaren konplexuta-
sunak, lorategi barruko bidexkak, 
dauden zuhaitz paregabeek eta 
oraindik mantentzen dituen ele-
mentu arkitektonikoen kalitate 
eta barietateak bihurtzen dute 
Errekalde jauregiko lorategia 
XIX. mende bukaeran diseinatu-
tako Gipuzkoako paisaia-lorate-
gi bikainenetariko bat. Euskal 

nobleziaren XIX. mendeko lora-
tegien adibide paregabea da Erre-
kalde jauregiko lorategia.

orain, exekuzio proiektua 
Hori guztia kontuan izanda, orain 
proiektuaren idazketa esleitzea 
ere erabaki du Udalak eta enpre-
sa berari esleitu diote, Naiara 
Corcuera Udaleko Ingurumen 
teknikariak azaldu duenez: "Uda-
lak bat egiten du Citereak azter-
lanean ondorioztatu duenarekin 
eta horregatik erabaki da lora-
tegia eraberritzeko exekuzio 
proiektuaren idazketa ere hari 
esleitzea. Dena den, proiektua 
idazteak ez du esan nahi zahar-
berritzea orain egingo denik. 
Oraingoz, ez da interbentziorik 
planteatzen. Baina egitea pentsa-
tzen denerako, proiektua eginda 
egongo da eta lan guztiak proiek-
tu horretan jasotzen denaren 
arabera egingo dira", azpimarra-
tu du Ingurumen teknikariak.    

testuinguru oparoan sortuak 
Bergararen aberastasun monu-
mentala bere historiaren bitartez 
azaltzen da. Hiria joan zen anto-
latzen ingurunearen geografiaren 
eta hidrologiaren arabera: baila-
ran kolonizazioa dentsoagoa izan 
zen eta maila altuagoetan saka-
banatuagoa.

Burdina eraldatzeko tailerrek 
eta gari merkatuak merkataritza
-gune bilakatu zuten herria XVI. 
mendean eta noble, aberats eta 
pertsonaia garrantzitsuek euren 
etxebizitza eta jauregiak eraiki 
zituzten. XIX. mendean barrena, 
paisaiarekin lotutako joera eta 
korronte berriak iritsiko dira eta 
lorategigintza publikoa asko gara-
tuko da. Garai hartan, hain jus-
tu ere, egin ziren izaera pribatu-
ko herriko lorategi proiektu 
garrantzitsuenak.

Eta horren lagungarri izan 
zen garaiko testuinguru sozio
-ekonomikoa. Herriko noblezia 

goi-aristokraziarekin ahaidetu 
zen eta industrializazioak ere 
besteak beste, nekazaritzaren eta 
industriaren garapenean lagun-
du zuen. 

Testuinguru oparo horretan, 
lorategia jauregi izaerako etxeko 

arkitekturaren oinarrizko ele-
mentu bilakatuko da eta horrek 
egingo du Bergarak gaur egun 
interes paisajistiko edo historiko 
handiko gune berdeen sistema 
orokorrean inskribatutako lau 
parke edukitzea. 

Eta horrek bereiztu egiten du 
Bergara beste herrietatik. Garai 
hartatik nabarmentzekoak dira, 
baita ere, erdigunean dauden 
etxeko ortuak eta errenkadan 
eraikitako etxebizitzen osteetako 
lorategi txikiak. 

Villafrancako x. kondea egile 
Villafrancako X. kondea har 
daiteke Errekalderen transfor-
matzaile nagusitzat, hark egin 
zituelako finkaren historian 
egin diren proiektu eta obra 
nagusiak. Lekuari garaietara 
egokitutako aire berria eman 
nahi izan zion, eta, ondorioz, 
haren sentsibilitate eta kezkek 
egin dute Errekalde jauregiak 
estilo ingeleseko lorategia iza-
tea, garai hartan modan zegoen 
lorategien diseinua jarraituz.

1840 eta 1882. urte bitartean 
jauregiaren inguruetan aldake-
ta handiak egon ziren eta adituek  
uste dute Villafrancako X. kon-

udalak eskatuta lorategia ordenatzeko  
azterketa egin du citerea enpresak   

xix. mende bukaeran diseinatutako Gipuzkoako 
paisaia-lorategi bikainenetakoa dela dio txostenak

Errekaldeko 
lorategia: XIX. 
mende bukaerako 
altxorra

Berotegia zenaren arrastoak.  |   n.c. Ortu izandako parterre egiturak.  |   n.c. Ura hartzeko 5 metroko galeria.  |   n.c Lourdesko Ama Birjina duen haitzulo faltsua.  |   n.c.

Exekuzio 
proiektua ere 
esleitu dute, 
nahiz eta lanik 
oraindik ez 
duten egingo

Villafrancako x. 
kondeak egin 
zituen 
lorategiko 
proiektu eta 
obra nagusiak 

Lorategiak inguratu egiten du Errekalde jauregia.  |   M.B. 60 metro inguruko ura hartzeko galeria sistemako bi irudi.  |   n.c.

Kotxe-tokia jauregiaren ostean dago.  |   naiara corcuera

Zergatik halako interesa Errotal-
derekin?
xix. mendeko nobleziak egiten zuen 
lorategien adibide delako eta eralda-
tzeke mantentzen delako; degrada-
tuta dago, baina aldatzeke.
proiektuaren idazketa esleitu du 
udalak, baina, oraingoz, ez da hobe-
kuntzarik egingo; noiz egingo 
dira?
ez, oraingoz exekuzio proiektua idatzi 
bakarrik egingo da. hobekuntza sako-
na dirua dagoenean egingo da. hala ere, proiektua 
idaztea garrantzitsua da, aurrerantzean egingo diren 
mantentze-lanak proiektuan jasotakoaren arabera 
egingo direlako.

Badago maila horretako beste 
lorategirik herrian?
errotaldekoa errekaldekoaren oso 
antzekoa izan zen garai baten, nahiz 
eta gaur egun oso eraldatuta dagoen. 
arrizuriaga, irizar... horiek ere maila 
berekoak dira, baina eraldatuta dau-
de. errekalden kontserbazioa lagata 
egon da, baina ez da aldaketarik egin: 
ez da errepiderik egin, ez dira bidetxoak 
asfaltatu, ez da argirik jarri.... horre-
gatik mantentzen da, egitura, behin-
tzat, garai baten zen moduan.
Oro har, jauregiei inguruan duten 
lorategiari baino garrantzia han-
diago eman izan zaie.
Bai, hala izan da, eta ez diogu erre-
paratu pertsonaia horiek etxearen 

inguruan bazutela egoteko leku bat, eta han beste 
pertsona batzuekin erlazionatzen zirela, gogoetarako 
leku zirela... Bestalde, oso ondo diseinatutako lekuak 
dira, modernoak, eta jauregiak besteko balioa dute.

M.B.

"Mantentze-lan guztiak esleitu berri 
den proiektuaren arabera egingo dira" 

nAIArA corcUErA | uDaleko inGuruMen teknikaria

M.B.  |  BerGara

"Diputazioak ez du asmorik Semi-
narioa-Arrizuriaga trukearen 
inguruan Batzar Nagusiek agin-
dutakoa betetzeko", aurreratu 
du Aralarrek eta kritikatu egin 
Hipuzkoako diputazioaren joka-
bidea auzi honetan. 

Hain justu, ekainaren 24an 
Batzar Nagusiek ebazpen bat 
onartu zuten Seminarioaren eta 
Arrizuriagaren arteko trukearen 
aldeko erabakia 2010eko irailaren 
10a aurretik har zezan Aldundiak, 
modu horretan, Bergarako 
UNEDen egoitza Arrizuriaga 
jauregian kokatu ahal izateko. 
Bergarako Udalaren eskaria 
aintzat hartuta bideratu zuten 
hori.

Ebazpen horren betearazpe-
na zertan zen jakiteko agerraldia 
eskatu zuen Aralarrek Gipuz-
koako Batzar Nagusietan, eta 

Maria Jesus Aranburu Kultura 
eta Euskara diputatuak aurreko 
astean egin zuen agerraldia. Han, 
erabakia beteko zuen edo ez gal-
detu zion Aranbururi Aralarko 
eledun Rebeka Uberak, eta ,hark 
esan duenez: "Batzordearen 
aurrean argi eta garbi utzi zuen 
Aranburuk Diputazioak ez due-
la inongo asmorik Batzar Nagu-
sietan hartutako erabakia bete-
tzeko". Eta gehitu du: "Aranbu-
ruk erantzunean nabarmendu 
zuen Seminarioan inbertsioak 
egin dituztela eta orain guztiak 
pozik daudela". 

Horrekin, honakoa ere kri-
tikatu du Uberak: "Permuta 
egiteko orduan eragozpen nagu-
siena kostu ekonomikoa zela 
esan zitzaigun eta orain, aldiz, 
milioi bat euro inguruko inber-
tsioa egiteko arazorik ez dute 
izan".

Aldundiak ez du 
trukea aurreratuko
hala adierazi zuen kultura diputatu aranburuk 
Batzar nagusietan egindako agerraldian 

Monika BelasteGi

Irakurle batek Martoko auzoaren gaineko txistua helarazi 
digu. San Antonio eta Martoko arteko pasealekua oso txukun 
jarri dutela esan du, baina bi gunetan argiteria zaharraren 
kableak bistan laga dituztela. Hirigintza zerbitzuan 

galdetuta, argindarrik ez dutela erantzun diote. "Bada, zergatik ez 
dituzte kentzen?", dio irakurleak. Hari, arriskutsu iruditzen zaizkio.

Kableak kentzeko eskaria

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

O h a R R a k

gAztEtxoEndAko 
tAIlErrAk gABonEtArAko
Udaleko Gazteria Sailak anto-
latu ditu eta abenduaren 27an  
hasi eta urtarrilaren 7ra arte 
sei tailer egongo dira: sexologia, 
automakillajea, zirku teknikak, 
barreterapia, euskal dantzak 
eta dantza eta barreterapia. 
Doan izango dira Mubiben jarri-
ko dute karpan, 17:00etatik 
20:00etara. Izenematea zabalik 
dago kultura etxean.

UdAlAk 2011ko EgUtEgIA 
kAlErAtU dU
Etxe, komertzio eta taberna 
guztietara bidaltzeko ahalegina 
egingo dute, baina jasotzen ez 
duenak Udaltzaingoan eska 
dezake. 

HIlArEn 25EAn ItxItA 
Egongo dA AgorroSIn
Abenduan egun bakarrean itxi-
ko dute: Gabon egunean, hain 
justu ere.
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dea izan zela 1958a aurretik 
egindako goiko lorategien ardu-
raduna eta baita ere 1869. urtea 
ezkero egindako handitze eta 
edertze lanena. Mariano Jose de 
Laskurain arkitekto neoklasi-
koarekin harreman handia zuen 
eta elkarrekin hainbat proiektu 
egin zituzten. Hain justu, Maria-
no Jose de Laskurainek eta haren 
kolaboratzaile izan ziren Carlos 
Uriartek eta Jose Domingo de 
Jausorok egin zituzten XIX. men-
deko bigarren erdialdeko hainbat 
lan lorategian.

Egindako lanetako batzuk 
obra garrantzitsuak izan ziren; 
sistema hidrauliko konplexua, 
esaterako. Sistema horretan aipa-
tzekoa da, besteak beste, urezta-
tze azpiegitura –seguruenik XIX. 
mende bukaerakoa–; garai har-
tarako modernotasunaren adie-
razgarri azpimarragarria.

Lorategiko bestelako elemen-
tu arkitektonikoak ere –eskaile-
rak, bidexkak, hormak, horma-
txoak...– kalitate handikoak dira. 
Elementuon artean azpimarra-
tzekoa da Lourdesko Ama Birji-
nadun haitzulo faltsua; garai 
hartako lorategietan ezinbesteko 
apaingarri zena.

lorategiko landaredia 
Lorategiaren erdialdean landare-
dia dago. Zuhaixka eta tamaina 
txikiko beste hainbat landare gaur 
egun desagertuta dauden arren, 
XIX. mendeko azken herenean 
erabiltzen ziren espezieetako asko 

oraindik ere han aurki daitezke. 
Horietako gehienak, gainera, garai 
bereko herriko beste lorategi 
batzuetan ere aurki daitezke, hala 
nola Irizar jauregikoan eta Untze-
ta jauregikoan. Citerea estudioak 
egindako azterketak jasotzen due-
nez, ondare-kalitate handiko 
zuhaitz multzo hori da lorategia-
ren bereizgarrietako bat, eta oso-
tasun maila handia ematen dio 
multzoari. 

23 espezietako 100 zuhaitz 
daude lorategian; besteak beste, 
sekuoiak, Jupiter zuhaitzak, 
zedroak, altzifreak, eta pagoak. 
Zuhaixken kasuan, 12 espezieta-
ko 62 daude, asko Japoniakoak. 

Bukatzeko, dio 1868ko diseinu 
originalak urtetan barrena hain-
bat aldaketa izan dituen arren, 
seguruenik XX. mende hasieran, 
lorategiko hainbat elementuren 
desagerpenagatik –berotegia, 
urmaela, pergolak eta beste 
batzuk–, egindako azterketa arkeo-
logikoek erakutsi dutela gutxi 
mugitutako lursailak direla, eta 
lorategi originalean eraldaketa 
gutxi egon direla. Hain justu ere,  
urtetako belar eta landaredia 
pilaketaren azpian daudela dio 
azterketak. 

MONIkA BElAStEgI  |  BerGara

Citerea (Consulting Internacio-
nal Tecnico en Recuperacion 
Ambiental SL) enpresak bukatu 
du Errekalde jauregiaren lora-
tegia ordenatzeko Udalak eska-
tutako aurreproiektua, eta ondo-
rio orokor garbia jasotzen du: 
arrazoi zerrenda luze bat tarte-
ko, Errekaldeko lorategia balio 
handiko ondarea da eta hura 
mantendu egin behar da. 

Azterketa sakona egin dute, 
Udaleko hainbat sailen laguntza-
rekin eta 1997. urtean Europako 
Kontseiluak onartutako metodo-
logia zorrotza jarraituz. Izan ere, 
babestutako ondare guztiak, eta 
zehazki lorategi historikoei dago-
kienez, Florentziako Gutunak eta 
Ondare Historiko Espainiarraren 
Legeak diote metodologia zien-
tifikoa garatu behar dela, lora-
tegia sakonki ezagutzeko, lanok 
ondoren idatziko diren berres-
kuratze jarraibideen oinarria 
izango direlako.

lorategi bikaina 
Apirilean esleitu zion Udalak lan 
hori Citerea estudioari, lorate-
giaren balioaz jabetuta, eta Cite-
rearen azterketak udal ardura-
dunek uste zutena berretsi du: 
babestu eta aberastu behar den 
lorategia dela. Hain justu ere, 
halaxe dio enpresa horrek egin-
dako txostenean: "Multzoa degra-
datuta dagoen arren, berresku-
ratzearen emaitzak onak izango 
lirateke. Gunearen zabalera eta 
egitura interesgarriak, azpiegi-
tura hidraulikoaren konplexuta-
sunak, lorategi barruko bidexkak, 
dauden zuhaitz paregabeek eta 
oraindik mantentzen dituen ele-
mentu arkitektonikoen kalitate 
eta barietateak bihurtzen dute 
Errekalde jauregiko lorategia 
XIX. mende bukaeran diseinatu-
tako Gipuzkoako paisaia-lorate-
gi bikainenetariko bat. Euskal 

nobleziaren XIX. mendeko lora-
tegien adibide paregabea da Erre-
kalde jauregiko lorategia.

orain, exekuzio proiektua 
Hori guztia kontuan izanda, orain 
proiektuaren idazketa esleitzea 
ere erabaki du Udalak eta enpre-
sa berari esleitu diote, Naiara 
Corcuera Udaleko Ingurumen 
teknikariak azaldu duenez: "Uda-
lak bat egiten du Citereak azter-
lanean ondorioztatu duenarekin 
eta horregatik erabaki da lora-
tegia eraberritzeko exekuzio 
proiektuaren idazketa ere hari 
esleitzea. Dena den, proiektua 
idazteak ez du esan nahi zahar-
berritzea orain egingo denik. 
Oraingoz, ez da interbentziorik 
planteatzen. Baina egitea pentsa-
tzen denerako, proiektua eginda 
egongo da eta lan guztiak proiek-
tu horretan jasotzen denaren 
arabera egingo dira", azpimarra-
tu du Ingurumen teknikariak.    

testuinguru oparoan sortuak 
Bergararen aberastasun monu-
mentala bere historiaren bitartez 
azaltzen da. Hiria joan zen anto-
latzen ingurunearen geografiaren 
eta hidrologiaren arabera: baila-
ran kolonizazioa dentsoagoa izan 
zen eta maila altuagoetan saka-
banatuagoa.

Burdina eraldatzeko tailerrek 
eta gari merkatuak merkataritza
-gune bilakatu zuten herria XVI. 
mendean eta noble, aberats eta 
pertsonaia garrantzitsuek euren 
etxebizitza eta jauregiak eraiki 
zituzten. XIX. mendean barrena, 
paisaiarekin lotutako joera eta 
korronte berriak iritsiko dira eta 
lorategigintza publikoa asko gara-
tuko da. Garai hartan, hain jus-
tu ere, egin ziren izaera pribatu-
ko herriko lorategi proiektu 
garrantzitsuenak.

Eta horren lagungarri izan 
zen garaiko testuinguru sozio
-ekonomikoa. Herriko noblezia 

goi-aristokraziarekin ahaidetu 
zen eta industrializazioak ere 
besteak beste, nekazaritzaren eta 
industriaren garapenean lagun-
du zuen. 

Testuinguru oparo horretan, 
lorategia jauregi izaerako etxeko 

arkitekturaren oinarrizko ele-
mentu bilakatuko da eta horrek 
egingo du Bergarak gaur egun 
interes paisajistiko edo historiko 
handiko gune berdeen sistema 
orokorrean inskribatutako lau 
parke edukitzea. 

Eta horrek bereiztu egiten du 
Bergara beste herrietatik. Garai 
hartatik nabarmentzekoak dira, 
baita ere, erdigunean dauden 
etxeko ortuak eta errenkadan 
eraikitako etxebizitzen osteetako 
lorategi txikiak. 

Villafrancako x. kondea egile 
Villafrancako X. kondea har 
daiteke Errekalderen transfor-
matzaile nagusitzat, hark egin 
zituelako finkaren historian 
egin diren proiektu eta obra 
nagusiak. Lekuari garaietara 
egokitutako aire berria eman 
nahi izan zion, eta, ondorioz, 
haren sentsibilitate eta kezkek 
egin dute Errekalde jauregiak 
estilo ingeleseko lorategia iza-
tea, garai hartan modan zegoen 
lorategien diseinua jarraituz.

1840 eta 1882. urte bitartean 
jauregiaren inguruetan aldake-
ta handiak egon ziren eta adituek  
uste dute Villafrancako X. kon-

udalak eskatuta lorategia ordenatzeko  
azterketa egin du citerea enpresak   

xix. mende bukaeran diseinatutako Gipuzkoako 
paisaia-lorategi bikainenetakoa dela dio txostenak

Errekaldeko 
lorategia: XIX. 
mende bukaerako 
altxorra

Berotegia zenaren arrastoak.  |   n.c. Ortu izandako parterre egiturak.  |   n.c. Ura hartzeko 5 metroko galeria.  |   n.c Lourdesko Ama Birjina duen haitzulo faltsua.  |   n.c.

Exekuzio 
proiektua ere 
esleitu dute, 
nahiz eta lanik 
oraindik ez 
duten egingo

Villafrancako x. 
kondeak egin 
zituen 
lorategiko 
proiektu eta 
obra nagusiak 

Lorategiak inguratu egiten du Errekalde jauregia.  |   M.B. 60 metro inguruko ura hartzeko galeria sistemako bi irudi.  |   n.c.

Kotxe-tokia jauregiaren ostean dago.  |   naiara corcuera

Zergatik halako interesa Errotal-
derekin?
xix. mendeko nobleziak egiten zuen 
lorategien adibide delako eta eralda-
tzeke mantentzen delako; degrada-
tuta dago, baina aldatzeke.
proiektuaren idazketa esleitu du 
udalak, baina, oraingoz, ez da hobe-
kuntzarik egingo; noiz egingo 
dira?
ez, oraingoz exekuzio proiektua idatzi 
bakarrik egingo da. hobekuntza sako-
na dirua dagoenean egingo da. hala ere, proiektua 
idaztea garrantzitsua da, aurrerantzean egingo diren 
mantentze-lanak proiektuan jasotakoaren arabera 
egingo direlako.

Badago maila horretako beste 
lorategirik herrian?
errotaldekoa errekaldekoaren oso 
antzekoa izan zen garai baten, nahiz 
eta gaur egun oso eraldatuta dagoen. 
arrizuriaga, irizar... horiek ere maila 
berekoak dira, baina eraldatuta dau-
de. errekalden kontserbazioa lagata 
egon da, baina ez da aldaketarik egin: 
ez da errepiderik egin, ez dira bidetxoak 
asfaltatu, ez da argirik jarri.... horre-
gatik mantentzen da, egitura, behin-
tzat, garai baten zen moduan.
Oro har, jauregiei inguruan duten 
lorategiari baino garrantzia han-
diago eman izan zaie.
Bai, hala izan da, eta ez diogu erre-
paratu pertsonaia horiek etxearen 

inguruan bazutela egoteko leku bat, eta han beste 
pertsona batzuekin erlazionatzen zirela, gogoetarako 
leku zirela... Bestalde, oso ondo diseinatutako lekuak 
dira, modernoak, eta jauregiak besteko balioa dute.

M.B.

"Mantentze-lan guztiak esleitu berri 
den proiektuaren arabera egingo dira" 

nAIArA corcUErA | uDaleko inGuruMen teknikaria

M.B.  |  BerGara

"Diputazioak ez du asmorik Semi-
narioa-Arrizuriaga trukearen 
inguruan Batzar Nagusiek agin-
dutakoa betetzeko", aurreratu 
du Aralarrek eta kritikatu egin 
Hipuzkoako diputazioaren joka-
bidea auzi honetan. 

Hain justu, ekainaren 24an 
Batzar Nagusiek ebazpen bat 
onartu zuten Seminarioaren eta 
Arrizuriagaren arteko trukearen 
aldeko erabakia 2010eko irailaren 
10a aurretik har zezan Aldundiak, 
modu horretan, Bergarako 
UNEDen egoitza Arrizuriaga 
jauregian kokatu ahal izateko. 
Bergarako Udalaren eskaria 
aintzat hartuta bideratu zuten 
hori.

Ebazpen horren betearazpe-
na zertan zen jakiteko agerraldia 
eskatu zuen Aralarrek Gipuz-
koako Batzar Nagusietan, eta 

Maria Jesus Aranburu Kultura 
eta Euskara diputatuak aurreko 
astean egin zuen agerraldia. Han, 
erabakia beteko zuen edo ez gal-
detu zion Aranbururi Aralarko 
eledun Rebeka Uberak, eta ,hark 
esan duenez: "Batzordearen 
aurrean argi eta garbi utzi zuen 
Aranburuk Diputazioak ez due-
la inongo asmorik Batzar Nagu-
sietan hartutako erabakia bete-
tzeko". Eta gehitu du: "Aranbu-
ruk erantzunean nabarmendu 
zuen Seminarioan inbertsioak 
egin dituztela eta orain guztiak 
pozik daudela". 

Horrekin, honakoa ere kri-
tikatu du Uberak: "Permuta 
egiteko orduan eragozpen nagu-
siena kostu ekonomikoa zela 
esan zitzaigun eta orain, aldiz, 
milioi bat euro inguruko inber-
tsioa egiteko arazorik ez dute 
izan".

Aldundiak ez du 
trukea aurreratuko
hala adierazi zuen kultura diputatu aranburuk 
Batzar nagusietan egindako agerraldian 

Monika BelasteGi

Irakurle batek Martoko auzoaren gaineko txistua helarazi 
digu. San Antonio eta Martoko arteko pasealekua oso txukun 
jarri dutela esan du, baina bi gunetan argiteria zaharraren 
kableak bistan laga dituztela. Hirigintza zerbitzuan 

galdetuta, argindarrik ez dutela erantzun diote. "Bada, zergatik ez 
dituzte kentzen?", dio irakurleak. Hari, arriskutsu iruditzen zaizkio.

Kableak kentzeko eskaria
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gAztEtxoEndAko 
tAIlErrAk gABonEtArAko
Udaleko Gazteria Sailak anto-
latu ditu eta abenduaren 27an  
hasi eta urtarrilaren 7ra arte 
sei tailer egongo dira: sexologia, 
automakillajea, zirku teknikak, 
barreterapia, euskal dantzak 
eta dantza eta barreterapia. 
Doan izango dira Mubiben jarri-
ko dute karpan, 17:00etatik 
20:00etara. Izenematea zabalik 
dago kultura etxean.

UdAlAk 2011ko EgUtEgIA 
kAlErAtU dU
Etxe, komertzio eta taberna 
guztietara bidaltzeko ahalegina 
egingo dute, baina jasotzen ez 
duenak Udaltzaingoan eska 
dezake. 

HIlArEn 25EAn ItxItA 
Egongo dA AgorroSIn
Abenduan egun bakarrean itxi-
ko dute: Gabon egunean, hain 
justu ere.
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MIrEIA BIkuñA  |  oñati

Merkatu plazako azoka indartze-
ko eta lehen sektorea bultzatzeko 
eta laguntzeko helburuarekin 
baserritarrei dirulaguntzak ema-
teko ordenantza onartu du Uda-
lak. Hori horrela, ordenantzan 
zehaztutako baldintzak betetzen 
dituzten baserritarrek 50 euroko 
laguntza jasoko dute produktuak 
saltzen dituzten zapatu bakoitza-
gatik. "Laguntza eskertuko dugu, 
bai horixe! Baina azoka berpiz-
teko askoz gehiago egin beharko 
dugu, bestela...", diote zapatuetan 
postua ipintzen duten Nieves 
Izurrategi, Felix Azkargorta eta 
Jose Mari Lizarralde oñatia-
rrek. 

