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"Ez da bere onera etorri" 
Eta albiste txarrak hauek dira: 
krisian jarraitzen dugula. Hijos 
de Juan de Garay enpresako Jose 
Creixell-ek hauxe dio: "Egoera 
oso delikatua da oraindik. Hemen 
kooperatibismoaren enplegua oso 
garrantzitsua da, eta goiari eutsi 
diote aparteko ordainsariak ken-
duta eta bestelako zuzenketa-neu-
rri oso gogorrekin. Baina horietan 
ere, Euskaditik kanpo, estruktu-
ra zati handi bat kendu egin dute, 
eta sozietate anonimook ere bai. 
Horregatik, beharbada, langabezia 
tasa hemen konparatiboki txikia-
goa da, baina ez egoera primera-
koa delako".

Egoera orokorraz, hauxe dio: 
"Egia da, bai, aktibitate handiagoa 
dagoela. Automobilgintzan,  lana 
sartu da. Eraikuntzak oso ondo 
ordainduta egoten jarraitzen du, 
baina saltzea oso zaila da, eta pre-
zioak hondoratuz lortzen da hori. 
2009arekin alderatuta zertxobait 
hobera egin dugu, baina ekonomia 
ez da bere onera etorri".

Alkateak berak ere onartzen 
du Oñatiren datuak ez duela 
"triunfalismorik" sortu behar: 
"365 langabe daude, eta beste 
horrenbeste familia langabezia 
sufritzen dutenak".

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAte

Krisiaren txarrena joanda ote da 
Debagoienean? Gauzak hobetzen 
hasi ote dira guretako? Itxaropen 
izpi batzuk piztu dira azkenaldian, 
eta 2008-2009 biurteko beldurgarria 
gainditu da; baina, beste alde 
batetik, geldialdi baten, ez hobe-
ra, ez txarrera sartuta geratzeko 
arriskua ageri da, eta beharbada 
etorkizuneko ereduekin pentsa-
tzeko garaia etorri da. 

Oñati, 'Informe Semanal'-en 
Albiste onekin hasiko gara. Hala, 
2010. urtea aurrekoa baino hobea 
izan zen enplegu aldetik. Espai-
niako Enplegu Zerbitzu Publikoa-
ren datuen arabera, 2010. urtean 
langabezia nabarmen murriztu 
zen Debagoienean, 2008 eta 2009 
latz batzuen ondoren. Hala, 3.500 
langabetik 3.000 ingurura jaistera 
lortu zuen Debagoienak, eta Gipuz-
koarekiko betidanik izan duen 
aldea berreskuratzea lortu 
zuen.

Oñatik dauka bailarako lan-
gabezia maila txikiena (Leintz 
Gatzagaren kasu berezia kontuan 
izan gabe), eta baita Hego Euskal 
Herriko eta Espainiako langabe-
zia tasa txikienetariko bat ere. 
Bere kasuak hedabide handi 
batzuen atentzioa merezi izan 
du, eta Television Españolako 
Informe Semanal saioan eta, berri-
ki, Tiempo de Hoy aldizkarian 
erreportajeak egin dituzte Oña-

tiren inguruan. Herri-miraria 
deitu izan diote, eta gogora eka-
rri dituzte bere langabezia datuak: 
10.700 biztanle ingurutik bakarrik 
365 zeuden langabezian joan den 
abenduan; populazio osoaren 
%3,3, edo, bestela esanda, popu-
lazio aktiboaren edo aktiboa izan 
daitekeenaren %6,75; bailarako 
batez bestekoa %9,44 izan zen.

Autoenplegua bultzatu 
Lourdes Idoiaga alkateak gogo-
ratzen du 2008ko martxoan  440 
langabe zeudela Oñatin (%8,14). 
Orduan, Udalak Enplegu Plan 
bat egin zuen, eta neurrietako 
bat zen Udalaren kontratazio 
zuzena: hala, herri-altzariak gar-
bitzeko lanak egiteko 45 lagun 
enplegatu zituen, langabeen %10. 
Enplegua sortzeko eta bultzatze-
ko beste neurri batzuk hartu ditu 
Udalak: "Neurri garrantzitsuena 
Formazio Plana da. Autoenplegua 
asko lantzen dugu: langabeen 
profilari dagokion formazioa 
ematen diegu, ea lan-merkatuen 
euren nitxoa topatzen duten", 
azaltzen du Lourdes Idoiaga alka-
teak.

Aurrera begira, herrian sek-
tore ez hain landuak indartu gura 
ditu Udalak: "Ikerketa bat egin 
genuen eta, horren arabera, lehe-
nengo sektorean aukerak badau-
de: nekazaritza ekologikoan, 
frutaren arloan… Eta dagoeneko 
ekintzaile pare bat badaude, bat 

abeltzaintzan eta bestea nekaza-
ritzan".

Oñatiko enpresak eta koope-
ratibak beste faktore bat dira. 
Idoiagak azpimarratzen duenez, 
"industria enpleguen %60 koope-
ratibetan daude", eta horietan 
langileak birkokatzea, aurre-e-
rretiratzeak bultzatzea… erabil-
tzen dira kaleratzeen partez. 
Bestetik, herriko enpresen por-
taera ere nabarmentzen du: "Garay 
eta Natra Zahor bikain kudeatu-
ta daude eta internazionalizatu-
ta eta berrikuntzan sartuta dau-
de, eta era berean, ez dute des-
lokalizazioa bilatu".

Hezkuntzatik, Zuazola-Larraña 
Institutuko zuzendari Kepa Altu-
bek hau dio: "Gure Lanbide Hezi-
keta ikasleetatik praktikak egiten 
dituztenen %20 enpresan lanean 
geratzen dira, eta beste %80ek 
ikasten jarraitzen dute. Gure hel-
burua bada ikasleok lanera bide-
ratzea, baina baita espezializatu 
daitezen eta maila har dezaten". 

Oro har, kualifikazio handi 
hori igarri egin da: "Oñatin, orain 
arte, langabezia teknikoa izan 
da; jendeak izan ditu beste auke-
ra batzuk. Gero, beherakada ez 
da hainbeste izan langile kopu-
ruan, baizik eta produkzioan". 
Eta gaineratzen du: "Nik esango 
nuke Oñatira krisia beranduago 
ailegatu dela, eta enpresek den-
bora handiagoa izan dutela pres-
tatzeko".

Krisia zerbait baretu da, baina ez da amaitu

Gogoeta sakonagoak, planteamendu aldaketak edo 
jarduera berriak izan daitezke etorkizuneko gakoa

garaileen gisara, 
bere burua 
birrasmatu behar 
du ibarrak 

Pertsona bat Lanbideren bulego aurrean. Langabezia zertxobait handitu da abendutik urtarrilera.  |   josetxo ArAntzAbAl

Indusketen bigarren fasea aa.  |   IñAKI sAGreDo

DATUA

2009 urte txarra izan zen, eta 
2010eko urtarrilera 3.437 
langaberekin ailegatu zen 
Debagoiena (%11,09ko 
langabezia tasa).

%11
IAzKo tAsA

Espainiako Enplegu Zerbitzu 
Publikoaren arabera, 
urtarrilean 3.093 langabe 
zeuden bailaran (%9,98); 
abenduan, 2.926 (%9,44).

%9,98
orAInGo tAsA

"Gizarte laguntzak 
jende askok 
eskatzen ditu, eta 
guretako, hori da 
esanguratsuena"
Pedro lasagabaster alkateak ondo 
hartzen du eskoriatzako langabezia 
datu berrienak, baina "arazo sakona" 
ez dela konpondu ohartarazten du.
Eskoriatzak dezente hobera egin 
zuen 2010ean. Urtea %11,01eko 
langabezia tasarekin hasi zuen, eta 
orain %9,86an dago…
bai; albiste ona da eta osoko bilkuran 
ere aipatu nuen eta horixe esan nuen. 
baina kontuz hartu behar da. zenba-
ki hotzak dira, eta, herritar batzuen 
egoerak hobera egin duen arren, jakin 
badakigu jende asko oso larri dabile-
la. beraz, ondo dago, zenbakiak hobeak 
dira, baina ezin dugu esan emaitzak 
oso onak direla.
Udal gizarte Zerbitzuetara jende 
askok jotzen du oraindik?
bai. Izan ere, 2008. urteaz geroztik 
asko handitu da gizarte laguntzak 
eskatzera doazenen kopurua. eta asko, 
gainera, oso kasu gogorrak dira. eta 
guretako, egoera neurtzeko tresna 
onena gizarte laguntzak dira, hain 
zuzen ere, eta laguntzok zenbat jen-
dek eskatzen dituen.
Aldatu da laguntza eske etortzen 
den jende mota?
Bai. Krisiaren aurretik profil batekoak 
etortzen ziren, batik bat. orain, ikus-
ten ditugu lehen lanean zebiltzan 
eskatzaile asko; hipotekak direla, kre-
dituak direla… itota dagoen jende asko. 
eta jende asko ere etortzen zaigu lan 
bila, baina Udalak ezin du askorik egin. 
Ahal duguna egiten dugu. oro har, 
guretako errealitate hori guztia esan-
guratsuagoa da bestelako datuak 
baino. 
Udalak kontratazio zuzenik egiten 
du?
bai, egin izan dugu; beste leku batzue-
tatik dirua kendu eta horra bideratu izan 
dugu. Dena dela, hori aldi baterako lagun-
tza besterik ez da. Udalon ahalmena 
mugatua da, eta gurea, udal txiki bat 
izanda, are mugatuagoa. Guk egin deza-
kegun baino gehiago behar da.
Zer egin daiteke, bada?
Arazo sakona ez da konpondu. Gara-
pen iraunkorra ez da lortuko gaur egun 
gabiltzan moduan jarraituta. hemen 
adreiluaren kultura jarraitu da. eta 
ahaztu egin dugu hazkundea ez dela 
iraunkorra; ezin daiteke izan, ezin 
dugulako eten barik hazi, lurra muga-
tua delako. etorkizunean, ekonomia
-jarduera guztiek ingurumena kontuan 
hartu behar dute. Guztia berriz plan-
teatu behar dugu, hortaz. 

pEDRO LASAgAbASTER 
esKorIAtzAKo AlKAteA

l.K.

"Oñatin, lehenengo 
sektoreak 
ekonomian aukerak 
badituela  
konturatu gara"
Udal enplegu eta Formazio planaren 
emaitzak aipatzen ditu oñatiko alkateak. 
lehen sektorea promozionatu gura dute 
orain hurrengo.
Oñatik langabezia tasa txikieneta-
riko bat dauka, guretik kanpo 
ere…
oso langabezia txikia daukagu, bai: 
%6,75 zen abenduan, 365 langabe. 
Gipuzkoan, %7 ingurukoa izaten da 
tasa; eAen, %10ekoa. 
Pozik egongo zarete, bada…
bai. Dena dela, ez da triunfalismora-
ko datu bat, izan ere, oraindik hainbat 
herritarrek eta euren familiek sufritzen 
dutelako langabezian egon beharra.
Zeintzuk dira Oñatiren egoera ona-
ren gakoak?
2009ko martxoan, langabezia %8,14-
koa zen. Udalak enplegu Plan bat egin 
zuen. Alde batetik, kontratazio zuze-
na bultzatu zen. baina gakoetako bat 
da Formazio Plana. Iaz, inkesta bat 
egin genien langabe guztiei, eta euren 
egoeraz, gura zuten formazioaz… gal-
detu genien. Urtero jarraituko dugu 
euren egoera. erantzunen arabera, 
langabeei euren profilaren araberako 
formazioa eskaintzen diegu: fiskali-
tatea, kudeaketa, bideragarritasun 
irakurketak… ea lan merkatuan euren 
nitxoa topatzea samurrago duten. 
Autoenplegua lantzen dugu eurekin, 
eta sortu dira ekintza batzuk. ekin-
tzaile izatea bultzatzeko dirulaguntza 
bat ematen diegu.

bestalde, kooperatibetan birko-
katzea eta aurre-erretiroa bezalako 
neurriak hartzen dira, eta ez kaleratzeak; 
eta herriko enpresa handiak bikain 
kudeatuta egon dira eta berrikuntzan 
erabat sartuta daude. enpresa txikiei 
dagokienez, askok oso gaizki pasatu 
dute, baina irizpide komertziala alda-
tzen doaz. enpresaburuen indarra, 
egokitzeko gaitasuna eta konpromisoa 
gakoak izan dira gure enplegu egoe-
rarako.
Ze beste asmo dituzue etorkizu-
nerako?
Iaz, ikerketa bat egin genuen, eta iku-
si dugu lehen sektorean badaudela 
aukerak. bada, sektore horretarako 
dirulaguntza hirukoiztu egin dugu 
aurten: 3.000 eurokoa da. badago 
hor nitxo bat, dela nekazaritza ekolo-
gikoan, dela frutaren ekoizpenean… 
hori lantzen ibili gara. eta dagoeneko 
badaude ekintzaile pare bat hor lan 
egiteko gertu: bat abeltzaintzan eta 
bestea nekazaritzan.

LOURDES IDOIAgA 
oñAtIKo AlKAteA

l.K.

"Beldur naiz bailara 
ez ote den oraingo 
langabezia mailan 
estankatuta 
geratuko"
Mankomunitateko Garapen ekono-
mikorako Agentziako teknikaria da 
Koldo Azkoitia. Azken hilabeteko lan-
gabezia datua "ez da ona", diosku 
berak.
Zelan interpretatzen dituzu urta-
rrileko langabezia datuak?
Irakurketa zuzena egiteko, epe luzea-
goa begiratu behar da. 2008ko azken 
hiruhilekoa eta 2009ko lehen hilak 
izan ziren latzenak. langabezia asko 
handitu zen, eta Gipuzkoako tasa 
gainditu genuen. 2010ean, lehen 
bezala, Gipuzkoako tasaren azpitik 
jarri eta aldea handitu dugu: 3.500 
langabetik 3.000 ingurura pasa 
gara.
baina…?
baina krisiaren aurretik, 1.500 lan-
gabe inguru genituen, eta orain, bikoiz-
tu egin dugu kopuru hori. Urtarrilean 
langabezia handitu egin da, eta azken 
hilabeteotako txikitzerako joera eten 
egin da. ez da albiste ona.
Zelan joan daiteke urtea, zure iri-
tziz?
Urtarrila, eta urteko lehen hilabeteak 
ez dira onak izaten. Aurten, jarraitu 
beharko genuke hoberako joera hori.  
hala ere –eta hau nire iritzi soila da–, 
urte baten edo urte eta erdian, ez dut 
ikusten gorabehera handirik egongo 
denik. eta gainera, beldur naiz ez ote 
garen estankatuta, geldituta geratu-
ko eta orain bezala ez ote diren gera-
tuko gauzak.
Sektoreka, zelan joan da enple-
gua?
Industriak garrantzi handia dauka 
gure bailaran, eta eragin handia du 
enplegu datuetan. Automobilgintza 
eta autoetako osagarrien industriak 
indartsuago dabiltza, eta horiek 
konpentsatu egin dituzte okerrago 
zeuden industrien emaitzak. 

bestalde, kooperatibismoak 
dauzka bailarako enplegu indus-
trialen %65, eta kooperatiben artean 
bi aurpegi egon dira, bi  egoera 
mota.

enpresa txikiei dagokienez, euren 
merkatua da merkatu nazionala, 
eta hori oso txarto dago. 

hortaz, niretako, ondorioak dira 
enpresa txikiendako lerro berriak 
irekitzea oso zaila dela; bestalde, 
zerbitzuen sektorean, joera ez dela 
izan ez onerako, ez txarrerako; eta 
eraikuntza Debagoienean oso sek-
tore txikia zela eta zegoen gutxia 
krisiak jan duela.

kOLDO AzkOITIA 
GArAPen teKnIKArIA

l.K.

LAnGABEZIA TASA AZKEn urTEOTAn

AntzUolA AretxAbAletA ArrAsAte berGArA elGetA esKorIAtzA GAtzAGA oñAtI DebAGoIenA GIPUzKoA eUsKADI

2008ko 1. hiruhilekoa 5,09 7,14 7,58 6,36 3,11 7,39 4,58 4,44 6,5 7,64 8,35

2009ko 1. hiruhilekoa 9,33 10,67 14,20 9,9 8,51 12,76 10,53 8,60 11,40 10,87 12

2010eko 1. hiruhilekoa 8,91 10 12,88 10,29 5,32 10,51 8,21 7,91 10,61 11,67 12,80

*datu guztiak  %-etan. i T u r r i A :  g A r A p E N  E k O N O m i k O r A k O  E S k u A L d E  A g E N T z i A

Dena dela, beste irakurketa 
bat egiten du Lasagabasterrek: 
"Sakoneko arazoa ez da konpondu, 
eta garapen iraunkorra ez da lor-
tuko oraingo bidetik. Oraingo 
krisia konponduko da, baina lehen-
gora bueltatzen bagara, beste bur-
buila bat sortuko da, beste krisial-
di bat etorriko da… Dena berriz 

"zenbaki hotzak dira" 
Eskoriatza izan da iaz portaera 
onena izan zuen Gipuzkoako 
herria. 2010 hasi zuen %11ko 
langabezia tasarekin, eta goia jo 
zuen martxoan (%11,16); hortik 
aurrera, ia etengabe hobera egin 
du, eta urtea hasi du %9,86ko 
tasarekin (205 langabe). Deba-
goienean langabeziak gogorren 
jotako herriarendako albiste onak, 
eta Pedro Lasagabaster alkateak 
osoko bilkura baten ere azpima-
rratutakoa. Baina "kontuz! Zen-
baki hotzak dira eta, batzuen 
egoera hobetu egin den arren, 
badakigu oraindik jende asko 
oso larri dagoela. Beraz, ondo 
dago, zenbakiak hobeak dira, 
baina ezin dugu esan primerako 
emaitzak direla". Udalarendako 
"neurgailu onena" da zenbat jen-
de joaten den Gizarte Zerbitzue-
tara laguntza eske. 

planteatu beharra dago". Eta gai-
neratzen du: "Hazkundea ez da 
iraunkorra, lurra mugatua delako. 
Etorkizunean, ekonomia-aktibi-
tate guztiek ingurumen ikuspegia 
izan beharko dute arrakasta iza-
teko. Modu batera edo bestera, 
guztia birplanteatu behar diogu 
gure buruari".
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"Ez da bere onera etorri" 
Eta albiste txarrak hauek dira: 
krisian jarraitzen dugula. Hijos 
de Juan de Garay enpresako Jose 
Creixell-ek hauxe dio: "Egoera 
oso delikatua da oraindik. Hemen 
kooperatibismoaren enplegua oso 
garrantzitsua da, eta goiari eutsi 
diote aparteko ordainsariak ken-
duta eta bestelako zuzenketa-neu-
rri oso gogorrekin. Baina horietan 
ere, Euskaditik kanpo, estruktu-
ra zati handi bat kendu egin dute, 
eta sozietate anonimook ere bai. 
Horregatik, beharbada, langabezia 
tasa hemen konparatiboki txikia-
goa da, baina ez egoera primera-
koa delako".

Egoera orokorraz, hauxe dio: 
"Egia da, bai, aktibitate handiagoa 
dagoela. Automobilgintzan,  lana 
sartu da. Eraikuntzak oso ondo 
ordainduta egoten jarraitzen du, 
baina saltzea oso zaila da, eta pre-
zioak hondoratuz lortzen da hori. 
2009arekin alderatuta zertxobait 
hobera egin dugu, baina ekonomia 
ez da bere onera etorri".

Alkateak berak ere onartzen 
du Oñatiren datuak ez duela 
"triunfalismorik" sortu behar: 
"365 langabe daude, eta beste 
horrenbeste familia langabezia 
sufritzen dutenak".

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAte

Krisiaren txarrena joanda ote da 
Debagoienean? Gauzak hobetzen 
hasi ote dira guretako? Itxaropen 
izpi batzuk piztu dira azkenaldian, 
eta 2008-2009 biurteko beldurgarria 
gainditu da; baina, beste alde 
batetik, geldialdi baten, ez hobe-
ra, ez txarrera sartuta geratzeko 
arriskua ageri da, eta beharbada 
etorkizuneko ereduekin pentsa-
tzeko garaia etorri da. 

Oñati, 'Informe Semanal'-en 
Albiste onekin hasiko gara. Hala, 
2010. urtea aurrekoa baino hobea 
izan zen enplegu aldetik. Espai-
niako Enplegu Zerbitzu Publikoa-
ren datuen arabera, 2010. urtean 
langabezia nabarmen murriztu 
zen Debagoienean, 2008 eta 2009 
latz batzuen ondoren. Hala, 3.500 
langabetik 3.000 ingurura jaistera 
lortu zuen Debagoienak, eta Gipuz-
koarekiko betidanik izan duen 
aldea berreskuratzea lortu 
zuen.

Oñatik dauka bailarako lan-
gabezia maila txikiena (Leintz 
Gatzagaren kasu berezia kontuan 
izan gabe), eta baita Hego Euskal 
Herriko eta Espainiako langabe-
zia tasa txikienetariko bat ere. 
Bere kasuak hedabide handi 
batzuen atentzioa merezi izan 
du, eta Television Españolako 
Informe Semanal saioan eta, berri-
ki, Tiempo de Hoy aldizkarian 
erreportajeak egin dituzte Oña-

tiren inguruan. Herri-miraria 
deitu izan diote, eta gogora eka-
rri dituzte bere langabezia datuak: 
10.700 biztanle ingurutik bakarrik 
365 zeuden langabezian joan den 
abenduan; populazio osoaren 
%3,3, edo, bestela esanda, popu-
lazio aktiboaren edo aktiboa izan 
daitekeenaren %6,75; bailarako 
batez bestekoa %9,44 izan zen.