Eskaera hiru hilean behin 
Udalak emango duen laguntza 
zuzena jaso gura duten baserri-
tarrek eskaera-orria bete behar-
ko dute 2011 hasieran Nekazari-
tza Saileko bulegoan. Ondoren, 
hiru hilean behin, hau da, apiri-
lean, uztailean, urrian eta urta-
rrilean dirulaguntza eskaera 
zehatza aurkeztu beharko dute. 
Hain zuzen ere, udal ordezkariek 
zapatu bakoitzean sinatuko die-
ten agiria aurkeztu beharko dute. 
Agiri bakoitzeko, hau da, postua 
ipini duten zapatu bakoitzeko 50 
euro jasoko dituzte. 

Baldintzak 
Dirulaguntza jaso gura dutenek 
bi baldintza bete beharko dituz-
te: alde batetik, eskaera egin 
baino lehen Oñatin erroldatua 
egon beharko dute eta nekazari-
tza-ustiategia Oñatin inskribatua 
izan beharko dute; beste alde 
batetik, ustiategi bakoitzeko onu-
radun bakarrak egin ahalko du 
eskaera.

Bestalde, baserritarren bete-
beharrak hauek dira: fruta eta 
barazkietan, garaian garaiko hiru 
produtu saldu beharko dituzte. 
Bestelako produktuetan (gazta, 
ogia, eztia...) ez dago gutxiene-
korik. Gainera, hiruhileko bakoi-
tzean, gutxienez, lau zapatutan 
egon beharko dute azokan.

Dirulaguntza, azokan produktuak 
saltzen dituzten baserritarrendako
Postua ipintzen duten zapatu bakoitzeko 50 euro jasoko dituzte herriko baserritarrek

JoSE mArI lIzArrAldE
Baserritarra

fElIx AzkArgortA 
Baserritarra

"Orain dela 25 urte hasi zen ama 
gazta saltzen, eta orain ni nator. 
Baina, batzuetan, ez du merezi 
azokara etortzerik. Gutxi saltzen 
dugu eta neguak oso gogorrak 
izaten dira. Erosleak behar ditugu, 
baina ohiturak asko aldatu dira".

"Eskertuko dugu dirulaguntza, 
baina merkatua biziberritzeko 
erosleak behar ditugu. Orain 
beste ohitura batzuk ditugu 
erosketak egiteko orduan, eta 
azokak hiltzen doaz. Nik sagarrak 
ekartzen ditut".

ItxASo ElkoroIrIBE EtA nIEVES IzUrrAtEgI
Baserritarrak

"Etxeko ortuan landatzen ditudanak ekartzen ditugu. Urte asko dira 
merkatura gatozena, bezero fidelak ditugu, eta oso onak, gainera. 
Udalaren laguntza asko eskertuko dugu, baina merkatuko giroa hiltzen 
doa apurka, eta beste zerbait egin beharko genuke. Santa Marinan 
ipintzen dituzten arropa saltokiak plazako frontoira ekarriko balituzte, 
agian. Bestela, jende gutxi ibiltzen da zapatuetan, eta neguak oso 
gogorrak dira hotzarekin".

Herritarrak bakailaoa erosten merkatu plazako azokan hilaren 11n.  |   Mireia Bikuña

julio calleja

Aloña Mendiko mendi taldeak 
argazki lehiaketako sariak banatu 
zituen egubakoitzean. Josu 
Garaik, Jose Mari Llavorik, Julian 
Gilek, Jose Ramon Txintxurretak, 
Iñaki Idigorasek, Jokin 
Astigarragak eta Javier Pedro 
Ferrerasek jaso zuten saria. 
Ondoren erakusketa zabaldu 
zuten. Urtarrilaren 2ra arte ikus 
daiteke kultura etxean.

Argazki 
onenak saritu 
dituzte

O h a R R a k

SAlmEntA
Oñatiko Margo Taldeko ikas-
leek eurek egindako margo-
lanak ipiniko dituzte salgai 
hilaren 23an, eguenean, ACOES 
elkartearekin batera. Plazako 
arkupeetan egongo dira, 11:30e-
tik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara. 

HItzAldIA
Exoplanetas, en busca de nue-
vos mundos delako hitzaldia 
egingo dute hilaren 28an kul-
tura etxeko zinema-aretoan 
19:00etan. Ilatargi astronomia 
taldeak antolatutako hitzal-
dian, Institut De Ciencies 
I'Lespaiko kide Ane Garces 
izango da hizlaria.

dAtUA

Horixe da baserritar 
bakoitzak jasoko duena 
zapatu bakoitzagatik.

50
euro
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Otsaila irudikatzeko jarri duten argazkia: Durana kalearen atzeko partea, elurtuta.  |   Manolo urtuBi

MIrArI AltuBE  |  aretxaBaleta

Egunotan banatu dute 2011ko 
udal egutegia etxe guztietara 
–Arkupen ere badauzkate–. Argaz-
ki Artxiboak egiten duen egutegia 
da eta bertako kide Manolo Urtu-

biren argazkiekin osatu dute. 
Urtubik berak aukeratu ditu 
argazkiok eta protagonista Are-
txabaleta izatea gura izan du. 
Hala, herriko bazterrak –kanpan-
dorrea, Herriko Plaza, kaleak…– 

inguruko hainbat auzo –Galartza, 
Urkulu ingurua…– eta paisaia 
aukeratu ditu eta urtaroaren ara-
bera antolatu. Hori bai, abuztuan 
hondartzako argazkia sartu du 
"oso gustuko" duelako. 

Manolo Urtubiren argazkiekin 
egin dute 2011ko udal egutegia
aretxabaletako kaleak eta baserri inguruak dira protagonista 

M.a.

Gernikako Akordioari babesa eman 
dioten eragileak herritarrei 
argibideak ematen ibili ziren 
egubakoitz iluntzean, Durana 
kalean. Aurretik, martitzenean, 
batzarra egin zuten hainbat 
elkartetako ordezkari eta 
eragileekin, akordioak dioena 
sozializatzeko asmoarekin. 

Gernikako 
Akordioaren 
berri ematen

Zubillagako hiltegiaren gai-
neko erabakia hartuko du 
udalbatzak gaur (18:00). Horre-
kin batera, Tubos lantegia 
egondako alderdiaren alda-
keta eta Kurtzebarri eskolaren 
handitze prozesua behin-behi-
nean onartuko dituzte. Bes-
talde, Irurikoa baserria turis-
mo kontuetarako esleitzeko 
oinarriak aztertuko dituzte, 
egindako deialdira ez delako 
inor agertu.

UDAko karate taldeko kideak hain-
bat txapelketa jokatzen dabiltza 
azken asteotan eta Bizkaiko VIII. 
kopan hiru lagun izan ziren: Iker 
Hervas –kata, kadete mailan–, Odei 
Vazquez –kumite, helduen mailan– 
eta Oxel Vazquez –kumite, haurren 
mailan–. Azken horrek hirugarren 
postua eskuratu zuen. 

Bestalde, egunotan Lezon 
jokatuko duten Gabonetako txa-
pelketan herriko hamaika kara-
te jokalari izango dira.

Bizkaiko karate 
txapelketan hirugarrena 
izan da Oxel Vazquez

Ezohiko osoko bilkura 
dago gaur, hiltegiaren 
gainean jarduteko

Gazteria Zerbitzuak antola-
tuta, 7 eta 12 urte arteko gaz-
tetxoek Bilboko jolasparkera 
joateko aukera dute hilaren 
23an eta Gasteizko izotz pis-
tara hilaren 28an. Izena ema-
teko epea bihar, hilak 21, 
bukatuko da. Interesatuok 
Algara ludotekara jo dezatela. 
Irteera bakoitza 10 euro da. 

4 eta 6 urte artekoak, oste-
ra, Eskoriatzako parkera 
joango dira hilaren 29an.

Bilboko parkera eta 
izotz pistara joateko 
izenemateak bukatzear

M.A.  |  eskoriatza

Ezohiko osoko bilkura egingo 
du udalbatzak bihar, hilak 21, 
(18:30). Gai zerrenda luzea dute 
eztabaidatzeko –hamaika pun-
tu–, tartean etxebizitza kontuak. 
Batetik, Santa Marina auzoko 
etxe tasatuak esleitzeko oina-
rriak onartuko dituzte. Etxe 
tasatu horiek Visesa dabil erai-
kitzen eta laster bukatuko dituz-
te lanok. 2007an egin zuten 32 
etxeren zozketa, baina gero 
hainbat lagun atzera bota ziren 
eta herenak oraindik ez dauka 
jaberik. Etxebide eta Udalaren 
artean bideratuko dute eslei-
penaren kontua eta zozketa 
zelan egin onartuko dute bihar-
ko bilkuran. 

Bestetik, Gaztañadui kaleko 
27. atarteko bi lokal –Promo-

ciones Gaztañaduik sustatuta– 
etxe bihurtzea erabaki du Uda-
lak. Etxe horiek ere tasatuak 
izango dira eta esleipenaren 
gaineko oinarriak onartuko 
dituzte bihar. 

Hiltegiaren gaineko erabakia
Horiekin batera hiltegiaren 
gaineko erabakia eztabaidatu-
ko dute, Zubillaga Hiltegia SL 
eratzearen gainekoa. Etxerik 
etxeko laguntza zerbitzua eta 
hainbat udal eraikin garbitze-
ko zerbitzua zeini eman ere 
erabakiko dute.  

Gainera, espetxean senide-
ren bat dutenendako garraio-
rako banakako dirulaguntzak 
arautzen dituen oinarrien gai-
nean jardungo dute udalbatza-
ko kideek.

Santa Marinako etxeak 
zozketatzeko oinarriak 
onartuko dituzte bihar 
Gaztañaduiko bi lokal etxe bihurtu ostean 
emateko oinarriak ere onartuko ditu udalbatzak

Santa Marinan egiten dabiltzan etxeak.  |   Mirian Biteri

ArEtxABAlEtA

ArEtxABAlEtA

ESkorIAtzA

ArEtxABAlEtA

Naturgintza Fundazioak Aretxa-
baletako aisialdiko lehenengo 
Topogida egin du Udalak eskatu-
ta. Datorren eguenean, hilak 23, 
aurkeztuko dute Arkupe kultura 
etxean (19:00). Herria ezagutzeko 
ezinbesteko tresna bihurtuko 
dela astean aurkeztuko duten 
gida-liburuxka hori esan dute 
egileek: "Aretxabaleta inguruko 
bidezidorrak ezagutzeko, mendi 
bueltak egiteko, mendiko bizikle-

taz ibiltzeko edo BTT zirkuitua 
egiteko aukera paregabea eskain-
tzen duelako".

Topogidak ibilbideetako balio 
teknikoak eta norabidea zuzen-
tzeko informazioa ematen du. 
Guztira oinez egiteko sei ibilbide, 
BTT zirkuitu bat eta zazpi men-
di gailurretara igotzeko argibideak 
jaso dituzte. 2.200 ale jarriko dituz-
te salgai eta urtarrilaren 7a arte 
debalde banatuko dituzte.

Aretxabaleta inguruko Topogida 
aurkeztuko dute eguenean

ArEtxABAlEtA

O h a R R a k

gABon mArrAzkIAk 
Eguaztenean, hilak 22, Gabo-
netako marrazkiak egingo dituz-
te 4 eta 12 urte bitarteko umeek  
pilotalekuan (19:00). Jarraian, 
txokolate-jana egongo da par-
taide guztiendako.

txIStorrA-JAnA
Erretiratuek txistorra-jana izan-

go dute eguaztenean, hilak 22, 
Olazarren (18:30).

BIlBoko pArkErA IrtEErA
Gazteria Zerbitzuak antolatuta, 
Bilboko jolasparkera joango 
dira eguenean, hilaren 23an,   
7 eta 12 urte artekoak. Izena 
aurrez eman behar da ludotekan, 
10 euro ordainduta.
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ArANtZAZu EZkIBEl  |  antzuola

Oinarrizko joskintza ikastaroa eta 
argazkilaritza digital eta Photoshop 
ikastaroak antolatu dituzte urte 
berrirako. Antzuolako Udalak eta 
Bizikasik antolatu dituzte ikasta-
rook. 

Joskintza ikastaroa konpon-
keta txikiak egiten ikasi nahi 
dutenei zuzenduta dago: besteak 
beste, parte hartuko dutenek 

ikasiko dute barrenak hartzen, 
kremailerak josten eta konpon-
ketatxoak egiten... 

Itsaso del Reyk emango du 
ikastaroa, eta urtarrilaren 10etik 
martxoaren 14ra izango da, aste-
lehenetan, 18:30etik 20:30era, 
Olaranen. Ikastaroaren prezioa 
15 euro da eta izena emateko 
azken eguna urtarrilaren 4a izan-
go da, martitzena. 

Argazkilaritza digitala
Juanje Amasorrain izango da argaz-
kilaritza digital eta Photoshop 
ikastaroko irakaslea. Otsailaren 
1etik apirilaren 12ra egingo dute 
ikastaroa, martitzenetan, Herri 
Eskolan. Martitzenetan 18:00etatik 
20:00etara izango da ikastaroa.

Kultura Saileko arduradunek 
adierazi dute edonori zuzendutako 
ikastaroa dela, baina izena ema-
terakoan lehentasuna antzuola-
rrek izango dutela. Ikastaroaren 
prezioa da 15 euro da.

Argazkilaritza ikastaroan 
izena emateko azken eguna urta-
rrilaren 25a izango da. Informa-
zio gehiago, 943 76 62 46 zenbakian 
edo kultura@antzuola.net helbi-
dean.

Joskintza eta argazkilaritza 
ikastaroak antolatu dituzte

AntzUolA

joskintza ikastaroan izena emateko azken 
eguna urtarrilaren 4a izango da 

EDu MENDIBIl  |  araMaio

Udalak aditzera eman duenez, 
bainuetxeetara joateko irteeren 
lehen txanda otsail eta abuztu 
bitartean izango da eta eskaerak 
aurkezteko epea urtarrilaren 
17ra arte dago zabalik udale-
txean. Erretiro eta ezintasuna 
dela-eta pentsiodun direnek 
baldintzarik gabe joateko auke-
ra dute. Alarguntza edo beste-
lakoengatik pentsiodun direnen 
kasuan, berriz, 60 urtetik gora-
koak izatea derrigorrezkoa da. 
Eskaera egiteko Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuaren udaletxe-
ko bulegora jo besterik ez duzue. 
Argibide gehiago udaletxean, 
945 44 50 16 zenbakian. 

Bigarren txanda 2011ko irai-
letik abendura bitartean izango 

da eta izenematea maiatzaren 
16ra arte izango da zabalik.

Aramaixo Ekimena gaur 
Gaur, astelehena, Aramaixo 
Ekimeneko batzarra izango da 
udaletxeko osoko bilkuren are-
toan, 19:00etan. Ekimenari egi-
tura juridikoa ematea da hel-
burua, eta, hori dela eta, gaur-
ko batzarrean eragile eta talde 
guztiei parte hartzeko dei egin 
diete. 

Alaiak: gabonetako loteria 
Alaiak erretiratuen elkarteak 
aditzera eman duenez, aben-
duaren 22ko Gabonetako Lote-
rian elkarteko bazkide bakoitzak 
3 euro jokatzen ditu zenbaki 
honekin: 66.304.

Bainuetxeetara joateko 
izenematea urtarrilaren 
17ra arte, udaletxean
erretiratuen egonaldien lehenbiziko txanda 
otsail eta abuztu bitartean izango da

Bainuetxeetako egonaldien bigarren txanda 2011ko irailean hasiko da.  |   Goiena

ArAmAIo

lArrAItZ ZEBErIO  |  elGeta

Udalak, ludotekako eta gaztele-
kuko hezitzaileek, jaioberria den 
Txirikil aisialdi taldeko kideek, 
Maala Guraso Elkarteak eta musi-
ka irakasleak osatzen dute aurten 
Gabonetako egitaraua prestatzen 
lagundu duen lantaldea. 

Berrikuntzen artean, Mari 
Domingiren ipuin kontaketa, eus-
kal dantzen tailerra, film emanal-
dia, txotxongilo ikuskizuna, gaz-
tetxoendako disko festa eta sormen 
erakustaldia nabarmentzen 
dira.

Gabon egunean kantuan irte-
teko entseguak ere egin dituzte 
egunotan. Eguenean egin zuten 
azkena, Adolfo Jainagarekin.  

musika ikasleen emanaldia 
Lanpetuta dabiltza herriko musi-
ka ikasleak. Olentzeroren etorre-
raren aurretik Gabon kantuak 

abestu behar dituzte plazan, eta 
hilaren 30ean emanaldia egingo 
dute Espaloian. 18 bat musika 
ikaslek egingo dute saioa.

Eguenean jaitsiko da Olentzero herrira 
eta umeak 11:00etan irtengo dira bila
lantalde berri baten ekimenez, ekintza ugarik osatzen dute aurten 
Gabonetako egitaraua; umeen pilota txapelketa hasita dago

ElgEtA

GABONAK 2010 -  EGITARAUA

ABEndUAk 23, EgUEnA

11:00 intxortara irteera. Mari 
Domingi eta olentzeroren bila. 
Mari Domingiren eskutik ipuinak 
entzuteko aukera egongo da. 
irteera herriko Plazatik.

17:00 txokolate-jana. herriko 
musikari txikienen Gabonetako 
kantuekin alaituta. herriko 
Plazan.

18:30 olentzeroren jaitsiera eta 
ongietorria.

ABEndUAk 24, BArIkUA

11:00 Gabon kantuak. etxez etxe 
abestuko dituzte, herriko 
Plazatik abiatuta.

12:30 salda eta txorizoa, herriko 
Plazan.

ABEndUAk 27, 
AStElEHEnA

11:00 umeen Gabonetako pilota 
txapelketa.

16:00 Puzgarriak umeendako, 

udal Pilotalekuan. sarrerak salgai 
julianen kioskoan. Puzgarriak 
19:00ak arte.

ABEndUAk 28, 
mArtItzEnA

16:00 jolasak eta tailerrak, udal 
Pilotalekuan. 19:00ak arte. 

ABEndUAk 29, EgUAztEnA

16:00 euskal dantzak 
haurrendako eta helduendako. 
udal Pilotalekuan, 19:00ak arte.

ABEndUAk 30, EgUEnA

16:00 Film emanaldia, espaloian. 
haurrendako eta gaztetxoendako.

17:30 txokolate-jana, espaloian.

19:30 Musika ikasleen emanaldia, 
espaloian.

21:00 Disko festa eta karaokea, 
gimnasioan. 10 urtetik gorako 
gazteendako.

ABEndUAk 31, BArIkUA

10:00 umeen Gabonetako pilota 
txapelketa, frontoian. Finalak.

Eguerdian nagusien 
Gabonetako pilota txapelketa. 
Finalak. ordua zehazteko dago.

17:00 txotxongilo ikuskizuna, 
ludotekan. Hiru, bi, zast... egizu 
jolas! izeneko antzezlana.          
3-8 urte bitarteko umeendako.

UrtArrIlAk 3, 
AStElEHEnA

11:00 skate saioa. erakustaldia 
eta ikastaroa. 5 urtetik gorako 
umeendako. Plaza mugatuak. 
izena ematea ezinbestekoa da. 
epea: abenduaren 23a. eguraldi 
onarekin skate pistan egingo da; 
txarrarekin, berriz, espaloian.

UrtArrIlAk 5, EgUAztEnA

12:00 sorkuntza tailerra, 
espaloian. Gabonetan egindakoa 
erakutsiko dute haurrek eta 
gazteek.

Olentzero, iaz, Herriko Plazan.  |   l.z.

lEIntz gAtzAgA

MIrArI AltuBE  |  leintz GatzaGa

Berbaldia antolatu du Gurel 
elkarteak biharko, ludotekan 
(19:00). Ekuadortik etorritako 
bizilagun batek –Martzelo– bizi-
tako esperientziaren gainean 
jardungo du herritarren aurrean: 
etorreraren arrazoiak, hemen 
egindako harrera… Lehenengo, 
aurkezpen txiki bat egingo du 
eta gero, galderei erantzungo 
die.

olentzeroren etorrera
Eta hasita daude Gureleko 
kideak Gabonak lantzen. Hala, 
aste osoan ibili dira ludotekan 
Gabon kantuak ikasten eta 
herriko bazterrak dotore apain-
du dituzte euskal mitologiare-
kin zerikusia duten pertsonaie-
kin. Apaindu bakarrik ez, per-
t s ona ia  hor i en  ga ineko 
argibideak eman dizkiete ludo-

tekan, eta orain lehiaketa jarri 
dute abian. Bost galdera eran-
tzun beharko dituzte herrita-
rrek– erantzunen kutxa Labidea 
dendan dago– eta erantzun zuze-
nekin zozketa egingo dute Gabon 
egunean, Olentzero datorre-
nean. 

Urtero legez, etxez etxe ibi-
liko dira kantuan abenduaren 
24an Gureleko kideak. Gero, 
Toki Eder elkartean bazkaldu-
ko dute eta bazkalostean Olen-
tzero etorriko da umeen gutu-
nak jasotzera.

opor egunetako ekitaldiak 
Gabonetako opor egunetan, 
ostera, hainbat ekintza egiteko 
asmoa dute: Gasteizera zine-
mara joan autobusean; guraso 
eta umeen arteko frontenis txa-
pelketa; eta, elurra eginez gero, 
Valdezcarayra eskiatzera.

Berbaldia, lehiaketa eta 
kantuak Gurelekin 
ekuadortik etorritako Martzelok bizipenen berri 
emango die bihar umeei eta gurasoei  
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PAULANERREK KONTSUMO ARDURATSUA GOMENDATZEN DU (5,5º). 2 eta 4 pertsonarentzako menuetan bakarrik. Paulaner gari-garagardoa 33cl/ pertsonako.

pertsonako 8,5 €-tik hasita
4 pertsonarentzako menua: alemaniar-taula zabala, 

kartiffelsalat, 3 saldako Töstia, saltxitxa barietatea patata 
frijituekin, aza entsalada, ukondo zaku txikiapatata 

krema gainean duela.
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OIhANA ElOrtZA  |  arrasate

Bakarrik egin zuen ia lasterketa 
guztia Beñat Arnaiz aretxabale-
tarrak. Berehala atera zien dis-
tantzia bigarren eta hirugarre-
nari, eta eroso irabazi zuen San-
tamas krosa. 21 minutu eta 49 
segundotan egin zituen herri 
barruko zirkuituak zituen sei 
mila eta 400 metroak. Bigarrena 
50 segundotara sartu zen, eta 
hirugarrena, 54ra. 

Guztira 162 lagunek hartu 
zuten parte nagusien lasterketan, 
eta 152k bukatu zuten. Aurreko 
urteetan bezala, lagun giroan, 
koadrilan, egin zuten askok las-
terketa, eta ez zuten animazio 
faltarik izan ibilbide osoan. Aste 
barruan udaltzain, administrari, 
publizista, irakasle edo kirol tek-
nikari lanetan ibiltzen direnak 
ere korrika ikusi genituen dome-
ka goizean. Garibain izan zen 
ezusteko bakarra. Autobus bat 
geralekutik ateratzen hasi zen, 
korrikalariak zetozela konturatu 
barik, eta lasterkariek eurek esan 
zioten gelditzeko, oihu eginez eta 
eskuekin autobusa kolpatuz. 

'Eutsi korrikalari' 
Estela Biain oñatiarra izan zen 
nagusien lasterketako lehen ema-
kumea helmugan sartzen. Bete-
ranoetako trofeoak, berriz, Jabier 
Irazabal eta Ane Zabalak irabazi 
zituzten. Eta koadrilendako sariak 
ere izan dira aurten. Mutilen 
kategorian, Antxintxiketan, Korri-
kalari eta Beti Gazte lagunarteek 
irabazi zituzten bildotsa, untxia 
eta oilaskoak, hurrenez hurren. 
Emakumeenetan, berriz, Eutsi 
korrikalari, Beti Gazte eta Mabel 
koadri lendako izan z iren 
sariak.

beñat arnaiz aretxabaletarra eta 
estela biain oñatiarra azkarrenak
162 nagusik eta 67 gaztetxok hartu dute parte santamas krosean

Beñat Arnaiz aretxabaletarra helmugan sartzen.  |   julio calleja

EStElA BIAIn 
oñati

BEñAt ArnAIz 
aretxaBaleta

Jon mIkEl lArrAñAgA 
oñati

"Ez nekien lasterketa hau 
zegoenik, goizean eman dit horren 
berri lagun batek eta konbentzitu 
egin nau. Biok etorri gara. 
Distantzia luzeagoko lasterketak 
egin izan ditut, eta hau oso azkarra 
iruditu zait, esplosiboa".

mArIJE VElASco 
arrasate

"Lasterketa azkarra izan da eta 
beste korrikalariek kutsatuta, ni 
ere azkar joan naiz hasieran, eta 
lehertu egin naiz. Hala ere gustura  
nago. Jende askok animatu nau, 
txalo asko entzun ditut, eta pozik 
nago".

dAnIEl mArtInEz 
arrasate

"11-12 urtekoen lasterketan hartu 
dut nik parte. Hasieran hankarekin 
gaizki zapaldu dut, eta min hartu 
dut, baina aurrera egin dut eta 
lasterketa irabazi dut azkenean. 
Pozik nago. Gogorrena bukaerako 
esprinta izan da".