Autoenplegua bultzatu 
Lourdes Idoiaga alkateak gogo-
ratzen du 2008ko martxoan  440 
langabe zeudela Oñatin (%8,14). 
Orduan, Udalak Enplegu Plan 
bat egin zuen, eta neurrietako 
bat zen Udalaren kontratazio 
zuzena: hala, herri-altzariak gar-
bitzeko lanak egiteko 45 lagun 
enplegatu zituen, langabeen %10. 
Enplegua sortzeko eta bultzatze-
ko beste neurri batzuk hartu ditu 
Udalak: "Neurri garrantzitsuena 
Formazio Plana da. Autoenplegua 
asko lantzen dugu: langabeen 
profilari dagokion formazioa 
ematen diegu, ea lan-merkatuen 
euren nitxoa topatzen duten", 
azaltzen du Lourdes Idoiaga alka-
teak.

Aurrera begira, herrian sek-
tore ez hain landuak indartu gura 
ditu Udalak: "Ikerketa bat egin 
genuen eta, horren arabera, lehe-
nengo sektorean aukerak badau-
de: nekazaritza ekologikoan, 
frutaren arloan… Eta dagoeneko 
ekintzaile pare bat badaude, bat 

abeltzaintzan eta bestea nekaza-
ritzan".

Oñatiko enpresak eta koope-
ratibak beste faktore bat dira. 
Idoiagak azpimarratzen duenez, 
"industria enpleguen %60 koope-
ratibetan daude", eta horietan 
langileak birkokatzea, aurre-e-
rretiratzeak bultzatzea… erabil-
tzen dira kaleratzeen partez. 
Bestetik, herriko enpresen por-
taera ere nabarmentzen du: "Garay 
eta Natra Zahor bikain kudeatu-
ta daude eta internazionalizatu-
ta eta berrikuntzan sartuta dau-
de, eta era berean, ez dute des-
lokalizazioa bilatu".

Hezkuntzatik, Zuazola-Larraña 
Institutuko zuzendari Kepa Altu-
bek hau dio: "Gure Lanbide Hezi-
keta ikasleetatik praktikak egiten 
dituztenen %20 enpresan lanean 
geratzen dira, eta beste %80ek 
ikasten jarraitzen dute. Gure hel-
burua bada ikasleok lanera bide-
ratzea, baina baita espezializatu 
daitezen eta maila har dezaten". 

Oro har, kualifikazio handi 
hori igarri egin da: "Oñatin, orain 
arte, langabezia teknikoa izan 
da; jendeak izan ditu beste auke-
ra batzuk. Gero, beherakada ez 
da hainbeste izan langile kopu-
ruan, baizik eta produkzioan". 
Eta gaineratzen du: "Nik esango 
nuke Oñatira krisia beranduago 
ailegatu dela, eta enpresek den-
bora handiagoa izan dutela pres-
tatzeko".

Krisia zerbait baretu da, baina ez da amaitu

Gogoeta sakonagoak, planteamendu aldaketak edo 
jarduera berriak izan daitezke etorkizuneko gakoa

garaileen gisara, 
bere burua 
birrasmatu behar 
du ibarrak 

Pertsona bat Lanbideren bulego aurrean. Langabezia zertxobait handitu da abendutik urtarrilera.  |   josetxo ArAntzAbAl

Indusketen bigarren fasea aa.  |   IñAKI sAGreDo

DATUA

2009 urte txarra izan zen, eta 
2010eko urtarrilera 3.437 
langaberekin ailegatu zen 
Debagoiena (%11,09ko 
langabezia tasa).

%11
IAzKo tAsA

Espainiako Enplegu Zerbitzu 
Publikoaren arabera, 
urtarrilean 3.093 langabe 
zeuden bailaran (%9,98); 
abenduan, 2.926 (%9,44).

%9,98
orAInGo tAsA

"Gizarte laguntzak 
jende askok 
eskatzen ditu, eta 
guretako, hori da 
esanguratsuena"
Pedro lasagabaster alkateak ondo 
hartzen du eskoriatzako langabezia 
datu berrienak, baina "arazo sakona" 
ez dela konpondu ohartarazten du.
Eskoriatzak dezente hobera egin 
zuen 2010ean. Urtea %11,01eko 
langabezia tasarekin hasi zuen, eta 
orain %9,86an dago…
bai; albiste ona da eta osoko bilkuran 
ere aipatu nuen eta horixe esan nuen. 
baina kontuz hartu behar da. zenba-
ki hotzak dira, eta, herritar batzuen 
egoerak hobera egin duen arren, jakin 
badakigu jende asko oso larri dabile-
la. beraz, ondo dago, zenbakiak hobeak 
dira, baina ezin dugu esan emaitzak 
oso onak direla.
Udal gizarte Zerbitzuetara jende 
askok jotzen du oraindik?
bai. Izan ere, 2008. urteaz geroztik 
asko handitu da gizarte laguntzak 
eskatzera doazenen kopurua. eta asko, 
gainera, oso kasu gogorrak dira. eta 
guretako, egoera neurtzeko tresna 
onena gizarte laguntzak dira, hain 
zuzen ere, eta laguntzok zenbat jen-
dek eskatzen dituen.
Aldatu da laguntza eske etortzen 
den jende mota?
Bai. Krisiaren aurretik profil batekoak 
etortzen ziren, batik bat. orain, ikus-
ten ditugu lehen lanean zebiltzan 
eskatzaile asko; hipotekak direla, kre-
dituak direla… itota dagoen jende asko. 
eta jende asko ere etortzen zaigu lan 
bila, baina Udalak ezin du askorik egin. 
Ahal duguna egiten dugu. oro har, 
guretako errealitate hori guztia esan-
guratsuagoa da bestelako datuak 
baino. 
Udalak kontratazio zuzenik egiten 
du?
bai, egin izan dugu; beste leku batzue-
tatik dirua kendu eta horra bideratu izan 
dugu. Dena dela, hori aldi baterako lagun-
tza besterik ez da. Udalon ahalmena 
mugatua da, eta gurea, udal txiki bat 
izanda, are mugatuagoa. Guk egin deza-
kegun baino gehiago behar da.
Zer egin daiteke, bada?
Arazo sakona ez da konpondu. Gara-
pen iraunkorra ez da lortuko gaur egun 
gabiltzan moduan jarraituta. hemen 
adreiluaren kultura jarraitu da. eta 
ahaztu egin dugu hazkundea ez dela 
iraunkorra; ezin daiteke izan, ezin 
dugulako eten barik hazi, lurra muga-
tua delako. etorkizunean, ekonomia
-jarduera guztiek ingurumena kontuan 
hartu behar dute. Guztia berriz plan-
teatu behar dugu, hortaz. 

pEDRO LASAgAbASTER 
esKorIAtzAKo AlKAteA

l.K.

"Oñatin, lehenengo 
sektoreak 
ekonomian aukerak 
badituela  
konturatu gara"
Udal enplegu eta Formazio planaren 
emaitzak aipatzen ditu oñatiko alkateak. 
lehen sektorea promozionatu gura dute 
orain hurrengo.
Oñatik langabezia tasa txikieneta-
riko bat dauka, guretik kanpo 
ere…
oso langabezia txikia daukagu, bai: 
%6,75 zen abenduan, 365 langabe. 
Gipuzkoan, %7 ingurukoa izaten da 
tasa; eAen, %10ekoa. 
Pozik egongo zarete, bada…
bai. Dena dela, ez da triunfalismora-
ko datu bat, izan ere, oraindik hainbat 
herritarrek eta euren familiek sufritzen 
dutelako langabezian egon beharra.
Zeintzuk dira Oñatiren egoera ona-
ren gakoak?
2009ko martxoan, langabezia %8,14-
koa zen. Udalak enplegu Plan bat egin 
zuen. Alde batetik, kontratazio zuze-
na bultzatu zen. baina gakoetako bat 
da Formazio Plana. Iaz, inkesta bat 
egin genien langabe guztiei, eta euren 
egoeraz, gura zuten formazioaz… gal-
detu genien. Urtero jarraituko dugu 
euren egoera. erantzunen arabera, 
langabeei euren profilaren araberako 
formazioa eskaintzen diegu: fiskali-
tatea, kudeaketa, bideragarritasun 
irakurketak… ea lan merkatuan euren 
nitxoa topatzea samurrago duten. 
Autoenplegua lantzen dugu eurekin, 
eta sortu dira ekintza batzuk. ekin-
tzaile izatea bultzatzeko dirulaguntza 
bat ematen diegu.

bestalde, kooperatibetan birko-
katzea eta aurre-erretiroa bezalako 
neurriak hartzen dira, eta ez kaleratzeak; 
eta herriko enpresa handiak bikain 
kudeatuta egon dira eta berrikuntzan 
erabat sartuta daude. enpresa txikiei 
dagokienez, askok oso gaizki pasatu 
dute, baina irizpide komertziala alda-
tzen doaz. enpresaburuen indarra, 
egokitzeko gaitasuna eta konpromisoa 
gakoak izan dira gure enplegu egoe-
rarako.
Ze beste asmo dituzue etorkizu-
nerako?
Iaz, ikerketa bat egin genuen, eta iku-
si dugu lehen sektorean badaudela 
aukerak. bada, sektore horretarako 
dirulaguntza hirukoiztu egin dugu 
aurten: 3.000 eurokoa da. badago 
hor nitxo bat, dela nekazaritza ekolo-
gikoan, dela frutaren ekoizpenean… 
hori lantzen ibili gara. eta dagoeneko 
badaude ekintzaile pare bat hor lan 
egiteko gertu: bat abeltzaintzan eta 
bestea nekazaritzan.

LOURDES IDOIAgA 
oñAtIKo AlKAteA

l.K.

"Beldur naiz bailara 
ez ote den oraingo 
langabezia mailan 
estankatuta 
geratuko"
Mankomunitateko Garapen ekono-
mikorako Agentziako teknikaria da 
Koldo Azkoitia. Azken hilabeteko lan-
gabezia datua "ez da ona", diosku 
berak.
Zelan interpretatzen dituzu urta-
rrileko langabezia datuak?
Irakurketa zuzena egiteko, epe luzea-
goa begiratu behar da. 2008ko azken 
hiruhilekoa eta 2009ko lehen hilak 
izan ziren latzenak. langabezia asko 
handitu zen, eta Gipuzkoako tasa 
gainditu genuen. 2010ean, lehen 
bezala, Gipuzkoako tasaren azpitik 
jarri eta aldea handitu dugu: 3.500 
langabetik 3.000 ingurura pasa 
gara.
baina…?
baina krisiaren aurretik, 1.500 lan-
gabe inguru genituen, eta orain, bikoiz-
tu egin dugu kopuru hori. Urtarrilean 
langabezia handitu egin da, eta azken 
hilabeteotako txikitzerako joera eten 
egin da. ez da albiste ona.
Zelan joan daiteke urtea, zure iri-
tziz?
Urtarrila, eta urteko lehen hilabeteak 
ez dira onak izaten. Aurten, jarraitu 
beharko genuke hoberako joera hori.  
hala ere –eta hau nire iritzi soila da–, 
urte baten edo urte eta erdian, ez dut 
ikusten gorabehera handirik egongo 
denik. eta gainera, beldur naiz ez ote 
garen estankatuta, geldituta geratu-
ko eta orain bezala ez ote diren gera-
tuko gauzak.
Sektoreka, zelan joan da enple-
gua?
Industriak garrantzi handia dauka 
gure bailaran, eta eragin handia du 
enplegu datuetan. Automobilgintza 
eta autoetako osagarrien industriak 
indartsuago dabiltza, eta horiek 
konpentsatu egin dituzte okerrago 
zeuden industrien emaitzak. 

bestalde, kooperatibismoak 
dauzka bailarako enplegu indus-
trialen %65, eta kooperatiben artean 
bi aurpegi egon dira, bi  egoera 
mota.

enpresa txikiei dagokienez, euren 
merkatua da merkatu nazionala, 
eta hori oso txarto dago. 

hortaz, niretako, ondorioak dira 
enpresa txikiendako lerro berriak 
irekitzea oso zaila dela; bestalde, 
zerbitzuen sektorean, joera ez dela 
izan ez onerako, ez txarrerako; eta 
eraikuntza Debagoienean oso sek-
tore txikia zela eta zegoen gutxia 
krisiak jan duela.

kOLDO AzkOITIA 
GArAPen teKnIKArIA

l.K.

LAnGABEZIA TASA AZKEn urTEOTAn

AntzUolA AretxAbAletA ArrAsAte berGArA elGetA esKorIAtzA GAtzAGA oñAtI DebAGoIenA GIPUzKoA eUsKADI

2008ko 1. hiruhilekoa 5,09 7,14 7,58 6,36 3,11 7,39 4,58 4,44 6,5 7,64 8,35

2009ko 1. hiruhilekoa 9,33 10,67 14,20 9,9 8,51 12,76 10,53 8,60 11,40 10,87 12

2010eko 1. hiruhilekoa 8,91 10 12,88 10,29 5,32 10,51 8,21 7,91 10,61 11,67 12,80

*datu guztiak  %-etan. i T u r r i A :  g A r A p E N  E k O N O m i k O r A k O  E S k u A L d E  A g E N T z i A

Dena dela, beste irakurketa 
bat egiten du Lasagabasterrek: 
"Sakoneko arazoa ez da konpondu, 
eta garapen iraunkorra ez da lor-
tuko oraingo bidetik. Oraingo 
krisia konponduko da, baina lehen-
gora bueltatzen bagara, beste bur-
buila bat sortuko da, beste krisial-
di bat etorriko da… Dena berriz 

"zenbaki hotzak dira" 
Eskoriatza izan da iaz portaera 
onena izan zuen Gipuzkoako 
herria. 2010 hasi zuen %11ko 
langabezia tasarekin, eta goia jo 
zuen martxoan (%11,16); hortik 
aurrera, ia etengabe hobera egin 
du, eta urtea hasi du %9,86ko 
tasarekin (205 langabe). Deba-
goienean langabeziak gogorren 
jotako herriarendako albiste onak, 
eta Pedro Lasagabaster alkateak 
osoko bilkura baten ere azpima-
rratutakoa. Baina "kontuz! Zen-
baki hotzak dira eta, batzuen 
egoera hobetu egin den arren, 
badakigu oraindik jende asko 
oso larri dagoela. Beraz, ondo 
dago, zenbakiak hobeak dira, 
baina ezin dugu esan primerako 
emaitzak direla". Udalarendako 
"neurgailu onena" da zenbat jen-
de joaten den Gizarte Zerbitzue-
tara laguntza eske. 

planteatu beharra dago". Eta gai-
neratzen du: "Hazkundea ez da 
iraunkorra, lurra mugatua delako. 
Etorkizunean, ekonomia-aktibi-
tate guztiek ingurumen ikuspegia 
izan beharko dute arrakasta iza-
teko. Modu batera edo bestera, 
guztia birplanteatu behar diogu 
gure buruari".



2010-02-07  |  AstelehenA  |  gOIENA4 Debagoiena

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAte

Oraingo astean bertan landuko 
dute UDAk eta Aloña Mendik 
Euskadiko tabakoaren aurkako 
legearen egokitzapenak ekarri 
duen albistea: futbol zelaietan 
ere erretzeko debekua. Oraindik 
ez da ezarri debeku hori, baina 
Legebiltzarraren testuak horren 
aukera irekitzen du. 

Klubek jakin-minez hartu dute 
berria, eta denetariko iritziak 
dituzte: batzuek uste dute Deba-
goieneko futbol zelaietan ez due-
la endredu handirik sortuko, eta 
beste batzuek uste dute txarre-
rako dela. 

Zelaietan ezin izango da erre 
delako kirol ekitaldia adin txiki-
koendako denean. Helduendako 
denean zer egin dago zalantzan.

kontzientziazioa 
Aloña Mendiko futboleko presi-
dente Jabi Azpiazuk ondo hartu 
zuen lege orokorra, eta esaten du 
"kirolean ere, kontzientziatu egin 
behar" dela jendea "erretzea kal-
tegarria" dela; bere iritziz, kon-
tzientziazio hori indartu behar da, 
"debeku gogorrik" eman barik. 
Era berean, uste du ezin dela kon-
paratu bailarako zelaietan izan 
dezakeen eragina eta Anoetan edo 

San Mamesen izango duena. Mon-
drako Patxi de Andresek ere esan 
du bailaran ez dela hainbeste erre-
tzen partiduetan, baina "erretzai-
leendako leku bat gorde badaiteke, 
hobe", esaten du. Legeak horreta-
rako aukera ere aipatzen du.

UDAko Eduardo Altubek esan 
digu bihar direla lantzekoak gai 
hori Zuzendaritza Batzordean. 
"Inguruko klubekin ere harrema-
netan jarriko gara", esan du.

"Haserretu egingo dira" 
Bergarako Pedro Rico presiden-
teak legearen kontraesanak azpi-
marratzen ditu: "Norbere autoan 

erretzen utzi dute, elkarte gas-
tronomikoetan ere bai, baina aire 
zabaleko futbol zelai baten debe-
katu egin nahi dute. Bada, hori 

ez zait ondo iruditzen. Bergaran, 
jendeak zelai inguruan erretzen 
du, baina ez harmailetan. Eta 
kea ez da bertan geratzen".

Ricok dioenez, "bailarako 
kluben ekonomiarendako ez da 
bideragarria" erretzaileendako 
gune bereziak antolatzea futbol 
zelaiotan.

Antzuolako Tomas Agirre 
presidenteak esaten duenez, Uda-
lak, jabea denez gero, erabaki 
beharko du Antzuolako Eztala 
zelaian zer egiten den. Honako 
iritzia eman digu: "Erabakitzen 
bada ezin dela erre, ez dut uste 
eraginik izango duenik, eta jendeak 
berdin-berdin jarraituko du etor-
tzen. Erretzailea ez dator futbo-
lera erretzera, futbola ikustera 
baizik". Hala ere, bere ustez, "hase-
rrea" eragingo du neurriak, azke-
nean aurrera egiten badu. Era 
berean, kritikatu egin du debeku 
bolada: "Hurrengoan, beharbada 
mendian erretzea ere debekatu 
egingo dute", esaten du.

uDak eta aloña Mendik egunotan 
jardungo dute erretzeko debekuaz
jaurlaritzak atea irekitzen dio futbol zelaietan erretzea legez kanporatzeari

ESANAk

"Jendea 
kontzientziatzea 
da modua, eta 
ez debekua"
jabi azpiazu  |  ALOñA mENdikO prESidENTEA

"Norbere 
autoan erretzen 
uzten badute, 
zergatik futbol 
zelaian ez?"
peDro rico   |   bErgArAkO prESidENTEA

JUlEN IrIONdO  |  ArrAsAte

Gemma Zabaleta Lan eta Gizar-
te Politika sailburuak Mondragon 
Taldea eredutzat jarri du enple-
gu egonkorra eta kalitatezkoa, 

baina baita osasuna zaintzen 
duena ematen duen talde gisa. 
Hori egin zuen egubakoitzean 
lan arriskuen prebentziorako 
sentsibilizazioari buruzko jar-

dunaldi baten, Garaian, Mon-
dragoneko Osarten kooperatiba 
elkarteak antolatuta. 

Iaz, lan istripu gutxiago 
Sailburuak emandako datuen 
arabera, 88.500 lan istripu izan 
ziren iaz Euskal Autonomia 
Erkidegoan, 2009an baino %7 
gutxiago; hildakoak 58 izan ziren, 
aurreko urtean baino % 9 gutxia-
go. Dena dela, istripurik gabeko 
egoerara iristeko prebentzioan 
lanean jarraitu beharra nabar-
mendu zuen Zabaletak, preben-
tzioaren garrantzia behar beste 
errotuta ez dagoelako orain-
dik.  

Arauak betetzeari dagokionez, 
esan zuen Jaurlaritzak lan ikus-
karitzaren eskumena bere egin-
go duela laster, eta tresna garran-
tzitsua izango dela hori.

Hizlarien mahaia, jardunaldian; erdian, Gemma Zabaleta.  |   j.I.

zabaletak eredutzat ipini du Mondragon 
lana eta osasuna bateratzen duen talde gisa
lan arriskuen prebentzioaren gaineko jardunaldian izan zen, Garaia gunean

l.k.  |  oñAtI

Oñatiko Ezker Abertzalea Herri 
Programa lantzen hasi da. Herri-
tar guztiekin landu gura dute, 
eta horretarako, inkestak bida-
liko dituzte Oñatiko postontzi 
guztietara, buzoiak jarriko 
dituzte herriko hainbat lekutan, 
eta Interneten orri bat irekiko 
dute. Horrez guztiaz gain, Kale 
Zaharrean hauteskunde bulegoa 
irekiko dute eta harreman per-
tsonal zuzenak ere irekiko 
dituzte herritarrekin. "Aber-
tzale, ezkertiar eta independen-
tistei parte hartzeko deia" egi-
ten diete.

garapen iraunkorra, helburu 
Zapatuan herri tailerra egin 
zuten institutuan, eta herritar 
asko batu ziren bertan. Hiri-

gintza, ingurumena, auzoak, 
sozioekonomia, politika sozia-
la, emakumea, euskara, kultu-
ra hezkuntza, gaztedia eta kiro-
la: horiek dira landu zituzten 
arloak, betiere Oñati eremu 
gisa hartuta. Helburua izan zen 
komunikazio plangintza bat 
denon artean antolatzea. 

garapen iraunkorra, helburu 
Herri Programa 2011 delako 
ekintzaren barruan egon zen 
zapatuko saioa. Arduradunen 
esanetan, "herritar partaidetza 
bultzatu" gura dute "planea-
mendu herritar eta ezkertiarra 
egiteko. Hiri-planeamendua 
antolatzen dugunean garapen 
iraunkorra ipiniko dugu hel-
buru". Informazio gehiago: www.
herriprograma2011.net.

hauteskunde bulegoa 
irekiko du kale zaharrean 
oñatiko ezker abertzaleak
herri Programa lantzen hasi ziren zapatuan, eta 
herritarren proposamenak jaso gura dituzte

Tailerrean, irudiez lagundutako hausnarketa.  |  IosU lIzArrAlDe

l.k.  |  ArrAsAte

Euskal Herriko mugimendu femi-
nistaren historia eta teoriara 
hurbiltzeko ikastaroa antolatu 
du Arrasateko Emakume Txokoak, 
eta izena ematera animatzen du, 
hilaren 15ean hasten da-eta. Otsai-
laren 15ean, 22an eta martxoaren 
1ean izango dira jardunaldiak 
(17:30-20:30). Mugimendu femi-
nista hobeto ezagutzea eta, batez 
ere, Euskal Herrian izan duen 
historia eta garapena ezagutzea; 
feminismoa ulertzeko modu eta 
jarrera desberdinak; eta feminis-
moak ekarri duena, horiek dira 
landuko dituzten alderdiak.