"Beste neska baten ondoan egin 
ditut lehen hiru bueltak eta 
laugarrena gogorra egin zait. Ez 
dut kronometrorik ekarri eta ez 
dakit ze denbora egin dudan, baina 
topera ibili naiz eta gustura gelditu 
naiz egindakoarekin".

"Atzetik zetozen biak ezagutzen 
nituen eta jarraituko zidatela 
pentsatu dut, baina atzean gelditu 
direla ikusi dudanean nire martxa 
hartu dut eta bakarrik egin dut ia 
lasterketa osoa. Jende askok hartu 
du parte eta giro ona egon da". 

SAntAmAS kroSA
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• Barruko kolorea zuria 

   eta kanpokoa beltza

• Windows 7 Home

• Premiun 64 bit

• Intel T4500 prozesagailua

• Memoria: 4 GB

• Disko gogorra: 320 Gb

• Pantaila: 16,5 “

• Webcama

• Wi-fia
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MIrEIA BIkuñA  |  oñati

Alex Aranburu (kadete maila), 
Mikel Aristi (gazte maila) eta 
Sergio Sordo (master) izan ziren 
azkarrenak Oñatiko ziklo-krosean, 
zapatuan. Guztira, 72 ziklista 
ipini ziren bizikleta gainean, San 
Martingo ibilbideari aurre egi-
teko asmoz. 

lehenak, kadeteak
"Ibilbide teknikoa, gogorra eta 
lokaztua". Hiru adjektibo horiek 
erabili zituzten kadete, gazte eta 
master mailetako irabazleek ibil-
bidea definitzeko. Erronka han-
dia zuten aurretik, baina fin 
ibili ziren. 

10:00etan puntuan abiatu zuten 
lehen lasterketa. 18 ziklista zeu-
den irteera puntuan 30 minutuko 
lasterketa egiteko gertu. Hasi eta 
segidan Alex Aranburu eta Patxi 
Aldanondo aurreratu ziren. Lehen  
metroak asfalto gainean egin 
ondoren, Murgialdai baserrira 
heldu aurretik zelaian sartu ziren. 
Lehenengo, aldapa behera –a ze 
abiadura hartzen zuten lehen 
aldapan– eta ondoren, bizikleta 
sorbaldan hartuta, aldapa gora. 
Azken metroak San Martin zuhaiz-
tian egin zituzten. Bost itzuli egin 
zituzten kadeteek eta Beasaingo 

bi ziklistek agindu zuten proba. 
Atzean hiruko talde bat (Iñaki 
Markinez, Gorka Uriarte eta Iker 
Alberdi oñatiarra) hirugarren 
postuagatik lehiatu zen. "Ibilbide 
polita da, teknikoa. Uste baino 
errazago irabazi dut. Oso pozik 
nago", esan zigun Alex Aranbu-
ruk helmugan.

probarik parekatuena 
Kadete mailako ziklistak lehian 
zeuden bitartean, beroketak egin 
zituzten gazte mailakoek. Irteeran 
20 txirrindulari zeuden. Duda 
barik, eguneko karrerarik poli-
tena izan zen. Mikel Aristi ber-
gararrak eta Jonathan Bilbaok 
egundoko lehia izan zuten. Asfal-
toa utzi eta zelaian sartu orduko 
buruan jarri ziren, eta leku horie-
tan mantendu ziren probak iraun 
zituen 40 minutuetan. Bizikleta 
gainean azkarragoa zen Aristi, 
baina, aldapa gora, korrika eta 
bizikleta sorbaldan, indar han-
diagoa erakutsi zuen Bilbaok. 
"Punta-puntako ziklistak dituk. 
A ze izterrak dituzten", esaten 
zuten ibilbidean zeuden ikusleek. 
Berdintasuna izan zen nagusi 
azken itzulira arte. Orduan, loka-
tza pilatu zitzaion Bilbaori aurre-
ko erruberan, eta Aristik aurre-

ra egin zuen. Helmugan sartu 
zen 30 segundo aurretik. Bukae-
ran Aristik aitortu zigun ez zue-
la irabaztea espero: "Niretzako 
denboraldiko lehen proba da, eta 
ezustekoa izan da. Gainerako 
txirrindulariak askoz hobeto 
egongo zirela uste nuen".

masterretan Sergio Sordo
Azken proba master mailako 
ziklistek egin zuten. Elite maila-
koen faltan, eurek ziren maila 
handiena erakutsi behar zutenak. 
34 txirrindularik eman zuten 
izena; tartean, Euskadiko txapel-
dun Xabier Mendiaratz eta azpi 
txapeldun Manuel Gutierrez Taler 
zeuden.

Ordurako oso lokaztua zegoen 
ibilbidea, eta eroriko batzuk egon 
ziren. 

Master mailako lasterketa 
hasieratik bukaerara menderatu 
zuen Sergio Sordo kantabriarrak. 
Ez zuen areriorik izan. Rafa Ruiz 

de Arkautek eta Iban Santurdek 
lehenengo itzulian jarraitu zuten 
Sordoren erritmoa. Dena den, 
kantabriarra oso erregularra izan 
zen, eta arazo barik irabazi zuen. 
"Ibilbide teknikoa da, eta hala-
koetan hobe da aurreko postuetan 
joatea, erorikoak badaude ere", 
esan zigun Sergio Sordok sari 
banaketa hasi aurretik. Gustura 
jaso zuen master 30ekoen saria. 

kadete, master eta gazte mailetako lasterketak 
irabazi zituzten san Martingo zuhaiztian

zale mordoa batu zen ibilbidean zehar eta, batez 
ere, etxeko ziklistak animatu zituzten

mIkEl ArIStI 
Gazte Mailako iraBazlea

IkEr AlBErdI 
kaDete oñatiarra

AItor UmErEz-IkEr ArkAUz
Gazte oñatiarrak

"Lokatza asko zegoen eta 
bizikletan pilatu egin zaigu. 
Ibilbidea gogorra da. Bizikleta 
sorbaldan hartuta aldapa gora 
korrika egitea izan da zailena. 
Bestela, oso gustura gaude"

roBErto zUgAStI
Master Mailakoa

"Irteeran atzeratu egin naiz, eta 
lasterketa atzetik aurrera egin dut. 
Ibilbide teknikoa zen, batez ere, 
San Martineko zatia. Aldapa gora 
oso itogarria zen, baina etxean 
korritzea oso polita izan da"

IñAkI BArrEnA 
Master Mailakoa

"%100 hustu naiz. Nuen guztia 
eman dut. Oso gustura nago. 
Master mailan parte hartu dutenek 
esperientzia handia dute, eta 
niretako lehen urtea da 
ziklo-krosean"

"Urteko lehen proba izanik, ez  
nuen espero aurrean ibiltzea, 
Bilbao ziklista indartsua da-eta. 
Ibilbidea gogorra da, teknikoa, 
baina nahiko ondo moldatu naiz. 
Oso pozik nago "

"Ibilbidea ezagutzen nuen, baina 
oso gogorra izan da. Lokatza 
zegoen, eta ibilbidea biguna. Dena 
den, bosgarren tokian bukatu dut, 
eta pozik nago. Bihar, domeka, 
Lezaman korrituko dut"

dAtUA

Txirrindulari horiek hartu 
zuten parte ziklo-krosean: 
18k kadete mailan; 20k 
gazte mailan eta 34k 
master mailan.

72
ziklista

Jonathan Bilbao gazte mailako txirrindularia bizikleta sorbaldan duela. Atzetik, Mikel Aristi bergararra. Lehia estua izan zuten proba osoan zehar. Amaieran Aristik irabazi zuen.  |   julio calleja

zIklo -kroSA

SAILKAPENA

kADEtEAk

1. alex aranburu

2. Patxi aldanondo

3. iñaki Markinez

gAZtEAk

1. Mikel aristi

2. Jonathan bilbao

3. Xabier goikoetxea

MAStEr 30

1. sergio sordo

2. andoni Dominguez

3. lander Peña

MAStEr 40

1. rafa ruiz de arkaute

2. iban santurde

3. roberto Zugasti

MAStEr 50

1. ramon gartzia

iTurriA: ALOñA MENdi TXirriNduLAriTzA

alex aranburu, sergio 
sordo eta Mikel aristi 
azkarrenak oñatin
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Rafa Ruiz de Arkaute eta Ramon 
Gartzia izan ziren azkarrenak 
master 40 eta master 50 mailatan, 
hurrenez hurren. Gainera, Rober-
to Zugasti oñatiarra hirugarren 
izan zen master 40koen artean.

"Azkenean, etxean"
Baziren urte batzuk ziklo-krosik 
ez zegoela Oñatin, baina antola-
tzaileek nota onarekin gainditu 
zuten erronka. Etxeko ziklistek 
behintzat, asko eskertu zuten 

proba etxean egitea. "Asko mugi-
tzen gara, Kantabria eta Asturias 
aldera, besteak beste. Hori horre-
la, etxean proba izatea izugarria 
da", esan zigun lasterketa amaie-
ran Roberto Zugastik. Ziklistek 

azpimarratu zuten baita ere mas-
ter mailako lasterketa ikusten 
egondako ikusle kopurua.

Antolatzaileak ere pozik zeu-
den. "Egia esan nahiko ardura-
tuta geunden, astean zehar izan  

dugun eguraldia kontutan hartu-
ta. Eskerrak gaur ateri egon den, 
eta tarteka eguzkia ikusi dugun, 
ze egubakoitzeko eguraldia egin 
izan balu...", esan zigun Pedro 
Irurtzunek.

Jonathan Bilbao gazte mailako txirrindularia bizikleta sorbaldan duela. Atzetik, Mikel Aristi bergararra. Lehia estua izan zuten proba osoan zehar. Amaieran Aristik irabazi zuen.  |   julio calleja Iker Arkauz oñatiarra gazte mailako proban.  |   julio calleja

Julen Irizar bergararra lokatza garbitzen tutu malguarekin. |   julio calleja

eRRegiOnal OhORezkO maila

emaitzak

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

sailkaPena

  TALdEA p j
 1 Hernani 33 15
 2 Anaitasuna 32 15
 3 pasaia 31 15
 4 real union 28 15
 5 Oiartzun 26 15
 6 Aretxabaleta 23 15
 7 Trintxerpe 21 15
 8 Mondra 21 15
 9 Aurrera 21 15
 10 berio 20 15
 11 bergara 20 15
 12 Tolosa 19 15
 13 Hondarribia 18 15
 14 Ordizia 15 15
 15 idiazabal 15 15
 16 Aloña Mendi 12 15
 17 zumaiako 11 15
 18 rotera 9 15

huRRengO jaRdunaldia

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

F u t b O l a

eRRegiOnal PReFeRentea

Tolosa-Mondra b 3-1

Aretxabaleta-Euskalduna 3-0

1. eRRegiOnala

Eibartarrak-bergara b 3-2

Aretxabaleta C-gazteak 5-1

OhORezkO gazteak - igOeRa

Aloña Mendi-Oiartzun 2-4

Mondra-Hondarribia 0-4

lehen mailakO gazteak - igOeRa

Arizmendi-Aretxabaleta b 2-1

OhORezkO kadeteak - kOPa

zumaiako-bergara 2-1

Aretxabaleta Arizmendi-billabona 3-2

kadeteen lehenengO maila

ilintxa-bergara b 4-0

Arrasate-Arizmendi udA 9-0

Aretxabaleta-Aloña Mendi 2-3

Aloña Mendi atsedena

emakumezkOak

Mondra-Arizmendi 4-1

euskadikO txaPelketa

Ford Mugarri A.-deustu  28-32

urduliz-Soraluze bergara  26-26

PReFeRentea, emakumea

Leizaran-Aloña Mendi 19-26

lehen teRRitORiala

Amenabar-Arrasate 37-14

bigaRRen teRRitORiala

izarraitz Aloña Mendi Atsedena

gazteak, gizOnezkOak

Arrate-bergara 34-25

beristain-Aloña Mendi 25-40

gazteak, emakumezkOak

Soraluce bergara-Ereintza 28-48

Aloña Mendi-Leizaran 14-12

kadeteak, emakumezkOak

Leizaran-Aloña Mendi A 26-11

Aloña Mendi b-bartolo jatetxea 12-25

e s k u b a lO i a
lehen maila naziOnala

Ardoi-Sustrai Aloña 57-71

La Salle-Mu 60-55

seniOR gizOnezkOak

Mu-Take Ordela taberna 81-68

seniOR gizOnez., 2. maila

kostkas-Sustrai Aloña 69-57

Soraluze bergara-Aluminios 50-54

seniOR emakumezkOak

Tecnun-Eskoriatza 48-28

gazte gizOnezkOak, PaRta.

Mu-Easo Haizea 70-77

Aloña Mendi-ganbara 61-45

gazte emakumezkOak, PaRt

Aloña Mendi-Santo Tomas 45-37

kadete gizOnez. eRRendi.

Mu-bkL 78-70

kadete gizOnez. PaRtaid.

Soraluze bergara-Aloña Mendi 35-59

Mu-bide bide Take 48-62

kadete emakumez. eRRend.

Eskoriatza-Orioko 51-43

s as k i b a l O i a
euskadikO txaPelketa

Aurrera gasteiz-Eskoriatza 1-4

giPuzkOakO bigaRRen m.

Laskorain-Aretxabaleta 0-7

giPuzkOakO hiRugaRRen m.

Aloña Mendi-Orixe Tolosa 3-3

a R e tO  F u t b O l a

seniOR euskadikO txaPel.

kanpanzar ArT-kantabriako uni.r 3-30

e R R u g b i a

gUrE 
kIrolA
goIEnA tElEBIStA 
HArmAIlAtIk
astelehenero, 
21:25ean
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MIrEIA BIkuñA  |  aretxaBaleta

Luzapenean irabazi zuen atzo 
Aretxabaletak Aloñaren kontra-
ko derbia. Kerman Azkarragak 
egindako gola baliatuta, hiru 
puntuak poltsikoratu zituen 
UDAk, atzelariak sorbaldarekin 

errematatu zuen kornerrari erdi-
raketari esker. "Ezustean harra-
patu nau. Baloia etorri da nire-
gana eta sorbaldan jo ondoren 
ate barrura sartu da", esan zigun 
bukaeran Azkarragak.

Aloñako jokalariek eta zaleek 
–oñatiar asko egon zen atzo Iba-
rran–, burumakur bukatu zuten 
klasikoa. Izan ere, Aloñarendako 
puntuak ezinbestekoak ziren 
sailkapeneko zulotik irteteko eta 
arnasa hartzeko. Taldeak lan ona 
egin zuen, baina golak behar dira 
puntuak batzeko, eta Aloña ez 
zen fin ibili ate aurrean. UDAk 
gola egin aurretik, bi aukera oso 
garbiak izan zituzten oñatiarrek: 
75. minutuan Idigorasek ez zuen 
asmatu Iker atezaina gainditu 
ondoren, eta 86. minutuan Arre-
gik kanpora bidali zuen area 
kanpoko jaurtiketa. "Bigarren 
zatian hobeto jokatu dugu, baina 
ez dugu asmatu, eta horrelakoe-
tan ordaindu egiten da. Egia esan, 
tonto aurpegiarekin bukatu dugu, 
Aretxabaleta ez delako gu baino 
gehiago izan", esan zigun Aloña-
ko jokalari Iker Olaldek.

Joko eskasa 
Oro har, partidu eskasa jokatu 
zuten bi taldeek. Azken minutue-

tan, Aloñak egindako presioari 
esker, giroa apur bat berotu zen. 
Baina ikusleendako lehia asper-
garria izan zen. 

Lehen zatian zelai erdiko jokoa 
izan zen nagusi. Ez Aretxabaletak 
ezta Aloñak ere ez zuten joko 
onik egin. Baloi luzeak erabili 
zituzten biek ala biek aurrelarien 
bila, baina aukera garbiak sortu 
barik. Bigarrena lehena bezain 
eskasa izan zen.

Azken jardunaldia 
Gabonetako oporrak hartu aurre-
tik, azken jardunaldia jokatuko 
dute UDAk eta Aloñak. Rafa 
Barrutiaren taldeak Hondarri-
biaren zelaian jokatuko du.

Oñatiarrak aldiz hiru puntuak 
batzen saiatuko dira Azkoagainen. 
Sailkapenean arerio zuzena den 
Idiazabalen kontra jokatuko dute 
egubakoitzean.

luzapenean egin zuen 
gola aretxabaletak eta 
derbia irabazi zuen 
aloñaren kontra
kerman azkarragak sorbaldarekin egin zuen gola 
korner erdiraketa errematatu ondoren

Xabi Agirre (ezkerrean) eta Alain Gomez (eskuinean) baloia kontrolatu nahian.  |   julio calleja

IkEr olAldE 
aloñako jokalaria

kErmAn AzkArrAgA 
uDako jokalaria

"Lur jota gaude. Aste osoan lana 
ondo egin dugu, eta bigarrenean 
partidua menderatu dugu, baina 
puntuak batzeko golak egin behar 
dira. Puntua ona zen, baina guk 
hirunaka batu behar ditugu".

"Txiripaz egin dugu gola, eta 
luzapenean, gainera. Oraingoan 
guk izan dugu zortea alde, baina 
beste batzuetan kontra izan dugu. 
Partidua lehiatua izan da, baina 
ikusleendako oso txarra".

uDa: iker, Andoni, Alain, kerman, 
beñat, Etxeberria, perez, Haritz 
(Orueta, 84.min.), barbero (pastri, 
73.min.), jokin (Oinatz 66.min.) eta 
Akaitz (julen 60.min.)
aloña Mendi: Aginagalde, Mikel, 
garmendia (josu, 58.min.), iker, 
Olalde, zubia, palacios, igartua, Xabi 
(gorka 74.min.), unai (Mendoza 73.
min.) eta roberto (iñigo 80.min.) 
epailea: Casanova jaunak zuzendu 
zuen lehia, Mundin eta zorroza 
marrazainekin.

FITXA TEKNIKOA

EmAItzA

1-0
uDa

aloña MenDi

EmAItzA

37-29
ForD MuGarri

Deustu

M.B.  |  arrasate

Ford Mugarrik lehenengo tokian 
hartu ditu Gabonetako oporrak 
–urtarrilera arte ez dute lehia 
gehiago jokatuko–. Atzo, Deus-
tuko Unibertsitatea menderatu 
zuen Iturripen, batez ere, bigarren 
zatian egindako lanari esker. 
Lehen zatia oso parekatua izan 
zen (minuturik gehienetan ber-
dinketa izan zen nagusi marka-
gailuan), baina bigarrenaren 
hasieran, defentsako lana sendo-
tuz, tartea zabaldu zuen Ford 
Mugarrik (23-17, zazpigarren 

minutuan). Minutu haietan 6-1e-
ko partziala egin zuen Edu Orga-
zen taldeak. Bazirudien partidua 
erabakita zuela Ford Mugarrik, 
baina epaileen lanak asko nahas-
tu zuen lehia. Josu Herrero arra-
satearrari txartel gorria erakutsi 

zioten, bi minutuko hiru kalera-
tze izan ondoren. Etxekoak gau-
za izan ziren errenta handitzeko 
(34-24, 24. minutuan), baina bukae-
ran sufritu egin zuten Deustuk 
estutu egin zuelako. Dena den, 
merezita irabazi zuten.

bigarren zatiaren hasierako errentarekin 
erabaki zuen partidua Ford Mugarrik
Garaipenarekin arrasatearrek lehen postuan jarraitzen dute sailkapenean

Xabier Altzelai arrasatearra baloia jaurtitzeko gertu.  |   julio calleja

M.B.  |  arrasate

Bergarak berdindu egin zuen 
Agorrosinen Trintxerperen 
kontra (0-0), eta Mondrak 
sufrituta, baina irabazi egin 
zuen Idiazabalen (2-3). 

Bergarak eta Trintxerpek 
partidu parekatua jokatu 
zuten. Biek ala biek gol auke-
rak egin zituzten, baina ez 
ziren fin ibili ate aurrean. 
Bukaeran ontzat eman zuten 
berdinketa.

Mondrak aldiz, sufrituz 
irabazi zuen Idiazabalen. 
Defentsan egindako bi akatsei 
esker 2-0 aurreratu zen Idia-
zabal. Dena den, arrasatearrak 
gauza izan ziren emaitzari 
buelta emateko. Azken 20 
minutuetan egin zituzten hiru 
golak. Murua, Lopez eta Iregi 
izan ziren golegileak. Azkena 
90. minutuan egin zuten.

Mondrak 
irabazi eta 
bergarak 
berdindu

M.B.  |  arrasate

Oso bestelako emaitzekin 
bukatu dute Sustrai Aloña 
Mendik eta MUk urtea. Oña-
tiarrek irabazi egin zuten 
Ardoiren kantxan (57-71), eta 
arrasatearrek galdu egin zuten 
La Sallerekin (60-55). 

Sustrai Aloñak lehen 
tokian jarraitzen du zapatuan 
irabazi ostean. Lehia guztian 
zehar aurretik egon ziren, 
gutxieneko errenta mantenduz. 
Barruko jokoan eta errebotean 
arazoak izan zituzten, baina 
fin ibili ziren hiruko jaurti-
ketetan: 14 egin zituzten.

Bestalde, MUk galdu egin 
zuen La Salleren kontra. Josu 
Larreategiren taldeak bigarren 
partidua jarraian galdu zuen. 
Hori horrela, sailkapeneko 
seigarren tokian daude 15 
punturekin.

aloñarendako 
bi puntu 
gehiago, eta 
Mondrak galdu

fUtBolA

ESkUBAloIA fUtBolA SASkIBAloIA
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xABIEr urtZElAI  |  oñati

Maila goreneko kirolak joera 
makurra hartu du azken bolada 
luzean: dopin kasuak, enpresa 
bilakatu diren kirol taldeak, zaleen 
arteko istiluak... Baina, tarteka, 
istorio hunkigarriak iristen zaiz-
kigu, epikoak, munduko txapel-
ketako garaikur handienari itzal 
egingo lioketenak. Eta Horia 
Colibasanurena da istorio horie-
tako bat, 2008an Annapurnan 
hilzorian zegoen Iñaki Otxoa de 
Oltzaren ondoan egin zueneko 
istorioa. Lau egun lagunaren 
ondoan, haren biziaren alde ezer 
gutxi egin ahal zuela jakinda ere. 
Eguaztenean Oñatin izan zen. 
Bi urte igaro dira Iñaki Otxoa de 
Oltza hil zela; ze oroitzapen duzu 
lagunaren ondoan egin zenituen 

lau egun haietaz?
Egun haietaz, konkretuki, ordu-
ko oroitzapen bera dut, ez da ezer 
aldatu, ez zait ezer ahaztu. Oso 
gogorra izan zen Iñakiren herio-
tza; aldatu den gauza bakarra da 
Annapurna eskalatzeko gogoa 
itzuli zitzaidala.
gertaera haren gainean jendaurrean 
berba egitea Iñaki bizirik manten-
tzeko modua izan daiteke. Baina 
baita zauria zabalik mantentzekoa 
ere.
Nik uste dut lagun bat benetan 
maite duzunean, oso gertukoa 
denean, inoiz ezin dela haren 
heriotza gainditu. Hutsune horre-
kin bizi izaten ikasi behar da eta 
haren ametsak eta proiektuak 
aurrera ateratzea Iñaki bera gure 
artean bizirik mantentzeko modua 
da.
pentsatzen dut lotura estua izan-
go duzula haren senitartekoekin.
Bai, aldiro egoten naiz Pablorekin 
[Iñakiren anaia, eta elkarrizketa 
egiten lagundu ziguna] eta baita 
gainerako familiakideekin ere. 
Iñaki hil zenetik urtero etorri 
izan naiz Iruñera.