Feminismoaren 
gaineko ikastaroa 
15ean hasiko da

josetxo ArAntzAbAl

Aurten, lehenengo aldiz, Angiozartik pasatuko da Korrika, eta hango 
auzotarrek hori jakin eta segituan erabaki zuen auzoko Guraso 
Elkarteak batzordea sortzeko ahalegina egitea. Pentsatu eta egin: 
joan den egubakoitz ilunkaran egin zuten lehenengo batzarra, eta 
auzoko saloian elkartu ziren hainbat guraso eta ume. Euren zeregina 
izango da Korrika ailegatzen denerako auzoa girotzea. Animo!

hauek ere korrika egingo dute
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Panel bati begiratzen Arkupeko erakusketan.  |   josetxo ArAntzAbAl

erakusketa eta bideo 
emanaldia sahararen alde            

mIrEN ArrEgI  |  AretxAbAletA

Iesbaa elkarteak eta Aretxabale-
tako kultura etxeak antolatuta, 
Saharako herriaren aldeko ekimen 
bi izango dira herrian otsailean: 
batetik, Hodeien seme-alabak dela-
ko erakusketa dago ikusgai Arku-
pen, hilaren 28ra arte; gainera, 
Iesbaak antolatuta, otsailaren 
22an, El problema izenburua duen 
dokumentwwala eskainiko da. 

Ekimen biek ala biek herrita-
rren sentsibilizazioa dute helbu-
ru, eta, hala, herrialdean bizi 
izaten ari diren egoera gogorra 
agerian ipintzen saiatuko dira, 
Iesbaatik adierazi digutenez.  Era-
kusketaren eta bideo emanaldia-
ren bitartez erakutsiko dute Saha-

rako egoera politikoki zer-nolakoa 
den, eta baita giza eskubideei 
dagokienez ere.  

Hodeien seme-alabak erakus-
keta Afaprebesarekin, Saharako 
Preso eta Desagertuen Senitarte-
koen Elkartearekin eta Euskal 
Fondoarekin elkarlanean antola-
tu dute. Saharako lurralde osoan, 
giza eskubideak nola urratzen 
diren azaltzen dute panelen bitar-
tez, baina ez hori bakarrik, gataz-
karen sorrera eta testuinguru 
politikoa ere azaltzen baitira. 

Otsailaren 28ra arte dago zaba-
lik erakusketa: 11:00etatik 13:00e-
tara eta 18:00etatik 20:00etara, 
astelehenetik egubakoitzera; eta 
goizez, zapatuetan.  

Mahai-ingurua
Otsailaren 22an, esan bezala, 
Arkupeko Zaraia aretoan, 19:00e-
tan, El problema dokumentala 
eskainiko dute. Pablo Vidal gali-
ziarrak eta Jordi Ferrer katala-
nak ekoiztutako dokumentala 
da eta Saharako egoera azaltzen 
dute bertan, giza eskubideen 
ikuspegitik. Aurreikuspen guz-
tien arabera, dokumentalaren 
zuzendariak Aretxabaletan izan-
go dira hilaren 22an, baita 
nazioarteko zuzenbidean aditua 
Juan Soroeta EHUko irakaslea 
ere. Bideo emanaldiaren ostean, 
gonbidatuekin eta hara joaten 
diren herritarrekin mahai-ingu-
rua egongo da.   

erakusketa hilaren 28ra arte egongo da zabalik; 'el 
problema' dokumentala hilaren 22an eskainiko da

m.b.  |  berGArA

Gipuzkoako Diputazioak hiru 
saio informatibo antolatu ditu 
datozen egunotarako, krisiaren 
aurkako 2011ko planean jasotzen 
diren laguntza programak enpre-
sei ezagutarazteko. Debagoien-
darrek egubakoitzean, otsailak 
11, Eibarren, Debegesan, egingo 
den jardunaldian parte hartzeko 
aukera izango dute. 

Diputaziotik jakinarazi dute 
komeni dela asistentzia berrestea. 

Horretarako bi bide daude: 943 
11 23 42  edo 943 11 29 17 telefono 
zenbakira deituta, bata; e-postaz, 
krisiarenplana@gipuzkoa.net 
helbidera idatzita, bestea.  

Hizlari asko 
Saioak bi ordu eta erdi inguru 
iraungo du, eta denbora tarte 
horretan hainbat hizlarik hartu-
ko dute parte. Jardunaldia 09:30ean 
hasiko da Gipuzkoako diputatu 
nagusi Markel Olanok egingo 

duen krisiaren aurkako 2011ko 
planaren aurkezpenarekin; 
jarraian, Gipuzkoako fiskalita-
tearen analisiaz eta bilakaeraz 
jardungo du Ogasuneko foru dipu-
tatu Pello Gonzalezek. 10:00etan, 
Ignazio Iragorrik, Gizarteratze 
eta Enplegu Zerbitzuko buruak, 
kolektibo behartsuak lan espa-
rruan sartzearen gainean egingo 
du berba; horren ostean, diputa-
tu nagusiaren kabineteko buru 
Ander Artzelusek enpresen balioez 
eta hausnarketa prozesuez hitz 
egingo du. 

Azkenik, 10:45ean, berrikun-
tza, gazte kualifikatuen kontra-
tazioa eta internalizazioa azter-
tuko dute parte-hartzaileek, 
Berrikuntzaren eta Jakintzaren 
Sustapeneko zerbitzuburu Jose-
ba Amondarainen eskutik. Saioa 
amaitu aurretik, eskariak eta 
galderak egiteko tartea zabaldu-
ko da.

enpresendako laguntza 
programa ezagutarazteko 
saioa dago asteon eibarren
Krisiaren aurkako 2011ko planean jasotzen diren 
laguntzen berri emango da jardunaldi horretan

mIrIAN bItErI  |  berGArA

Bihar, martitzena, El judio erra-
do liburuaren aurkezpena izan-
go da Arrasateko Kulturaten, 
19:00etan. Gara-ko kazetari 
Martxelo Diazekin batera, libu-
ru horren idazle eta freelance 
kazetari Alberto Pradilla izan-
go da ekitaldian.
Zer kontatzen duzu El judio erra-
do liburuan?
Israelgo gizartearen errealitatea 
jasotzen saiatu naiz, lehenengo 
pertsonan kronika bat eginda. 
Palestina eta Israel arteko gataz-
kaz berba egiten dugunean, beti 
palestinarrengan arreta jartze-
ko joera dugu; hain justu ere, 
kolpatutako aldea. Ez dugu 
gatazka sortu zuen Israeli buruz 
hitz egiteko joerarik. Hortaz, 
gizarte hori nolakoa den azaltzen 
saiatzen naiz, dituen kontrae-
sanekin.  
Horretarako, israeldarrak ezagu-
tu beharko dira...
Hala da. Azken bi urteotan, 
hamar hilabetez egon naiz han 
bizi izaten, eta gatazkaren berri 
eman dut hainbat hedabidetan, 
hala nola Gara-n, Noticias tal-
dean eta Euskadi Irratian. 
Ramalan eta Jerusalenen bizi 
izan naiz eta El judio errado 
esperientzia horren ondorioa 
da; kaleko errealitatea ezagu-
tarazten dut, askotariko herri-
tarrei hitza emanda.
Nolakoa da hango gizartea?
Oso konplexua; zatituta dago, 
guztiz. Oso ezberdinak diren 
herrialdeetako immigrazio-bo-
ladekin osatu den gizartea da. 
Egun, Palestinarekin duten 
gatazka da gizarte hori batzen 
duen arrazoi bakarra; hori eta 

gaur egun Israel deitzen dugu-
na eta herrialde okupatuek Israel 
handia osatzen duten sinesme-
na. 

Irudi modernoa saltzen saia-
tzen dira, baina erlijioak izu-
garrizko pisua dauka. Gizarte 
arrazista da, eta, esan bezala, 
kontraesanez beteta dago.   
Horretaz guztiaz hitz egingo duzu 
biharko hitzaldian?
Bai, hala da. Liburuan azaltzen 
diren hainbat pertsonaiaren 
adibideak jarriko ditut gizarte 
horri buruzko azalpenak ema-
teko. Horrez gain, Martxelo 
Diaz izango dut ondoan. Euskal 
Herria Palestina Sareaz hitz 
egingo digu Diazek. Azken 
finean, helarazi nahi dugun 
mezua da kanpotik Israeli boi-
kota egin behar zaiola.  

alberto pradilla | 'El judio errado' liburuaren egilea

"israelgo gizartea nolakoa 
den azaltzen saiatu naiz, 
dituen kontraesanekin" 

Liburuaren idazlea.  |   Alberto PrADIllA

Alberto Pradillak liburua aurkezteko hitzaldia 
egingo du bihar Kulturaten, 19:00etan

"Helarazi nahi 
dugun mezua da 
Israeli boikota egin 
behar zaiola"

m.b.  |  AntzUolA

Korrika 17rako prestakuntzek 
aurrera dihardute. Antzuolan 
bihar, martitzena, Torresoroan 
izango da bigarren batzarra, 
19:00etan. Besteak beste, kilo-
metro salmentaren nondik 
norakoez, ekintzez, parte-har-
tzeaz eta egitarauaz jardungo 
dute. Antolatzaileek gogora-
razi dute herriko elkarte guz-
tiak, lantegiak, Udala eta nahi 
duen norbanako guztiak gon-
bidatuta daudela.

Egun eta ordu berean, 
batzordea osatzeko batzarra 
egingo dute Eskoriatzako kul-
tura etxean. Korrikari buruz-
ko azalpenak emango dizkie-
te joaten direnei, eta Korrika 

Kulturalaz berba egiteko eta 
egin beharreko hainbat lantxo 
banatzeko aprobetxatuko 
dute.

Bestalde, Oñatin bigarren 
batzarra egingo dute hilaren 
16an, kultura etxean, 18:30ean. 
Korrika Kulturala eta Korri-
ka Txikia landuko dituzte 
bilkura horretan. Lehenen-
goaren harira, herriko kultu-
ra taldeei batzarretan parte 
hartzeko dei berezia egin die-
te. Korrika txikiari dagokio-
nez, eguna eta ordua adostu 
zituzten lehengo batzarrean 
batutakoek. Apirilaren 13an, 
14:30etik 16:30ra egingo da. 
Gai horri jarraipena egingo 
diote.

korrika17 antolatzeko batzordeak 
lanean dabiltza Debagoienean
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Gipuzkoako Caritasek, Kitzin 
dendarekin eta Emausekin elkar-
lanean, bidezko merkataritzari 
buruzko prestakuntza on line 
jasotzeko ikastaroa antolatu du. 
Matrikulazio epea otsailaren 
14an zabalduko da eta hilaren 
25era arte iraungo du. Intere-
satuek 943 44 07 44 telefono zen-
bakira deitu beharko dute, edo 
iezeiza@caritasgi.org helbidera 
idatzi. Ikastaroa martxoaren 
7an hasiko da, eta apirilaren 
16an amaitu. Bestalde, doakoa 
da, eta euskaraz. 

Bertan, bidezko merkatari-
tzaren jatorri, ibilbide eta fun-
tsezko oinarriei buruzko ikuspe-
gia eskainiko dute. Antolatzaileen 
esanetan, prestakuntzaren bidez 
bidezko merkataritzaren gainean 
hausnarketa gunea sortu nahi 
dute. 

Ikus-entzunezkoa eta Internet
Ikastaroa Internet bidez izango 
da eta ariketa dinamikoak egingo 
dira, ikasleek kontzeptuak erraz 
barnera ditzaten. Esaterako, hain-
bat ikus-entzunezko eskainiko 
dituzte, foroan Mexikoko komu-
nitate bateko emakume batekin 
hitz egiteko aukera izango dute 
eta bidezko merkataritzarekin 
lotuta dauden webgune ezberdinak 
bisitatuko dituzte. 

Parte-hartzaileek ordenagailua, 
Interneterako sarbidea, Interneten 
oinarrizko ezagutza eta helbide 
elektronikoa izan behar dituztela 
jakinarazi dute antolatzaileek.
Bestalde, lau gai nagusi jorratuko 
dituzte 20 orduko iraupena duen 

ikastaroan: lehenik eta behin, 
bidezko merkataritzaren definizio 
eta ibilbideaz jardungo dute; biga-
rrenik, gaur egungo erakunde eta 
sareak eta gai horren gainean 
dauden ziurtagiriak aztertuko 
dituzte; hirugarrenik, elikadura 

subiranotasunaz, kontsumo ardu-
ratsuaz eta bidezko merkataritzaz 
egingo dute berba; eta azkenik, 
ekonomia solidarioa, generoa eta 
bidezko merkataritza ekonomia-
ren tresna bezala erabiltzeaz jar-
dungo dute. 

Tailerrak eta denda
Aipatutako ikastaroa, esan beza-
la, Internet bidezkoa da. Bada, 
Debagoienean ere horren gaineko 
ikastaroak egiten ditu Harreman 
dendak; bailarako gobernuz kan-
poko bederatzi erakundek osatzen 
dute hori. Umeendako tailerrak 
ematen dituzte bailarako ikaste-
txeetan; gehienetan, Bigarren 
Hezkuntza neska-mutikoei. Modu 
samurrean azaltzen diete bidezko 
merkataritzaren kontzeptua, 
umeendako erakargarriak diren 
produktuak erabilita.

Horrekin batera, Harreman 
bidezko merkataritzako denda 
dute Arrasaten, Musakolako Hiper 
Eroskin. Hango langile Luzma 
Rojasek jakinarazi digu krisiak 
eragina izan duela salmentetan. 
Horren harira, aipatu du behera 
egin dutela oparien salmentek: 
"Kopuru aldetik, bezeroak man-
tentzen ditugu eta baita salmen-
tak ere. Betiko produktuak oso 
ondo saldu ziren joan den urtean; 
salmentak igo egin zirela ere 
esan dezakegu; bada, igarri dugu 
jendeak orain ez duela oparietan 
horrenbeste gastatzen. Artisautza 
asko saltzen zen lehen; orain, 
jakiak oparitzen dira gehiago". 
Rojasek, dena dela, gaineratu du 
krisia ez dela joan den urteko 
kontua, eta 2009an hasi zirela 
hori igartzen. 

Txokolatea, azukrea eta kafea
Gehien saltzen diren produktuei 
dagokienez, Rojasek esan digu 
txokolateek, azukre beltzak, asko-
tariko kafeek, pastak eta eztiak 
oso harrera ona dutela. Erosleen 
harira, azaldu du denetarik sar-
tzen dela Musakolako merkata-
ritzaguneko dendan: "Bikote 
gazteak, emakumeak eta baita 
erretiratuta dauden gizon asko 
ere. Alde horretatik, ez dago inon-
go berezitasunik".

bidezko merkataritzaren gaineko        
'on line' ikastaroa antolatu dute

otsailaren 14tik 25era eman daiteke izena doakoa den ikastaroan 

euskaraz egingo dute eta ariketa dinamikoz osatuta egongo da 

Arrasateko Harreman dendan krisia igarri badute ere, betiko produktuak ondo saltzen dira.  |   MIrIAn bIterI

m.b.  |  berGArA

Martxoaren 23tik 25ra bitartean, 
burdineria arloko nazioarteko 
Ferroforma-Bricoforma 2011 azo-
ka egingo dute Barakaldon, Bil-
bao Exhibition Centerren (BEC). 
Ohikoa den moduan, Debagoie-
neko hainbat enpresaren eskain-
tza ikusteko aukera egongo da. 
Dagoeneko, besteak beste, Azbe, 
Goizper, Osintxu Mecanizados, 
Tesa, Jaz eta Union Cerrajera 
enpresek eman dute izena.

Azokak burdinazko erremin-
ten eta brikolajearen alorreko 
eskaintza osatuena eskainiko du 
lau egunez; burdineria-ekoizpe-
naren negozio-aukera guztiak eta 
informazio, hornikuntza eta zer-
bitzu behar guztiak topatuko 
dituzte hara joaten direnek. Par-
te-hartzaile asko ingurukoak 
badira ere, Ferroformara, dena 

den, munduko lau bazterretatik 
doaz herritarrak: ekoizleak, bana-
tzaileak, saltzaileak eta baita 
erabiltzaileak ere. 

Jardunaldiak
Espainiako burdindegi handienak 
batuko dira han, eta nobedade 
eta negozio aukera berriak eskai-
niko dituzte. Horrez gain, logis-
tika eta burdineria zein eragin-
kortasun falta eta sektore arteko 
komunikazio aurrezpenen gai-
neko jardunaldiak egingo dituz-
te egun horietan. 

Tailer eta lehiaketa bi ere 
izango dira: ibilgailuak konpon-
tzeko tailerrentzako burdineria 
tresnei eta bestelako produktuei 
buruzkoa, bata; eta instalazioko 
profesionalentzako burdineria 
tresnen eta bestelako produktuen 
gainekoa, bestea.

Debagoieneko enpresak 
martxoko Ferroforma azokan
Azbe, Goizper, osintxu Mecanizados, tesa eta 
Union Cerrajerak eman dute izena, besteak beste

m.b.  |  berGArA

Kutxak 2011. urterako kudea-
keta plana aurkeztu zuen joan 
den astean. Aurtengoa aurreko 
ekitaldiak bezain zail datorre-
la aurreratu zuen Fernando 
Martinez-Jorcano zuzendari 
nagusiak, eta zailtasunetako 
batzuk larriagotu egingo dire-
la gaineratu zuen. 

Kutxa finkatuta dagoen erki-
degoetatik etorritako 400 bat 
zuzendariren aurrean egin 
zituen zuzendari nagusiak esan-
dako adierazpenak.

Horren harira, erakundeko 
presidente Xabier Iturbek gogoe-
ta bat egin zuen: sinplifikazioa, 
eraginkortasuna, saneatzea, 
zuhurtzia, arriskuaren kontro-
la eta emaitza errepikariak 
ziurtatuz, "krisialdia bakarrik 
igarotzea lortu" dutela esan 

zuen. Dena dela, aipatu zuen 
ikusi egin beharko dela "ea 
aurten baldintzak" ematen diren 
euskal kutxen arteko bategite-
rako.  

bi motatako mezuak
Horri lotuta, bi motatako mezuak 
eman zituen presidenteak. Bate-
tik, Kutxa "bakarrik" dagoela 
berretsi zuen: "Ez gaude inoren 
mendean; geuk erabakiko dugu", 
esan zuen. Baina, aldi berean, 
honakoa ere nabarmendu nahi 
izan zuen: "Gu apustu bat egi-
teko gertu gaude".

Kutxak urte honetarako duen 
helburuari dagokionez, "kaudi-
men, likidezia eta irabazietan 
kutxa hobea lortzea" dela esan 
zuen. Horren harira, azpimarra-
tu zuen nortasun ezaugarri horiei 
eutsi beharra dagoela.

aurtengoa ere ekitaldi zaila 
izango dela diote kutxan
erakundeak 2011. urterako kudeaketa plana 
aurkeztu du Kutxako 400 ordezkariren aurrean

m.b.  |  berGArA

Adegik ingurumenari buruz-
ko legedian sarbide samurra 
ahalbideratzen duen webgunea 
jarri du martxan. Adegiren 
webguneko (www.adegi.es) 
Ingurumena atalean dute 
enpresa interesatuek gai 
horren gaineko informazioa. 
Arloka dago egituratuta, eta 
Gipuzkoako industria arlo 
esanguratsuenen ingurumen 
aspektuen identifikazioa du.  
Arlo horretan legeak eskatzen 
dituen baldintzen gaineko 
fitxak ere baditu. 