Mendian lagunak galtzen direnean 
zailagoa da berriro benetako lagu-
nak egitea? Beste istripu baten 
aurrean horrenbeste ez sufritzeko 
modua izan daiteke.
Badakit zer esan nahi duzun, 
baina mendian benetako lagun 
onak behar dira. Alde horretatik, 
ezin dira hesiak ezarri. Hori bai, 
benetako lagun onak aukeratze-
ko tentu handiagoa izaten duzu. 
Izan ere, sekulako zortea izan 
nuen Iñaki moduko tipo jator eta 

indartsu bat ezagutu nuelako.
gaur egun gertaera bera pasatuz 
gero, berdin jokatuko zenuke, zeu-
re bizitza horrenbeste arriskatuko 
zenuke?
Badakit Iñaki nik bakarrik ate-
ratzea ezinezkoa zela, mendizale 
askok esan didate gutxienez sei 
lagun beharko zirela lan hura 
egiteko. Baina nire buruari sarri-
tan egiten diodan galdera da hori. 
Bestalde, Iñakik bihotzekoa izan 
zuenean lau egun egin nituen 

kanpin dendan, 7.400 metrora. 
Guztira, baina, sei egun nerama-
tzan garaiera horretan, eta zaz-
pigarrenari ez niokeen eutsiko. 
Arriskatu egin nintzen, baina 
ezin nuen Iñaki han utzi; berdin 
jokatuko nuke, bai.
Annapurnara itzuli zara aurten.
Annapurna niretako ez da kirol 
erronka, beste erronka moduko 
bat da. Iñakiren omenez igo nahi 
nuen gora, eta igoera osoan gau-
za bat nuen buruan: ez negarrik 

egin. Orain dela urte batzuk, 
K2ko gailurrera Iñaki ni baino 
ordu erdi lehenago iritsi zen, eta 
negarrez egon zen, lagun bat han 
hil zitzaiolako. Orduan esan zidan 
ezin zuela negar gehiagorik egin, 
bestela deshidratatu egingo zela, 
eta gailurrean Iñakiren berba 
horiek izan nituen gogoan.

horia Colibasanu | Mendizalea

"annapurna tontorrean ez nuen negarrik egin 
nahi; iñakik zioen moduan, ez deshidratatzeko"

colibasanuk lau egun egin zituen iñaki otxoa de oltzaren ondoan, 7.400 metrora 
Mendizale errumaniarrak amaiera bikaina eman dio aloña Mendiko hamabostaldiari

Oñatiko kultura etxeko zinema aretoa goraino bete zen, joan den eguaztenean, Horia Colibasanu mendizalearen filma ikusteko.  |   xaBier urtzelai

"lagun bat benetan 
maite duzunean 
ezin da haren 
heriotza gainditu"

"Iñakiren gainean 
berba eginez haren 
ametsek bizirik 
jarraitzen dute"

AlpInISmoA

Estilo alpinoaren aldekoa
Iñaki Otxoa de Oltza Segin (Iruñea, Nafarroa, 1967ko maiatzaren 29a) 
eskaladako eta alpinismoko irakaslea eta mendi-gidaria zen. Guztira, 15 
alditan egon zen zortzi mila metrora, eta Annapurna eta 
Kangchenjunga falta zitzaizkion munduko 14 zortzimilakoak egiteko; 
baina ez zegoen horrekin itsututa, gailurrera iristea baino bidea egitea 
zelako harendako sari. Hala, eskalada garbiaren aldekoa zen (Oñatiko 
Mendi Astean egondakoa zen), ez zitzaion oxigenorik erabiltzea 
gustatzen, eta Horia Colibasanu ere iritzi berekoa da: "Mendira 
oxigenoarekin joatea tranpa egitea da; gure gorputzak garaiera horietan 
zela moldatzen den neurtu nahi izaten dugu, eta oxigenoarekin 
mendiari metroak kentzen dizkiogu. Iñakik ondo esaten zuen moduan, 
mendian oxigenoa erabiltzea Frantziako Tourra motor txiki batekin 
egitea bezala da". Horia Colibasanu eta Iñaki Otxoa de Oltza.  |   Goiena

MIrEIA BIkuñA  |  aretxaBaleta

Luzapenean irabazi zuen atzo 
Aretxabaletak Aloñaren kontra-
ko derbia. Kerman Azkarragak 
egindako gola baliatuta, hiru 
puntuak poltsikoratu zituen 
UDAk, atzelariak sorbaldarekin 

errematatu zuen kornerrari erdi-
raketari esker. "Ezustean harra-
patu nau. Baloia etorri da nire-
gana eta sorbaldan jo ondoren 
ate barrura sartu da", esan zigun 
bukaeran Azkarragak.

Aloñako jokalariek eta zaleek 
–oñatiar asko egon zen atzo Iba-
rran–, burumakur bukatu zuten 
klasikoa. Izan ere, Aloñarendako 
puntuak ezinbestekoak ziren 
sailkapeneko zulotik irteteko eta 
arnasa hartzeko. Taldeak lan ona 
egin zuen, baina golak behar dira 
puntuak batzeko, eta Aloña ez 
zen fin ibili ate aurrean. UDAk 
gola egin aurretik, bi aukera oso 
garbiak izan zituzten oñatiarrek: 
75. minutuan Idigorasek ez zuen 
asmatu Iker atezaina gainditu 
ondoren, eta 86. minutuan Arre-
gik kanpora bidali zuen area 
kanpoko jaurtiketa. "Bigarren 
zatian hobeto jokatu dugu, baina 
ez dugu asmatu, eta horrelakoe-
tan ordaindu egiten da. Egia esan, 
tonto aurpegiarekin bukatu dugu, 
Aretxabaleta ez delako gu baino 
gehiago izan", esan zigun Aloña-
ko jokalari Iker Olaldek.

Joko eskasa 
Oro har, partidu eskasa jokatu 
zuten bi taldeek. Azken minutue-

tan, Aloñak egindako presioari 
esker, giroa apur bat berotu zen. 
Baina ikusleendako lehia asper-
garria izan zen. 

Lehen zatian zelai erdiko jokoa 
izan zen nagusi. Ez Aretxabaletak 
ezta Aloñak ere ez zuten joko 
onik egin. Baloi luzeak erabili 
zituzten biek ala biek aurrelarien 
bila, baina aukera garbiak sortu 
barik. Bigarrena lehena bezain 
eskasa izan zen.

Azken jardunaldia 
Gabonetako oporrak hartu aurre-
tik, azken jardunaldia jokatuko 
dute UDAk eta Aloñak. Rafa 
Barrutiaren taldeak Hondarri-
biaren zelaian jokatuko du.

Oñatiarrak aldiz hiru puntuak 
batzen saiatuko dira Azkoagainen. 
Sailkapenean arerio zuzena den 
Idiazabalen kontra jokatuko dute 
egubakoitzean.

luzapenean egin zuen 
gola aretxabaletak eta 
derbia irabazi zuen 
aloñaren kontra
kerman azkarragak sorbaldarekin egin zuen gola 
korner erdiraketa errematatu ondoren

Xabi Agirre (ezkerrean) eta Alain Gomez (eskuinean) baloia kontrolatu nahian.  |   julio calleja

IkEr olAldE 
aloñako jokalaria

kErmAn AzkArrAgA 
uDako jokalaria

"Lur jota gaude. Aste osoan lana 
ondo egin dugu, eta bigarrenean 
partidua menderatu dugu, baina 
puntuak batzeko golak egin behar 
dira. Puntua ona zen, baina guk 
hirunaka batu behar ditugu".

"Txiripaz egin dugu gola, eta 
luzapenean, gainera. Oraingoan 
guk izan dugu zortea alde, baina 
beste batzuetan kontra izan dugu. 
Partidua lehiatua izan da, baina 
ikusleendako oso txarra".

uDa: iker, Andoni, Alain, kerman, 
beñat, Etxeberria, perez, Haritz 
(Orueta, 84.min.), barbero (pastri, 
73.min.), jokin (Oinatz 66.min.) eta 
Akaitz (julen 60.min.)
aloña Mendi: Aginagalde, Mikel, 
garmendia (josu, 58.min.), iker, 
Olalde, zubia, palacios, igartua, Xabi 
(gorka 74.min.), unai (Mendoza 73.
min.) eta roberto (iñigo 80.min.) 
epailea: Casanova jaunak zuzendu 
zuen lehia, Mundin eta zorroza 
marrazainekin.

FITXA TEKNIKOA

EmAItzA

1-0
uDa

aloña MenDi

EmAItzA

37-29
ForD MuGarri

Deustu

M.B.  |  arrasate

Ford Mugarrik lehenengo tokian 
hartu ditu Gabonetako oporrak 
–urtarrilera arte ez dute lehia 
gehiago jokatuko–. Atzo, Deus-
tuko Unibertsitatea menderatu 
zuen Iturripen, batez ere, bigarren 
zatian egindako lanari esker. 
Lehen zatia oso parekatua izan 
zen (minuturik gehienetan ber-
dinketa izan zen nagusi marka-
gailuan), baina bigarrenaren 
hasieran, defentsako lana sendo-
tuz, tartea zabaldu zuen Ford 
Mugarrik (23-17, zazpigarren 

minutuan). Minutu haietan 6-1e-
ko partziala egin zuen Edu Orga-
zen taldeak. Bazirudien partidua 
erabakita zuela Ford Mugarrik, 
baina epaileen lanak asko nahas-
tu zuen lehia. Josu Herrero arra-
satearrari txartel gorria erakutsi 

zioten, bi minutuko hiru kalera-
tze izan ondoren. Etxekoak gau-
za izan ziren errenta handitzeko 
(34-24, 24. minutuan), baina bukae-
ran sufritu egin zuten Deustuk 
estutu egin zuelako. Dena den, 
merezita irabazi zuten.

bigarren zatiaren hasierako errentarekin 
erabaki zuen partidua Ford Mugarrik
Garaipenarekin arrasatearrek lehen postuan jarraitzen dute sailkapenean

Xabier Altzelai arrasatearra baloia jaurtitzeko gertu.  |   julio calleja

M.B.  |  arrasate

Bergarak berdindu egin zuen 
Agorrosinen Trintxerperen 
kontra (0-0), eta Mondrak 
sufrituta, baina irabazi egin 
zuen Idiazabalen (2-3). 

Bergarak eta Trintxerpek 
partidu parekatua jokatu 
zuten. Biek ala biek gol auke-
rak egin zituzten, baina ez 
ziren fin ibili ate aurrean. 
Bukaeran ontzat eman zuten 
berdinketa.

Mondrak aldiz, sufrituz 
irabazi zuen Idiazabalen. 
Defentsan egindako bi akatsei 
esker 2-0 aurreratu zen Idia-
zabal. Dena den, arrasatearrak 
gauza izan ziren emaitzari 
buelta emateko. Azken 20 
minutuetan egin zituzten hiru 
golak. Murua, Lopez eta Iregi 
izan ziren golegileak. Azkena 
90. minutuan egin zuten.

Mondrak 
irabazi eta 
bergarak 
berdindu

M.B.  |  arrasate

Oso bestelako emaitzekin 
bukatu dute Sustrai Aloña 
Mendik eta MUk urtea. Oña-
tiarrek irabazi egin zuten 
Ardoiren kantxan (57-71), eta 
arrasatearrek galdu egin zuten 
La Sallerekin (60-55). 

Sustrai Aloñak lehen 
tokian jarraitzen du zapatuan 
irabazi ostean. Lehia guztian 
zehar aurretik egon ziren, 
gutxieneko errenta mantenduz. 
Barruko jokoan eta errebotean 
arazoak izan zituzten, baina 
fin ibili ziren hiruko jaurti-
ketetan: 14 egin zituzten.

Bestalde, MUk galdu egin 
zuen La Salleren kontra. Josu 
Larreategiren taldeak bigarren 
partidua jarraian galdu zuen. 
Hori horrela, sailkapeneko 
seigarren tokian daude 15 
punturekin.

aloñarendako 
bi puntu 
gehiago, eta 
Mondrak galdu

fUtBolA

ESkUBAloIA fUtBolA SASkIBAloIA
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItZ ZEBErIO  |  arrasate

"Ezinbestekoa da gurasoen, hau-
rren eta hezitzaileen arteko komu-
nikazioa eta elkarlana berresku-
ratzea. Badaukat, gero eta gehia-
go, iparra galdu dugun sentsazioa". 
Itziar Bartolome psikologoak 
hausnarketarako abiapuntu poli-
ta proposatu digu asteon guraso.
com webgunean.  "Indibidualta-
sunerako joerak inkomunikazioa 
ere eragin du, haurren kalterako", 
diosku. 
     Haurren eta gazteen heziketan 
parte hartzen duten hiru eremu 
nagusi ezberdintzen ditu Barto-
lomek artikuluan: eskola edo 
hezkuntza formala, eskolaz kan-
poko jarduerak edo hezkuntza ez 
formala eta eremu informala. 
Familiak eta lagunarteak osatzen 
dute, gehienbat, hirugarren ere-
mu hori. "Afektiboki espaziorik 
esanguratsuena denez, bertan 
ikasitakoak pisu handia hartzen 

du pertsonaren heziketan, baina 
gero eta denbora tarte laburragoa 
du", dio Bartolomek. Kezkatuta 
dago beste bi eremuak gero eta 
garrantzi handiagoa hartzen ari 
direlako eta orain garrantzi han-
diena eskolari ematen diogulako. 
"Lan bat izateko, kulturaduna 
izateko, pertsona bezala hezteko...", 
dio. Eskolaz kanpoko jarduerek 
ere gorakada nabarmena izan 
dutela agerikoa da. "Gero eta 
gehiago dira agenda beteta dute-
lako jolasteko eta aspertzeko 
denborarik ez duten haurrak eta 
nagusiak".

Haurren eskubideak oinarri 
Horrek ondorio batzuk dituela 
uste du hark. "Egungo guraso 
askok bizi duten lan erritmoa 
dela-eta, haurraren heziketan 
hainbat eragilek parte hartzen 
dute modu sistematikoan; aitai-
ta-amamek, eskolak, telebistak, 

eskolaz kanpoko jarduerek... Hau-
rrek denetarik daukatela esaten 
da, baina funtsean oinarrizko 
eskubide batzuk galtzen ari dira", 
adierazi du Bartolomek, eta ardu-
rak konpartitzea proposatzen du. 
"Uste dut gurasoei eta hezitzaile 
guztioi dagokigula hausnartzea 
eta ekintzara pasatzea. Gaia kon-
plexua da eta guztien parte-har-
tzea eskatzen du. Ditxosozko 
kontziliazioaren izenean egin 
dezagun haurren eskubideen 
zerrendatxo bat eta has gaitezen 
ardurak betetzeko behar dugun 
denbora bilatzen. Lantokian, 
familian, eskolan, aisialdian, 
auzoan...
     Familia da, Bartolomeren 
esanetan, haurra hezteko oina-
rrizko esparrua. "Guraso, haur, 
irakasle zein begiraleen arteko 
komunikaziorako tartea, jarrera 
eta denbora sumatzen dira fal-
tan".

haurren eskubideen zerrendatxo 
bat egiteko proposamena
'Guraso.com' atariko kolaboratzaile itziar Bartolomek egin du proposamena

l.Z.  |  arrasate

Banatu ostean beste bikote bat 
osatzea ez da erraza. Are zailagoa 
gerta liteke harreman berri horre-
tara aurreko bikote bateko seme
-alabak ekartzen badira; lehenen-
go momentuan haur gehienen 
joera kide berria baztertzea izan 
ohi da. Etxadi orientazio zentro-
ko psikologoek ohartarazten dute 
ez dela inor presiopean sentitu 
behar; ez bikotekide berria, ez 
seme-alabak. "Denbora eta uler-
kortasuna beharrezkoak dira", 
azaltzen dute. "Nagusiendako 
bikote-bizitza berregituratzea zai-
la bada, prozesu horretan haurrak 
dira ahulenak eta sentikorrenak. 
Euren errealitatea presente izatea 
funtsezkoa da". Konturatu behar 
dugu harreman berriak guraso 
biologikoen haustura konfirmatzen 
duela umeendako eta konfirmazio 
horrek sufrimendua eta segurta-
sunik eza sor ditzakeela. Hala, 
jarrera ezkorrak ohikoak izaten 
dira. "Ez dugu probokazio horie-
tan erori behar, eta argi eduki 
behar dugu ez garela sekula falta 
den amaren edo aitaren lekuan 
jarriko. Oso argi utzi behar diegu 
betiko ama eta aita biologikoak 
izaten jarraituko dutela, eta ez da 
batere komenigarria konparake-
tak egitea". Haurrarekin bizi ez 
den amaren edo aitaren presentzia 
errespetatu egin behar dela diote 

adituek. "Leku eta espazio bat 
eman behar zaio solasaldietan, 
argazkietan edo oroitzapenen 
bidez".  

Arau berriak 
Bananduta egon arren, haurren 
heziketaren inguruko erabaki 
garrantzitsuenak guraso biolo-
gikoen esku egon beharko luke-

te, baina umeei azaldu behar 
zaie familia berriaren arauak 
ere bete beharko dituztela. 
"Momentu horretan seme-alabek 
behar dutena gurasoen babesa 
da eta bizi duten egoera ulertzea". 
Umeenganako errukia, gehiegiz-
ko permisibitatea edo errudun 
sentitzea saihestu beharreko 
jarrerak dira. 

banandutako gurasoek beste bikotekide bat 
dutenean eta umeek onartzen ez dutenean

egungo neskatoei lehenago iristen zaie hilekoa, 
batez beste 12 urte eta erdirekin iristen zaie
Ez diote datuari garrantzirik ematen eta uste dute ez dela inolako 
ardurarik izan behar, baina Gurutzeetako Ospitaleko pediatra 
endokrinoek orain hilekoa lehenago iristen dela baieztatu dute. 
Euskadi Irratirako erreportaje baten izan dugu albistearen berri. 
Ikerketa zientifikoek erakusten dute hilekoa "orain dela hiru 
hamarkada baino sei hilabete lehenago" iristen dela. Alderaketa 
XIX. mendearekin egiten bada, datuek erakusten dutenez "16-17 
urterekin hasten zen hilekoa orduan". Amaya Rodriguez endokri-
noak Euskadi Irratiari adierazi dionez, loditasunak eta hileko 
goiztiarrak "harreman zuzena dute; frogatuta dago". Horregatik, 
aktibitate fisikoa eta elikadura garrantzizkoak dira.

Aita, alabarekin.  |   shaVar ross

umeek gurasoen babesa eta bizi duten egoera ulertzea behar dute batez ere

ez ahaztu jostailua 
aukeratzerakoan 
heziketarako tresna 
garrantzitsua dela
jolasa izango dute hizpide hilaren 22an, 
eguaztena, Goiena telebistako guraso tertulian

Umeak jostailuekin jolasean.  |   irati Goitia

l.Z.  |  arrasate

Seme-alabek jostailuak eskatzen 
dizkigute, eta, batzuetan, asko-
rik pentsatu barik eskatzen 
duten hori erosten diegu. Jakin 
badakigu publizitatearen presioa 
oso handia dela gaur egungo 
gizartean, baina denbora falta-
gatik edo buru-hausteak ebita-
tzeko eskatutako hori erosten 
diegu.   

Jostailu eskaintza, gaur 
egun, ikaragarria da eta onar-
tu beharra dugu galduta ikus-
ten dugula gure burua behin 
baino gehiagotan. Badira gure 
inguruan aukeraketa hori egi-
ten laguntzeko hainbat gomen-
dio egiten dituzten erakundeak; 
besteak beste, Bizkaiko Urtxin-
txa Eskola. "Jostailuak berez 
ez dira onak edo txarrak. Ego-
kitasuna ematen diegun erabi-
leraren araberakoa izango da", 
diote Urtxintxan. "Jolasa era 
askean eta berez sortzen da eta 
gozamena eragiten du. Ezagu-
tzarako, ikasketarako eta adie-
razpenerako bide nagusia da". 

Jolasaren bitartez haurrek jos-
tailuek indartzen dituzten gai-
tasunak eta balioak beregana-
tzen dituztela ziurtatzen dute. 
"Jostailua heziketarako tresna 
garrantzitsua den unetik, ezin-
bestekoa da eskaintzen edo 
indartzen ari garen ereduen 
analisi kritikoa egitea".

Jostailuak aukeratzeko 
Urtxintxatik ondorengo ezau-
garriak dituzten jostailuak 
aholkatzen dituzte: jostailu 
seguruak, helduen eta haurren 
arteko elkarrekintza bultzatzen 
dutenak, sexu edo rol estereo-
tipoak errepikatzen ez dituzte-
nak, haurren adina eta gaita-
sunak kontuan hartzen dituz-
tenak eta umeen ekintzak, 
irudimena eta gaitasunak sus-
tatzen dituztenak. Gaian gehia-
go sakonduko dute Goiena 
Telebistan hilaren 22an 20:45ean 
hasita egingo duten guraso ter-
tulian. Ane Labiano, Iñaki 
Kasares eta Itsaso Pagoaga 
izango dira saioan.
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k u lt u r a

JON BErEZIBAr  |  arrasate

Agertoki gaineko jarrera izan da 
aurtengo giltza, epaimahaiko 
kideek gehien errepikatu duten 
ezaugarria da hori, bederen. 
Horretaz gain, Despreziokoen 
freskotasuna, Lord Witchekoen 
birtuosismoa eta Xarmakoen 
kantuak. Horiexek finaleko taldeen 
bazak. Gailentzea zeintzuk lor-
tuko ote duten urtarrilaren 14an 
jakingo dugu.

gitarren guda egubakoitzean 
Finala baino gertuago baina, 
egubakoitzean finalaurreko ema-
naldia izan genuen Dark Code, 
The Kubers eta Asfikzia taldeekin. 
Nobedade gutxi, metalik borti-
tzenetik, rockik egoskorrenera, 
gitarra gihartsuak izan ohi dira 
jaun eta jabe Espaloian. Guda 
ostera, egubakoitzekoan, biren 
artekoa izan zen: Dark Code, 

infernutik bertatik letaginak 
erakutsiz, versus Asfikzia, tema-
ti, irmo eta jarrera handiarekin, 
amorruz aurre egiten. Tartean 
The Kubersekoak izan genituen, 
emakume ahots bikainarekin 
baina gudaren erdi erdian.

dark code, oineztuak 
Bergararren dunbal bikoitzak 
gerturatu gintuen infernuko atee-
tara gitarren trumoi eta leize 
ilunetik, ahots dardara-eragileak. 
Eta zaleak, lehen lerroan pilatu-
ta, lehen unetik elkarri bultzaka, 
tximak astinduta eta izerdia bota-
tzen ibili ziren. Bejon degiela. 
Amesgaiztoetako eztandak atse-
denerako une gutxi izan zituen. 
Momentu melodiko hunkibera-
goekin eta punteo luzeekin bare-
tu zuten apur bat zilindroa baina 
ez larregi. Gaztetxoak izanik ere 
metalik zorrotzenak laztutako 

nerbioa ekarri zuten. Eta, ikusleek 
saririk balute, Dark Codekoen 
lagunei txapel guztiak, ze borro-
ka koreografiatuak eta guzti 
eskaini zituzten. 

the kubers, atsegin 
Lan nekeza izan zen Kuberse-
koentzat aurrekoek askaturiko 
deabru guztiak antzokitik bidal-
tzea. Monicaren ahotsa izan zen 
exorzitzailea hein handi batean, 
goxotasunez, hasieran, indarra 
neurtuz, hazten joateko, gero.  
Pop-rockak berak eraman zaitza-
keen biderik ezagun eta bisita-
tuenetatik dabiltza, halere, hauek. 
Nirvana, Muse edota The Cram-
berries aitatzen dituzte gustukoen 
artean baina hauen bidea lauagoa 
begitandu zitzaigun.Monikak du 
taldean ostu ezin zaion protago-
nismoa eta akustikoarekin baka-
rrik aretoaz jabetu zenean garbi 

geratu zen hori. Baina esan 
moduan, taldeak osotasunean 
aitzakia gutxi du eta beroketa 
lanak bikain eginda etorri ziren 
Espaloira. Bukaeran bai ezuste-
koa: etxafuegoekin. Bitxia.

Asfikzia, amorru gartsua 
Berehala etorri zitzaizkigun gogo-
ra euskal metalaren labeldun 
talderik ezagunenak, ahotsa bai 
eta planteamendua ere bai. Dei-
garria baina bateriaren tinkota-
sun zeharo fisikoa, zakarra sarri. 
Bestela, espero bezala deskarga 
sekulakoa, Dark Codekoendako 
gerra deklarazio garbia. Hauek 
melodia dute aldeko; eta gitarra 
zorrotz zorrotzak. Grina, amorrua 
eta indarra. Hor irabazi dute, 
Latzen eta Su ta Gar taldeetatik 
asko edanda, itotzeko adina. . 
Gazte baina ideia argiekin eta 
bide luzea egiteko.

Jarrera erakutsi dute eta 
finalean izango ditugu

Xarma, Lord Witch eta Desprezio taldeek joko dute urtarrilaren 14ko finalean
Barikuan izan zen final aurreko azken saioa Dark Code, The Kubers eta Asfikziarekin

The Kubers taldeko kideak, musika erritmoan erabat barneratuta, burua astintzen, Espaloia antzokiaren taula gainean.  |   julio calleja

Bakoitzak berea 
finalean

Finalak ere garbi utziko du 
Danbakan rockak, metalak eta 
punkak balio duela. Estiloari 
fideltasunak eta jarrerak eroan 
ditu taldeak finalera. Oso talde 
diferenteak dira hirurak eta berriz 
ere izango da ezinezkoa 
konparazioak egitea. Bakoitzak 
berean, estiloan onenak balira 
bezala jardun beharko dute. Lord 
Witchekoek teknika zanpatzaile 
eta zuzeneko deuseztatzailea 
dute. Xarmakoek presentzia eta 
kantua onak, txapeldunen ikur izan 
ohi dena eta Despreziokoek 
dagoeneko erabat higatutako 
estiloa defendatzera etorrita ere, 
punkaren garrantzitsuena 
berreskuratu dute, jarrera.
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dark code  |  Bergara

aDituak esana  |  iMANOL SOriANO

"Azkarrak eta bortitzak, labur esateko 
hitz horiek aukeratuko nituzke. Gogor 
jo dute eta ondo, ze ez dute zertan biek 
batera joan. Asko gustatu zaizkit eta 
ikusi da oso prest zeukatela guztia".

entZuleak esana  |  MikEL ALVArEz
"Gaztetasun horrekin hain ondo jotzea 
oso zaila da. Kristoren meritua daukate 
eta nabarmentzekoa da gauza oso-oso 
zailak jotzen ausartzen direla. Sekulako 
maila duten piezak nahi dituzte jo eta 
horrek asko eskatzen du. Perfektu joko 
balute zalantza barik txapeldunak izango 
lirateke. Lan ona egin dute".

kaZetariak esana  |  jON bErEzibAr

"Muturreko metal taldeek sekulako maila 
erakutsi ohi dute Danbakan. Agian estiloa 
bera oso exijintea delako. Ba gazteak 
izanik ere, azterketa oso ondo gainditu 
dute eta dena eman dute oholtzan. Onak 
dira eta izango dira hobeak, gainera".

talDekiDeak esana  |  AiTOr ETXANiz
"Guztia eman dugu ze gu horretara etorri 
gara. Barrutik behintzat itxura ematen 
zuen soinu ona izan dugula eta gustura  
geratu gara. Gure lagunak hor ibili dira 
bolloa egiten. Haiek bai merezi dutela 
saria! Metala ez dago modan baina gaur 
ez zuen ematen".

julio calleja

Asfikzia  |  oñati

aDituak esana  |  iMANOL SOriANO

"Soinu arazoak tarteko, azkenean emai-
tza ez da nahi besteko ona izan. Behintzat 
itxura hori hartu diot. Espresuki hauek 
ikustera etorri naiz aurreko baten gus-
tatu zitzaizkidalako eta azkenean ez nau-
te hainbeste konbentzitu. Gustatu zaizkit 
baina ez naute erabat bete".

entZuleak esana  |  MikEL ALVArEz
"Exekuzioa ona da baina Latzen taldearen 
soinua larregi imitatzen dute eta hori ez 
da ona, influentzia Metallica eta Megadeth 
direla badiote ere; Latzenenak ere horiek 
ziren. Bilaketa lan gehiago egin beharko 
lukete euren estiloa aurkitzeko".

kaZetariak esana  |  jON bErEzibAr

"Latzenekoen ondorengo leialak direla 
garbi erakutsi dute. Luzimenduan agian, 
tarte instrumetal luzeetan, denbora larre-
gi egin dute eta kontzertua aprobetxatu 
beharko lukete estilotik desmarkatzeko, 
deigarri suertatzeko".

talDekiDeak esana  |  ArriET AiALA
"Hau oso motz geratzen da baina gustura 
irten gara egindakoarekin. Guk konfian-
tza handia hartu diogu dagoeneko oholtza 
gainekoari baina hortik kalitatezko ema-
naldi batera, oraindik badago. Hogeita 
hamar minutuko emanaldi batek ematen 
duena ematen du. Gu gustura".

julio calleja

the kubers  |  arrasate

aDituak esana  |  iMANOL SOriANO

"Denok pentsatzen genuen pop talde arin 
baten aurrean geundela baina sekulako 
presentzia izan dute azkenean. Bizitasun 
handia daukatela ikusi da eta hori asko 
gustatu zait. Gitarren lanak du pisu han-
dia emaitza horretan".

entZuleak esana  |  MikEL ALVArEz
"Kontzertu ona izan da eta alde erritmi-
koa nabarmenduko nuke. Melodiak ondo 
eta ahotsa perfekto. Entzulearentzat entzu-
teko erraza den estiloa da baina horrek 
ez die zertan meriturik kendu. Danbakan 
sailkatu barik ere ikusten da etorkizun 
handia izan dezakeen taldea dela".

kaZetariak esana  |  jON bErEzibAr

"Gustu kontua bada ere, arreta gutxiegi 
ematen diote ahotsari eta alde akustikoa 
oso gutxi esplotatzen dute. Emaitza laua 
iruditu zait. Beste konbinazio batekin 
agian emaitza ederragoa izan daiteke, 
buelta pare bat falta zaie".

talDekiDeak esana  |  MONiCA durAN
"Jotzeko sekulako gogoekin etorri gara 
eta primerakoa izan da. Izugarri gustatu 
zait agertokia, oso neurri polita dauka 
gozatzeko. Guk oso ondo pasatu dugu eta 
espero behean ere ikusleek gozatu izana. 
Hori bai, bost abesti dira eta oso-oso labur 
geratzen da emanaldia".

julio calleja

Epaimahaiaren berbak  
dESprEzIo

 Jarrera. Egiten duten horretan sinisten dute eta mezua heltzen da, komunikatzen 
dute. Nahiz eta teknikoki oso onak ez izan, egiten dutena egiten duten moduan 
egiteak handiagoak egiten ditu.

 Freskotasuna. Horixe daukate eta kontzertu dibertigarriak egiten dituzte. Dituzten 
baliabide gutxiekin moldatzen dira bestelakorik behar gabe. Nahi dutena egiten 
dute, gustatzen zaiena. 

 'Do it yourself'. Bada ordua XXI. mendean Do It Yourself edo 'egizu zuk zeuk' 
errebindikatzeko. Naturaltasun handia dute. Koherenteak dira. Punka oraindik 
bizirik egotea poztekoa da.

xArmA
 Jarrera soberan. Guztia kontra izan zuten, ehunka arazo tekniko, eta oztopo horiek 
guztiak erraztasunez eta solturaz gainditu zituzten, animu handiz eta emanaldia 
bertan behera utzi gabe, ezertan eragin gabe.

 Dena. Gauzak ondo egiten dakite eta ondo pasatzen dute. Guztia ematen dute. 
Teknikoki oso ondo. 

 Mezua daukate. Kantu onak dituzte, garapen eta aldaketa nabariekin. Asko 
transmititzen dute. Indarra daukate. Presentzia eszeniko indartsua. Benetan 
xarma daukate. 

lord wItcH
 Sinetsiak. Erabat sinisten dute egiten dutena eta hala bizi dute. Horregatik, asko 
transmititzen dute, ikusle-entzuleari heltzen zaio egiten dutena.

 Estiloa muturreraino. Euren estiloa, heavya, muturreraino defendatzen dute. 
Koherenteak dira. Birtuosoak dira, oso ondo jotzen dute. 

 Taldea. Taldea dira, oso konpenetratuta daude. Taularatze oso zaindua, detaileak 
asko zainduta. zuzenean asko irabazten dute eta ikuskizuna ematen dute, 
ikuskizuna dira.  
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Desprezio
Xarma
lord Witch
athom  rumba

HURRENGO 
KONTzERTUA

IrAtxE ArrEgI
BerGara

mIrArI lArrAñAgA
BerGara

xABIEr EtxEBArrIA
oñati

IñAkI BItErI
arrasate

frAn gAlAn
arrasate

"Harrituta nago gerturatu den 
jende mordoaz. Giro ederra egon 
da. zaila da baloratzea eta talde 
bakoitzak gustuko duena ahalik 
eta ondoen egiten du eta hor ez 
dago sartzerik. Ni gustura egon 
naiz, hori bai".

"Sarri pentsatu ohi dut talde 
gazteetan zarata ateratzea, 
besterik ez dutela egiten. Talde 
honekin konturatu naiz ezetz. 
Gurasoek sarriago etorri beharko 
genuke halakoetara. Badakite 
ondo zer egiten duten" .

"Kubersekoak ez nituen ezagutzen 
eta asko gustatu zaizkit itxura 
baino egur gehiago eman dutelako. 
Asfikzia ikustera etorri bagara ere 
hauek asko gustatu zaizkigu. 
Kontraste handia egoten da 
Danbakan eta gustuko dut hori".

"Talde guztiak gustatu zaizkit eta 
batez  ere The Kubers. Talde oso 
diferenteak dira eta oso zaila da 
elkarren arteko konparaketa 
egitea. Dark Codeko gitarra joleak 
gaztea izanik ere oso ondo jo du. 
Harritu egin nau".

"Hemen sekulako giroa egon da. 
Dark Codekoak ikustera etorri 
nahiz bateria jotzailea lehengusu 
dut-eta. Ikaragarri ondo egin dute.  
Lehen aldia izan da Danbakan eta 
itzuliko naiz seguru Dark Code 
sailkatzen bada".

IxIlpEkoAk

ELGETAKO 
GIRO HOTzA 

BEROTUz

MAIDEr

ArrEgI

Danbakako azken 
final aurrekoan, 
metalaren eta 

thrasharen jarraitzaileak, 
guztietan fidelenak direla 
garbi gelditu zen. dark 
code taldearen zaleak 
lehen riff gogorrekin 
saltoka, bultzaka eta 
oihuka ikusi genituen. 
Harritu ninduena, lehen 
ilaran neska talde bat 
horren sutsu, dena ematen 
ikustea izan zen.
Bejondeiola koadrilari!

Eta muturreko doinu 
bortitzetatik, kubers 
taldearen goxotasunera. 
nirvana edota muse talde 
handien jarraitzaileak 
direla kontatu ziguten, eta 
igarri zen taldearen 
pop-rock eta indie 
doinuetan. Arrasate eta 
Soraluzetik datorren taldea 
gustura entzun genuen. 
Abeslariak, tarteka, 
russian red ere 
gogorarazi zigun. Bukaera 
ikusgarria eskaini ziguten 
piroteknia eta guzti!

Gaueko sorpresa 
Asfikzia; punteo landu eta 
indartsuekin, gogoz atera 
ziren oholtza gainera. 
Bateria jotzaile berriarekin 
lehen zuzenekoan bikain 
aritu ziren txantxikuak. 
Danimarkatik propio etorri 
zen gainera bateria-jotzaile 
ohia, taldea ikustera. 
%100 heavy-metal 
intentsua, latzenen 
hasierako garaiak ekarri 
zizkiguten gogora. 
Heavyaren grina berezkoa 
dute; nola ez, iturri onetik 
edan dute-eta oñatiarrek.

Asfikzia taldeko kideak. dark codeko abeslaria.

Asfikziako bateria.

Ikusleak gogotsu, dark coderen kontzertuan.

dark code.

the kubers taldeko monika.

the kubers taldeko kideak, lerrokatuta.

dark code taldeko bateria-jolea.

the kubers taldea.

the kubers.
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Abantailaz betetako kluba!

Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | 2011 urteko bazkidetza: 48 euro.
www.goienakluba.com

Zozketa bereziak 2011n 

opari ederrak zure esku!

gabonetan oparitu txartela

 Gabonetarako opariren bat falta bazaizu, aukera paregabea duzu: 
oparitu Goiena Klubeko txartela.

 Urtean 48 euro ordainduta askotariko abantailak izango dituzu. 

Irabaz itzazu 350 €
 2011rako oparien artean 350 euro 
zozketatuko ditugu.

 Otsailaren 28a baino lehen bazkide 
egiten direnen artean egingo dugu 
zozketa.

home cinema zuretako
 2011n bazkide izaten jarraitzen dutenen fideltasuna sarituko dugu.
 Otsailaren 14an Home Cinema bat zozketatuko dugu bazkide izaten jarraitzeko erabakia 

hartzen dutenen artean.
 Ezaugarriak dira: Panasonic SC-PT350W DVD Home Theater Sound system.

ArrItxu BArruSO  |  arrasate

Mondragon ala Arrasate? Binomio 
gatazkatsua izan ohi da eta hori-
xe da Doke antzerki taldearen 
antzezlan berriak planteatzen 
duen dilema. Mondragon hiria 
sortu zeneko 750 urteurrena umo-
re kutsuarekin ospatu nahi izan 
dute Dokekoek Iragana iragan 

antzezlanarekin. Identitateaz hitz 
egiten digu Jose Mari Velez de 
Mendizabalek idatzitako eta Itziar 
Rekaldek zuzendutako antzezla-
nak; herrien eta herritarren 
identitateaz, besteak beste.

Bada, Doke antzerki taldeak 
zapatu iluntzean estreinatu zuen 
Iragana iragan antzezlana Arra-

sateko Amaia antzokian eta ber-
taratutakoen barre algarak ate-
ratzea lortu zuten. Aktoreek lan 
bikaina egin zuten eta antzezle 
profesionalei inbidiarik ez edu-
kitzeko moduko emanaldia egin 
zuten. 

Ordubeteko emanaldiaren 
ostean, taula gainean jardundako 

hamabi aktoreek ikusleen esker 
on zintzoa jaso zuten. Txalo zapa-
rrada itzela izan zen, eta baita 
muxu eta besarkadak ere. Zapa-
tuko estreinaldiaren ostean, 
domekan Iragana iragan antzez-
lanaren bigarren emanaldia egin 
zuten Doke taldekoek.

debagoienean bira txikia 
Arrasateko estreinaldiaren ostean, 
herritik kanpo ere taularatuko 
dute antzezlan berria Gabonetan; 
hain justu ere, Doke antzerki 
taldekoak Aramaioko kultura 
etxean izango dira abenduaren 

26 eta Aretxabaletako Arkupen, 
berriz, abenduaren 30ean. Bi 
herrietan ere emanaldiak 20:00e-
tan izango dira.  Mondrautarrak eta arrasatearrak

kronika

Doke antzerki taldeko aktoreak zapatuan Iragana Iragan antzezlanaren estreinaldian.  |   julio calleja

ANTzErkiA

'iragana iragan'

taldea: 
doke antzerki taldea.
non: Amaia udal Antzokian.
eguna: zapatua, abenduak 18.
iraupena: Ordubete.

fItxA
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ArrItxu BArruSO  |  BerGara

Bergararrek Udal Pilotalekua  
bete egin zuten zapatu gauean 
Gabonetako kontzertua ikusteko. 
Herriko abeslari eta musikariek, 
beste behin ere, aho zabalik utzi 
zituzten ikusleak. Udal Musika 
Bandak Jacob de Haan konpo-
satzailearen Virginia obrarekin 

ireki zuen kontzertua. Abesbatzen 
txanda etorri zen gero; Imanol 
Urtzelairen zuzendaritzapean 
Aritzeta abesbatza eta Aitor 
Biainek zuzenduta Bergarako 
Orfeoia.

Kontzertua amaitzeko, urtero 
moduan guztiak elkarrekin aritu 
ziren Orkestra Sinfonikoarekin 

batera. Alfredo Gonzalez Chirla-
que zuzendariak Avatar filmaren 
soinu banda aukeratu zuen aur-
tengo kontzertua bukatzeko. 
Amaiera ezin hobea, zirraragarria 
izan zen, eta Ainara Ortega bakar-
lariaren ahotsak, momentu batean, 
beste mundu batera eroan zituen 
pilotalekuko ikusleak. 

Gonzalez Chirlaquek eginda-
ko James Hornen konposatzai-
learen obraren moldaketa lehen 
aldiz entzuteko aukera izan zen 
zapatuan Bergaran. Avatar abes-
tia amaitu ostean txalo zaparra-
da amaiezina izan zen. 

Ohitura den moduan Gabo-
netako kontzertua Hator Hator 
eta Adeste Fideles abestiekin 
amaitu zuten.

gabon giroa aste bukaeran 
Bergarakoa baina ez da izan aste-
buruan Debagoienean egin den 
kontzertu bakarra. Atzo Oñatiko 
parrokian herriko musikari eta 
abesbatza guztiak batu ziren. Udal 
Musika Bandak, Oñati Abesbatzak, 

Parrokiako Koruak, Ganbarak, 
Ganbara Txikik eta Txantxiku 
ikastolako abesbatzak Gabon giroa 
ekarri zuten herrira.

Egubakoitzean, berriz, herrie-
tako musika eskoletako gaztetxoen 
txanda izan zen. Kontzertuak egin 
zituzten Bergaran, Eskoriatzan 
eta Arrasaten. Antzuolan gaur 
arratsaldean egingo dute emanal-
dia, 18:30ean Torresoroan. 

Bestalde, Bergarako Orfeoiak 
kontzertua eskainiko du aben-
duaren 23an Mariaren Lagundia-
ko elizan, 20:00etan. Kontzertua 
urtean zehar hil diren orfeoikideei 
eskainiko zaie, bereziki Migel 
Moñux, Jose Mari Juldain eta 
Jesus Berroyari. 

herrietako banda eta abesbatzek 
gabon giroa ekarri dute asteburuan
Bergarako pilotalekua goraino bete zen Gabonetako kontzertua ikusteko

Oñatin Gabonetako kontzertua egin zuten atzo iluntzean parrokian.  |   julio callejaAvatar filmaren soinu bandarekin amaitu zuten Bergarako Gabonetako kontzertua.  |   j.c.
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1. etXebiZitZak

101. salDu

altsasu. Etxe adosatua salgai. 
Hiru solairu, lorategia eta gara-
jea. Erdi jantzita eta berrikuntze-
kin. deitu 616 92 44 70 edo 676 
85 51 70 telefonora. 

aramaio. Aukera paregabea. 
2001eko etxebizitza salgai. 70 
metro koadro. garaje itxia. gan-
bara. zuzenean bizitzera sartze-
ko moduan. Aita gabirel kalean. 
177.300 euro. 656 73 13 21

arrasate. Erguin kalean etxe-
bizitza salgai. Hiru logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. 
205.000 €. 606 86 71 97

bilbo. Etxe handia eta eguzki-
tsua salgai bilboko basurtu 
auzoan. Ospitaletik gertu eta 
tren geltokiaren ondoan. basur-
tuko beheko partean dago, 
indautxu ondoan. 180.000 
euro. Aukera paregabea! deitu 
635 72 79 37 telefonora.

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. deitu 696 25 
50 83 telefonora 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 ), gresa, 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 . 
215.000 euro. 607 71 53 53 

Durango. Atiko zoragarria 
salgai durangoko alde zaharrean. 
duela urte eta erdi erabat berriz-
tatua. Erabat jantzia. 2 logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. 
kapritxosoa. Etorri ikustera! 659 
42 58 90

Durango. Sasikoa kalean. 71 m2 
ko pisua. 3 logela, komuna, egon-
gela jangeleta sukaldea. 2 balkoi. 
kalefakzioa ere badauka. kama-
rotea eta garajea. prezio oso ona. 
679 38 23 69. Sorkunde.

Durango. kalebarrian, 74m2. 
3 logela, despentsa, saloia, 
sukaldea eta komuna. Errefor-
matuta, oso polita. kamarotea. 
ikusi gura badozu deitu konpro-
mezu barik: 696 39 73 87

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

etxarri aranatz. pisua alokagai 
edo salgai. 84 m2, 3 logela eta 
berriztatua (berogailua, leihoak). 
Alokatzeko 360 euro, eta sal-
mentaren prezioa 108.000 
euro. Hots egin 654 23 41 02 
telefonora.

eskoriatza. 47 metro koadroko 
apartamentua salgai. Logela bat. 
Sukaldea jantzia. garajearekin. 
Hiru urteko eraikuntza. 21:00e-
tatik aurrera deitu, mesedez. 
650 95 56 44

iurreta.Etxea salgai askondo 
kalean. 210.000 euro. 78 m2, 
3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. igogailua badago. 
garajea ere bai, gura bada. 94 
681 19 48.

oñati. 67 m2ko etxebizitza 
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. 60 m2ko apartamentua 
salgai erdigunean. Hiru logela, 
komun bat eta sukalde egonge-
la. Nahiko berria eta jantzia. 651 
70 90 53

oñati. 60 m2ko etxebizitza 
salgai San Lorentzon. bi logela, 
komun bat eta sukalde egonge-
la. jantzia eta berritua. 192.000 
e u r o .  d e i t u  2 0 : 0 0 a k  e t a 
22:00ak artean, mesedez. 699 
78 47 49

 oñati. Etxaluzen etxebizitza 
salgai. Sukaldea, jangela egon-
gela, lau logela, bi bainugela, bi 
balkoi, trastelekua ganbara eta 
garajea. 647 24 80 02

103. errentan eMan
aramaio. Etxebizitza bi ematen 
dira errentan. bata, handixea-
geoa, pedro ignazio barrutia 
kalean. bestea, txikixeagoa. 647 
22 09 38

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. 617 17 18 23

arrasate. zarugalde kalean 
etxebizitza ematen da errentan. 
Sukaldea, egongela, bi komun 
eta bi logela. berokuntza eta 
igogailuarekin. 656 75 00 94

atxondo. Atxondon bi logela 
alokatzen dira, komunareko eta 
sukalderako eskubidearekin.666 
82 95 10

beasain. beasaingo erdialdean 
etxebizitza bat alokatzen da. 
686 80 14 12.

Durango. durangon pisua 
konpartitzeko laguna behar da. 
679 62 04 47

etxarri aranatz. pisua alokagai 
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. 

oñati. San Lorentzon etxebizi-
tza ematen da errentan. Hiru 
logela, bi bainugela, egongela 
eta sukaldea. 650 56 62 06

 
104. errentan hartu

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

arrasate. Arrasatear neska 
langile eta arduratsua naiz, eta 
etxea hartuko nuke errentan 
arrasate erdialdean. 500 euro 
arte ordainduko nuke. Mila esker. 
iraia.606 74 42 37.

bergara. Etxebizitza hartuko 
nuke errentan. 450 500 euro 
ordain ditzaket hilean. 699 66 
33 63

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

eibar. bikote bat gara eta pisua 
(1 2 logela)edo apartamentua 
alokatu nahi genuke eibarren. 
600 euro inguru ordaintzeko 
prest gaude. deitu 645 72 86 
73. 

105. etXeak osatu
arrasate. Lau logelako etxebi-
zitza osatzeko pertsona bat 
behar da. bertan langileak bizi 
dira. 653 71 44 57

arrasate. irakasle ikasketak 
egiten hasiko garen bi ikasle 
gara, enara eta amaia, eta hiru 
logelako etxebizitza osatzeko 
pertsona bat behar dugu. Etxea 
egoera onean dago, 200 euro 
izango lirateke pertsonako (gas-
tuak aparte). Etxeak bainugela, 
sukaldea eta 3 logela ditu, indi-
b i d u a l a k  e ta  ba ko i t z a  b e re 
idazmahaiarekin. deitu 695 71 
92 38 telefonora

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu errentan. dei-
tu 630 71 35 83 telefono zen-
bakira.

arrasate. Logela ematen da 
errentan. interesatuok deitu 619 
78 63 41 telefono zenbakira

arrasate. Logela bat ematen 
da errentan erdigunean, ikas-
leentzat edo beste edozeinen-
tzat. deitu 648 86 05 49 edo 
666 68 00 04 telefono zenba-
kietara.

arrasate. Erdigunean pisua 
osatzeko pertsona bat behar 
dugu. Hilean 200 euro, gastuak 
barne. iñaki. interesatuok deitu 
608 49 89 93 telefono zenba-
kira.

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu alokagai Arra-
saten.interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 630 71 35 83.

arrasate. ikasleendako logela 
ematen dut errentan, komun 
partikularrarekin. unibertsitate-

tik gertu, erguin auzoan. 648 19 
10 38

bergara. Logela ematen da 
errentan. Emakume batentzat, 
nahiago. Sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin. 650 62 12 
94

Donostia. bi neska langile 
pisukide bila gabiltza: urtarrila-
ren 1etik aurrera sartzeko eta 
denbora luzerako nahi genuke. 
Hobe langilea bada; hiru logele-
tako pisu Ametzagainan dago 
egia kaletik gertu. deitu 615 71 
71 55 telefonora arratsaldeko 
18:30tatik aurrera

oñati. pertsona baten bila nabil 
etxea osatzeko. 606 15 11 47

oñati.  Logela bat alokatuko 
nuke. 606 15 11 47

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

 2. garaJeak

201. salDu

aretxabaleta.  garaje itxia 
salgai Santakrutz 25 27an. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 630 46 36 71

berriz. garajea saltzen de 
berrizen. itxita. Argia eta ura 
(azpiegitura berriak). Ate auto-
ma ti koa ,  ba i nu a ,  txoko e ta 
bodega txiki bat. 41m2. 2 edo 3 
kotxe. 615 75 21 36

Durango. garajea (marrak) 
alokatzen dut durango erdian, 
landako 7 kalean (madalena 
a u t o b u s  g e l t o k i a  d a g o e n 
tokian).625 92 10 57

etxarri aranatz. garaje par-
tzela alokatzen da plaza aldean. 
652 26 28 18.

202. errentan hartu

oñati. garajea hartuko nuke 
errentan san juan kale inguruan. 

berdin da itxia izan ala ez. 627 
62 12 55

 
203. errentan eMan

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan ibargarai etorbidean. 
deitu 679 74 00 61 telefono 
zenbakira

 3. lokalak

301. salDu

etxarri aranatz. plazako lokal 
bat eskualdatzen da. 948 46 
03 12 edo 619 96 80 41. 