Bestalde, enpresen errea-
litatea ezagutarazten duen 
Berindu programak Gipuz-
koako 100 irakasle eta 50 ikas-
le inguru izan zituen joan den 
urtean. Mondragon Taldeko 
Eroski eta Danobat enpresek 
hartu zuten parte, besteak 
beste, ekimenean. 

ingurumen 
araudia duen 
webgunea
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Egubakoitzean minbiziaren aur-
kako nazioarteko eguna ospatu 
zen. Egunarekin batera, minbi-
ziaren aurkako hainbat elkartek 
gaixotasun hau estigma bihur ez 
dadin kanpaina bat gizarteratu 
zuten. Askotan minbiziari izaera 
negatiboa ematen omen zaio, 
kontuan izan gabe gaixoen erdiak 
inguru sendatu egiten direla. 
Minbiziari eta gizartean duen 
eraginari buruz hitz egin digu 
Jesus Maria Mongelos Debagoie-
neko Ospitaleko mediku zuzen-
dariak. Bere ustez, antzemate 
goiztiarrean dago minbiziari aurre 
egiteko giltza.
minbiziaren aurkako nazioarteko 
eguna ospatzeak zertarako balio 
dezake?
Era honetako egunen helburua 
gizarteari arazo baten gainean 
kontzientzia sorrararaztea da. 
Aipatu behar da minbizia dela 
heriotza gehien eragiten dituen 
gaixotasuna gizonezkoen artean, 
eta bigarren mailan legoke ema-
kumezkoen kasuan. Hori guztia 
kontuan izanda, kontzientziazioa 
garrantzitsua da oso. Hori dela 
eta, Euskal Autonomi Erkide-
goan Osasun sailak minbiziaren 
inguruan hainbat ekintza pun-
tu dauzka. Horien artean pun-
turik garrantzitsuenak preben-

tzioa eta promozioa dira. Min-
bizia eragiten duten arrazoi 
nagusien artean, argi dago kan-
poko arrazoiek zeresan garran-
tzitsua daukatela, eta hori 
saihesteko lan handia egin beha-
rra daukagu.
Eta nola egin daiteke lan minbizia-
ren aurka?
Esan bezala, minbiziari aurre 
egiteko modu eraginkorrena pro-
mozioa eta prebentzioa da. Guri 
promozio mailan lan egitea toka-
tzen zaigu. Hala nola, bizitzeko 
modu osasungarriak bultzatzea, 
eta horrekin zuzenean lotuta dago 
elikadura, tabakoa, bizitza osa-
sungarria... Gainerako patologie-
tan bezala, puntu hauek zeriku-

si handia daukate gaixotasuna-
rekin. Horretaz gain, antzemate 
goiztiarrean ere lan egin behar 
da, eta horretarako hainbat era-
kundek kanpainak egiten dituz-
te EAEn.
Antzemate goiztiar horiek nola 
egiten dira?
Osasuntsu dagoen biztanleriaren 
zatiari hainbat froga egiteko 
gomendioa luzatzen zaie, eta ana-
litikak egitea proposatu. Bahe 
honetatik igarotzen direnetatik 
batzuetan, tumore jaioberri bat 
topa daiteke, eta horrek erraztu 
egiten du sendatze prozesua. Hori 
litzateke gaixotasuna prebenitze-
ko era on bat.
gure bailaran halakorik ba al 
dago?
Bai, Debagoiena izan da azkena 
era honetako antzemate goiztia-
rretan parte hartzen. 2009. urtean 
hasi ginen Oñati eta inguruko 
herrietan era honetako kanpainak 
bultzatzen,  eta etorkizuneko 
helburua litzateke bailara osora 
ere zabaltzea.
Eta hori ezinbestekoa izango da, 
ala?
Bai, minbizia garatuta dagoenean 
antzematen baldin bada, batzue-
tan beranduegi ere izan daiteke. 
Askotan tratamendua zailagoa 
eta agresiboagoa ere izan daite-
ke.

Eta jendearen aldetik zer nolako 
erantzuna jasotzen dute era hone-
tako kanpainek?
Ona. Bularreko minbizia aurre-
tik antzemateko garaian, ema-
kumeen %80-90 ingurua etortzen 
dira analisiak egitera. Heste lodia-
renak egitera ere jende ugari 
etortzen da. Azken hau gainera 
askoz ere errazagoa da egiteko, 
odolaren analisi bat besterik ez 
baita. Positiboa ateraz gero, kolo-
nos kopia egiten zaio.
Aurtengo minbiziaren aurkako 
nazioarteko egunerako aurkeztu 
duten kanpainan, minbizia gaixo-
tasun bat gehiago dela kontzien-
tziatu nahi dute gizartea. Egokia 
iruditzen zaizu?

Gizartea kontzientziatzeko balio 
baldin badu ongi dago. Gainera 
garrantzitsua da erakustea min-
bizia aurrez antzeman daitekee-
la. Norbanakoak ekidin dezake 
gaixotasun hau hilkorra izatea. 
Esaterako, tabakoaren aurkako 
kanpainek hein horretan zeriku-
si zuzena daukate.
Ez al zaizu iruditzen batzuetan 
minbizia estigma bezala tratatzen 
dela?
Ez, minbizian ez. Nik uste erres-
petu handia eduki dakiokeela, 
baina estigma ez. Estigmatikoagoak 
diren gaixotasunak badaudela 
iruditzen zait. Egia da minbizia 
gaixotasun larria izan daitekeela, 
baina aurrez antzematea da garran-
tzitsua. Gure aldetik, antzematea-
ri bakarrik ez diogu ematen 
garrantzia, minbiziak hor egoten 
jarraituko baitu, eta sendatzeko 
aukerak ere egongo dira.
Ez zaizu iruditzen askotan zentzu 
negatiboa ematen zaiola? Esate-
rako RAEk minbizia defintzerakoan 
konnotazio oso negatiboa ematen 
dio...
Minbizia, hasteko eta behin, ez 
da gauza xamurra. Zerbait nega-
tiboa bezala ikusten da, eta orduan 
normala iruditzen zait bizitzako 
gainerako aspektuetan gauza 
txarren sinonimo bezala erabil-
tzea.

"minbizia da 
heriotza gehien 
eragiten dituen 
gaixotasuna"

"2009az geroztik 
egiten dira 
antzemate 
goiztiarrak gurean"

"Norbanakoak 
ekidin dezake 
minbizia hilkorra 
izatea"

"bularreko minbizia 
antzemateko, 
emakumeen %90 
etortzen dira"

Jesus Maria Mongelos Debagoieneko Ospitalaren atarian.  |   lAnDer MUñAGorrI

jesus Maria Mongelos | debagoieneko Ospitaleko mediku zuzendaria

"Minbiziari aurre egiteko promozioa 
eta prebentzioa da eraginkorrena" 

Medikuntza garatzen ari bada ere, analisiak egitea aholkatzen du Mongelosek

eAen minbizia era goiztiarrean antzemateko kanpainak aspalditik egiten dira



8 2010-02-07  |  AstelehenA  |  gOIENAiritzia

gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
udala

bergarako
udala

Aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

Oñatiko
udala

Antzuolako
udala

Aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

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

argitaratzailea goiena komunikazio 
Taldea kooperatiba Elkartea
E05 basabe poligonoa, 
20550 ArETXAbALETA
lehendakaria Estepan plazaola  
zuzendari nagusia inazio Arregi

zuzendaria  Eneko Azkarate  
erredaktore burua monika belastegi  
sailetako arduradunakXabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), mireia 
Larrañaga (publizitatea)  

asteburuko ediozio arduraduna 
Leire kortabarria
Maketazioa kepa martelo, imanol Soriano.  
publizitatea mireia Larrañaga, 
Amaia mundiñano, ziortza martin, 
itsaso berezibar, imanol Elortza.    
testuen zuzenketa Sergio Azkarate
harpidetza eta banaketa marta Leturia 
administrazioa Agurtzane gaintzarain, 
Ane berezibar, iratxe bengoa.

egoitza nagusia - goiena papera
BErgArA 20570: ibarra, 6
Tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 12 
papera@goiena.com

orDezkaritzak
ArrAsAtE 20500: 
Otalora Lizentziaduna 31  |  132 posta-kutxa  
Tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
arrasate@goiena.com
ArEtxABAlEtA 20550: durana 11
Tel.: 943 79 86 21  |  Faxa: 943 77 18 54
aretxabaleta@goiena.com

publizitatea Aretxabaleta 20550 
E05 basabe poligonoa  |  Tel.: 943 25 05 05 
Faxa: 943 25 05 09  |  publi@goiena.com
harpidetza Aretxabaleta 20550 
E05 basabe poligonoa  |  Tel.: 943 08 10 50  
harpidetza@goiena.com
lege gordailua:  SS-0088/04
issn: 1697-3542
tirada: 5.000 ale.
Difusioa: 4.383 ale.

Ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDEA

LAguNTzAiLEAk

E
uskararen Aholku Batzordea bildu zan egunian Lopezek 
esandakuak entzungo zenduzen. Aho bete hortz geratze-
ko modukuak; dana dala, euskeria eta indarkerixia 
lotzeko ahalegin barrixa besterik ez zan izan.

Euskaltzaleok lerdo samarrak garen sentsaziñua eukitzen 
dot batzuetan; gauzak pentsatu eta sentitzen dittugun moduan 
esateko bildur garala emoten dau. Beste batzuek, ostera, argi eta 
garbi esaten dabez, iñungo erreparo barik; harrotasunez, esango 
neuke. Eta guk geuk sentitzen doguna plazaratzeko ordua be 
izango da ba!

Diñue Euskeria politikatik 
etara behar dala, danona izan 
behar dala, askatasunian era-
baki behar dala ikastia eta era-
biltzia, bakoitzaren esku… Ira-
kurketia zelakua egitten dan 
arabera!

Euskeria politikatik etara-
tzia?  Euskeria politikatik etara 
baiño, euskeriandako politikia 
beharko genduke: hizkuntz politika eraginkor bat. Euskaltzalia 
dan edonork egin behar leuke horren alde; hau da, politika 
egitterakuan euskeria normalizatzia helburu nagusien artian 
ipiñi. Pentsatzen dozue, benetan, horren alde argi eta garbi iñork 
egiten dabela?  Lehentasun osoz  norbaitek jarri dabela bere 
programan, gero eraginkortasunez betetzeko?

Euskeria politikara ekarriko balitz, daukan garrantzia emon 
ezkero, gizarte kohesiñorako baldintza izango litzake. Ikasteko 
eskubidia benetakua balitz, biztanle guztixok benetako ikasteko 
baldintzak eta aukera euki ezkero – erderak bezala eta eskubide 
dalako–, libreki aukeratzeko eskubidia eukiko genduke.

Orain arteko hizkuntz politikek ez dabe gutxieneko baldintza 
hori bermatu: ez dabe mailla berian ipiñi euskeria, beti azpixan 
jardun dau, bigarren maillako.

Hortaz, bere lekuan ipiñi beharko genduke euskeria; politi-
karen erdigunian.

Egingo al dogu?

OSkAr ElIZbUrU
'http://goiena.net/iritzia/'

Euskara libre!

"guk geuk 
sentitzen doguna 
plazaratzeko ordua 
be izango da ba!"

z a b a l i k

H
ernani. Zapatua. Sagardotegia topera dago. Mahai pun-
ta baten daude sei lagun, nahiko estu. Bandeja bi ekarri 
dizkiete, bata bakailao tortillarekin eta bestea bakailao 
prijituarekin. Jan eta upeletara joan dira txotx egitera. 

Itzuleran mahai gainean dute txuleta. Ederra. Berriz joan dira 
txotx egitera eta itzuleran, inork ezer esan gabe, mahai gainean 
dute postrea. Intxaurrak, menbrilloa eta gazta. "Nik okela gehia-
go janen nuke", aipatu du batek. Ez dute eskatu; formekin nahi-
ko erreta daude eta ez da sagardotegi batean gertatzen zaien 
lehenengo aldia. Prezioa ere kontuan hartzekoa: 31 euro bakoi-
tzak. Dudarik ez. Ondo aukeratu behar da sagardotegia.

lArrAItZ ZEbErIO | 'lzeberio@goiena.com'

Masifikazioa sagardotegietan

u st e a k  u st e

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

Iaz disko asko… 
eta erdaraz
gorka bereziartua
http://argia.com/boligrafo-gorria/

Ezetz, ez dagoela krisirik 
diskogintzan, zenbat aldiz 
errepikatu behar dugu? Titulu 
pila argitaratzen da Euskal 
Herrian, sarean zabaltzen ari 
den GUREANDO!NU 
dokumentuak erakusten duen 
moduan. Harrobia Lantzen-ek 
eta Entzun!-ek elkarlanean 
osatu duten zerrendaren 
arabera, 300 diskotik gora 
kaleratu ziren 2010ean, 16 
diskoetxeren bitartez, baina, 
batez ere, autoekoizpena ardatz 
hartuta. Pozteko datuak, 
baina… ez. Inaxio Esnaola 
kazetariak editorialean dioen 
legez, iazko urteak erdaraz 
kantatu baitzuen gehienbat. 

Asko zabaltzen ari den 
joera. Eta bereziki kezkagarria 
iruditzen zait hainbat taldek 
ingelesez kantatzeko egin 
duten hautua, baita erabili 
dituzten argudioak ere (ikus 
duela gutxi Argia-n 
publikatutako hiru 
elkarrizketak). Zenbait estilok 
ingelesez hobeto ematen dutela 
belarrira, hori da gehienetan 
errepikatzen dena. Baina joera 
orokortzen hasia denean, itsu 

beharko genuke aukera 
estetikoa bakarrik ikusiko 
bagenu. Eta gor, fenomeno 
sozial zabalagoen oihartzuna ez 
bagenu entzungo.

Esango nuke faktore ugarik 
ekarri gaituztela egoera 
honetara eta horien artean ez 
dela txikiena 1990eko 
hamarkadan ezker 
abertzalearen inguruan 
egituratu zen kontrakultura 
musikalak behera egin izana. 
Negu Gorriak buru zuen 
belaunaldiak asmatu zuen 
jatorri aniztasuna eta 
euskaltasuna elkartzen, 
militantzia uztarri. Mundu 
osoko musika estiloak 
nahastuz eta euskaraz kantatuz 
hainbat taldek lortu zuten, 
1980ko urteetatik zetorren 
"punk vs. gizartea" eta "euskal 
herritar vs. espainiar" 
dikotomiei eustea; baina baita, 
Jacqueline Urla antropologoak 
dioen moduan, "euskara vs. 
estatuko hizkuntzak" dikotomia 
sortzea ere, eta oposizio 
sinboliko horren bidez 
munduko beste hainbat 
askapen borrokarekin 
zubi-lana egitea (Negu 
Gorriak-ek James Brownen 
"say it loud, I'm black and I’m 
proud" ezaguna "euskalduna 
naiz eta harro nago" bihurtzea 
izan liteke estrategia kultural 
horren erakusgarri nagusia).

[...]
Adi, hala ere, 

euskara-estatuko hizkuntzak 
dikotomia planteatzen baitu 
Urlak, hau da, "euskara vs. 
espainola" eta "euskara vs. 
frantsesa"; eta azpimarratzen 
du Negu Gorriaken diskoak ez 
direla elebakarrak; ingelesak, 
besteak beste, leku 
garrantzitsua duela.Hau da: 
mezu politiko jakin baten 
inguruan artikulatu daitezkeen 
hizkuntzak erabili zituzten 
Abregok, Arkarazok, Kazalisek 
eta Muguruza anaiek.

[...]
Musika jarduera 

garrantzitsua da, besteak beste, 
kantak entzunez osatzen 
dugulako pertsonok gure 
imaginarioa; eta ingurukoekin 
gure gustuak partekatuz ere 
eraikitzen da gizarte baten 
iruditeria amankomuna. 
Bestelako jarduera publikoetan 
bezala, euskaraz egote hutsak 
hizkuntza prestigiatzen du, 
posible dela erakusten du, ez 
dela ezinezkoa eskandinaviar 
kutsuko rock&rolla euskaraz 
egitea, ezta hip-hopa, dub-a, 
grindcorea edo indie-a ere. 
Ingelesez eginda berriz, 
euskarak ematen du ez-gai, 
problema, izatekotan, 
hiztunena denean. Ez al gara 
kapaz gauza batzuk euskaraz 
egiteko? Saiatzen al gara? 

k a l e  i n k e s ta

AINHOA
MUgARTzA 
oñAtI

"Beharbada pirata 
mozorrotuko naiz aita eta 
amarekin batera. 
Ikastolan ere mozorrotzen 
gara eta oso pozik ibiltzen 
naiz egun horretan".

MILA
MADINAbEITIA
oñAtI

"Ez dakit mozorrotuko 
naizen ere; aurten 
langabezian nago eta ez 
dut jantzirik erosi. 
norbaitek uzten badit, 
agian mozorrotuko naiz".

ANDER
gARTzIA
oñAtI

"Azkeneko momentuan 
prestatzen dit mozorroa 
amak. Asko gustatzen 
zait egun hori eta 
koadrilakoekin batera 
irteten dut".

LOURDES
gRAÑA 
oñAtI

"Ez naiz mozorrotuko. 
Alabak hartu zidan 
lekukoa eta egun 
horretako giroa ikusteko 
gustatu arren, ez dut 
gogorik janzteko".

Hasi zara Aratusteetarako mozorroa prestatzen?
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2011n atera etekina txartelari!

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

Abantailaz betetako kluba!

Donostia, 943 012 478
ZIENtZIArEN kUtXAgUNEA

Donostia, 943 440 099
AQUArIUm

 Astelehenetan eta ostiraletan Goiena papera buzoian.
 Deskontuak iragarki sailkatuetan eta eskeletan.
 Zozketa eta promozio berezietan parte hartzeko aukera.

Eta klubeko kide zarenez, Home Cinema bat irabazteko aukera izango duzu 
otsailean!

bi erosi eta bat ordaindu.
(sarrera garestiena ordainduko da)

AVIA mECA gASOlINdEgIA bArCElÓ bIdAIAk

-%8 asteburuko egonaldietan.
ohe bikoitz eta egongeladuna hartuz gero,txakolin botila 
bat opari (Mendraka).

-%10 jatetxeko kartan.

AZkOAgA ENEA HOtElA-JAtEtXEA
Eskoriatza, 943 714 566Arrasate, 943 791 339

-%2 erregaian.
-%2 dendan.

Arrasate, 943 797 011
Bergara, 943 760 843

1.000 eurotik gorako 
erosketekin "b Plana" OPArI 
(kontratatukoaren arabera: asteburuko egonaldiak, irteera 
gastronomikoak, ongizate txartelak...)

Arrasate, 943 790 043
Oñati, 943 533 548

IkEr SUkAldEAk

Sukalde osoa erosita,
mikrouhin-labea opari.

Bergara, 943 763 171
lIlUrA EdErtZE INStItUtUA

-%15 laser depilazioan: 
hanka osoa+izterrondoa (besapekoak opari).

-%20 elikagai-intolerantzia proban.

-%10 mikropigmentazioan: 
begiak, ezpainak edo bekainak

-%10 fototerapia bidezko aknearentzako.

Bazkidearentzat eta lagunarentzat

Bergara  943 760 577
ClÍNICA dENtAl bErgArA

-%10 zerbitzu guztietan
-%15 inplanteetan
Aho-garbiketa doan, 
120 eurotik gorako tratamenduetan.

Bazkidearentzat eta familiako batentzat.

Aretxabaleta, 943 799 821
bEgIONdO OPtIkA

-%15 produktu guztietan.
kontsulta doan.

Eskoriatza, 943 715 296

ESkO SPOrt kIrOl dENdA

-%10 produktu eta 
zerbitzu guztietan

Arrasate, 943 712 793
Bergara, 943 769 455

gAES ENtZUmEN ZENtrOA

%10 deskontua
(ez metagarria beste eskaintza 

batzuekin)

Eskoriatza, 943 714 341
gAHIr FISIOtErAPIA-OStEOPAtIA

-%50 lehenengo kontsultan.

Aretxabaleta, 943 082 189
NArEN FISIOtErAPIA ZENtrOA

Arrasate, 943 712 472
rENAUlt AUtObErrI

Aretxabaleta, 943 795 115
tXIkI ZOO

-%15 zerbitzu 
guztietan

-%5 konponketetan, 
ez bada prezio itxia edo promozioa.

-%25 pneumatikoetan
Ordezkapeneko autoa, 20 euro.
erosketaren momentuan goian aipatutako deskontua 
baino handiagoa badugu,bazkideari deskontu handiena 
eskainiko diogu.

-Sei ile apaindegi zerbitzuenga-
tik, zazpigarrena doan.
-%50erainoko deskontuak 
txakur-txamarratan (izakinak agortu arte)

Donostia, 943 464 400
tXUrI UrdIN IZOtZ JAUrEgIA

bi erosi eta bat ordaindu 
ostiraletan (ez bada jaiegun, jaiegun bezpera, 
zubia edo oporraldia)

-%20 zapatu eta 
domeketan 
(ez bada zubia edo oporraldia)

-%10 zubi eta 
oporraldietan.

Arrasate, 943 792 995
Bergara, 943 761 575

mUltIOPtICAS

%15 deskontua
(ez metagarria beste eskaintza batzuekin)

%10 deskontua

AUTOBERRI

San Andres auzoa,8 ARRASATE
Tel.: 943 71 24 72

AUTOBERRI

SUkAldEAk
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mIrIAN bItErI  |  esKorIAtzA

Diktadura ondorengo lehen alka-
tea izan zen Jabier Errasti, 1976-
tik 1979ra. Hurrengo agintaldian, 
1979tik 1983ra bitartekoa, zine-
gotzi jardun zuen. Zazpi urte 
haietan bizi izandakoa gogora-
razi du eskoriatzarrak ondoren-
go lerrootan.
Nolatan Eskoriatzako alkate?
Franco hil ondoren, alkate iza-
teko aukera egon zen. Eskoriatzan, 
Udal inguruan lehendik ere 
lanean ibilitako ezkerreko talde 
bat zegoen eta aukera hori apro-
betxatu zen. Udalean zeuden 
zinegotziek aukeratzen zuten 
aurkeztutako alkategaien artean. 
Taldea aurkeztu zen eta niri 
egokitu zitzaidan. Baiezkoa eman 
nuen. Garai hartan alkate izan 
ahal izateko hautesleen %10 edo 
%15en sinadurak behar ziren; 
herritarren babesa jaso nuen. 
diktadura ondorengo lehen alkatea. 
Ez ziren garai onak izango…
Hala da. Ez ziren garai samurrak, 
eta, gainera, nik ez neukan ino-
lako esperientziarik; 30 urte egin 
barik zituen mutikote bat nintzen. 
Dena berria zen eta kosta egiten 
zen. Dena dela, ez nuen inolako 
arazorik izan gainerako zinego-
tziekin, eta bailarako beste alka-
teen laguntasuna izan nuen. 
Apurka ikasten joan nintzen, 

garai on eta txarrekin. Egoera 
oso ezberdina zen. 
Nolakoa zen garaiko Eskoriatza?
Oraingo moduko herri txiki bat 
zen. Biztanle kopuruari dagokio-
nez, antzera samar ibiliko zen;  
3.600 biztanle inguru izango zituen. 
Baina baliabide aldetik oso ezber-
dina zen. Alkate sartu nintzenean, 
aurrekontua lau milioi pezeta 
zen; kargua utzi nuenean, uste 
dut 12 milioi inguru zela, eta zine-
gotzi moduan amaitzean, 50 milioi. 
Hor igartzen da diferentzia. Balia-
bide gehiago zeuden, eta, hortaz, 
proiektu gehiago garatzeko auke-
ra. Garai latzak bizi izan genituen. 
Uholdeak egon ziren eta arazoak 
egon ziren errekarekin. Konpon-

du egin genuen; gainera, lortu 
genuen gure moduko herri baten-
dako konponketa egin beharrean 
herri handietarako izango balitz 
bezala egitea.  
Zeintzuk ziren behar nagusiak?
Dena zegoen egin barik, baina 
planeamendu aldetik gauza asko 
zegoen egiteke. 
Zein izan zen martxan jarritako 
proiektu esanguratsuena?
San Pedro auzoa lotzeko bide bat 
egin zen. Lehen, kiroldegia zegoen 
tokitik igo beharra zegoen auzo-
ra. Bestetik, Aretxabaletara doan 
pasealekua dago; Eskoriatzarako 
oso ona izan dena eta arrakasta 
handia izan duena.Trenbidearen 
lurrak erosi eta Eskoriatzatik 

Aretxabaletako mugaraino oinez-
koendako paseoa egin genuen. 
Batzuek uste zuten horrelako 
zerbait luxua zela diru asko zela-
ko, baina denborak erakutsi du 
erabilera handia izan duela. 
Nola gogoratzen dituzu Udalean 
pasatako urte haiek?

Ilusio handiko garaiak izan ziren, 
gauzak aldatzeko gogoa eta alda-
keta etorriko zela uste zelako. Ez 
genekien zer-nolako aldaketa eto-
rriko zen, baina hori bultzatzen 
egin genuen lan. Garai hartan ere 
Bergarako alkateen taldea sortu 
zen eta hor ere egon ginen. 
Nola ikusten duzu gaur egungo 
Eskoriatza?
Egoera eta pertsonak ere oso ezber-
dinak dira. Baliabide gehiago 
daude, baina uste dut nik izan 
nuen babesa gaur egun ez dagoe-
la. Gu ikastolatik gentozen, gura-
so talde bat ginen, eta garai hartan 
ezinbestekoa zen inplikazioa. Gaur 
egun hori galdu egin dela iruditzen 
zait, jendeak paso egiten du. Gogo-
ratzen naiz alkate nintzela kultu-
ra etxea botatzeko plan bat egon 
zela; egun baten botatzera etorri 
ziren eta geratu egin zen herrita-
rrak kalera irten zirelako. Egun, 
bakar samar dabiltzala uste dut. 

jabier errasti | Eskoriatzako alkatea (1976-1979)

Diktadura osteko lehen alkatea izan zen 

1979tik 1983ra bitartean zinegotzi jardun zuen

30 urte egin barik zituela hartu zuen alkate kargua

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

Jabier Errasti, udaletxe parean.  |   M.b.

"Aurrekontua lau 
milioi pezeta zen 
alkate sartu 
nintzenean"

"Aretxabaletako 
mugaraino 
pasealekua egin 
genuen"

"ilusio handiko garaiak 
izan ziren, aldaketa etorriko 
zela uste zelako; 
aberasgarria izan zen"

Zenegotzia zela pilotaleku estalia inaguratu zen, 1981n.  |   esKorIAtzAKo UDAl ArtxIboA

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

MAgAzINEA
gOIENA TELEbISTA | gOIENA MAgAzINEA
AstelehenetIK eGUbAKoItzerA, 19:45 | ArrItxU bArrUsoK AUrKeztUA
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gOIAtZ ArANA  |  AntzUolA

Antzuolarrek lehen baino gutxia-
go begiratzen dute orain zerura 
eta egun bustiek ez dituzte lehen 
adina kezkatzen. Horrek badu 
azalpena: eskolako jolaslekua 
estali egin dutela. Azaroaren 26an 
inauguratu zuten aterpea eta 
ordutik hona askotariko erabile-
ra eman diote. Umeek erabiltzen 
dute, gehienbat, futbolean egiteko, 
eskubaloian, saskibaloian... edo, 
beste barik, jolasteko; orduak 
ematen dituzte bertan. Lehen, 
euria egiten zuen egunetan, fron-
toira joaten ziren, baina eskolatik 
irtendakoan jende asko batzen 
zen bertan eta ez zen pilotarekin 
ibiltzeko lekurik aproposena; 
horregatik, gozatu egiten dute 
orain eskolako patioan.   

Haurrek ez ezik, helduek ere 
jotzen dute bertara iluntzeetan, 
partiduren bat edo beste jokatze-
ra, eta bestelako ekintzetarako 
ere primeran dator: abenduaren 
24an euria egin zuen eta bertan 
ospatu zuten Olentzero eta Mari 
Domingiren etorrera; 24 orduko 
areto futbol txapelketa antolatuz 
gero, bertan egingo litzateke; esko-
la kirolerako ere aukera berriak 
zabaltzen ditu; hileta zibilak egi-
teko toki moduan onartuta dago... 
Patxi Olabarria Kultura zinego-
tziak balorazio positiboa egin du: 
"Frontoia oso itxia geratzen da; 
aldiz, eskolako jolaslekua irekia 
eta estalia da aldi berean. Jendea 
gustura sumatu dugu". Eta ildo 
beretik mintzatu da Andoni Azkar-
gorta Kirol zinegotzia ere: "Gabe-
zia bat bazegoen herrian eta 
irtenbide ona eman diogu. Ordu-
ro dago norbait".    

Erabilera arautua 
Asko erabiltzen dela ikusirik, eta 
arazoak ebitatzeko, araudi bat 
prestatu dute: 19:00ak arte  12 
urtetik beherakoek izango dute 
lehentasuna eta 19:00etatik aurre-
ra erabilera librea izango da, 
erreserbak egiteko aukerarekin. 
Erabilera ez da kirolera mugatu-
ko, ordea; litekeena da erretiratuen 

bazkariak eta kultura ikuskizunak 
bertan egitea aurrerantzean. Kiro-
letako batzordeak prestatu du 
erabileraren gaineko araudia, eta 
Kultura Saileko eta ikastetxeko 
ordezkariek ere esku hartu dute 
bileretan. Eguazten honetan, otsai-
lak 9, 18:00etan, egingo den osoko 
bilkuran onartuko dute arau-
dia.

ANTzUOLA

eskolako jolaslekuan aterpea hartuta, euriak 
gutxiago kezkatzen ditu orain herritarrak 
Duela bi hilabete inauguratu zuten ikastetxeko patioko aterpea eta oso pozik daude 

Mutil koadrila hori futbol partidua jokatzen harrapatu genuen eguazten arratsaldean; frontoian baloiarekin ibiltzea debekatuta geratu da.  |   G.A.

Herri eskolan, erosoago
Balorazio oso ona egin du herri eskolako zuzendari Pantxike 
Arinek: "Orain arte estalitako oso eremu txikia genuen, eta 
honek eskolaren behar guztiak asetzen ditu: aisialdirako 
–atseden orduetan– eta heziketa fisikorako –frontoira joan 
beharrik ez–. Guztiz itxia izatea baino hobeto dago horrela; 
pena bakarra, ilun samarra dela". 

IzAR URTEAgA MIkEL gARTzIA XAbIER SANSEbASTIAN ANE CAbRERA ELENE bAzTARRIkA 

"Orduak ematen ditugu hemen eta 
orain ere bertan gaude, semea 
futbolean dabil lagunekin eta... 
baina aterpean gaudenez, gustura; 
gogoan ditut etxera blai eginda 
bueltatu diren egunak. umeei zein 
helduei, aukera asko ematen 
dizkigu jolasleku estaliak. ".

"neskak futbolerako entrenatzen 
nabil; normalean, Estalan egiten 
dugu saioa, baina gaur, jende asko 
zegoenez, hona etorri gara. Erosoa 
da guretzat: futbol zelaia han 
goian dago eta irekia da; hau 
berriz, herrigunean dago eta 
aterpea du". 

"Bazegoen beharra eta jende asko 
ibiltzen da, baina hotz galanta 
egiten du hor barruan eta oso 
iluna da; neguan argiak pizten 
dituzte 17:30 ingururako. Akats 
hori du, nire ustez; askoz hobeto 
legoke sabaitik argi naturala 
sartzeko aukerarekin". 

"Frontoian baino lasaiago jokatzen 
dugu futbolean eskolako 
jolastokian, eta aterpearekin oso 
ondo geratu da. Lehen, egun 
bustietan, non egonik ia ez-eta, 
nahi baino lehenago erretiratzen 
ginen maiz: orain, ordu gehiago 
ematen ditugu kalean".

"Gustura gaude aterpe berriarekin; 
euria egiten duenean, futbolean 
jokatzera etortzen gara. Lehen, 
frontoira joaten ginen, baina ez 
zegoen horretarako prestatuta, 
jende gehiegi batzen zen... Hemen 
hotz egiten du, baina ondo jantzi 
eta kito".
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UrtArrIlEkO 
IrAbAZlEAk

Abantailaz betetako kluba!

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

lIbUrU 
SOrtA bAt
Pamiela etxearen
 libufu sorta bat

IrAbAZlEA

Joxe mari 
muxika 
Arrieta
Arrasate

ErrEmEIXUAk
dVd-A
Erremeixuen 
DVD-a.

IrAbAZlEA

Aitziber 
Astola 
Elortza
Arrasate

AZArOA-UrtArrIlA
SArI NAgUSIArEN IrAbAZlEA

PArtE-HArtZAIlE gUZtIEN ArtEAN ZOZkEtAtU dA 

26 HAZbEtEkO tElEbIStA

Eusebio 
Errasti 

Amozarrain
Arrasate

EUSkAl SElEkZIOkO 
ZIrA
Euskl Selekzioko 
zira

IrAbAZlEA

Josune 
lopez 

de bergara
Arrasate

UmEENtZAkO 
PUZZlEA
umeentzako 
puzzlea

IrAbAZlEA

karmele 
korta 

mendiguren
Arrasate

rEAlEkO 
mAtErIAlA
realeko motxila eta 
bufanda bat

IrAbAZlEA

Izar 
Ijurra 
goñi 

Arrasate USOA AgIrrE  |  ArrAsAte

Bertso afari berezia egin zuten 
joan den zapatuan Erguingo gaz-
te txokoan: alkoholik gabeko 
bertso afaria. Bertsoak gustuko 
dituzten 12 eta 17 urte bitarteko 
gaztetxoei egin zieten afarirako 
deia eta 25 lagun elkartu ziren 
mahaiaren bueltan.

Mikel Arrillaga eta Felipe 
Zelaieta eibartarrak izan ziren 

bertsotan. Hasieran arduratuta 
zeuden horrelako entzuleen 
aurrean bertsotan ez zeudelako 
ohituta, baina bertaratutako 
guztiak poltsikoratu zituzten.

Aratusteetarako mozorroa 
Gazte txokoetako hezitzaileak 
izan ziren gaiak jartzen. Gai 
baterako, bakoitzari hiru objek-
tu banatu zizkieten. Arrillagari 

ileorde bat, zilarrezko papera 
eta azukrea eman zizkioten; 
Zelaietari, berriz, kasko bat, 
zeloa eta ketchupa. Objektu horie-
kin mozorroak egin behar izan 
zituzten eta barre-algara handiak 
eragin zituzten.

Aulkitik jaiki eta segidillan 
bertsotan ere aritu ziren, afari-
ko guztiei adarra jotzen. Ez zuten 
inor laga txisterik egin gabe.

Erguingo gazte txokoan bildu ziren gazteak, Arrillaga eta Zelaieta bertsolariei entzuten.  |  txAtxIlIPUrDI

bertso afari arrunta ez izan arren, ederki moldatu ziren bi bertsolariak

Adar-jotzeak nagusi Erguingo 
gazte txokoko bertso afarian

ARRASATE

UsoA AGIrre

Atzo, domeka, jende ugari hurbildu zen Murinondo auzora San Blas jaien 
azken txanpako ekitaldiak ikustera. Meza egon zen goizean eta ondoren 
ikuskizuna eskaini zuten Moises Azpiazu dantza taldeko 20 
neska-mutikok: fandangoa eta arin-arina, Lantzeko inauteria, 
kontradantza eta aurreskua egin zituzten. Ederki egin zuten dantza 
gaztetxoek, euren gurasoak argazki- eta bideo-kamerekin irudiak hartzen 
zituzten bitartean. Bertaratutako denei salda eskaini zieten auzotarrek, 
eta trikitilariak lagun, giro aparta egon zen. Jaiei bukaera emateko 
Saralegi eta Etxeberria harri-jasotzaileek erakustaldia egin zuten. 

Dantza eta 
musikarekin, 
agur San Blasei

bERgARA
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ESkORIATzA

USOA AgIrrE  |  ArrAsAte

Aurtengo Santa Agedako ospaki-
zunetan izan da berrikuntza bat: 
Kintto Eguna. Santa Ageda egu-
naren bueltan kintoek elkartzeko 
eta batera afaltzeko ohitura izan 
dute urtetan eta, aurten, herria 
girotzea erabaki dute. Zapatua 
izan zen horretarako eguna. Hala, 
eguerdian adin askotako kintoak 
elkartu ziren plazan Kintto Egu-
nari hasiera emateko. 1993an 
jaiotakoak dira aurtengo kintoak 
eta horiek izan ziren gazteenak; 
zaharrenak, berriz, 1983an jaio-
takoak ikusi genituen, baina segu-
ru zaharragorik ere elkartuko 
zitzaiela beranduago. Eguerdiko 
12:30ean zuten hitzordua egina 
plazan, baina 13:00ak aldera hasi 
ziren adin ezberdinetako kintoak 
agertzen. Batzuk beraien jaiotze
-urtea jartzen zuen zapi zuria 
lepoan jarrita, beste batzuk koa-
drodun zapiarekin eta beste asko 
zapirik gabe; baina guztiak festa-
rako gogoz. Han ziren aurtengo 
kintoak ere, zuri eta gorriz jan-
tzita. Trikitilariak lagun, tabernaz 
taberna poteoa egin zuten herria 
eta barruak berotzeko asmoz. 

Aurtengo kintoak kantuan 
ere entzun genituen. Egubakoi-
tzean egun osoa pasa zuten auzoz 
auzo eta baserriz baserri kantuan, 
eta zapatu goizean herrigunean 
aritu ziren, kalez kale eta etxez 
etxe. Beste adinetako kintoekin 
elkartzeko plazara iritsi zirenean 

Santa Ageda bezperako kanta 
abestu zuten, eztarri urratuarekin. 
Izan ere, hainbeste orduz kantuan 
ibili eta gero ez da erraza eztarria 
ondo izatea. Abestu eta gero, 
ohikoa den moduan, dirua batze-
ko txapela pasa zuten plazan 
bilduta zegoen jendearen artean. 
Nagore Beloki aurtengo kintoe-
tako batek esan zigunez, diru 
asko batu zuten bi egunetan. 

bazkaria kintoekin 
Aspaldiko urteetan ohitura da 
herrian Santa Ageda inguruko 
zapatuan afaria egitea norberaren 
kintoekin batera. Aurtengoan, 
baina, gazteek bazkaria egiteko 
dei egin zuten. Triki-poteoarekin 
herria girotu ondoren bakaltzera 
joan ziren adin askotako kintoak, 
bakoitza bere aldetik. 

Bazkalostean ere ez zen giro-
rik falta izan Eskoriatzan. Eguer-
ditik kalean zebiltzan kintoei 
beste adin batzuetako kintoak 
elkartu zitzaizkien eta festa han-
ditu egin zen. Eguraldia lagun, 
jende ugari bildu zen aurtengo 
kintoek plazan egin zuten dan-
tzaldia ikustera eta eguna boro-
biltzeko, afariak egin zituzten 
lagunartean. 

Orain urte asko ez dela kinto 
askoren burukomina zen solda-
duskara joan beharra. Gaur egun, 
zorionez, ez dago horrelakorik, 
baina burukomina seguru izango 
zutela askok, biharamunean.

Adin askotako kintoak elkartu ziren  
I. Kintto Eguna ospatu eta herria girotzeko
Aurtengo kintoez gain, beste urteetakoak ere aritu ziren zapatuan herria girotzen

Adin askotariko kintoak plazan, triki-poteoarekin hasi aurretik.  |   josetxo ArAntzAbAl

NAgORE bELOkI
2011Ko KIntoA

"Bi egun daramagu kantuan eta 
eztarria urratuta daukagu, baina oso 
ondo pasa dugu. Diru asko lortu dugu, 
eta bazkariak eta afariak ordainduko 
ditugu. Kintada ezberdinak batuta 
giro ona sortu herrian". 

NEREA HERNANDEz 
2004Ko KIntoA

"Geroz eta jende gutxiago daude 
kintadetan eta geroz eta 
gazteagoak dira, gu zahartzen ari 
gara-eta! Hala ere ez da asko 
aldatu, guk egiten genuen gauza 
bera egiten dute: festa eta festa". 

ASIER gAbILONDO
1992Ko KIntoA

"Gure kintadako oroitzapen oso 
ona daukat. Gaur egun iruditzen 
zait ez dutela euren partetik asko 
jartzen. Dirua eskatzea ondo dago, 
baina kanta dezatela ondo, herrian 
giroa jarri eta ezer ez apurtu". 

LEIRE zUbILLAgA
AretxAbAletA

"Oso ondo egin dute dantza Santa 
Ageda neska-mutilek eta oso polita 
izan da. 13 urte ditut eta bost urte 
barru egin beharko dut nik ere 
dantza.  Gustura egingo nuke dantza 
plazan, gainerako kintoekin batera". 

EIDER LUENgO
AretxAbAletA

"Gustatu zait dantza, baina 
mutilek ez dute oso ondo egin 
dantza. Beti etortzen naiz ikustera 
eta urteroko moduan egin dute. 
Aurreko urtekoekin parekatuta ez 
da alde handirik egon". 

ALAITz ELORTzA
AretxAbAletA

"Aspaldiko partez dantza oso ondo 
egin dute eta abesten ere ganoraz 
ibili dira goizean. Beti dago 
ezagunen bat kintoen artean eta 
ikusmin handia sortzen du 
dantza-saioak herrian". 

U.A.  |  AretxAbAletA

Ohitura denez, Santa Ageda bez-
peran hasi zituzten kintoek ospa-
kizunak. 1992an jaiotako 60 bat 
aretxabaletar egubakoitzean 
auzoetan ibili ziren koplak abes-
tu eta eskean, eta zapatuan kalean 

egin zuten erronda. Zapatu ilun-
keran, dantza saioa egin zuten 
plazan, herritarren aurrean.

Ikusmina
Urtero moduan, ikusmin handia 
piztu zuen Santa Ageda neska-

mutilen dantza saioak eta plaza 
jendez beteta zela egin behar izan 
zuten dantza. Familiartekoak, 
lagunak eta herritarrak begira-
begira zituztela egin zituzten 
desafioa, soka-dantza eta aurres-
kua. Bukaerako fandango eta 
arin-arina dantzatzeko ikusleen 
laguntza izan zuten kintoek. 

Datozen domeka guztietan 
egingo dute dantzaldia plazan, 
Aratuste-domekara bitartean.

Plaza jendez beteta zela egin zuten 
urteko lehen dantzaldia kintoek

Santa Ageda neska bat soka-dantzako une batean.  |   josetxo ArAntzAbAl

ARETXAbALETA
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UbANE mAdErA  |  ArrAsAte

Hauteskunde usaina hasi da apur-
ka-apurka inguruan barreiatzen, 
batez ere alderdi politikoak hasi 
direlako datorren maiatzaren 
22ari begira lanean. 

Esaterako, apirilaren 18ra 
arteko epea dute euren hautagaiak 
aurkezteko. Baina alderdi batzuk 
hasi dira hautagai batzuk izen-
datzen, eta alderdi politiko guztiek 
dituzte abiarazita zerrendak osa-
tzeko prozesuak.

Arrasaten, hiru izen seguru 
Arrasateren kasuan ere lanean 
dihardute, baina, oraingoz, hiru 
izen daude ziurtatuta: Joxe Etxe-
berria (Aralar) eta Itziar Lamarain 
(PP) alkate izateko hautagaiak 
izango direla nork bere alderdia-
rekin eta Luis Mari Apraitzek 
(EAJ), berriz, ez duela bere burua 
aurkeztuko.

Ezker abertzalea: programa 
Alderdiz alderdi errepasoa eginez, 
Arrasateko Udalean duten ordez-

karitzaren arabera, honako hau-
xe aurreratu diote GOIENAri 
herriko alderdi politikoetako 
ordezkariek:

Enrike Letona (ezker aber-
tzalea): "Diagnostikoa aurkeztu 
berri dugu, 60 bat lagunen aurrean 
aurkeztu genuen. Ekarpenak jaso 
genituen eta taldeka landu. 
Hurrengo urratsa programa zehaz-
tea izango da, eta zerrendak aur-
keztea. Asmoa da programa mar-
txo bukaerarako amaituta izatea. 
Bestalde, oraingo astean inkesta 
bat banatu behar dugu etxez etxe, 
nazio mailako inkesta izango da, 
baina Arrasaten ere banatuko 
dugu etxe guztietan, eta haren 
emaitzak jasotzeko postontziak 
jarriko ditugu herriko hainbat 
puntutan (jakinaraziko dugu non 
izango diren); webgunea ere abia-
razi behar dugu".

Alderdi sozialista: otsailak 15
Haritz Arrieta (PSE-EE): "Datorren 
otsailaren 15ean aurkeztu behar 
dugu zein izango den Arrasateko 

alkate izateko hautagaia. Kultu-
raten egingo dugu prentsaurrekoa 
horretarako, eta gure alderdiko 
ordezkariek parte hartuko dute. 
Baliteke ni izatea alkategaia, 
baina baliteke baita ere sorpre-
saren bat izatea".

EAJ: kontaktuak egiten
Luis Mari Apraitz (EAJ): "Zerren-
dak osatzeko kontaktuak egiten 
dabiltza, baina oraindik itxi barik 
daude. Esan nezakeena da neu 
ez naizela alkategai izango, bes-
te etapa bat hasiko delako nire 
kasuan".