 4. lana

401. eskaintZak

Debagoiena. Emakume eus-
kaldun bat behar da emakume 
heldu bat zaindu eta etxeko lanak 
egiteko.696 46 03 85

 

402. eskaerak
arrasate. Emakumea gertu 
orduka zein etxean bertan bizi 
izanda nagusiak edo umeak 
zaintzeko, baita garbitasun lanak 
egiteko ere. 680 30 24 64

arrasate. Neska gertu ume zein 
nagusiak zaintzeko edo elkarteak 
garbitzeko. Esperientzia daukat. 
Ordutegi malgua. dorleta. 618 
00 08 28 edo 943 79 82 43

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. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 619 78 63 41

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

arrasate. Neska boliviarra 
lanerako gertu. Etxean bizi izaten 
edo asteburuetan. Legezko 
dokumentu guztiekin. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 618 14 71 34

arrasate. Hemengo neska bat, 
lanerako prest: etxeak garbitze-
ko, umeak zaintzeko edo edozein 
lanerako prest nago, orduka ere 
bai. 659 55 27 16.

arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu, orduka plantxa zein 
garbiketa lanak egiteko edo ume 
eta nagusiak zaintzeko. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 699 54 17 27.

arrasate. Nagusi zein umeak 
zaintzen eta garbiketa lanak 
egingo nituzke. gauez zein 
egunez. 618 14 71 34

arrasate. Asteburu eta jaiegu-
netan lan egiteko gertu: garbi-
tasun lanak, nagusiak edo 
umeak zaintzeko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 682 31 97 37

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

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

arrasate. gazte bolibiarra lan 
bila dabil, edozertarako gertu.  
deitu telefono honetara: 689 
64 32 15

arrasate. Emakume ardura-
tsua gertu nagusiak zaintzeko. 
635 00 58 17

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

arrasate. Neska euskalduna, 
haur hezkuntza ikasketak buru-
tutakoa, umeak zaintzeko gertu. 
Esperientziaduna. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 615 76 19 82

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

bergara. Emakumea gertu 
etxeak garbitzeko eta baita 
sukaldari laguntzaile lanetan 
aritzeko ere. interesatuok deitu 

telefono zenbaki honetara: 665 
75 41 32

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 bat gertu 
goiz eta arratsaldez umeak edo 
nagusiak zaintzeko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
610 34 97 88.

bergara. Emakume gaztea 
haurrak zaintzeko gertu. Ordu-
tegi aldetik arazorik ez. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 673 22 38 00

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. 665 75 41 
32,

bergara. Emakume euskaldu-
na gertu, umeak zaintzeko. 
Haurtzaintza titulua eta espe-
rientzia daukat. 688 65 30 62 
(Arantzazu).

bergara. Esperientziadun 
neska umeak zaindu edo etxeko 
lanak egiteko gertu. 665 75 41 
32

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

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

Durango. Neska euskalduna, 
etxeko lanak, portalak zein taber-
nak garbitzeko prest. durangal-
dean. kotxea dut. 946 81 71 
74

Debagoiena. bertako neska 
esperientziaduna gertu astebu-
ruetan nagusiak zaintzeko. 

deitu telefono honetara: 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, nagusieilagun-
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 euskaldu-
na gertu goizez etxeko lanak 
egiteko . 616 68 02 18

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,

Debagoiena. Emakume eus-
kaldun bat behar da emakume 
heldu bat zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. 696 46 03 85

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

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

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

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

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

Debagoiena. Neska gertu 
garbiketa lanak egin edo etxean 
bizi izaten zeinbestela 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 bestelakolaneran 
jarduteko. 689 88 80 23

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

Debagoiena. Musika jartzen 
dut ezkontza ta festetan prezio 
interesgarriak. idatzi helbide 
honetara: nahiz13@gmail.com 
edo deitu. 663 72 78 23

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu manikura eta pedikura 
egiteko. 12 euro. Telefonoa: 654 
79 07 58

Debagoiena. Edozein laneta-
rako gertu nengoke. Ordutegi 
malgua. beatriz. Telefonoa: 610 
99 70 46

Debagoiena. Esperientziadun 
emakume gazte batek hainbat lan 
egingo lituzke: etxeko lanak, etxeak 
garbitu, sukaldari laguntzaile, 
zerbitzari... 663 46 93 60

Debagoiena. Askotariko obrak 
egiteko gertu gaude; besteak 
beste, denetariko margotzeak, 
parket flotatzaileak, harrizko 
h a r r e s i a k  e t a  p l a d u r r e z k o 
sabaiak. prezio merkea. 675 70 
00 02665 70 10 57

Debagoiena. Lokal, baserri eta 
denetariko egoitzak garbitzeko 
prest gaude. 675 70 00 02665 
70 10 57

Debagoiena. Emakume batek 
garbiketa lanak egin edo nagu-
siak zainduko lituzke asteburue-
tan.699 09 46 26

Debagoiena. gizona gertu 
edozein lan egiteko.Telefonoa: 
646 27 70 46

Debagoiena. bergara edo 
arrasate. Mutila gertu sukalde 
laguntzaile, zerbitzari, garbike-
tan edo nagusiak zaintzen jar-
duteko. Esperientziaduna eta 
legezko paperekin. Telefonoa: 
634 84 41 94

D e b a g o i e n a .  N a g u s i  e ta 
umeak zaintzen edo garbiketa 
lanetan jarduteko prest nago. 
638 89 98 60

Debagoiena. Neska gaztea 
gertu lan hauetarako: zerbitzari 
(hiru urte eta erdiko esperien-
tzia), garbiketa lanak (etxeak, 
atariak eta abar) edota ume 
zaintzaile. 664 37 49 85

Debagoiena. Neska gertu 
etxeko lanak egiteko, garbiketa 
lanetarako, laguntzaile jardute-
ko eta nagusi edo umeak zain-
tzeko. Legezko paperak dauzkat. 
648 01 40 94943 08 20 79

Debagoiena. Neska gaztea, 
lanerako gogo handiz, gertu 
etxeko lanak egin, ume edo 
nagusiak zaindu edota bestela-
ko lanetan jarduteko. Ana maria. 
943 79 90 21 620 83 59 50

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu ile apaindegian lan egiteko 
edo garbiketa zein nagusien 
zainketarako. 619 23 37 30

Debagoiena. gizona gertu 
eraikuntzan jarduteko (erakuntza 
ofiziala naiz) edota garbiketa 
lanetarako. 639 41 68 38

Debagoiena. Mutila gertu 

gabonetan zehar edozelako 
lanetan jarduteko. Telefonoa: 
654 98 69 14

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

Debagoiena. geriatria lagun-
tzailea,  pertsona nagusiak 
zaintzeko gertu. baita gaixoak 
ospitalean zaintzeko ere, gauak 
barne. 08:00etatik 15:00etara 
e d o  2 0 : 0 0 e t a t i k  g o i z e k o 
08:00etara egingo nuke lan. 
Mirian. 646 05 58 88 / 943 79 
79 49

Durango. goizez umeak edo 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. 665 71 74 58 edo mai_egi-
dazu@hotmail.com

Durango. pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzen lan egingo 
nuke, interna edo externa modu-
ra. baita sukaldari moduan ere, 
jatetxeetan. 628 00 22 17

5. irakaskuntZa

501. Jaso
gitarra eskolak. jasoko nituz-
ke Arrasaten. 657 71 74 82.

 
502. eMan

andoain. Lehen hezkuntzako 
irakasleak klase partikularrak 
emango lituzke andoainen edo 
inguruko herrietan. 675 70 04 
57943 30 03 56. Xabier.

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

arrasate. Eskola partikularrak 
ematen ditut. dbH eta batxiler-
go mailak barne. itsaso. 699 39 
20 20 edo 943 79 78 96

arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen ditut. Maila guztiak, sei 
urtetik aurrera. Arantxa. 688 64 
12 56

arrasate. ikasgai guztietan 
eskola partikularrak ematen 

ditut. Lehen hezkuntza, dbH... 
Aisialdi titulua daukat. 661 35 
49 28

arrasate. Neska euskalduna 
LHko eskola partikularrak ema-
teko gertu. 615 76 19 82

arrasate. Neska gazte euskal-
duna. Lehen hezkuntzako ikas-
leei ikasketetan laguntza ema-
teko prest.616 32 73 08.

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

azpeitia. EgA ko azterketarako 
zein beste hizkuntza eskakizu-
netako azterketetarako jendea 
prestatzen dut. Euskararen ira-
kaskuntzan esperientzia dut. 
Euskaltegiko irakaslea naiz. 
gipuzkoan barrena mugitzeko 
prest nago. 4. H. E.daukat. 645 
71 85 78

azpeitia. Euskarako klase 
partikularrak ematen ditut, 
besteak beste, behar hauek 
dituztenentzat: ega edo hizkun-
tza eskakizun bat atera nahi 
duenari, bere euskara maila 
idatzia edo ahozkoa hobetu nahi 
duenari, eskolan euskara ikas-
gaia gainditzeko arazoak dituen-
ri, eta abar. Majisteritza eta 4. 
H. E. dauzkat,  eta euskaltegiko 
irakaslea naiz. gipuzkoa osoan 
mugitzeko prest. kontaktua, 
645 71 85 78

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

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

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

bergara. Neskaeuskalduna, 
haur hezkuntzan diplomaduna, 
lehen hezkuntzako eskola parti-
kularrak emateko prest. 676 41 
12 58

bergara. goizez etxera joanda 
ingeleseko eskolak ematen ditut. 
gurasoei zuzendutako eskolak, 
ohiko maila lortzeko. pazientzia 
handia daukat. Telefonoa: 679 
74 00 61

bergara. ingeleseko eskola 
partikularrak ematen ditut. 
Maila guztiak. Azterketak gerta-
tzeko ere bai. 618 91 32 89

bilbo.  psikopedagogian lizen-
tziatua den neskak klase parti-
kularrak ematen ditu bilbon. 639 
52 86 79

Donostia. panderoa, kainabe-
ra eta txaramelak. Asteazken 
goizetan, donostiako Arrano 
beltza euskal tokian (ikatz kalea, 
10) informazio gehiago: arrano-
koikastaroak@gmail.com

Donostia. klase partikularrak 
lehen hezkuntza eta dbHko 
ikasleentzat. Esperientzia han-
diko irakaslea, heziketa berezian 
diplomaduna eta gizarte eta 
kultur antropologian lizentzia-
duna. behar izanez gero, jarri 
nirekin harremanetan: 628 04 
15 26.

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

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

6. Motorra

601. salDu
ondo zaindutako Volswa-
gen polo autoa. jabe bakarra 
izandakoa. beti garajean gorde-
takoa. 626 23 93 98.

opel vectra. 2.2 dti, 16v gts 
a u t o a  s a l g a i .  2 0 0 4 k o a . 
105.000km. iat eta errebisioak 
eguneratuta. 7.500 euro, nego-
ziagarri. Xabier. 647 51 52 54

Mercedes viano. Cdi 2.2 
ambiente. 150 zp. 7 lagunenda-
ko eserlekuak. Olio azterketa 
2010eko urrian eginda. 2008-
ko urrian matrikulatua. 30.500 
km. ia berria.688 65 21 19

opel vivaro. Lo egiteko pres-
tatuta dagoen Opel Vivaro fur-
goneta salgai. gutxi erabilita eta 
extraugarirekin (berokuntza, 2. 
bateria, toldoa, bizikletak era-
matekoa, isotermoak, 3 pertso-
nendako ohea, eserleku girato-
rioa, komuna,...). kontaktatzeko 
telefonoa: 665 70 75 35

Vw multivan 2500 tdi sal-
gai. Vw multivan 2500 tdi 
salgai. 15.000 euro negoziaga-
rriak.647 91 93 56

Vw transporter furgoneta 
salgai. Vw transporter furgo-
neta salgai. 1,9 turbo diesela. 6 
plaza. 2000ko abenduan matri-
kulatua. udaleko zerga 2011ko 
ekainera arte ordainduta. iat 
(iTV) otsailera arte. 180.000 
km. 6.590 euro. Telefonoa: 678 
30 42 02

Yamaha jog scooter bat 
salgai. Yamaha jog motorra 
salgai. 2.000 km. iata pasatuta. 
Ezer aldatu barik, dena originala. 
beti egon da garajean. strato-
kaster@gmail.com. Telefonoa: 
650 17 22 85

 

7. aniMaliak

701. salDu
indioilarrak. bi indioilar ekolo-
giko salgai. 18 -20 kilokoak. 200 
euro. deitu 669 41 69 46 tele-
fono zenbakira

Zaldiak.  zaldi arabiarra eta 
moxal emea salgai, euren doku-
mentazioarekin. 675 70 85 74

oilogorretako txarkurra 
salgai. Oilagorretarako txakur 
emea, setterra. 7 urtekoa. 350 
eurotan saltzen dut. interesa-
tuek, deitu 943 01 65 78 tele-
fono zenbakira.

 

703. eMan
artzai txakurrak opari. gor-
beiako euskal artzai txakur kuma 
emeak oparitzen ditut, mustur 
baltza eta gorputza kanela kolo-
rekoa. Ama oso trebea asto eta 
zaldiekin, eta aita ardiekin. 
Lemoan daude, ikusteko inongo 
pega barik. Azaroaren 14an 
jaioak. Ainhoa: 646 21 19 71

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

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 deitu650 80 76 72 telefo-
nora.

8. Denetarik

801. salDu
errepideko bizikleta saltzen 
dut. Orbea onix. 2009koa. 
karbonozko tijaduna, 54 neurri-

koa. Shimano 105 aldagailuare-
kin eta compact sistemare-
kin.645 00 56 81.

eskiatzeko botak salgai. 
Estreinatzeke. Nordica etxekoa, 
easy move sx modeloa, nesken-
dako, 24,5 neurrikoak. prezio 
interesgarria. 626 64 63 34

Ping pongeko mahai profe-
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

ekonomika. Lakuntza clasic 
markako ekonomika. Egoera 
onean eta oso gutxi erabilia.  
649 51 09 41

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

izozkailu bertikala salgai. 
izozkailu bertikala salgai. 125 
euro. 679 38 23 69

logelako altzari berriak 
salgai. 1,35eko forjako ohea, 
2 gau mahai, 2 lanpara, nordikoa, 
izarak, koltxoia, somierra... dena 
estreinatzeke, oso oso polita da. 
Etorri ikustera konpromisorik 
gabe. Furgonetarik ez badauka-
zu, galde egidazu! Telefonoa: 
606 21 37 18

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

g a b o n e ta r a ko  ka p o i a k 
salgai elorrion. gabonetarako 
kapoiak salgai, 4 6 kg bitarte-
koak. Labarako prest. 626 76 
10 10 edo 686 81 02 03

home cinema salgai. 943 
79 60 89

olympus e 510. argazkika-
mera salgai. bi objetibo (14 
42mm eta 40 150mm. bateria, 
kargadore bat, kableak, Lowepro 
poltsa eta tripodea. Xd txar-
tel1gb eta 2gb. guztia 450 
eurotan baina  beti ere merketu 
ahal da. 687 56 07 09  jon

emisore termikoa. 10 ele-
mento (1.300w). berria. pro-
gramatu daitekeen termostato 
digitala. 696 26 71 65

ordenagailua eta home 
cinema. packard bell ordena-
gailua eta home cinema, philips 
etxekoa, salgai. Telefonoa: 943 
79 60 89

i nva ca re  d rag o n  g u rp i l 
aulki elektrikoa salgai. 
invacare dragon gurpil aulki 
elektrikoa salgai. bi hilabetean 
erabilita; garantia dauka (2012 
7), eta oso ondo zainduta. Estre-
natu barik dagoen dutxarako 
aulkia opari (tolesgarria eta 120 
euro balio du). prezioa: 1.500 
euro. Telefonoa: 656 773 604 
(arratsaldez). E posta: oscrod-
lar@yahoo.es

Mahaiko ordenagailua sal-
gai.   Asus p5g c m x/1333 
E2140 2gb 400gbÈ mahaiko 
ordenagailua saltzen dut. guztiz 
ekipaturik (plasmako pantaila, 
altabozak...). 2 urte eta erdi ditu 
eta oso egoera onean dago. 
prezioa 230 euro. Telefonoa: 
670 52 58 74

kotxeko lau gurpil salgai. 
185/60r14 82h. g. grip, erdi 
prezioan. 1000km. Telefonoa: 
627 10 25 12

llantak eta erruberak sal-
gai. 16 pulgadako llantak salgai 
eta euren gurpilak. 195x50x16. 
Aukerazkoa llantak bakarrik edo 
gurpil osoa erostea. deitu hona-
ko telefono zenbaki honetara: 
600 04 40 23

Play estation salgai. play 
estation 2 saltzen dut, bi mando, 
multitap ,lau jokalari aldi berean 
jolasteko,play stationa  gorde-
tako maleta orijinala,eta jako 
sorta,pro evolution soccer2010, 
originala, fifa 2003 originala,-
moto gp4,3,2,originalak,snk 
arkade clasic vol1 originala,colin 
macrae rally2004 originala, 
formula one 2005,2006 origi-
nalak. gero joko pirata joko 
batzuk era baditut,gehiago jakin 
nahi baduzue deitu telefono 
honetara.687 56 07 09 jon

 

802. erosi

elurretako erraketak. biga-
rren eskuko elurretako erraketak 
erosiko nituzke.628 51 22 78.

inkubadora. bigarren eskuko 
inkubadora bila nabil, txitak eta 
galeperrak ateratzeko. deitu 
honako telefono zenbaki hone-
tara: 686 50 06 92.

 

806. galDu

irakurtzeko betaurrekoak. 
Abenduaren 9an, eguena, galdu 
nituen bergarako industrialdetik 
kiroldegirako bidean. Aurkitu 
badituzu, deitu zenbaki honeta-
ra, mesedez. 943 76 28 35.

Pultsera. joan zen azaroaren 
25ean perla urdindun urrezko 
pultsera galdu nuen kontzezino 
eta Erguin artean. Norbaitek 
aurkituko badu deitu mesedez 
zenbaki hauetara: 675 71 75 14 
edo 943 79 42 65. 

urrezko katea.  bergarako 
domingo irala kalea eta Telesfo-
ro Aranzadi artean urrezko katea 
eta zintzilikaria galdu nuen. 
Norbaitek aurkitu baditu, mese-
dez deitu. Ordainsaria egongo 
da. Teresa. deitu honako telefo-
no zenbaki hauetara: 649 63 
23 24 edo  696 38 10 07

 

707. aurkitu

larruzko txaketa beltz bat 
a u r k i t u  n u e n  l a r u n b a t 
gauean bergaran.Larruzko 
txaketa beltz bat aurkitu nuen 
larunbat gauean bergaran, 
Simon Arrietako aldapan. deitu 
660 68 68 41 telefonora

808. bestelakoak

bergara.  Azaroaren 29an 
etxeko atetik bizikleta hartu 
ziguten, zubiaurren. Eraman 
baduzu edo nonbait ikusi, deitu, 
mesedez. Laranja kolorekoa da, 
mota zuriekin. ia berria da. deitu 
honako telefono zenbaki hone-
tara:  943 76 01 30.

 

9. harreManak

904. bestelakoak

gasteizera joateko autoa 
konpartitu nuke. Egunero 
gasteizera automobilean joaten 
naiz. 9:00etan gasteizen ego-
ten naiz eta 13:00ean buelta-
tzen naiz. bakarrik joateko, edo 
bueltatzako aukera. deitu hona-
ko telefono zenbaki honetara: 
690 19 82 79

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

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

INMOBILIARIA

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

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara: 

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

Antzuola: 

Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 

Soraluze: 

beRgaRa
Azpeitxi jatetxean 

zerbitzaria behar da.
943 76 55 00
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1. etXebiZitZak

101. salDu

altsasu. Etxe adosatua salgai. 
Hiru solairu, lorategia eta gara-
jea. Erdi jantzita eta berrikuntze-
kin. deitu 616 92 44 70 edo 676 
85 51 70 telefonora. 

aramaio. Aukera paregabea. 
2001eko etxebizitza salgai. 70 
metro koadro. garaje itxia. gan-
bara. zuzenean bizitzera sartze-
ko moduan. Aita gabirel kalean. 
177.300 euro. 656 73 13 21

arrasate. Erguin kalean etxe-
bizitza salgai. Hiru logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. 
205.000 €. 606 86 71 97

bilbo. Etxe handia eta eguzki-
tsua salgai bilboko basurtu 
auzoan. Ospitaletik gertu eta 
tren geltokiaren ondoan. basur-
tuko beheko partean dago, 
indautxu ondoan. 180.000 
euro. Aukera paregabea! deitu 
635 72 79 37 telefonora.

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. deitu 696 25 
50 83 telefonora 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 ), gresa, 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 . 
215.000 euro. 607 71 53 53 

Durango. Atiko zoragarria 
salgai durangoko alde zaharrean. 
duela urte eta erdi erabat berriz-
tatua. Erabat jantzia. 2 logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. 
kapritxosoa. Etorri ikustera! 659 
42 58 90

Durango. Sasikoa kalean. 71 m2 
ko pisua. 3 logela, komuna, egon-
gela jangeleta sukaldea. 2 balkoi. 
kalefakzioa ere badauka. kama-
rotea eta garajea. prezio oso ona. 
679 38 23 69. Sorkunde.

Durango. kalebarrian, 74m2. 
3 logela, despentsa, saloia, 
sukaldea eta komuna. Errefor-
matuta, oso polita. kamarotea. 
ikusi gura badozu deitu konpro-
mezu barik: 696 39 73 87

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

etxarri aranatz. pisua alokagai 
edo salgai. 84 m2, 3 logela eta 
berriztatua (berogailua, leihoak). 
Alokatzeko 360 euro, eta sal-
mentaren prezioa 108.000 
euro. Hots egin 654 23 41 02 
telefonora.

eskoriatza. 47 metro koadroko 
apartamentua salgai. Logela bat. 
Sukaldea jantzia. garajearekin. 
Hiru urteko eraikuntza. 21:00e-
tatik aurrera deitu, mesedez. 
650 95 56 44

iurreta.Etxea salgai askondo 
kalean. 210.000 euro. 78 m2, 
3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. igogailua badago. 
garajea ere bai, gura bada. 94 
681 19 48.

oñati. 67 m2ko etxebizitza 
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. 60 m2ko apartamentua 
salgai erdigunean. Hiru logela, 
komun bat eta sukalde egonge-
la. Nahiko berria eta jantzia. 651 
70 90 53

oñati. 60 m2ko etxebizitza 
salgai San Lorentzon. bi logela, 
komun bat eta sukalde egonge-
la. jantzia eta berritua. 192.000 
e u r o .  d e i t u  2 0 : 0 0 a k  e t a 
22:00ak artean, mesedez. 699 
78 47 49

 oñati. Etxaluzen etxebizitza 
salgai. Sukaldea, jangela egon-
gela, lau logela, bi bainugela, bi 
balkoi, trastelekua ganbara eta 
garajea. 647 24 80 02

103. errentan eMan
aramaio. Etxebizitza bi ematen 
dira errentan. bata, handixea-
geoa, pedro ignazio barrutia 
kalean. bestea, txikixeagoa. 647 
22 09 38

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. 617 17 18 23

arrasate. zarugalde kalean 
etxebizitza ematen da errentan. 
Sukaldea, egongela, bi komun 
eta bi logela. berokuntza eta 
igogailuarekin. 656 75 00 94

atxondo. Atxondon bi logela 
alokatzen dira, komunareko eta 
sukalderako eskubidearekin.666 
82 95 10

beasain. beasaingo erdialdean 
etxebizitza bat alokatzen da. 
686 80 14 12.

Durango. durangon pisua 
konpartitzeko laguna behar da. 
679 62 04 47

etxarri aranatz. pisua alokagai 
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. 

oñati. San Lorentzon etxebizi-
tza ematen da errentan. Hiru 
logela, bi bainugela, egongela 
eta sukaldea. 650 56 62 06

 
104. errentan hartu

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

arrasate. Arrasatear neska 
langile eta arduratsua naiz, eta 
etxea hartuko nuke errentan 
arrasate erdialdean. 500 euro 
arte ordainduko nuke. Mila esker. 
iraia.606 74 42 37.

bergara. Etxebizitza hartuko 
nuke errentan. 450 500 euro 
ordain ditzaket hilean. 699 66 
33 63

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

eibar. bikote bat gara eta pisua 
(1 2 logela)edo apartamentua 
alokatu nahi genuke eibarren. 
600 euro inguru ordaintzeko 
prest gaude. deitu 645 72 86 
73. 

105. etXeak osatu
arrasate. Lau logelako etxebi-
zitza osatzeko pertsona bat 
behar da. bertan langileak bizi 
dira. 653 71 44 57

arrasate. irakasle ikasketak 
egiten hasiko garen bi ikasle 
gara, enara eta amaia, eta hiru 
logelako etxebizitza osatzeko 
pertsona bat behar dugu. Etxea 
egoera onean dago, 200 euro 
izango lirateke pertsonako (gas-
tuak aparte). Etxeak bainugela, 
sukaldea eta 3 logela ditu, indi-
b i d u a l a k  e ta  ba ko i t z a  b e re 
idazmahaiarekin. deitu 695 71 
92 38 telefonora

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu errentan. dei-
tu 630 71 35 83 telefono zen-
bakira.

arrasate. Logela ematen da 
errentan. interesatuok deitu 619 
78 63 41 telefono zenbakira

arrasate. Logela bat ematen 
da errentan erdigunean, ikas-
leentzat edo beste edozeinen-
tzat. deitu 648 86 05 49 edo 
666 68 00 04 telefono zenba-
kietara.

arrasate. Erdigunean pisua 
osatzeko pertsona bat behar 
dugu. Hilean 200 euro, gastuak 
barne. iñaki. interesatuok deitu 
608 49 89 93 telefono zenba-
kira.

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu alokagai Arra-
saten.interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 630 71 35 83.

arrasate. ikasleendako logela 
ematen dut errentan, komun 
partikularrarekin. unibertsitate-

tik gertu, erguin auzoan. 648 19 
10 38

bergara. Logela ematen da 
errentan. Emakume batentzat, 
nahiago. Sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin. 650 62 12 
94

Donostia. bi neska langile 
pisukide bila gabiltza: urtarrila-
ren 1etik aurrera sartzeko eta 
denbora luzerako nahi genuke. 
Hobe langilea bada; hiru logele-
tako pisu Ametzagainan dago 
egia kaletik gertu. deitu 615 71 
71 55 telefonora arratsaldeko 
18:30tatik aurrera

oñati. pertsona baten bila nabil 
etxea osatzeko. 606 15 11 47

oñati.  Logela bat alokatuko 
nuke. 606 15 11 47

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

 2. garaJeak

201. salDu

aretxabaleta.  garaje itxia 
salgai Santakrutz 25 27an. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 630 46 36 71

berriz. garajea saltzen de 
berrizen. itxita. Argia eta ura 
(azpiegitura berriak). Ate auto-
ma ti koa ,  ba i nu a ,  txoko e ta 
bodega txiki bat. 41m2. 2 edo 3 
kotxe. 615 75 21 36

Durango. garajea (marrak) 
alokatzen dut durango erdian, 
landako 7 kalean (madalena 
a u t o b u s  g e l t o k i a  d a g o e n 
tokian).625 92 10 57

etxarri aranatz. garaje par-
tzela alokatzen da plaza aldean. 
652 26 28 18.

202. errentan hartu

oñati. garajea hartuko nuke 
errentan san juan kale inguruan. 

berdin da itxia izan ala ez. 627 
62 12 55

 
203. errentan eMan

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan ibargarai etorbidean. 
deitu 679 74 00 61 telefono 
zenbakira

 3. lokalak

301. salDu

etxarri aranatz. plazako lokal 
bat eskualdatzen da. 948 46 
03 12 edo 619 96 80 41. 