Alternatiba-zutik: lan komuna
Ander Rodriguez (Alternatiba
-Zutik): "Oraindik goizegi da. 
Oraingoz, gure lana oinarritzen 
da gorputz politikoa eta proiektua 
osatzen. Edo, hobe esanda, berri-
ro ere osatzen; izan ere, Arrasa-
ten badugu Zutik-ekin orain arte 
egindako lana komunean, eta lan 
horrek etorkizunerako bokazioa 
dauka".

EA: zerrendak osatzen
Pello Urizar (EA): "Zerrendak 
osatzeko prozesua zabalik dago, 
baina Arrasateko batzarretik 
pasa barik dago oraindik. Dena 
den, jendearekin berbetan gabil-
tza, zerrendak osatzeko. Hori bai, 
zailena beti izaten da jendea topa-
tzea. Bestalde, ezker abertzalea-
ren prozesua aurrera doa. Esta-
tutuak orain aurkeztuko dira, 
eta horrek, berez, balio beharko 
luke zerbait argitzeko. Gure boron-
datea da ilusiozko zerbait lortzea, 
baina, jakina, ez dago gure esku. 
Ondorioz, hobe nork bere lana 
egitea, gero errazagoa izango 
da-eta azkeneko erabakia har-
tzea".

Aralar: aurkeztuko dira
Joxe Etxeberria (Aralar): "Orain-
goz, erabakita daukaguna da 
aurkeztu egingo garela, eta neu 
izango naizela zerrendaburu. 
Hortik aurrera, zerrendak osa-
tzeko lanean gabiltza, eta progra-
ma eztabaidatzen ere bai. Pro-

grama orokorrarekin hasi gara 
eta Arrasaterako falta egiten 
duena ere zehaztuko dugu".

zerrendak errekurritzea
Behin alderdiek zerrendak aur-
keztuta, baina, oraindik ere ez 
dira behin betikoak izango; izan 
ere, zerrenda horiek errekurri-
tzeko aukera ematen du legeak. 
Hain zuzen ere, eta hauteskun-
deetako egutegiaren arabera, 
Auzitegi Konstituzionalak auke-
ra du zerrenda horiek errekurri-
tzeko apirilaren 28tik maiatzaren 
2ra bitartean. 

Apraitz (EAJ) ez eta Etxeberria 
(Aralar) eta Lamarain (PP) bai

Alderdi politikoak hasi dira hauteskundeetarako zerrendak osatzen

Gehienek, baina, oraindik ez dituzte erabaki edo jakinarazi hautagaiak

HAuTESKunDE 
EGuTEGIA

Martxoak 1-6 
Udalerrietako zerrendak 
argitaratu, GAon

Martxoak 29 
hauteskundeak deitu, boen

Apirilak 13-18 hautagaien 
aurkezpena.

Apirilak 23-27 Mahaiak 
eratuko dituzte, herriz herri

Apirilak 28-Maiatzak 2 
hautagaien zerrendak 
errekurritzeko epea.

Maiatzak 17-21  
hauteskunde kanpaina.

Ekainak 11 Korporazio 
berriak eratu.

U.m.  |  ArrAsAte

Gertu eta erabilgarri dago Arra-
sateko heliportu berria. Marku-
leten eraiki dute, mendebaldeko 
saihesbidearen ondoan, Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailak hala 
gomendatuta; besteak beste, kon-
tuan hartu dute inguru hartan 
zein den haizearen eragina heli-
kopteroak arriskurik izan ez 
dezan. Eta kontuan hartu dute, 
baita ere, Arrasateko saihesbidea 
ondo-ondoan dagoela, anbulantziei 
bidea errazteko. 

Larrialdi kasuetarako
Osakidetzaren larrialdi kontue-
tarako erabiliko da, batik bat, 
heliportu hori; larri dagoen gai-
xoren bat ospitale egokiago bate-
ra eramateko, alegia. 

Orain arte, halako kasuren 
baterako helikopteroa erabili 
behar izan denean, Eroski hiper-
merkatuaren ondoko Arruena 
parkean lur hartu behar izan du; 
eta Arruena okupatuta izan 
denean, berriz, Mojategiko futbol 
eta errugbi zelaia erabili izan 
dute. Orain, beraz, herriaren 
beste aldean lur hartuko du heli-
kopteroak. 

15.000-20.000 euro arteko aurre-
kontua izan du heliportua ego-
kitzeko obrak eta Diputazioaren 
obra izan da. Heliportua eraiki-
tzeko, baina, Arrasateko Udalak 
eman dio lursaila.  

Inguruko bakarra
Heliportu horrek, gainera, gure 
bailara osoari emango dio zerbi-
tzu, Debagoienean dagoen baka-
rra da-eta. Beraz, gure inguruko 
herrietan ere helikopteroa eska-

tzen duen larrialdiren bat gerta-
tuz gero, Arrasatera ekarri behar-
ko dituzte gaixoak, gero hemen-
dik behar den beste edozein 
lekutara bideratzeko. Lehenago 
ere egin izan dute halakorik. 

Diputazioak eraiki duen heliportu berria 
gertu dago, Markuleten, larrialdietarako
osakidetzak erabiliko du, orain arte erabiltzen zuen eroski ondoko Arruena parkearen ordez 

Heliportua Markulete industrialdearen ondoan dago, Garaia Berrikuntza Gunearen parean, hain justu.  |  U.M.

U.m.  |  ArrAsAte

Eraikuntzaren gaineko hitzal-
dia antolatu du Arizmendi 
ikastolak. Oraingo asteko 
eguenean, otsailaren 10ean, 
izango da hitzaldia, 11:30ean, 
Ferixalekuan (Otalora Lizen-
tziaduna kalean); baina par-
te hartu gura duenak aldez 
aurretik eman beharra dau-
ka izena: otsailaren 8a baino 
lehen, helbide honetan: lan-
bide@arizmendi.ikastola.net. 
Bestela, telefonoz ere eman 
daiteke izena: 943 79 00 27 
edo 943 71 20 25 telefonora 
deituta. Izena emateko, izen
-abizenak, enpresa eta helbi-
de elektronikoa adierazi behar 
dira. 

Bestalde, izena ematera-
koan adi ibiltzea komeni da, 
50 pertsonarendako leku muga-
tua dago-eta. 

porfesionalei zuzenduta
Eraikuntzako profesionalei 
eta enpresei dago zuzenduta 
hitzaldia. Hizlaria Fernando 
Bojo Martinez de Murgia arki-
tektoa eta Euskal Herriko 
Unibertsitateko irakaslea 
izango da.

Eraikuntzako 
profesionalei 
zuzendutako 
hitzaldia
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UbANE mAdErA  |  ArrAsAte

Tabakoaren kontrako legea atze-
ra ere berbagai da. Batetik, onar-
tu berri dutelako Euskadin apli-
katu behar duten legea; eta bes-
tetik, oraintsu hilabete izan 
delako lege hori indarrean sartu 
zena.  

Bada, legearen gainean gal-
detu diegu Arrasateko hiru taber-
nariri eta elkarte gastronomikoen 
ordezkariei. Kritikak adierazi 
dituzte, batik bat, baina onurak 
ere aitortu dizkiote legeari.  

Iamai taberna konforme
Taberna mota desberdinak bisi-
tatu guran, Iamai kafe-antzokiko 
jabe Alberto Matillari galdetu 
diogu. Konforme dago hura, lege 
berria "ona" dela dio, eta langi-
leendako "hobe" dela ke bako 
leku baten lan egitea. Matillaren 
ustez, bezero mota ez da askorik 
aldatu, "eta aldatu bada, apurka
-apurka normaltzen joango da". 

Hori bai, kontsumoan jaitsiera 
igarri duela dio, baina optimista 
da: "Normaltzen joango da, halako 
zerbait egin duten gainerako lekue-
tan moduan. Ez dut beldurrik. 

basati taberna: kritiko
Gazteek gustuko duten Basati 
tabernako Bittor Arriaran, berriz, 
kritikoago azaldu da. Arratsal-
deetan igarri dute kontsumo jai-
tsiera: "Gazteek euren lokalak 
dituzte eta akaso hara joan dira, 
baina azterketak ere izan dira… 
Realeko partiduetan, adibidez, 
ikusten da lehen jende gehiago 
egoten zela. Baina ez dakigu horre-
gatik izango den. Goizegi da".

Dena den, ez du uste legea 
tabernetan aplikatu beharko litza-
tekeenik: "Etxean ez duzuna egi-

ten, tabernan egiten duzu. Ospi-
tale edo autobusena ulertzen dut, 
baina tabernak horretarako dira: 
edateko, erretzeko, partidak jolas-
teko… Umeak sartzeko legea ipin-
tzea… horretarako ludotekak 
daude".

Aitortu du, hori bai, osasun 
aldetik hoberako izango dela, 
baina negozioa negozio dela: 
"Hoberako izango da, baina ni ez 
nator osasuna zaintzera, horre-
tarako bainuetxera noa, ni nator 
familia dudalako eta lan egin 
behar dudalako. "

Monte taberna: hutsuneak
Jokozale eta Realzale heldu askok, 
berriz, Monte taberna aukeratu 
izan dute kartetan jokatzeko edo 
partiduak ikusteko. Bada, berta-
ko ugazaba Juan Carlos Davilak 
dio batzuek partidetara joateari 
utzi izan arren, gehienek joaten 
segitzen dutela eta "formal" onar-
tu dutela lege berria, nahiz eta 
partidetan deskantsuak egin eta 
futbol partiduen deskantsuetan 
kanpora atera erretzera.  

Hori bai, dio legea ez dagoela 
"oso ondo eginda" eta "hutsuneak"  

dituela: "Adibidez, parkingean ezin 
da erre, eta autoek sekulako polu-
zioa eragiten dute. Egin dute erra-
zena: ezin da erre eta kito. Baina 
legea ondo egin nahi izanez gero 
batzarrak egin beharko lirateke 
tabernari eta eragile sozialekin. 
Adibidez, Mondra ikustera joanez 
gero eta zelaian ume txikiak badau-
de, ezin da erre, eta Anoetan, berriz, 
bai. Edo ikastolatik 10 metrora 
ezin da erre, eta nik ikastola dau-
kat etxetik 5 metrora; hortaz, bal-
koian ezin dut erre?". 

Bestalde, kalean mahaiak 
ipintzeko laguntza eskatu dio 
Udalari: "Krisiarekin, lege hone-
kin eta BEZ handiagoarekin… 
azkenean zer egingo dugu, denok 
etxean eta tabernak itxita?".   

Txokoetan hasi dira eskaerak
Baina, tabernei ez ezik, elkarte 
gastronomikoei ere eragin diezaie-
ke legeak, bazkideek eskatuta. 

Elkarteak batzen dituen SUDC 
elkartekoek diotenez, oraingoz ez 
dute elkarte gastronomikoetan 
erretzerik debekatu. Hori batzar 
bidez egin behar da eta batzar 
gehienak datozen asteotan izango 
dira. Baina eskaerak jasotzen hasi 
direla esan du Juan Luis Arkau-
zek, SUDC elkarteko presidenteak: 
"Irantxube elkarteak (San Andres 
auzoa) egin du batzar nagusia, 
eta batzuek esan zuten debekatu 
egin behar dela. Orain, sinadurak 
batu beharko dituzte bozkatzeko, 
ezohiko batzarrean. 41 sinadura 
batu behar dituzte. 110-115 bazki-
de dira; beraz, bazkideen herena
-edo behar dute". 

Egonezina herriko tabernarien artean, 
tabakoaren kontrako legea dela-eta

Diote, oraingoz, kontsumoa jaitsi egin dela zenbait kasutan, baina goizegi dela balorazioetarako

elkarte gastronomikoetan orain dira batzar nagusiak, baina baten baten jaso dute debeku eskaera

ESANAk

"Normaltzen 
joango da 
kontua, halako 
zerbait egin 
duten gainerako 
lekuetan 
moduan"

a l b e r t o  M at i l l a   |  i A m A i  TA b E r N A

"Ni ez nator 
osasuna 
zaintzera, 
horretarako 
bainuetxera noa; 
ni nator lana egin 
behar dudalako"

b i t t o r  a r r i a r a n |   b A S AT i  TA b E r N A

"krisiarekin, lege 
honekin eta bEZ 
handiagoarekin… 
azkenean zer 
egingo dugu, 
denok etxean eta 
tabernak itxita?"
j ua n  ca r los  Dav i l a   |   m O N T E  TA b E r N A

ANdEr mONEdErO  |  ArrAsAte

Urtero legez, Santa Ageda bezpe-
ran makila hartu, baserritar 
jantzi eta auzoz auzo kantatzen 
ditu koruak santuaren omenez 
Santa Agedako abestiak.

Eguna goiz hasi zuten, goize-
ko zortzietan meza izan zuten 
San Juan Bataiatzailearen parro-
kian. Elizkizuna bukatu ondoren, 
eliza barruan eguneko lehenengo 
kantua eskaini zuten eta Horazio 
Argarate abadearen bedeinkape-
na jaso zuten.

Ondoren, bi taldetan banatu 
zen Santa Agedako korua, Arra-
sateko auzo guztietara iristeko 
asmoarekin; horrela, koruaren 
zati bat Musakolara joan zen eta 
bestea Bedoñara. Goiza kantuan 
eman ondoren, arratsaldeko ordu 
bietan udaletxe azpian bi taldeak 
elkartu, eta batera abestu zieten 
udal ordezkari,  langile eta ber-
taratuko herritarrei.

Kantaldi haren ostean, Santa 
Ageda korukoek baba-jana izan 
zuten. Bazkalostean, eskoletako 
umeekin elkartu eta Herriko 
Plazan kantuan izan ziren. Horre-
la jarraitu zuten afalordura arte, 
herriko kaleak kantuekin alai-
tuta. Egun osoa kantuan ibili 
ostean, ondo merezitako afaria 
eginda bukatu zuten Santa Age-
da bezperako eguna.

batutako dirua, Caritasentzat 
Urtero bezala, santa-eskean batu-
tako diru guztia Caritas elkar-
tearentzat izango da. 

Koplek eta kantuek alaitu zituzten herriko 
baserri eta auzoak Santa Ageda bezperan
"santa Ageda bezpera dugu...": ume zein nagusi, kantari ibili ziren herriko kaleetan zehar

Musakolako kaleetan txistua jotzen.  |   A.M. Eguneko lehenengo kantuak San Juan Bataiatzailearen parrokian.  |   UbAne MADerA

Santa Agedako korua udaletxean abesten.  |   AnDer MoneDero
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lANdEr mUñAgOrrI  |  berGArA

Uned-ek Bergarako Seminarioan 
duen egoitzan, udan hasi zituzten 
lanak kasik osotasunean amaitu 
dituzte dagoeneko. Oraindik lan 
txikiren bat egiteko dago, baina 
Iñaki Esparza zuzendariak ez 
digu zehaztu nahi izan zertan 
datzan lan hori, "eztabaidatzen 
ari baikara". Hala ere, orain arte 
egindakoarekin gustura agertu 
da "eraikinaren duintasuna berres-
kuratu egin delako" bere hitzetan. 

Horretarako, kanpoko elementuak 
berritu egin dituzte, hala nola, 
fatxada, teilatua eta leihoak. Lan 
hauek aprobetxatuz, ikasgelak 
eta gainerako zerbitzuak ere 
berritu dituzte Uned-ek Bergaran 
duen eraikinean.

Esparzak dioenaren arabera, 
irisgarritasunean eta itxuran 
asko irabazi du eraikinak. Ezin-
duek Uned-era iristeko zailtasu-
nak zeuzkaten orain arte, baina 
hemendik gutxira ez da halako 

arazorik egongo. Izan ere, igo-
gailua jartzeko azpiegitura egin-
da dago, nahiz eta oraindik igo-
gailua bera jartzea falta den. 
Horretaz gain, barnealdetik itxu-
ra berritua edukiko du aurreran-
tzean eraikinak, pasilloak pinta-
tu egin baitituzte, eta ikasgelak 
behar diren baliabideekin hor-
nitu. Baina Seminarioan egin 
diren lanetan azpimarragarriena 
teilatupean atera duten espazio 
berria da.

ganbaran guztiz eraberritua
Orain arte ganbara ez zegoen 
erabiltzeko moduan, baina etor-
kizunari begira bertan zerbitzu 
ezberdinak emateko azpiegitura 
prest utzi dute eraikinean egin 
dituzten lanetan. Metro karratu 
ugari dauzka, eta egurrarekin 
estali dute lekuari argitasun 
nabarmena emanez.

Berreskuratu berri den espa-
zio honetan zer egingo duten ez 
dago zehaztuta oraindik, etorki-
zunean Seminarioa eta Arrizu-
riaga eraikinen arteko trukea 
zertan den ez baitago garbi.

Eraikinen trukea
Iñaki Esparza Uned-eko zuzen-
dariak dioenaren arabera, erai-
kinen trukearen auzian une 
honetan oraindik erabakia har-

tzeko dago. Hala ere, urte honen 
amaierarako gai honen inguruko 
ebazpena eman ahal izango dela 
uste du. "Nik uste denontzako 
interesgarria dela jakitea behin 
betiko erabakia zein den, horren 
arabera egin behar duguna pla-
nifikatu baitaiteke" dio Espar-
zak.

pasilloa ere eztabaidagai
Seminarioko sarreran dagoen 
pasilloan ere hainbat aldek inte-
resa daukate. "Daukan potentzia-
litatea agortu ez duen espazioa 
da sarrera hau", Esparzaren hitze-
tan. Horretarako, interesa dau-
katen erakunde ezberdinak bate-
ratze prozesu batean sartuta 
daude bakoitzak dauzkan helbu-
ruak bateragarriak diren edo ez 
aztertzeko.

Uned-eko eraikinean egiteko 
lanak ia amaitu dituzte
Ganbaran orain arte erabilgarri ez zegoen espazio zabala berreskuratu dute

Teilatupean espazio berria berreskuratu dute.  |   l.M.Ikasgelek itxura berria hartu dute uned-eko egoitzan.  |   lAnDer MUñAGorrI

MIren errAstI

Pasa den urtarrilaren 26an, Migel Altunako 
Administrazio eta Finantzetako 2. kurtsoko 
ikasleak Donostiako Kursaalean izan ziren. 
Bertan, enpresa simulatuen azokan parte hartu 
zuten, eta gainerako ikastetxeetako enpresekin 

harremanak izateaz gain, beraien enpresa 
aurkeztu (katalogoak, promozioak...) eta 
salerosketak egiteko aukera izan zuten. Ikasleek 
adierazitakoaren arabera, oso esperientzia 
positiboa eta aberasgarria izan zen.

Migel Altunako
ikasleak, enpresa 
simulatuen azokan

l.m.  |  berGArA

Aste honetarako, zine eskain-
tza zabala eskainiko da Ber-
garako areto ezberdinetan. 
Eguaztenean, 20:30etan, 
Cohen anaien film bat eskai-
niko dute Zine-klubaren 
baitan. Zabalotegi aretoan, 
Un tipo serio emango dute. 
Areto berberean, baina dome-
kan, Fantástico Sr. Fox filma 
eskainiko dute 17:00etatik 
aurrera. Hau amaitu ostean, 
19:30etan, Borja Cobeagaren 
Pagafantas pelikula eskai-
niko dute.

Gaztetxean ere filmak 
eskaintzen ari dira atzo hasi 
zuten zine zikloaren baitan. 
Musika dokumentalak ema-
ten ari dira, eta datorren 
domekan American hardco-
re dokumentala eskainiko 
dute 18:00etatik aurrera.

Aste honetan, 
Bergaran zine 
eskaintza 
zabala



gOIENA  |  2010-02-07  |  AstelehenA 17bergara

Jarduneko dantza ikastaroan ibilitako neska taldea larrain-dantza egiten.  |   GoIenA

m.b.  |  berGArA

Jardun euskara elkarteak talde-
ko euskal dantzak ikasteko ume 
eta gaztetxoendako eskolak ere 
antolatzen ditu. Hiru taldek dihar-
dute aurten: 6 eta 8 urte arteko 
umeen talde bat dago; 9 eta 11 
arteko beste bat; eta hirugarrena 
15-16 urteko gazteek osatzen 
dute.

Bada, 9 eta 11 urte arteko tal-
dean izena emateko aukera dagoe-
la aurreratu dute Jardunetik. 
Talde horrek martitzenetan egi-
ten ditu entseguak, 17:30etik 
18:30era, Seminarioan, eta, esko-

la-egutegiak bezala, ekainean 
amaituko da.  Irakasleei dago-
kienez, bik dihardute hiru tal-
deekin: Naiara Aginagaldek eta 
Maite Bengoak, hain justu ere.

 Izena emateko azken eguna 
otsailaren 18a da eta horretarako 
Jarduneko bulegora jo daiteke, 
edo 943 76 36 61 telefono zenba-
kira deitu. Ikastaroaren hileko 
kuota 12 euro da.
 
Fandango eta arin-arina 
Nagusiendako fandango eta arin
-arin ikastaroak ere antolatu ditu 
Jardunek. Aurreko astean hasi 

ziren eskolak, baina, hala ere, 
interesa izanez gero, oraindik 
izena eman daitekeela aurreratu 
dute euskara elkartetik.  

Eskolak eguaztenetan dira, 
19:30etik 21:00etara, Errege Semi-
narioan, eta irakasleak dira Juan-
txo Urbieta eta haren taldea, 
Abarka. 

Izen eman daiteke Jardun 
elkartearen bulegoan edo 943 76 
36 61 telefono zenbakian. Ikasta-
roaren prezioa 13 euro da hilean 
Jarduneko bazkideendako eta 15 
euro hilean gainontzekoenda-
ko.