 4. lana

401. eskaintZak

Debagoiena. Emakume eus-
kaldun bat behar da emakume 
heldu bat zaindu eta etxeko lanak 
egiteko.696 46 03 85

 

402. eskaerak
arrasate. Emakumea gertu 
orduka zein etxean bertan bizi 
izanda nagusiak edo umeak 
zaintzeko, baita garbitasun lanak 
egiteko ere. 680 30 24 64

arrasate. Neska gertu ume zein 
nagusiak zaintzeko edo elkarteak 
garbitzeko. Esperientzia daukat. 
Ordutegi malgua. dorleta. 618 
00 08 28 edo 943 79 82 43

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. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 619 78 63 41

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

arrasate. Neska boliviarra 
lanerako gertu. Etxean bizi izaten 
edo asteburuetan. Legezko 
dokumentu guztiekin. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 618 14 71 34

arrasate. Hemengo neska bat, 
lanerako prest: etxeak garbitze-
ko, umeak zaintzeko edo edozein 
lanerako prest nago, orduka ere 
bai. 659 55 27 16.

arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu, orduka plantxa zein 
garbiketa lanak egiteko edo ume 
eta nagusiak zaintzeko. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 699 54 17 27.

arrasate. Nagusi zein umeak 
zaintzen eta garbiketa lanak 
egingo nituzke. gauez zein 
egunez. 618 14 71 34

arrasate. Asteburu eta jaiegu-
netan lan egiteko gertu: garbi-
tasun lanak, nagusiak edo 
umeak zaintzeko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 682 31 97 37

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

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

arrasate. gazte bolibiarra lan 
bila dabil, edozertarako gertu.  
deitu telefono honetara: 689 
64 32 15

arrasate. Emakume ardura-
tsua gertu nagusiak zaintzeko. 
635 00 58 17

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

arrasate. Neska euskalduna, 
haur hezkuntza ikasketak buru-
tutakoa, umeak zaintzeko gertu. 
Esperientziaduna. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 615 76 19 82

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

bergara. Emakumea gertu 
etxeak garbitzeko eta baita 
sukaldari laguntzaile lanetan 
aritzeko ere. interesatuok deitu 

telefono zenbaki honetara: 665 
75 41 32

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 bat gertu 
goiz eta arratsaldez umeak edo 
nagusiak zaintzeko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
610 34 97 88.

bergara. Emakume gaztea 
haurrak zaintzeko gertu. Ordu-
tegi aldetik arazorik ez. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 673 22 38 00

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. 665 75 41 
32,

bergara. Emakume euskaldu-
na gertu, umeak zaintzeko. 
Haurtzaintza titulua eta espe-
rientzia daukat. 688 65 30 62 
(Arantzazu).

bergara. Esperientziadun 
neska umeak zaindu edo etxeko 
lanak egiteko gertu. 665 75 41 
32

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

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

Durango. Neska euskalduna, 
etxeko lanak, portalak zein taber-
nak garbitzeko prest. durangal-
dean. kotxea dut. 946 81 71 
74

Debagoiena. bertako neska 
esperientziaduna gertu astebu-
ruetan nagusiak zaintzeko. 

deitu telefono honetara: 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, nagusieilagun-
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 euskaldu-
na gertu goizez etxeko lanak 
egiteko . 616 68 02 18

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,

Debagoiena. Emakume eus-
kaldun bat behar da emakume 
heldu bat zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. 696 46 03 85

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

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

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

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

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

Debagoiena. Neska gertu 
garbiketa lanak egin edo etxean 
bizi izaten zeinbestela 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 bestelakolaneran 
jarduteko. 689 88 80 23

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

Debagoiena. Musika jartzen 
dut ezkontza ta festetan prezio 
interesgarriak. idatzi helbide 
honetara: nahiz13@gmail.com 
edo deitu. 663 72 78 23

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu manikura eta pedikura 
egiteko. 12 euro. Telefonoa: 654 
79 07 58

Debagoiena. Edozein laneta-
rako gertu nengoke. Ordutegi 
malgua. beatriz. Telefonoa: 610 
99 70 46

Debagoiena. Esperientziadun 
emakume gazte batek hainbat lan 
egingo lituzke: etxeko lanak, etxeak 
garbitu, sukaldari laguntzaile, 
zerbitzari... 663 46 93 60

Debagoiena. Askotariko obrak 
egiteko gertu gaude; besteak 
beste, denetariko margotzeak, 
parket flotatzaileak, harrizko 
h a r r e s i a k  e t a  p l a d u r r e z k o 
sabaiak. prezio merkea. 675 70 
00 02665 70 10 57

Debagoiena. Lokal, baserri eta 
denetariko egoitzak garbitzeko 
prest gaude. 675 70 00 02665 
70 10 57

Debagoiena. Emakume batek 
garbiketa lanak egin edo nagu-
siak zainduko lituzke asteburue-
tan.699 09 46 26

Debagoiena. gizona gertu 
edozein lan egiteko.Telefonoa: 
646 27 70 46

Debagoiena. bergara edo 
arrasate. Mutila gertu sukalde 
laguntzaile, zerbitzari, garbike-
tan edo nagusiak zaintzen jar-
duteko. Esperientziaduna eta 
legezko paperekin. Telefonoa: 
634 84 41 94

D e b a g o i e n a .  N a g u s i  e ta 
umeak zaintzen edo garbiketa 
lanetan jarduteko prest nago. 
638 89 98 60

Debagoiena. Neska gaztea 
gertu lan hauetarako: zerbitzari 
(hiru urte eta erdiko esperien-
tzia), garbiketa lanak (etxeak, 
atariak eta abar) edota ume 
zaintzaile. 664 37 49 85

Debagoiena. Neska gertu 
etxeko lanak egiteko, garbiketa 
lanetarako, laguntzaile jardute-
ko eta nagusi edo umeak zain-
tzeko. Legezko paperak dauzkat. 
648 01 40 94943 08 20 79

Debagoiena. Neska gaztea, 
lanerako gogo handiz, gertu 
etxeko lanak egin, ume edo 
nagusiak zaindu edota bestela-
ko lanetan jarduteko. Ana maria. 
943 79 90 21 620 83 59 50

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu ile apaindegian lan egiteko 
edo garbiketa zein nagusien 
zainketarako. 619 23 37 30

Debagoiena. gizona gertu 
eraikuntzan jarduteko (erakuntza 
ofiziala naiz) edota garbiketa 
lanetarako. 639 41 68 38

Debagoiena. Mutila gertu 

gabonetan zehar edozelako 
lanetan jarduteko. Telefonoa: 
654 98 69 14

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

Debagoiena. geriatria lagun-
tza i l ea ,  pe r tsona  na gu si a k 
zaintzeko gertu. baita gaixoak 
ospitalean zaintzeko ere, gauak 
barne. 08:00etatik 15:00etara 
e d o  2 0 : 0 0 e t a t i k  g o i z e k o 
08:00etara egingo nuke lan. 
Mirian. 646 05 58 88 / 943 79 
79 49

Durango. goizez umeak edo 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. 665 71 74 58 edo mai_egi-
dazu@hotmail.com

Durango. pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzen lan egingo 
nuke, interna edo externa modu-
ra. baita sukaldari moduan ere, 
jatetxeetan. 628 00 22 17

5. irakaskuntZa

501. Jaso
gitarra eskolak. jasoko nituz-
ke Arrasaten. 657 71 74 82.

 
502. eMan

andoain. Lehen hezkuntzako 
irakasleak klase partikularrak 
emango lituzke andoainen edo 
inguruko herrietan. 675 70 04 
57943 30 03 56. Xabier.

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

arrasate. Eskola partikularrak 
ematen ditut. dbH eta batxiler-
go mailak barne. itsaso. 699 39 
20 20 edo 943 79 78 96

arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen ditut. Maila guztiak, sei 
urtetik aurrera. Arantxa. 688 64 
12 56

arrasate. ikasgai guztietan 
eskola partikularrak ematen 

ditut. Lehen hezkuntza, dbH... 
Aisialdi titulua daukat. 661 35 
49 28

arrasate. Neska euskalduna 
LHko eskola partikularrak ema-
teko gertu. 615 76 19 82

arrasate. Neska gazte euskal-
duna. Lehen hezkuntzako ikas-
leei ikasketetan laguntza ema-
teko prest.616 32 73 08.

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

azpeitia. EgA ko azterketarako 
zein beste hizkuntza eskakizu-
netako azterketetarako jendea 
prestatzen dut. Euskararen ira-
kaskuntzan esperientzia dut. 
Euskaltegiko irakaslea naiz. 
gipuzkoan barrena mugitzeko 
prest nago. 4. H. E.daukat. 645 
71 85 78

azpeitia. Euskarako klase 
partikularrak ematen ditut, 
besteak beste, behar hauek 
dituztenentzat: ega edo hizkun-
tza eskakizun bat atera nahi 
duenari, bere euskara maila 
idatzia edo ahozkoa hobetu nahi 
duenari, eskolan euskara ikas-
gaia gainditzeko arazoak dituen-
ri, eta abar. Majisteritza eta 4. 
H. E. dauzkat,  eta euskaltegiko 
irakaslea naiz. gipuzkoa osoan 
mugitzeko prest. kontaktua, 
645 71 85 78

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

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

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

bergara. Neskaeuskalduna, 
haur hezkuntzan diplomaduna, 
lehen hezkuntzako eskola parti-
kularrak emateko prest. 676 41 
12 58

bergara. goizez etxera joanda 
ingeleseko eskolak ematen ditut. 
gurasoei zuzendutako eskolak, 
ohiko maila lortzeko. pazientzia 
handia daukat. Telefonoa: 679 
74 00 61

bergara. ingeleseko eskola 
partikularrak ematen ditut. 
Maila guztiak. Azterketak gerta-
tzeko ere bai. 618 91 32 89

bilbo.  psikopedagogian lizen-
tziatua den neskak klase parti-
kularrak ematen ditu bilbon. 639 
52 86 79

Donostia. panderoa, kainabe-
ra eta txaramelak. Asteazken 
goizetan, donostiako Arrano 
beltza euskal tokian (ikatz kalea, 
10) informazio gehiago: arrano-
koikastaroak@gmail.com

Donostia. klase partikularrak 
lehen hezkuntza eta dbHko 
ikasleentzat. Esperientzia han-
diko irakaslea, heziketa berezian 
diplomaduna eta gizarte eta 
kultur antropologian lizentzia-
duna. behar izanez gero, jarri 
nirekin harremanetan: 628 04 
15 26.

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

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

6. Motorra

601. salDu
ondo zaindutako Volswa-
gen polo autoa. jabe bakarra 
izandakoa. beti garajean gorde-
takoa. 626 23 93 98.

opel vectra. 2.2 dti, 16v gts 
a u t o a  s a l g a i .  2 0 0 4 k o a . 
105.000km. iat eta errebisioak 
eguneratuta. 7.500 euro, nego-
ziagarri. Xabier. 647 51 52 54

Mercedes viano. Cdi 2.2 
ambiente. 150 zp. 7 lagunenda-
ko eserlekuak. Olio azterketa 
2010eko urrian eginda. 2008-
ko urrian matrikulatua. 30.500 
km. ia berria.688 65 21 19

opel vivaro. Lo egiteko pres-
tatuta dagoen Opel Vivaro fur-
goneta salgai. gutxi erabilita eta 
extraugarirekin (berokuntza, 2. 
bateria, toldoa, bizikletak era-
matekoa, isotermoak, 3 pertso-
nendako ohea, eserleku girato-
rioa, komuna,...). kontaktatzeko 
telefonoa: 665 70 75 35

Vw multivan 2500 tdi sal-
gai. Vw multivan 2500 tdi 
salgai. 15.000 euro negoziaga-
rriak.647 91 93 56

Vw transporter furgoneta 
salgai. Vw transporter furgo-
neta salgai. 1,9 turbo diesela. 6 
plaza. 2000ko abenduan matri-
kulatua. udaleko zerga 2011ko 
ekainera arte ordainduta. iat 
(iTV) otsailera arte. 180.000 
km. 6.590 euro. Telefonoa: 678 
30 42 02

Yamaha jog scooter bat 
salgai. Yamaha jog motorra 
salgai. 2.000 km. iata pasatuta. 
Ezer aldatu barik, dena originala. 
beti egon da garajean. strato-
kaster@gmail.com. Telefonoa: 
650 17 22 85

 

7. aniMaliak

701. salDu
indioilarrak. bi indioilar ekolo-
giko salgai. 18 -20 kilokoak. 200 
euro. deitu 669 41 69 46 tele-
fono zenbakira

Zaldiak.  zaldi arabiarra eta 
moxal emea salgai, euren doku-
mentazioarekin. 675 70 85 74

oilogorretako txarkurra 
salgai. Oilagorretarako txakur 
emea, setterra. 7 urtekoa. 350 
eurotan saltzen dut. interesa-
tuek, deitu 943 01 65 78 tele-
fono zenbakira.

 

703. eMan
artzai txakurrak opari. gor-
beiako euskal artzai txakur kuma 
emeak oparitzen ditut, mustur 
baltza eta gorputza kanela kolo-
rekoa. Ama oso trebea asto eta 
zaldiekin, eta aita ardiekin. 
Lemoan daude, ikusteko inongo 
pega barik. Azaroaren 14an 
jaioak. Ainhoa: 646 21 19 71

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

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 deitu650 80 76 72 telefo-
nora.

8. Denetarik

801. salDu
errepideko bizikleta saltzen 
dut. Orbea onix. 2009koa. 
karbonozko tijaduna, 54 neurri-

koa. Shimano 105 aldagailuare-
kin eta compact sistemare-
kin.645 00 56 81.

eskiatzeko botak salgai. 
Estreinatzeke. Nordica etxekoa, 
easy move sx modeloa, nesken-
dako, 24,5 neurrikoak. prezio 
interesgarria. 626 64 63 34

Ping pongeko mahai profe-
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

ekonomika. Lakuntza clasic 
markako ekonomika. Egoera 
onean eta oso gutxi erabilia.  
649 51 09 41

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

izozkailu bertikala salgai. 
izozkailu bertikala salgai. 125 
euro. 679 38 23 69

logelako altzari berriak 
salgai. 1,35eko forjako ohea, 
2 gau mahai, 2 lanpara, nordikoa, 
izarak, koltxoia, somierra... dena 
estreinatzeke, oso oso polita da. 
Etorri ikustera konpromisorik 
gabe. Furgonetarik ez badauka-
zu, galde egidazu! Telefonoa: 
606 21 37 18

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

g a b o n e ta r a ko  ka p o i a k 
salgai elorrion. gabonetarako 
kapoiak salgai, 4 6 kg bitarte-
koak. Labarako prest. 626 76 
10 10 edo 686 81 02 03

home cinema salgai. 943 
79 60 89

olympus e 510. argazkika-
mera salgai. bi objetibo (14 
42mm eta 40 150mm. bateria, 
kargadore bat, kableak, Lowepro 
poltsa eta tripodea. Xd txar-
tel1gb eta 2gb. guztia 450 
eurotan baina  beti ere merketu 
ahal da. 687 56 07 09  jon

emisore termikoa. 10 ele-
mento (1.300w). berria. pro-
gramatu daitekeen termostato 
digitala. 696 26 71 65

ordenagailua eta home 
cinema. packard bell ordena-
gailua eta home cinema, philips 
etxekoa, salgai. Telefonoa: 943 
79 60 89

i nva care  d rag on  g u rp i l 
aulki elektrikoa salgai. 
invacare dragon gurpil aulki 
elektrikoa salgai. bi hilabetean 
erabilita; garantia dauka (2012 
7), eta oso ondo zainduta. Estre-
natu barik dagoen dutxarako 
aulkia opari (tolesgarria eta 120 
euro balio du). prezioa: 1.500 
euro. Telefonoa: 656 773 604 
(arratsaldez). E posta: oscrod-
lar@yahoo.es

Mahaiko ordenagailua sal-
gai.   Asus p5gc  mx/1333 
E2140 2gb 400gbÈ mahaiko 
ordenagailua saltzen dut. guztiz 
ekipaturik (plasmako pantaila, 
altabozak...). 2 urte eta erdi ditu 
eta oso egoera onean dago. 
prezioa 230 euro. Telefonoa: 
670 52 58 74

kotxeko lau gurpil salgai. 
185/60r14 82h. g. grip, erdi 
prezioan. 1000km. Telefonoa: 
627 10 25 12

llantak eta erruberak sal-
gai. 16 pulgadako llantak salgai 
eta euren gurpilak. 195x50x16. 
Aukerazkoa llantak bakarrik edo 
gurpil osoa erostea. deitu hona-
ko telefono zenbaki honetara: 
600 04 40 23

Play estation salgai. play 
estation 2 saltzen dut, bi mando, 
multitap ,lau jokalari aldi berean 
jolasteko,play stationa  gorde-
tako maleta orijinala,eta jako 
sorta,pro evolution soccer2010, 
originala, fifa 2003 originala,-
moto gp4,3,2,originalak,snk 
arkade clasic vol1 originala,colin 
macrae rally2004 originala, 
formula one 2005,2006 origi-
nalak. gero joko pirata joko 
batzuk era baditut,gehiago jakin 
nahi baduzue deitu telefono 
honetara.687 56 07 09 jon

 

802. erosi

elurretako erraketak. biga-
rren eskuko elurretako erraketak 
erosiko nituzke.628 51 22 78.

inkubadora. bigarren eskuko 
inkubadora bila nabil, txitak eta 
galeperrak ateratzeko. deitu 
honako telefono zenbaki hone-
tara: 686 50 06 92.

 

806. galDu

irakurtzeko betaurrekoak. 
Abenduaren 9an, eguena, galdu 
nituen bergarako industrialdetik 
kiroldegirako bidean. Aurkitu 
badituzu, deitu zenbaki honeta-
ra, mesedez. 943 76 28 35.

Pultsera. joan zen azaroaren 
25ean perla urdindun urrezko 
pultsera galdu nuen kontzezino 
eta Erguin artean. Norbaitek 
aurkituko badu deitu mesedez 
zenbaki hauetara: 675 71 75 14 
edo 943 79 42 65. 

urrezko katea.  bergarako 
domingo irala kalea eta Telesfo-
ro Aranzadi artean urrezko katea 
eta zintzilikaria galdu nuen. 
Norbaitek aurkitu baditu, mese-
dez deitu. Ordainsaria egongo 
da. Teresa. deitu honako telefo-
no zenbaki hauetara: 649 63 
23 24 edo  696 38 10 07

 

707. aurkitu

larruzko txaketa beltz bat 
a u r k i t u  n u e n  l a r u n b a t 
gauean bergaran.Larruzko 
txaketa beltz bat aurkitu nuen 
larunbat gauean bergaran, 
Simon Arrietako aldapan. deitu 
660 68 68 41 telefonora

808. bestelakoak

bergara.  Az aroaren 29an 
etxeko atetik bizikleta hartu 
ziguten, zubiaurren. Eraman 
baduzu edo nonbait ikusi, deitu, 
mesedez. Laranja kolorekoa da, 
mota zuriekin. ia berria da. deitu 
honako telefono zenbaki hone-
tara:  943 76 01 30.

 

9. harreManak

904. bestelakoak

gasteizera joateko autoa 
konpartitu nuke. Egunero 
gasteizera automobilean joaten 
naiz. 9:00etan gasteizen ego-
ten naiz eta 13:00ean buelta-
tzen naiz. bakarrik joateko, edo 
bueltatzako aukera. deitu hona-
ko telefono zenbaki honetara: 
690 19 82 79

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

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

INMOBILIARIA

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

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara: 

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

Antzuola: 

Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 

Soraluze: 

beRgaRa
Azpeitxi jatetxean 

zerbitzaria behar da.
943 76 55 00
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ArrItxu BArruSO  |  arrasate

Internetek bere hizkuntza eta 
bere idazteko modu propioa du, 
gauzak kontatzeko bere modua. 
Desberdin irakurtzen den 
moduan, desberdin idazten da 
sarean, eta horixe zehaztuko 
du datorren urtean argitaratu-
ko den Internetarako estilo 
liburuak: nola idatzi Interneten, 
sare sozialetan edo edozein tres-
na elektronikotan.

Fundeu BBVA fundazioak 
finantzatuko du estilo liburua 
eta Mario Tascon kazetariak jar-
dungo du zuzendari lanetan.

"Urte asko daramatzagu proiek-
tu hau errealitate bihurtu nahian, 
eta 2011n, azkenean ere, argia 
ikusiko du. Hizkuntzak gero eta 
azkarrago garatzen eta aldatzen 
ari diren garai honetan, tresna 
bat sortu  nahi dugu espainol 
hiztunak adi egon daitezen alda-
keta horietara guztietara. Etorki-

zuneko hizkuntzaren zati garran-
tzitsu bat Interneten sortzen ari 
da", azaldu du Joaquin Muller 
Fundeu BBVAko zuzendariak.    

gai elektronikoetan erabilgarri
Mario Tascon kazetariak azaldu 
du "espainolean interesa duen 
jende guztia" gonbidatuta dagoe-

la proiektu horretan parte har-
tzera: "Webgune bat izango da 
eta bertan, sarean idazteko sortzen 
diren arazo eta kezkak argitzen 
ahaleginduko gara. Webgune 
hori, gainera, edozein gailu elek-
tronikotik kontsultatu ahalko da: 
sakelakoak, Ipadak...", adierazi 
du Tasconek.

Interneti begira egindako gida 
izan arren, papererako ere balio-
ko duela azaldu dute.  

interneterako lehenengo espainolezko 
estilo liburua argitaratuko da 2011n
Fundeu BBVAk finantzatuko du eta Mario Tascon kazetariak zuzenduko du

"urteko pertsona" 
izendatu du 'times'-ek 
Facebooken sortzailea
2010eko "urteko pertsona" 
Facebook sare sozialaren sor-
tzaile Mark Zuckerberg izen-
datu du Times aldizkariak. 
Pertsonen artean erlaziona-
tzeko modua aldatu egin dela 
dio aldizkariak eta azpima-
rratu dute hori guztia ekarri 
dutena Facebook eta Mark 
Zuckerberg izan direla.   

M. zuckerberg.  |   tiMes alDizkaria

Wikileaks: The Game bideo-
jokoaren bitartez milioi bat 
erabiltzaile baino gehiago 
saiatu dira Julian Assangeren 
ekintzak errepikatzen. Jokoa-
ren helburua da Barack Oba-
ma lo dagoen bitartean orde-
nagailutik filtratutako doku-
mentuak lapurtzea.  

Julian assangeren 
bideojokoak sekulako 
arrakasta lortu du

Bideojokoaren irudia.  |  www.eitB.coM

Google maps eta Google earth 
erreminten ostean Google-e-
koak orain gizakiaren gorpu-
tzaren barrura begira jarri 
dira eta Google Body Browser 
egin dute. Erreminta horren 
bidez giza gorputzaren hiru 
dimentsioko modelo birtual 
baten zehar esploratu ahal 
izango dugu.

google body browser: 
gizakiaren anatomia hiru 
dimentsiotan

Google Body Browser.  |   Goiena.net

ArrItxu BArruSO  |  arrasate

Joan den uztailean, Youtubek 
hamabost minutuko bideoak igo-
tzeko baimena eman zuen. Bada, 
orain, haratago joan da eta irau-
pen mugarik gabeko bideoak 
igotzeko aukera izango dute era-
biltzaileek. Dena dela, zerbitzu 
berria probatzen ari dira orain-
dik eta erabiltzaile bakar batzuek 
dute bideo luzeak webgunera igo 

ahal izateko aukera. Youtubek 
berak bere blogean azaldu duenez, 
"komunitateko arauak eta copy-
rightaren legeak" betetzen dituz-
ten erabiltzaileei eman diete, 
oraingoz, zerbitzu berriarekin 
aritzeko aukera. 

Zerbitzu berria martxan ipi-
ni ahal izateko edukia identifi-
katzeko, teknologia handiko 
sisteman etengabe aurrerapenak 

egin behar izan dituzte, eta, bes-
tetik, egile-eskubideen jabeentzat 
gaitasun handiko tresnak jarri. 

Youtubek iraupen luzeko 
bideoak igo ahal izateko gonbi-
dapena egin die, besteak beste, 
AEBetako zinema-estudio nagu-
sienei eta diskografika famatue-
nei. 

Bideo luzeak igotzeko 
Iraupen luzeko bideoak igo ahal 
izateko konpainiak berak bere 
blogean gomendatu du aurretik 
igo nahi izan diren bideoak 
borratzeko eta prozesua berri-
ro ere hasteko, betiere horre-
tarako baimena izanez gero. 

Zerbitzu berriaren gaineko 
informazioa, Youtuben, blogean:  
youtube-global.blogspot.com.

iraupen mugarik gabeko bideoak 
igotzeko aukera dago Youtuben
oraingoz, zerbitzu berria probatzen ari dira eta erabiltzaile batzuek 
bakarrik igo ditzakete iraupen luzeko bideoak webgunera

Antoni Dodsonen bideoa izan da ikusiena Youtuben.  |   www.youtuBe.coM Justin Bieber, musikari ikusiena.  

Goienako kazetaria www.goiena.net webgunea elikatzen.  |   Goienkaria

2010eko bideo 
ikusienak Google-en
BIdEoklIpAk Ez dIrEnAk
1. Bed intruder song !!!: Antoni 

Dodson bere arreba erasotu 
zutela agertu zen telebistan eta 
berba egiteko duen erarekin 
abestia ere egin zioten.

2. Tik Tok Kesha Parody: Kesha 
abeslariaren Tik Tok abestiaren 
parodia zoroa da.

3. Grayson Chance Singing 
Paparazzi: Chancek piano 
emanaldi ikaragarria egin zuen 
Lady Gagaren Paparazzi abesten.

4. Annoying Orange Wazzup: 
Fruitu desberdinen arteko 
elkarrizeta dibertigarria. 

5. Old Spice: Izen horretako 
bainurako produktuen iragarkian 
agertzen den gizon beltzaranak 
sekulako arrakasta izan du.

mUSIkArIEn BIdEoklIpAk 
1. Justin Bieber, Baby ft. Ludacris
2. Shakira, Waka Waka
3. Eminem, Love The Way You Le
4. Eminem, Not Afraid
5. Rihanna, Rude Boy
6. Justin Bieber, Never Say Never
7. Justin Bieber, Never Let You Go
8. Lady Gaga, Alejandro
9. Justin Bieber, Somebody to 

Love ft. Usher
10. Lady Gaga, Telephone ft. 