Euskal dantzak ikasteko aukera 
dute gaztetxoek Jardunekin
6 eta 16 urte arteko hiru talde daude; 9-11 urte arteko taldean oraindik ere 
izena emateko lekua dagoela dio euskara elkarteak

O h a R R a k

MApA TOpONIMIkOA 
UDALEAN IkUS DAITEkE 
Udala herriko mapa toponimikoa 
argitaratzekoa da eta lehenengo 
bertsioa onartuta dago –urtarri-
laren 13ko Gipuzkoako Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu zen– eta 
ikusgai, interesa duten herritar 
guztiendako, Gobernu batzorde-
ko batzar gelaren ondoan. Ekar-
pena egiteko epea 30 egunekoa 
da; otsailaren 12ra artekoa, hain 
justu ere

'MUgITUkO DA' DvD-AREN 2. 
EDIzIOA ESkURAgARRI DAgO 
Bolintxo, Konde Panaderokua 
eta Mizpildi okindegietan dago 
eskuragarri ikus-entzunezko hori. 
Bideoak 5 euro balio du, eta 
2010ean Bergaran Jose Luis Elko-
ro alkate ohia libre lagatzeko 
egin ziren ekintzak jasotzen ditu. 
36 minutu irauten duen bideo 
muntaian, Jose Luis Elkoro kar-
tzelan sartu baino egun bat lehe-
nago egin zituen adierazpenak 

ere jasotzen dira, baita ekimenean 
parte hartu zuten beste herritar 
batzuen adierazpenak ere, eta 
irudi historikoak.

pAkISTANI bURUzkO 
HITzALDIA EgUAzTENEAN
Euskadi eta Baltistan: mendian 
ere lagun delako hitzaldia egon-
go da hilaren 9an, 18:00etan, oso-
ko bilkuren aretoan. Felix Bal-
tistan Fundazioak eta Udalak 
antolatu dute.

MAgALIREN ALDEkO 
TXARTELAk SALgAI 
Magali Muruamendiaratz neska-
toari laguntzeko txartel gehiago 
jarri dituzte salgai bihar, euro 
baten. Honako lekuetan egongo 
dira salgai: Imprespal, Barcelo 
eta Ecuador bidaiak, Bule, Ariz-
noa, Ganbara, Egon, Agorrosin 
eta Cafe Bergara tabernak, kul-
tura etxea eta Bolintxo okindegia. 
Burmuinean jaiotzatik kalteak 
ditu eta abuztua ezkero Foltra 

izeneko osasun etxean (Galizia) 
tratamendua jasotzen ari da.

ARTISAU FERIA EgUENETIk 
HASITA SAN MARTIN pLAzAN 
Zaporeen eta artisautza feria 
irekiko dute eguenean San Mar-
tin plazan. Domekara arte iraun-
go du, goiz eta arratsalde egongo 
da zabalik eta askotariko jaki 
postuak egongo dira; baita arti-
sauak ere. Iaz lehenengoz egin 
zen azoka hori.

m.b.  |  berGArA

Jendaurrean nola berba egin 
erakutsiko dute, otsailaren 28an 
eta martxoaren 2an, 7an eta 
9an, astelehen eta eguaztenetan, 
18:00etatik 20:00etara, Miguel 
Altunan. Ikastaroaren prezioa 
15 euro da eta interesatuek 
izena eman dezakete Bizikasin 
943 76 93 94 telefono zenbakira 
deituta edo info@bizikasi.com 
helbidera idatzita. 

kudeaketa ekonomiko 
egokia  
Bestalde, etxeko kudeaketa 
ekonomiko egokia nola egin 
ere irakatsiko dute beste ikas-
taro baten. Bihar, otsailaren 

8an, hasiko da eta maiatzaren 
17ra arte izango dira eskolak, 
martitzen eta eguenetan, 14:30e-
tik 16:30era, Miguel Altuna 
institutuan.  

Ikastaroaren prezioa 10 euro 
da, eta, edonork parte hartzeko 
aukera izango duen arren, ber-
gararrek lehentasuna izango 
dute. Izena emateko eta infor-
mazio gehiago lortzeko, Uda-
leko Gizarte Zerbitzuetara jo 
behar da.   

Bestetik, Bizikasik eta 
Gureak Taldeak antolatutako 
ogitarteko eta sandwichak egi-
teko ikastaroa ere bihar, mar-
titzena, hasiko da, 10:00etatik 
12:00etara, Gurea Langunean.

Jendaurrean nola berba 
egin irakatsiko dute 
hilaren 28tik aurrera
Ikastaroak lau saio izango ditu eta 
interesatuek bizikasin eman dezakete izena

m.b.  |  berGArA

Udalak botatzeko duen "zister-
na-gordailua (hankaduna eta 
presio-multzoduna)" eskualda-
tzeko baldintzak kaleratu ditu. 
5.000 litroko bolumena du, zun-
tzezkoa da eta 500 eurotan sal-
du nahi du Udalak. 

Edozeinek eskura dezake, 
adinez nagusi izanda, eta otsai-
laren 17a baino lehen egin 
beharko da eskaera. Hala ere, 
derrigorrezkoa da Bergarako 
Udalarekin zorrik ez izatea.

Bestalde, erosleak hiru bete-
behar hauek bete beharko ditu: 
bere kontura eraman beharko 
du gordeta dagoen lekutik, 15 
eguneko epean erretiratu behar-
ko du eta eskainitako prezioa 
ordaindu beharko du erretira-
tu aurretik. 

Interesatuek 500 euroko 
prezioa hobe dezakete, edo pre-

zio altuagoa eskaini. Dena den, 
interesa dutenen artean, pro-
posamen ekonomiko altuena 
egiten duenari egingo zaio adju-
dikazioa. Inork ez badu eskain-
tza ekonomikorik egingo, inte-
resa azaldu duten guztien artean 
zozketa egingo da otsailaren 
18an, 12.00etan, udaletxean.

Astelehenean osoko bilkura
Astelehenean ezohiko osoko 
bilkura egongo da, 18:00etan. 
Zortzi gaiez osatutako gai-ze-
rrenda landuko du udalbatzak; 
besteak beste, 2011ko aurrekon-
tua aztertuko dute, eta baita 
langileen soldatak jaisteko Uda-
lak iazko azaroan hartutako 
erabakiaren aurka LABek aur-
keztutako auzi errekurtsoan 
Udala ez azaltzeko proposame-
na bozkatu ere. 

Udalak 5.000 litroko 
zisterna-gordailua eskualdatzeko 
baldintzak kaleratu ditu
baja eman nahi diola-eta 500 eurotan jarriko 
du salgai; hankaduna eta presio-multzoduna da

m.b.  |  berGArA

Lehiaketan parte har dezake Ber-
garan bizi edo erroldatutako 
edozeinek. Diseinuen kartelak 
kolore eta teknika librean egin 
ahal izango dira eta 40x60 zenti-
metroko kartoizko oinarri baten 
gainean aurkeztu beharko dira. 
Bestalde, derrigorrezko honako 
testua ere eroan beharko dute 

diseinuek: Aratusteak 2011, Ber-
gara. Irabazleak 350 euro esku-
ratuko ditu, nahiz eta saria eman 
gabe ere gera daitekeen, epai-
mahaiko kideek gutxieneko kali-
taterik ez dagoela uste badute. 
Bestalde, Udalak egoki ikusiz 
gero, aurkeztutako kartel guztie-
kin erakusketa antolatu ahal 
izango du. 

Kartelak kultura etxeko behe 
solairuan (Errotalde jauregia) 
aurkeztu beharko dira eta horre-
tarako azkeneko eguna otsailaren 
8a da (martitzena), 13:00ak baino 
lehen.

Epaimahaia nortzuek osatu 
duten epaia aditzera ematen den 
egunean jakinaraziko da. Bes-
talde, epaimahaiko kideek har-
tutako erabakia aldaezina izan-
go da. Saritutako lanez Udala 
jabetuko da eta argitaratzeko, 
aldatzeko, eraldatzeko, zabaltze-
ko... eskubidea izango du.

Bihar bukatuko da Aratusteetako 
kartel lehiaketan parte hartzeko epea
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BIZTAnLErIA AZKEn HAMArKADAn

UrteA GUztIrA GIzonAK eMAKUMeAK

2000ko urtarrilak 1 10.717 5.367 5.350

2001eko urtarrilak 1 10.757 5.373 5.384

2002ko urtarrilak 1 10.780 5.390 5.390

2003ko urtarrilak 1 10.750 5.372 5.376

2004ko urtarrilak 1 10.729 5.353 5.376

2005eko urtarrilak 1 10.711 5.342 5.369

2006ko urtarrilak 1 10.743 5.350 5.393

2007ko urtarrilak 1 10.756 5.344 5.412

2008ko urtarrilak 1 10.816 5.377 5.439

2009ko urtarrilak 1 10.896 5.403 5.493

2010eko urtarrilak 1 10.957 5.466 5.491

*iturria: Oñatiko udala

MIreIA bIKUñA

Noticias de Gipuzkoa aldizkariak Bertan sariak banatu zituen 
eguenean, hilaren 3an, Oñatin. urte askoan egindako lanagatik 
omendu zituzten: Aloña Mendi espeleologia taldea, Juanitosa, Beart 
margolari taldea, Debagoieneko jardunaldi gastronomikoak, Dualia, 
Abantail eta Jesus Irizar Txutxin. Ganbara Gazte abesbatzak eta Oñatz 
dantza taldeak jarri zuten kolorea. Iñaki de Muxika kazetariak aurkeztu 
zuen ekitaldia Santa Ana antzokian. 

Egindako 
lanagatik 
esker ona jaso 
zuten

mIrEIA bIkUñA  |  oñAtI

Herriko bidegorri sareak tramu 
berria izango du laster. Euskadi 
etorbideko zatia egokitzeko lanak 
hastear daude. Zati horretan, 
errepide erdian egokituko dute 
bidegorria. Materialaren zain 
daude. Lanok egiteko aurrekon-
tua 16.000 euro da.

zoru berezia 
Euskadi etorbidean jarriko duten 
bidegorria mistoa izango da; hau 
da, bizikletak eta autoak toki 
beretik ibiliko dira. Bidegorria 
errepidearen erdian egokituko 
dute, eta lehentasuna izango dute 
bizikletek. Hori horrela, abiadu-
ra moteldu beharko dute autoek.  
Horretarako, Frantzian eta Holan-
dan erabiltzen duten sistema 

ipiniko dute. Autoaren zabalera 
berean, alegia, 1,80 metrotan,  
abiadura moteltzeko zoru berezia 
ipiniko dute. Zoru bereziak, bada, 
autoaren abiadura murriztuko 
du Eta autobusak, zabalagoak 
direnez, ez dute arazorik izan-
go. 

Errepidearen alboetan dauden 
aparkalekuak mantendu egingo 
dituzte. "Hasierako proiektuan 
Lazarragako moduko bidegorria 
egitea aurreikusten genuen, bai-
na aparkaleku asko kendu behar 
genituen. Horregatik guztiagatik 
egin dugu bidegorri mistoaren 
aldeko apustua", diote udal ardu-
radunek. Horien ondoan jarriko 
dituzte edukiontziak. Gainera, 
seinaleztapen berriak ipiniko 
dituzte errepidean.

zazpi kilometro eta bi ardatz 
Udal arduradunek zazpi kilome-
troko bidegorri sarea egiten 
dihardute. Dagoeneko erabilgarri 
daude Lazarragako zatia, postetxe 
aurrekoa, San Martinera doana, 
Ugarkaldekoa, hilerrira doana 
eta Errekaldekoa. Zatika egiten 
dihardute. 

Oñatiko bidegorri sareak bi  
ardatz izango ditu: lehena Urru-
txun hasi, eta Unibertsitate etor-
bidetik, Portu kaletik, Santa 
Marinatik, Euskadi etorbidetik 
eta Lazarragatik pasa ondoren, 
Ugarkalden bukatuko da; biga-
rrena Kurtzekuan hasi eta Bere-
zaon amaituko da. Zati horrek 
bat egingo du Diputazioak Elo-
rregi eta Oñati lotzeko egingo 
duen bidegorriarekin.

Errepide erdian ipiniko dute 
Euskadi etorbideko bidegorria
Autoen abiadura murrizteko zoru berezia ipiniko dute, 1,80ko zabalerarekin

Errekaldeko bidegorria errepide erdian jarriko dute.  |   MIreIA bIKUñA

Zubikoa kiroldegian doako 
hastapen ikastaroak egingo 
dituzte aurrerantzean. Gaur 
hasita, eta egun eta ordutegi 
ezberdinetan, areto-bizikleta, 
pilatesa, gimnasia harmonikoa 
eta bosu tonifikazioaren gai-
neko hastapen eskolak egingo 
dituzte. Interesatuek kirolde-
gian bertan eska dezakete 
eskaintzaren gaineko infor-
mazioa. 

Doako hastapen 
saioak egingo dituzte 
kiroldegian, bihartik

O h a R R a k

TAILERRA
Etxeko lanen gaineko tailerra 
egingo du Joxe Amiamak hila-
ren 9an, 18:30ean. Elkar Heziko 
Lehen Hezkuntzako areto nagu-
sian izango da.

HITzALDIA
Euskararen eguneroko erabile-
ra eta ahozkotasuna aztergai 
eta berbagai izango ditu Ando-
ni Egañak hilaren 10ean. Hitzal-
dia egingo du Zuazola institutuan, 
18:00etan, gurasoendako.

OSASUNAz
Elkar Hezik antolatuta, Oina-
rrizko ohitura osasuntsuak 
tailerra egingo du Izar Mendia 
psikologoak hilaren 10ean, 
18:30ean; hain zuzen, 2-6 urte 
arteko neska-mutikoen gura-
soendako da.

IzENEMATEA
Hilaren 23ra arte zabalik dago 
I. areto-bizikleta maratoirako 
izenematea. Zubikoa kiroldegian 
egin daiteke matrikula.

m.b.  |  oñAtI

Oñatiko biztanleriak gora egin 
du azken hamarkadan: 2010eko 
urtarrilaren 1ean 10.957 pertsona 
zeuden erroldatuta (5.466 gizo-
nezkoak eta 5.491 emakumezkoak), 
2000. urtean baino 240 pertsona 
gehiago –hamarkada hasieran 
10.717 herritar zeuden erroldatu-
ta Udalean. 

Urtetik urtera hazten joan da 
biztanleria. Atzerapauso nabar-
menena 2002tik 2005era izan zen: 
hiru urtean 69 herritar galdu 
zituen Oñatik. Dena den, 2006ra-
ko 32 berreskuratu zituen. 

Umeak eta etorkinak 
Biztanleriaren goranzko bilakae-
raren arrazoiak hiru dira, Lour-
des Idoiaga alkatearen esanetan: 
jaiotako ume kopurua, etorkinak 
eta babes ofizialeko etxeetan bizi 
diren bikote gazteak. "Lau urtean 
babes ofizialeko 300 etxe banatu 
ditugu eta bikote gazte asko eto-
rri da gurera. Bestalde, azken 
urteotan ume asko jaio dira: 2009an 
160 ume. Bost urte lehenago, 
2004an, 80 bakarrik. Hego Ame-
rikatik etorritako etorkinen 
kopuruak ere gora egin du nabar-
men".

Azken hamarkadan biztanleriak 
gora egin du: iaz, mende hasieran 
baino 240 pertsona gehiago zeuden
10.957 pertsona zeuden erroldatuta 2010eko 
urtarrilaren 1ean eta 2000. urtean, 10.717
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mIrArI AltUbE  |  esKorIAtzA

Urrian itxi zuten Eskoriatzako 
bidegorria –Olazarko zubipetik 
Intxaurtxuetako zubiraino doan 
tartea–, eta derrigorrez errepide 
gaineko zubitik pasatu beharra 
egon da azken hilabeteotan. Dago-
neko zabaldu dute tarte hori, 
bukatu dituztelako Eskoriatza 
eta hilerria arteko lanak. Hala 
bada, Aingeru Guardaraino joa-
teko aukera dago berriro. 

Uste baino luzeago 
Aretxabaleta eta Eskoriatza bitar-
tean lagun asko ibiltzen da joan
-etorrian, takarradan eta bizikle-
tan, eta bidegorria noiz zabaldu-
ko zain egon dira guztiak. Joan 
den egubakoitz eguerdian, otsai-
lak 4, topatu zuten zabalik horiek, 
nahiz eta tarte horretako hainbat 
bazter oraindik txukuntzeko 
egon. 

Herriko iparraldeko eta hegoal-
deko bidegorriak lotu dituen 
zatiaren lanek eragin zuten moz-
keta, Sorautzeko tunela zabaltze-
ko obrek hain zuzen. Gura baino 
luzeago jo dute lan horiek guztiek, 
urtebete, eta uste baino traba 
gehiago izan dituzte Sorautzen; 

hiru egunerako itxiko zutela esan 
eta hiru hilabete iraun dute.

Eskoriatza-hilerria tarteak 
300 metroko luzera du, eta horie-
tatik 200 metro hilerriaren azpi-

tik doaz, sasoi baten trenbidearen 
tunela izandako leku beretik hain 
zuzen. Mariezcurrena enpresak 
egin ditu lanok eta 797.572 euro-
ko kostua izan dute.

Herritarrak itxita egon den bidegorri tartean joan-etorrian.  |   M.A.

Zabaldu dute bidegorria, hilerri 
azpiko lanak bukatu ondoren
Ia hiru hilabete egin ditu itxita eta herritarrak noiz zabalduko zain zeuden

Ume eta heldu, 
Santa Agedari 
kantuan

M.A.

Leizarra musika eskolako ikasle 
txiki eta gazteek eta Aretxabaleta 
abesbatzako kideek elkarrekin 
gogoratu zuten Santa Ageda 
egubakoitz ilunkeran. Eztarriak 
ondo babestu, makilak eskuan 
hartu eta hotzari aurre eginez, 
kalean gora eta behera jardun 
zuten Santa Agedaren bizitza 
jasotzen duten koplak kantatuta.

m.A.  |  AretxAbAletA

Neguko odol ateratzeak egin 
dituzte bi asteotan Arabako Odol 
Bankuko kideek gurean, eta hiru 
egunean izan dira osasun etxean. 
Guztira, 125 lagunek eman dute 
odola, eta horietatik zazpi lehe-
nengoz etorri ziren. 

20 lagunek ezin eman
Osasun etxera odola emateko 
asmoarekin joandakoak gehiago 
izan ziren; 145, guztira. Hona 
hemen hiru egunotako emaitzak: 

urtarrilaren 24an, 60 lagun joan-
dakoak eta horietatik 54 odola 
emandakoak –bi berriak–; urta-
rrilaren 31n, 43 joandakoak eta 
36 emandakoak –hiru berriak–; 
otsailaren 1ean, 42 joandakoak 
eta 35 emandakoak –bi berriak. 

Iaz udazkenean jasotako emai-
tzak hobeak izan ziren, 140 bat 
lagunek eman zuten-eta odola. 
Hori horrela, Aretxabaletako odol 
emaileen ordezkari Ramon Erañak 
jakinarazi du emaitzak gazi-gozoak 
direla: "Kopurua ona da, baina 

joandakoen artetik 20 lagunek 
ezin eman izanak penatu egiten 
gaitu. Era berean, emandakoen 
artetik zazpik lehengoz egitea 
pozgarria da gero". Izan ere, 
jarraipena eman eta kopuruak 
gora egin dezan odol emaile 
berriak ezinbestekoak dira.

Urtean hiru odol ateratze saio 
egiten dituzte Arabako Odol Ban-
kuko kideek gurean. Udaberri 
inguruan izango dira hurrengoak, 
baina data zehatzik ez daukate 
ezarrita oraindik. 

125 lagunek eman dute odola gurean hiru egunean

mIrArI AltUbE  |  AretxAbAletA

Loramendi elkarteak bertso 
afaria egingo du otsailaren 25ean 
(21:00) eta Maialen Lujanbio 
eta Uxue Alberdi bertsolari 
gazteak gonbidatu ditu bertara. 
Loramendi kalean –Deba ibaia-
ren alboan– dagoen Hibai Gain 
gastronomia elkartean izango 
da, eta txartelak dagoeneko 
salgai dituzte Loramendin 
–Durana 11, 16:00-20:00–: euska-
ra elkarteko bazkideek 15 euro 
eta gainerakoek, 18 euro. 

Hori baino lehen, datorren 
egubakoitzean, txakolin eta ardo 
dastatze ekitaldia egingo dute. 
Pagaldaixena taberna izandako 
lokalean izango da (18:30).

Literatura lehiaketa abian 
Herriko ikastetxeetako gazte-
txoek, ostera, Loramendi Lite-
ratura Lehiaketa gertatzen 
dabiltza. Hirugarren eta seiga-
rren maila arteko Lehen Hez-
kuntzako ikasleek bertsoak eta 
ipuinak egingo dituzte eta DBH-
ko ikasleek gorrotozko gutunak, 
bertsoak, komikiak eta umo-
rezko film laburrak dituzte 
aukeran. 

Lan horiek aurkezteko azken 
eguna otsailaren 18a da, egu-
bakoitza, eta Loramendira eroan 
behar dituzte. Sari banaketa, 
ostera, martxoaren 11n egingo 
dute euskara elkarteko kideek, 
Arkupen. 

Bertso afaria egingo du 
Loramendi elkarteak Maialen 
Lujanbio eta Uxue Alberdirekin
otsailaren 25ean, egubakoitza, izango da 
loramendi kalean dagoen hibai Gain elkartean

m.A.  |  esKorIAtzA

Eguenean hasi eta martxoaren 
17a bitartean (18:00-20:00) sukal-
daritza begetarianoaren gaine-
ko ikastaroa egingo dute, Amus-
ka emakume elkarteak eta 
Bizikasik antolatuta. 

Sabrina Pato dietista eta 
elikadura ekologikoan adituak 
egingo ditu gidari lanak, eta 
sukaldaritza begetarianoaren 
gaineko argibideen, sekretuen 
eta onuren berri emango diete 
elkartutakoei. Ikastaroak inte-
res handia piztu du eta askok 
eman dute izena. Erretiratuen 
etxeko sukaldea, baina, txikia 
da eta behar bezala lan egiteko 
hamar lagun bakarrik onartu 
dituzte. Hori horrela, Amuska-
ko kideek jakinarazi dute uda-
berri inguruan berriro egingo 
dutela ikastaro hori.