Beyonce
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ASTELEHENA 20

oñatiko ziklo-krosa, 
santamasetako krosa 
eta uDa-aloña Mendi 
derbia izango ditu ber-
bagai urtzeilak Har-
mailatik saioan. 

'harmailatik' 
Xabi urtzelairekin
20:45

13:15 Marrazki bizidunak

13:45 kantari

14:15 berbetan

14:45 berriak

15:15 Tertulia 

16:15 ikusmira

16:45 berriak

17:10 Marrazki bizidunak

17:45 28.klip

18:15 Marrazki bizidunak

18:45 berriak

19:15 kantari

19:45 goiena Magazinea

20:45 Harmailatik

21:30 goiena Magazinea

22:30 Harmailatik

23:15 gipuzkoa kultura

23:45 goiena Magazinea

MArTiTzENA 21

Goiena magazinea-n 
agurne Barruso Ber-
garako alkatea elka-
rr izketatuko dute 
eneko azkaratek eta 
arritxu Barrusok. 

agurne barrusori 
elkarrizketa
19:45

13:15 Marrazki bizidunak

13:45 kantari

14:15 Onein

14:45 berriak

15:15 Harmailatik 

16:00 kulturzulo

16:30 Haurrekin jolasean

16:45 berriak

17:15 Marrazki bizidunak

17:45 iragana gogoratuz

18:15 Marrazki bizidunak

18:45 berriak

19:15 kantari

19:45 goiena Magazinea

20:45 danbaka

21:15 goiena Magazinea

22:15 iragana gogoratuz

23:15 goiena Magazinea

EguAzTENA 22

larraitz zeberio kaze-
tariak gidatuta, iñaki 
casares, itsaso Pagoa-
ga eta ane labiano 
izango dira tertuliaki-
deak.

'tertulia' saioan 
jostailuak
20:45

13:15 Marrazki bizidunak

13:35 kantari

14:00 Harmailatik

14:45 berriak

15:10 iragana gogoratuz

15:45 Oneinzz

16:15 28.klip

16:45 berriak

17:10 Marrazki bizidunak

17:35 Harmailatik

18:20 Marrazki bizidunak

18:45 berriak

19:15 kantari

19:45 goiena Magazinea

20:45 Tertulia

21:45 goiena Magazinea

22:45 Tertulia

23:45 Nire herria

EguENA 23

Gipuzkoa  ku l tu ra 
saioan arrikrutzeko 
ko b a k  e ra ku t s i ko 
dituzte. Bertatik ber-
tara lur azpiko sekre-
tuak ikusteko aukera.

arrikrutz 
erakutsiko dute
22:15

13:15 Marrazki bizidunak

13:35 kantari

14:15 Onein

14:45 berriak

15:15 28. klip

15:45 Haurrekin jolasean

16:15 ur eta lur

16:45 berriak

17:15 Marrazki bizidunak

17:45 ipupomamua

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 Nafarroako Euskal 

kantu txapelketa

23:15 goiena Magazinea

EgubAkOiTzA 24

aste bukaeran arra-
sateko amaia udal 
antzokian grabatuta-
ko Olentzero & Co. 
musikala eskainiko 
dute.

'olentzero & Co.' 
musikala
20:55

13:15 Marrazki bizidunak
13:45 kantari
14:15 Onein
14:45 Antzerki Topaketak
15:15 ur eta lur
15:45 kulturzulo
16:15 klik
16:45 berbetan
17:15 Marrazki bizidunak
17:45 gipuzkoa kultura
18:15 ipupomamua
18:45 danbaka
19:15 kantari
19:45 goiena Magazinea
20:45 danbaka
21:55 kantari
20:25 Onein
20:55 Olentzero & Co. 

musikala
22:40 Ainhoa garmendia 

sopranoa
23:35 gipuzkoa kultura

ARRASATE IRRATIAGOENA TELEBISTA

Eguaztenean, Santamas egu-
nean, egingo duten bertso 
txapelketarako sarrerak zoz-
ketatuko dituzte irratian. 
Eguaztenean bertan zozketa-
tuko dituzte. Emanaldia Uar-
kape pilotalekuan izango da 
eta bertsolari gazteak eta bete-
ranoak igoko dira taula gai-
nera.

bertso jaialdirako 
sarrerak dituzte 
arrasate irratian

Abenduaren 23an izango da 
kontzertua, Amaia antzokian, 
20:00etan. AEBetako Joshua 
Nelsonek eskainiko du kon-
tzertua; gospeleko izar diren 
guztiekin jardun du Nelsonek. 
Kontzertura joan gura duenak 
aukera bikaina dauka: sarre-
rak zozketatuko dituzte irra-
tian. 

gospel kontzerturako 
sarrerak eskura 
daitezke irratian

Irratsaio berezia egingo dute 
eguaztenean Arrasate Irra-
tian. Santamas giroa jasoko 
dute, eta, horretarako, ordu 
aldaketa izango du Igo auto-
busera saioak: 10:30etik 
12:30era izango da irratsaioa. 
Protagonistei elkarrizketak 
egingo dizkiete eta herrita-
rren iritziak jasoko dituzte, 
zuzenean.

santamas giroa jasoko 
dute irratian 
eguaztenean

t e l e -a l b i s t e a k

ArANtZAZu EZkIBEl  |  BerGara

Gabonen atarian gauden honetan, 
Goiena magazinea-k ere Gabon 
ukitua izango du asteon. Izan 
ere, dekorazio berezia jarriko 
dute platoan; Gabon jaietarako 
bereziki prestatutako dekorazioa 
izango da. 

Dekorazioa jartzeaz ardura-
tuko dira Arizmendiko batxiler-
go artistikoko ikasleak. Bi deko-
ratu ezberdin egin dituzte, Gabo-
nei ukitu berezia emateko. 

Bailarako musikariak 
Gainera, gaurtik eguenera, modu 
berezian amaituko dute Magazi-
nea: bailarako musika eskolen 
emanaldiak izango dituzte platoan, 
zuzenean. 

Gaur, astelehena, Arrasate 
Musikaleko biolin-jotzaileen 
bisita izango dute; bihar, Are-

txabaletako Musika Eskolakoen 
bisita; eguaztenean, Bergarako 
Musika Eskolakoen bisita; eta 
eguenean, Oñatiko Ganbara 
Txikikoen bisita.

Santamas eguna 
Eguaztenean, santamasak modu 
berezian jarraituko dituzte Goie-
nan; izan ere, tarte berezia har-
tuko dute Magazinea-n.

'goiena magazineak' gabon kutsua izango 
du asteon, dekorazio bereziarekin
eguaztenean, santamas jaiari tarte berezia eskainiko diote telebistan

Santamasak Arrasaten.  |   Goiena

T
elebistaren etorkizunaz 
hitz egin zen WebTV 
mintegian EHUn asteaz-
kenean. Hainbat adituk 

gaur egungo testuinguru alda-
korra marraztu ziguten; horien 
artean, telebista-enpresetako 
ordezkariek beren estrategia 
berriez hitz egin zuten. Mezua 
argia zen: "Ikus-entzunezko 
produktuak dibertsifikatu behar 
ditugu pantaila eta erabilera 
berrietara, audientzia jada ez 
dago-eta etxeko sofan jarrita 
guri begira".

Bideo, software, aplikazio 
eta izen modernoen artean 
Kantar Mediakoak (lehen 
Sofres zena) egon ziren, ikus
-entzunezko kontsumoa nola 
neurtzen duten azaltzeko. 
Jaso nuen informazioak ez 
zuen ezer berririk: "Audime-
tro gutxi batzuek zapping 
egiten dagoen audientziaren 
informazioa batzen dute, bes-
terik ez". Audientzia iker-
kuntza ez da aldatu 80ko 
hamarkadatik, eta, gezurra 
badirudi ere, egun ere tele-
bista saioen arrakasta eta 
porrota (milaka euroz ari 
gara) audientzia emaitza 
horiei lotuta dago. Kantarren 
mezua ere argia zen: "Ez dago 
gure emaitzak zalantzan jarri-
ko dituen konpetentziarik".

Horra hor bi errealitate 
kontrajarri, bata bestearen 
menpe bizi direnak.

AMAIA pAVON
'twitter.com/#!/
amaiapavon'

Audientzia 
itsuak

t e l e - b e g i

ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

MUSEO BAT BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO… 

GABONETAKO ORDUTEGIA

Ohiko ikusizun, simulagailu eta planearioko 
saoiez gain, jarduera berriak ere

prestatu ditugu zuretzat: “KIMIBINGOA” 
eta “3,2,1 …EKIN”, adibidez.

Informazio gehiago: 
www.miramon.org 
943 01 24 78

Abenduak 25 eta urtarrilak 1 eta 6: Museoa itxita
Abenduak 24 eta 31: Museoa 14tan ixten da
Beste egunetan (astelehenak barne): 11:00etatik 19:00etara
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bErgArA
Marisa escobar
Abenduaren 31n, 
urtebetetzea. zorionak 
eta urte askotarako, 
ama! Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian eta 
espero dou tarta beti 
bezain goxua egitea!
Muxu eta besarkada 
handi bat etxekuen 
partetik, bereziki uxue.

ArrASATE
nora Justine sanchez
Abenduaren 31n, 7 urte. 
zorionak eta patxo 
potoloa familiaren 
partetik.

ArrASATE
oihan Zulueta
Abenduaren 29an, 6 
urte. zorionak, 
txapeldun! Oso ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean. Etxeko guztien 
partetik muxu potolo 
bat. Muak.

ArrASATE
arantza garcia 
bolinaga
Abenduaren 29an, 
urtebetetzea. zorionak 
eta egun polit bat pasa 
ezazula opa dizugu zure 
Atxabaltako lagunek. Ea 
aurten ere txokolate 
goxuakin ospatzen 
dugun denok batera.

ArrASATE
M. tere urkia uriarte
Abenduaren 28an, 
urtebetetzea. zorionak 
eta egun polit bat pasa 
ezazula opa dizugu 
familia guztiak, bereziki 
zure bilobek, jondi, irati 
eta Haritz. Muxu eta 
besarkada handi bat.

bErgArA
elene eta alex larrañaga
Elenek 4 urte betetzen ditu abenduaren 28an eta 
Alexek abenduaren 21ean betetzen ditu urteak. 
zorionak, bikote! patxo potolo bat Oihana eta igorren 
partetik.

OñATi
lide kortabarria 
suarez
Abenduaren 26an, 9 
urte. zorionak, potxola.
Muxu pila bat eta 
primeran pasatu zure 
urtebetetze eguna.

 

OñATi
aimar altube Cid
Abenduaren 25ean, 6 
urte. zorionak, 
txapeldun! urte bat 
gehixau! Eraman tarta 
goxo handi bat 
amamaren etxera, gero 
zurekin den-dena jateko.
Muxu pila bat familixa 
denan eta bereziki ama, 
aita eta Marentxoren 
partetik. Mua!

ArrASATE
alai arregi
Abenduaren 25ean, 13 
urte. zorionak eta patxo 
handia etxekoen 
partetik!

ESkOriATzA
Mikel Cabeza Jorge
Abenduaren 22an, 6 
urte. Familiaren partetik 
ondo pasatu zure 
egunean eta patxo handi 
bat.

bErgArA
aner arriola gallastegi
Abenduaren 23an, 5 
urte. zorionak eta patxo 
handi bat etxekoen 
partetik.

bErgArA
nora alcaide Morillas
Abenduaren 22an, 3 
urte. zorionak, 
kanpanilla! Muxu 
handi-handi bat zure 
lagunek partetik! ion, 
Naia, Hugo, Amaia, 
Andoni, Ander, Mikel, 
iago, Aitor, Maite, iker, 
Ekiñe eta Martin! Oso 
ondo pasatu zure 
egunean!

ArETXAbALETA
arkaitz ibabe sillero
Abenduaren 21ean, 4 
urte. zorionak, 
txapeldun! Oso ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean. Etxeko  guztien 
partetik besarkada 
handi-handi bat eta 
Ainhizeren partetik muxu  
potolo bat. Muaka.

OñATi
axier lopez 
kortabarria
Abenduaren 21ean, 37 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, guapo. 
Maite zaitugunon eta 
batez be bi txoritxuen 
partetik, mila kilo zorion 
eta mila muxu. 

ArrASATE
Markel lana ibabe
Abenduaren 21ean, 5 urte. zorionak, pirata, etxeko 
guztion partetik, eta batez ere Ander eta Nora. Muxu 
handi bat, txapeldun! Ondo pasatu.

bErgArA
Danel arrieta 
gorosabel
Abenduaren 20an, 4 
urte. zorionak, artista! 
Eta eskerrik asko ematen 
duzun poztasunagatik. 
Etxekoen partetik, 
bereziki jone.

bErgArA
lide albeniz
Abenduaren 20an, 10 
urte. Majikoa da zure 
eguna, gozatzeko une 
oso ona. Opariak, datoz 
eta, sorpresa ugariak. 
zorionak, Lide! patxo 
handi bat aitatxo, 
amatxo eta igorren 
partetik.

bErgArA
igor albeniz
Abenduaren 20an, 7 
urte. zorionak, igor! 
presta zaitez merendola 
gidaria izateko. patxo 
handi bat aitatxo, 
amatxo eta Lideren 
partetik.

ArETXAbALETA
Jose ramon saez de 
gordoa
Abenduaren 20an, 
urtebetetzea. zorionak, 
aita! gero eta 
zaharragoa zarela... 
Ondo-ondo pasatu. Eta 
aupa, udA! ioritz eta 
Markel.

bErgArA
Maddi barrokal 
santos
Abenduaren 20an, 5 
urte. zorionak, potxola, 
eta muxu pilo bat 
etxekoen partetik. Ondo 
pasatu zure 
urtebetetzea!

ArrASATE
irati gutierrez
Abenduaren 18an, 12 
urte. Etxekoen partetik, 
zorionak eta muxu handi 
bat.

ESkOriATzA
aMetZ belategi 
arrese
Abenduaren 18an, 
urtebete. zorionak, 
bartolo! patxo potolo bat 
etxeko danon partetik 
eta txokomarrubizkoa 
Oihaneren partetik. Ondo 
pasatu zure eguna.

ArETXAbALETA
irati garai leturiaga
Abenduaren 18an, 
urtebetetzea. zorionak, 
printzesa! Oso ondo 
pasa ezazula eguna opa 
dizugu familia guztiak, 
bereziki Haritz, Eider, 
Oier eta jondik. 
besarkada eta muxu 
handi bat denon partetik.

bErgArA
Patri etxabe orobengoa eta beñat arin etxabe
beñatek abenduaren 16an, 5 urte eta aitaitak 
abenduaren 22an, urte batzuk gehiago. zorionak, 
bikote! A ze parea, ez zarete berehalakoan galduko! 
zorionak eta muxu pilo bat etxekoan partetik. jarraitu 
horrela!

ArrASATE
Paulo Ferreira 
Jausoro
Abenduaren 16an, 12 
urte. zorionak eta 
patxo handi bat. 
Entrenamendu ostien 
ospatuko ditugu 
hamabi horiek. Aupa 
Mondra eta aupa 
paulo!

ArETXAbALETA
ilargi Villar urrutia
Abenduaren 15ean, 3 
urte. zorionak 
marimatraka! Orain 
arte bezain alai 
jarraitu. 
bihotz-bihotzez, 
Auritz, aitatxo eta 
amatxo.

ArETXAbALETA
aitor Zabala
Abenduaren 13an, 
urtebetetzea. 
zorionak, aitatxo! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
Muxu asko Oinatz, 
iraide eta amatxoren 
partetik.

dEbAgOiENA
unax kortabarria 
eta izaro Markaide
Abenduaren 14an eta 
26an, 5 eta 7 urte. 
zorionak eta muxu 
potolo bat, familiaren 
partetik.

OñATi
belen guridi
Abenduaren 13an, 
urtebetetzea. zorionak 
eta urte askotarako! 
Egun on-ona pasatu 
eta patxo handi bat 
etxeko danon partetik! 
Hurrengo pintxua zure 
kontu, e?

OñATi
Jone erostarbe 
aranburu
Abenduaren 13an, 
urtebetetzea. 
zorionak, jone! Egun 
ezinhobia igaro 
daizula. patxo handi 
bat zure lagun danen 
partetik.

ArETXAbALETA
Xabi garcia aranzadi
Abenduaren 21ean, 7 
urte. zorionak eta musu 
handi bat gure etxeko 
txapeldunarentzat. Ondo 
pasa merendolan eta 
nintendoan gutxiago 
jolastu! 

bErgArA
bingen 
larrañaga lete
Abenduaren 26an, 6 
urte. zorionak etxekoen 
partetik.

OñATi
eneko aranburu 
onaindia
Abenduaren 27an, 5 
urte. Arreba irene eta 
gurasoen partetik, 
zorionak eta muxu 
handia, guapo!

OrdiziA
iban toledo
Abenduaren 22an, 
urtebetetzea. Albokak 
irabazi du maestro 
handia. Santamasetan, 
arren! zure doinuak 
kalean entzun nahi 
ditugu. zorionak, gure 
Toledito lagun.

OñATi
aratz etxeberria
Abenduaren 30ean, 6 
urte. zorionak, Aratz! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu handi-handi bat 
familixa eta lagun danon 
partetik.

z O R i O n  ag u R R a k
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BILA-BILA 7

Bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean. SOLUzIOAK

hitz GeziDunak

Bila-Bila 7

HITz GEzIDUNAK
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nerea revilla Vz.de Mendizabal 

arrasate. 3,200kilo. abenduaren 12a. 
Gurasoak: Marta eta arturo. argazkian,  
amarekin.

anne Cordero Castilla 

arrasate. 4,580kilo. abenduaren 11. 
Gurasoak: elena eta Felipe. argazkian,  
amarekin.

lier bardezi kerejeta 

Bergara. 3,740kilo. abenduaren 14a. 
Gurasoak: nerea eta asier. argazkian,  
aitarekin.

uxue igartua Muxika 

Bergara. 3,680kilo. abenduaren 16a. 
Gurasoak: ainara eta iñigo. argazkian,  
amarekin.

Mikel ibabe sanchez 

aretxabaleta. 3,700kilo. abenduaren 
16a. Gurasoak: rosi eta jon. argazkian,  
ama eta anaia Galderrekin.

aner izagirre ibabe 

antzuola 3,830kilo. abenduaren 16a. 
Gurasoak: ainhoa eta iñaki. argazkian,  
gurasoekin.

Zaida leon aguilar 

arrasate. 3,700kilo. abenduaren 13a. 
Gurasoak: johanna eta alfredo. argaz-
kian,  gurasoekin.

Jose emmanuel arias nieto 

arrasate. 4,425kilo. abenduaren 10a. 
Gurasoak: erika eta erwin. argazkian,  
amarekin.

naia telleriarte sancho 

Bergara. 3,180kilo. abenduaren 14a. 
Gurasoak: Marijo eta aitor. argazkian,  
amarekin.



harPiDetZa: ArETXAbALETA 20550, E05 bASAbE pOLigONOA  |  TEL.: 943 08 10 50  |  HArpidETzA@gOiENA.COM

2010-12-20

a s t e l e h e n e k o a

eva argiñano  nebaren jatetxean gozogileak lana utzi eta kasualitatez sartu zen postre artera. 
telebistara ere hala iritsi zen eta ezin pozago dabil kamera artean.  |  JON BErEZIBAr 

"arroz-esnea eta natillak eskatzen dizkidate gehien"

lexuri DoyaGe

h a m a R R e kO a

lEHEndAkArIA BAnIntz

"zintzotasun eredua emango nuke"
"Nigandik oso urrun ikusten dut, baina, nire lana lehendakari 
izatea izango balitz, saiatuko nintzateke herritarren erreferente 
etikoa izaten. Nik agintariei eskatzen diedana da nire gainetik 
egon behar badute eta eragingo didaten erabakiak hartu behar 
badituzte, eredugarri izan daitezela etikoki eta zintzotasunean".

1. hasi zarete jo eta su turroiekin 
etxean? 
Gustatzen zaigu, baina ez gara 
zale-zaleak; dagokion neurrian. 
Hori bai, turroiak defendatzaile 
sutsuak ditu, beraz...

2. Zein izan da egin duzun pas-
telik erraldoiena?
Hasiberritan sekulakoa egin nuen. 
Ezkongaiek saint honore pastel 
erraldoi bat gura zuten; karame-
luz lotutako petit chou-z dago 
osatua. Handia nahi zuten eta 
hala egin nik, baina sasoi hartan 
ez nekien ezer arkitekturaz eta 
pentsa nola amaitu zuen... 

3. Zure azkeneko liburuan diozu 
postreekin ausartzeko. Jendeak 
zer, jan bai baina egin ez?
Bai, eta, gainera, egiten dakienak 
tarta bat edo bi besterik ez daki  
egiten. Zail ospea dute gozoen 
errezetek.

4. Izan ere, zenbait errezetak 
alkimia dirudite osagaien neurri 
zehatzengatik, adibidez.
Hori gertatzen da sukaldaritza 
gaziko hiztegira ohituagoak gau-
delako. Pomada puntua zer da, 
ba horixe, pomada itxura duena. 
Ez da hain zaila.

5. Zein da zeuri ondoen ateratzen 
zaizun postrea.
Begira, nire semeek gehien arroz
-esnea eta natillak eskatzen diz-
kidate. Guk etxean tipikoa eta 
klasikoa jaten dugu. Nire ezau-
garria da nire goxoa ez dela hain 
gozoa, astuna.

6. kaloriengatik, noski. Ia beka-
tua izaten da postrea eskatzea 
askorentzako.
Bai, zera! Amaitu ziren aspaldi 
bekatuaren garaiak! Postrea pla-
zer hutsa da eta niretzat handie-
na da lagunekin txikito batzuk 
hartu eta gauean etxera heldu-
takoan arroz-esnea jatea.

7. gozoetan berrikuntzarik egin 
daiteke ala pastelak ukiezinak 
dira?
Gaur egun gozogintzan egin dai-
tekeen gauzarik berritzaileena 
da zapore tradizionalei eustea, 
galtzen dabiltza-eta. 

8. postre kaxkar batek izorra 
dezake oturuntza eder bat?
Bazkari handi baten guztiak egon 
behar du orekan, baita zerbitza-
riek eta mahai-zapiek ere. Sarri 
gerta daitekeena da erdipurdiko 
jatordu bat postreak salbatzea.

9. 20 urte egingo dituzu tele-
bistan datorren urtean. hori bai 
marka.
Neukanik ere ez nekien gaitasu-
na azaleratzen lagundu dit, komu-
nikatzailearena, eta oso baliaga-
rria da. Esker hitzak besterik ez 
daukat esperientzia horri 
buruz.

10. Zer egingo dugu sobera 
geratuko zaigun turroiarekin?
Oso errezeta polit bat. Etxeetan  
turroiaz gain sagar konpota ere 
asko sobratzen da. Horrekin hos-
topilak bete eta labera! Gero 
izozki epelarekin zerbitzatu. 

W
ikileaks da, gaur 
egun ,  mundu 
erdiaren ames-
gaiztoa eta krisia, 

hiru laurdenaren gaiztoa; niri  
Literaturako ikasleen izenak 
bihurtu zaizkit zoramen.  

Hara, sasoi batean –gaur 
ere, dena dela, ez da arraroa– 
hamaika komeria eginak 
gara irakasleok izenak aur-
pegiekin lotzen, gela berean 
Garcia edo Perez deituren 
kerizpetan, dozena-erdi 
Ainhoa, Oihana, Ainara eta 
Naiara biltzen zitzaizkigu-
nean. Aldi horretan ikusi 
nuen nik bekokiaren goza-
garri nuen flekilloa ere nola 
joan zitzaidan emigrante.

Bestelako garaiak ziren, 
ostera, apellido-markarik gabe 
ere ibiltzeko modukoak, etxe 
berean, Benita, Leona, Zeles-
tina, Bizenta eta moduko izen 
ozenak batzen zirenak. O tem-
pora, o mores!

Literaturako hamalauko-
tean Jesus, Mahats, Irene, 
Celia, Lorena, Irati, eta Ene-
ritz; bi Maialen, Maitane bi 
eta hiru Marina, bai, hiru 
Marina daude zerrendaturik. 
Zeinek bere deitura du eta 
enkargu bat: "Niri, mesedez, 
izenez deitu". Erdiak mar-
txoso hutsak dira; beste 
erdiak, berritsuak; urteak 
dituzte hamazazpina eta ada-
rra jotzeko grina sasoia adi-
na. Ora pro nobis, Santa 
Marina.

Maialen, Marina 
eta Maitane 

b i h a R a m u n a

MArkOS 
BAlENtZIAgA

Aitziturri 4, Posta-kutxa 173
Tel.: 943 76 19 95 Faxa: 943 76 07 49

20570 BERGARA

103 Industria poligonoa
Tel.: 943 52 05 00 Faxa: 943 51 57 57

20100 LEZO 

Sukaldeko altzariak eta osagarriak

Finantzaketa kuota pertsonalizatuak

Tenperaturak gora eta hego 
haize zakarra.

www.euskalmet.net

Max. 11º

Min. 2º

"Nire ibilbideko urterik onena 
izan da 2010a. Inter-ekin denak 
irabazi ditut, Real Madrilek fitxa-
tu nau eta txapelketa denak ira-
bazteko aukerak ditugu", dio 
portugaldarrak. Florentinok gau-
za bera pentsatuko du? 

"2010a urte ona izan 
da eta 1etik 10era 
bitartean, 11 jartzen 
diot neure buruari".

www.elmundo.esJ o s e  M o u r i n h o   |   E N T r E N AT z A i L E A

e g u R a l d i aa h O b e R O

autoak bakarrik ez 
dira tuneatzen
Ez horixe. Abilidadea izanez gero, 
etxeko ordenagailua ere tunea  
daiteke, eta erabilgarria izaten 
jarraitu, bide batez.
www.sarda.es

a i ,  e n e !