Jende beharra antzerkirako
Beste ikastaro batzuk ere bada-
bil egiten Amuska: pintura, 
eskulanak, ehoziri-lanak edo 
bolilloak, patchworka eta antzer-
kia. Batzuk beteta daude, baina 
beste batzuetan sartzeko auke-
ra dago. 

Antzerki tailerrean, esate-
rako, gustura hartuko lituzkete 
lagun gehiago, taldea murriztu 
egin delako. Gainera, martxoa-
ren 8ra begira antzezlana ger-
tatu gurako lukete, eta horre-
tarako jendea behar dutela esan 
dute emakume elkarteko 
kideek. 

Amuskak antolatutako ikas-
taroak edonori daude zabalik, 
baina emakumeek lehentasuna 
izango dute. Argibide gehiago 
gura duenak dei egin dezala 
zenbaki honetara: 699 78 66 84.

Sukaldaritza begetariano 
ikastaroa egingo du Amuskak, 
eguenean hasita, hilak 10
jende askok agertu du interesa eta udaberri 
inguruan berriro egiteko asmoa daukate

Loramendi elkarteak kudea-
tzen duen Aretxabaletako 
ludotekarako lagun bat behar 
dute. Arratsaldez izango du 
lan jarduna (16:00-20:00). 

Interesatuek curriculumak 
bidali behar dituzte Loramen-
dira: loramendielkartea@
gmail.com. Eskatu dute lehen-
bailehen bidaltzeko curricu-
lumak. Argibide gehiago gura 
duenak bertara dei egin deza-
la: 943 77 09 70.

Ludotekarako lagun 
bat behar du 
Loramendi elkarteak

Murrukixo Mendizale Elkar-
teak eski irteera antolatu du 
otsailaren 19 eta 20rako, eta 
Luz Saint-Sauveur aldera 
joango dira. Izena emateko 
Murrukixoko egoitzatik pasa-
tzeko eskatu dute –martitze-
netan, 19:00-20:00–, edo mezu 
bat bidaltzeko: murrukixo@
euskalerria.org. Elkarteko 
bazkideek 115 euro ordaindu 
beharko dituzte eta bazkide 
ez direnek, 120.

Murrukixoko kideak 
eskiatzera joango dira 
otsailaren 19an

ESkORIATzA

ARETXAbALETA

ARETXAbALETA ARETXAbALETA

ESkORIATzA

ARETXAbALETA
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ELgETA

Korrika15 Elgetan .  |   ArtxIboA.

lArrAItZ ZEbErIO  |  elGetA

Aurreko astean, eguaztenean, 
egin zuten lehenengo Korrika 
Batzordea herrian. "Lagun gutxi 
egon ginela-eta, hurrengo batzor-
de ireki bat deitzeko asmoa dau-
kagu", adierazi dute Korrikako 
arduradunek. Datorren martitze-
nerako, hilaren 15erako, egin 
dute deialdia. Kultura etxean 
elkartuko dira, 19:00etan. "Herri-
tar guztien parte-hartzea da Korri-
ka17k behar duena eta hori dugu 
helburu hurrengo batzordera 
begira", esan dute arduradu-
nek.

Elgetan apirilaren 14an 
Korrika17 apirilaren 14an izango 
dugu Elgetan. Elorriotik sartuko 
da Debagoienean, eta, aurreiku-
sitako ordutegiak betetzen badi-
ra, 04:40 aldera iritsiko da gure-
ra. 

Azken Korrika, 2009. urtean 
egindakoa, ez zen Elgetatik igaro 
eta inguruko herrietara jaitsi 
behar izan genuen elgetarrok 
lasterketan parte hartzera. Lau 
urte dira, beraz, euskararen alde-
ko lasterketa gure herritik pasa-
tzen ez dena. 

Duela lau urte Bergara alde-
tik igo zen Korrikaren lekukoa 
Elgetara eta elurra zen bide baz-
terretan. Orduan kilometroak 
erosi zituzten taldeak honakoak 
izan ziren: Guraso Elkartea, 
Tabernari Elkartea, gaztetxea, 
Goibeko kultura elkartea-Espaloia, 
Ozkarbi elkartea, Intxorta elkar-
tea, Udala, EAJ-PNV, Aralar, 
Sisteko eta Talde Alternatiboa 
(Auzolanian, LAB, Euskal Herrian 
Euskaraz). 

Duela lau urte 08:30ean iritsi 
zen Korrika Elgetara eta Eibar 
aldera egin zuen. Aurretik eta 

ondoren ekitaldi sorta izan zen 
herrian: txokolate-jana, umeen-
dako tailerrak, karaokea...

Egiteko ugari 
Korrika berriz ere Elgetatik iga-
roko den honetan, egiteko ugari 
dago aurretik: ibilbidea zehaztu, 
kilometroak eta Korrikako mate-
riala saldu, Korrika Lagunak 
egin, Korrika Txikia antolatu... 
hemendik eta apirilaren 14ra 
bitartean badago zer egin.   

Aurreko astean egindako 
deialdiak lehenengo hartu-emanak 
egitea zuen helburu. Bigarren 
deialdi horrekin, arduradunek 
laguntzeko prest dauden herri-
tarrak elkartu nahi dituzte. Beraz, 
Elgetako Korrika Batzordean 
parte hartu nahi izanez gero, 
hemen dago hurrengo hitzordua: 
otsailaren 15ean, 19:00etan, kul-
tura etxean.

Otsailaren 15erako deitu dute 
hurrengo Korrika Batzordea
Duela bi urteko Korrika ez zen elgetatik pasatu; aurten, apirilaren 14an, 
goizaldean, iritsiko da herrira, elorrio aldetik

USOA AgIrrE  |  AntzUolA

Atez atekoa ezagutzeko eta orain-
goz dauden funtzionamendu pro-
posamenak azaltzeko lau bilera 
egin ziren joan den astean; 450 
bat herritarrek hartu zuten par-
te. Bileran, eskola praktiko bat 
egin zuten, lehenengo, atez ate-
koarekin hondakinak nola sail-
katuko diren azaltzeko. Ondoren, 

lantaldetan banatu eta lau puntu 
hauek landu zituzten: hondakinak 
ateratzeko ordutegia eta egutegia; 
zintzilikarioak; autokonposta 
egiteko aukera eta beherapena 
tasetan; eta larriguneak. Puntu 
horien artean ordutegia izan zen 
kezka handien  sortu zuen gaia. 
Proposamenaren arabera, goizez 
atera beharko dira hondakinak, 

06:30etik 08:30era bitartean. Bil-
keta, berriz, 08:30ean hasiko 
da.

Orain, bileretan herritarrek 
egindako proposamenak aztertu, 
eta hilaren 21ean egingo da batza-
rra erabaki guztiak azaltzeko.

Usurbilera bisita 
Atez ateko sistema ezagutzeko,  
Udalak Usurbilera bisita antola-
tu du. Bisita otsailaren 12an 
izango da eta herritar guztiek 
dute joateko aukera. Irteera 08:00e-
tan izango da eta itzulera, berriz, 
13:00etan. Informazio bulegoan 
eman behar da izena; gaur, otsai-
lak 7, da azken eguna. 19:00ak 
arte egongo da bulegoa zabalik.

Atez atekoaren bilerak bukatuta, 
erabakiak zehaztuko dituzte orain
herritarrek egindako proposamenak aztertu, 
eta hilaren 21ean emango dute erabakien berri

ANTzUOLA

mIrArI AltUbE  |  leIntz GAtzAGA

Aldundiaren Etorlur enpresak 
egubakoitzean esleitu zituen 
Gatzagaingo ur deposituaren 
lanak. Donostian egoitza duen 
Erga SL enpresak egingo ditu, 
eta 455.940 eurotan ezarri dute 
gastua. Bost hilabete izango 
dituzte lanok egiteko.

Landagipuzkoa egitasmoa-
ri esker egingo dituzte ur depo-
situaren lan horiek, eta Arla-
bango plan berezia egin ahal 
izateko behar-beharrezkoa da. 
Arlaban inguruan ur arazoak 
izaten dituzte, batez ere uda 
sasoian, eta Gatzagain inguruan 
egingo duten depositu berriak 
arazo hori konponduko du. 
Behin depositua eginda, herri-
ko ur depositutik eroango dute 
ura bertara. Lanok, gainera, 
saneamendu hodiak jartzeko 
aprobetxatuko dituzte. 

pilotalekuarekin pozik 
Iaz beste proiektu bat bideratu 
zuten Landagipuzkoari esker: 
pilotalekuaren eraberritze 
lanak. Bada, otsailaren 19an, 
zapatuan, inauguratuko dute 
(12:00). Ekitaldi horren nondik 
norakoak oraindik zehazteko 
dauzkate, baina Udaleko eta 
Foru Aldundiko ordezkariak 
izango dira bertan.

Izan ere, pilotalekuaren 
egoera ez zen batere ona: estal-
kia egoera eskasean, itoginak 
sabaitik eta euria eta hotza 
barruan. Hala, bada, estalkia 
berritu diote eta pilotaleku 
guztia itxi kristalezko horma-
rekin. Herritarrak pozik dau-
de egindako lanokin, umeen 
jolaslekua izateaz gain, kirol 
eta ospakizunetarako gunea 
eta herritarren topalekua da-e-
ta.

Ur deposituaren lanak 
Erga enpresak egingo ditu
oraintsu eraberritu duten pilotalekua otsailaren 
19an inauguratuko dute (12:00)

LEINTz gATzAgA

JOkIN bErEZIArtUA  |  ArAMAIo

Udalaren eskutik, haur eta gura-
soendako aisialdi eskaintzak ez 
du etenik izango. 2010ean, besteak 
beste, honako txoko hauek bisi-
tatu zituzten, urritik abendura 
artean: Tolosako Txotxongiloen 
Museoa, Donostiako Kutxaes-
pacio gunea eta Mungiako Olen-
tzeroren etxea –Izenaduba basoa–. 
Beste  irteera aipagarri bat izan 
zen Araba hegoaldeko Izki par-
ke naturalera egindakoa –behe-
ko argazkian. 

Bada, otsailean eta martxoan 
goi mailako saskibaloia izango 
da protagonista. Caja Laboral 
Baskoniaren bi partidu ikusteko 
aukera eskainiko du Udalak, oso 
prezio merkean. Otsailaren 20an 
Caja Laboral eta Granadaren 

arteko partidua ikusteko  ez  dago 
lekurik, eta jende asko geratu 
da kanpoan. Beraz, martxorako 
beste irteera bat antolatu dute; 
lehentasuna izango dute otsailean 
kanpoan geratu direnak.

Ordainagiria, udaletxera 
Martxoaren 20an Caja Solen 
aurka jokatuko du Baskoniak. 
Izena emateko azken eguna mar-
txoaren 2a da. 1996 eta 2006. urte 
artean jaiotakoek bost euro 
ordaindu beharko dituzte eta 
1995a baino lehenagokoek, 7,5 
euro. 10 urtetik beherakoek hel-
du batekin joan beharko dute. 
Izena emateko, ordainketa hemen: 
2097 0224 98 0102679817. Ordai-
nagiria udaletxera eraman behar 
da. 

Goi mailako saskibaloia, 
familian gozatzeko otsail 
eta martxorako eskaintza 
Caja laboral ikusteko bi irteera antolatu ditu 
Udalak; martxorako izenematea zabalik dago

Iaz, esaterako, Izki (Araba) parke naturalera irteera egin zuten.  |   UDAlA

ARAMAIO
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k i r o l a
kirola     |    futbola

tXOmIN mAdINA |  berGArA

Ikusmin handia piztu zuen zapa-
tuan Bergarak eta UDAk jokatu 
zuten derbiak; horren adierazle 
da Agorrosinen bildu zen ikusle 
kopurua ikusita. Azkenean, baina, 
hasi bezala bukatu zen norgehia-
goka: markagailua hutsean.

Lehia gogorra
Partidua hasi eta lehen minutue-
tan Bergara izan zen nagusi: estu 
hartu zituzten aretxabaletarrak, 

eta nahiz eta golik egitea ez lor-
tu, behin baino gehiagotan izan 
zuten baloia sarean sartzeko 
aukera. Norgehiagokak aurrera 
egin ahala UDAkoak partiduan 

sartzen joan ziren, eta hala, eurek 
ere izan zuten gol-aukerarik. 

Bigarren zatian, bi taldeek 
trukatu egin zituzten paperak: 
aretxabaletarrak gogor hasi ziren 

erasoan, eta bergararrei kosta 
egin zitzaien berriz ere neurria 
hartzea. Aukera bikaina izan 
zuten etxekoek UDAkoen atea 
hutsik geratu zen momentu 

batean, baina ez ziren baloira 
garaiz heldu. Golik egon ez arren, 
partidu gogorra izan zen. Hala,  
epaileak zazpi txartel hori atera 
zituen denera: bi etxekoentzat 

Martin, Bergarako aurrelaria,  baloiaren jabe egin eta aretxabaletarrengandik ihes egin guran.  |   josetxo ArAntzAbAl

oso parekatua izan zen derbia
Gol aukeretan ez ziren fin ibili ez bata ez bestea
epaileak zazpi txartel hori atera zituen denera

gol barik bukatu zen 
bergararen eta uDaren 
arteko lehia 

bergara: Asier, mikel, Arruti (Aitor, 70 
min.), iker, Nafarrate, julen, Eloy 
(Azpiazu, 75 min.), unai, martin 
(iriarte, 66 min.), markel (jokin, 70 
min.), Cabanillas (beñat, 60 min.).
uDa: Agirregabiria,  raul, igor, beñat, 
Amutxastegi, Aitor (Orueta, 46 min.), 
julen, Haritz, mikel (ulezia, 75 min.), 
pastri (Etxeberria, 70 min.), iñaki 
(Orobengoa 85 min.) .
epaileak: javier merino izan zen 
epailea eta martin delgado eta Ander 
irizabal izan zituen laguntzaile.

FITXA TEKnIKOAEMAITzA

0-0
berGArA

UDA

Aretxabaletako taldeak 
bigarren berdinketa lor-
tu zuen jarraian zapa-
tuan. ez zuten berga-
rakoekiko duten aldera 
handitzerik lortu, baina 
gustura agertu ziren 
eskuratutako puntuare-
kin.
Nola ikusi duzu gaurko 
lehia?
Gogorra izan da. eurei 
ez bezala, guri asko kostatu zaigu 
partiduan sartzea. Gutxika-gutxika 
baina, intentsitatea sartzen hasi gara 
eta pixka bat orekatu egin da nor-
gehiagoka. jakinda bergarakoek, 
gainera, bolada ona zutela, gogorrak 
direla, euren zelaian izan dela partidua 
eta belarrezko zelaia bustita zegoela, 
uste dut berdinketa nahiko emaitza 
ona izan dela. 

Aukera ona zen gaurkoa 
bergararrekin zenuten 
aldea handitzeko, bai-
na azkenean, ezin.
horretara gentozen. Gai-
nera, joan den astean 
ere berdinketa lortu 
ostean, gure helburua 
zen gaurkoa irabaztea.
Aste honetan puntu bat 
lortzea positiboa izan 
da.  

bigarren berdinketa lortu duzue 
segidan. Nola planteatzen duzue 
hurrengo partidua, tolosaren kon-
tra jokatuko duzuena?
Partidua etxean izango dela kontutan 
hartuta, partidu guztietan moduan 
irabaztera irtengo gara gu. Gero ikusi 
egin beharko da nola joango diren 
gauzak, baina gure helburua irabaztea 
izango da.

Andoni Amutxastegi.

"Asko kostatu zaigu partiduan sartzea 
baina, gutxika, intentsitatez igo dugu"

ANDONI AMUTXASTEgI | UDAKo joKAlArIA

etxean jokatu arren, ez 
zuten Aretxabaletaren 
kontra puntu bat baino 
gehiago ateratzerik lor-
tu. zazpigarren postuan 
daude sailkapenean, 
jardunaldi honetan are-
rio izan duten taldetik 
puntu bakar batera.
Etxean jokatu duzue, 
baina ezin garaipena 
lortu.
normalean derbiak partidu gogorrak 
izaten dira. Gu geu saiatu gara, auke-
rak izan ditugu, baina ez dugu gola 
sartzerik izan.
Asko hurbildu zarete Aretxabale-
taren areara, aukerak ere izan ditu-
zue, baina ezin.
Akaso guk izango dugu aukera gehia-
go eta baliteke puntutxo bat baino 
gehiago merezi izana. baina azkenean 

futbolean, golik egin  
ezean, ez dago irabaz-
terik.
Joan den astean galdu 
egin zenuten, honetan 
berdindu. berriz ere 
bide onari ekin dio-
zue?
egia esan behar bada, 
ez zigun asko eragin joan 
den astean jokatutako 
partidua galdu izanak, 

taldea ondo ibili zen eta. Gaur ere ondo 
ibili gara, eta ea martxa horri jarrai-
tzerik diogun.
UdA oraindik puntu bakarrera duzue. 
Aurrera begira, zein da helburua?
esan bezala, martxa berean jarraitzea 
da helburua, eta lehenbailehen jai-
tsiera ekiditeko behar beste puntu 
lortzea. Gero, ahalik eta goren geratu, 
hobeto.

Andoni nafarrate.  

"Baliteke puntu bat baino gehiago merezi 
izana, baina gol barik, ez dago irabazterik"

ANDONI NAFARRATE | berGArAKo joKAlArIA

eta beste bost kanpokoentzat. 
Sailkapenari dagokionez, orpoz-
orpo jarraitzen dute bi taldeek: 
UDAk 34 puntu ditu, eta Berga-
rak, 33.

t.m.  |  ArrAsAte

Mondrak eta Aloñak, biek ala 
biek sailkapeneko goiko postuetan 
dabiltzan taldeen bisita jaso dute 
asteburuan: arrasatearrek Real 
Unionen kontra jokatu zuten 
zapatuan,  e ta  oñatiarrek 
Anaitasunaren kontra. 

Hiru puntuak, Irunera
Partiduaren lehen zatian irun-
darrei bere zelaian itxarotea zen 
Mondraren asmoa, eta bigarren 
zatiko azken txanpan golaren 
bila joatea.

Real Unionen bi golek zapuz-
tu egin zituzten asmoak: lehen 
gola 40. minutuan izan zen eta 
bigarrena, atsedenalditik itzuli 
eta hamar minutura. Azken 
minutuetan arrasatearrek erreak-
zionatu egin zuten eta, lehia 
bukatzeko bost-hamar minuturen 
faltan, Garik etxekoendako gola 
sartu zuen. Ordurako berandue-
gi zen eta hiru puntuak Irunera 
joan ziren. Iban Rodriguez Mon-
draren entrenatzailearen hitze-
tan, ondo ikusi zituen jokalariak, 
baina akatsek "pikutara" bota 
zituzten egindako ahaleginak.

Azkoagainen, berdinketa
Oñatiarrek azken jardunaldie-
tako bide onari jarraitu zioten 
atzo jendez bete zen Azkoagainen, 
eta puntu bat lortu zuten.

Hamargarren minutuan Anai-
tasunak egin zuen lehen gola, 
baina gero oñatiarrek aurrea 
hartzea lortu zuten: Josu Jua-
ristik hogeitamargarren minu-
tuan gola egin zuen, eta bigarren 
zatia hasi eta hamar minutura, 
Idigorasek. Azkenean azkoitia-
rrek euren bigarren gola sartu 
zuten, eta berdinketarekin buka-
tu zen partidua. Aitor Orueta 
oñatiarren entrenatzailea pozik 
zegoen; bere esanetan, taldeak 
erakutsi zuelako "partiduen bila 
joaten" direla.  

aloñak puntu bat lortu du 
asteburuan, eta Mondra 
esku hutsik geratu da
Aloñak aurre egin zion Anaitasunari; real 
Unionek bere menpe hartu zituen arrasatearrak

Mondrako mutilek ezin izan zuten punturik eskuratu.  |   j.A.l

Aloñak aurkari gogorraren aurka berdinketa lortu zuen. |   j.A.

EMAITzA

1-2
MonDrA

reAl UnIon

EMAITzA

2-2
AloñA MenDI

AnAItAsUnA

tXOmIN mAdINA  |  ArrAsAte

Mondrako neskek euren erre-
korra hautsi zuten atzo Mojate-
gin jokatutako partiduan: bede-
ratzi gol egin zizkioten Honda-
rribiako taldeari, arrasatearrek 
inoiz lortutako markarik one-
na.

Azken emaitza ikusita pentsa 
daitekeena baino gehiago kosta 
zitzaien arrasatearrei lehen gola 
egitea. Partidua hasi eta hamar 
minutura heldu zen etxekoen 
lehen sareratzea eta Eider Zezia-
ga izan zen beronen egilea.  

Hamar minutu beranduago Zezia-
ga bera izan zen bigarrena mar-
katu zuena.

gol festa 
Lehenengo zatia bukatu aurretik, 
beste bost gol egin zituzten Jon 
Zuloagaren neskek, eta bigarren 
zatian, bi gehiago. Maitane Roak 
denera bost gol sartu zituen eta 
Tania Diazek eta Lide Zubiagak 
bana. Atzoko garaipenarekin 
Bigarren dira arrasatearrak, 
lider den zarautzekin puntutan 
Zarautzekin berdinduta.

arrasatearrek ez zuten 
gupidarik izan Mojategin
jon zuloagaren taldeak 9-0 hartu zituen 
mendean hondarribiako neskak

Mondrako neskek erraz irabazi zuten norgehiagoka.  |  j.A.Bi taldeak nor baino nor ibili ziren uneoro.  |   j.A.

IgOERA FASEA

OHOREzkO ERREgIONALA OHOREzkO ERREgIONALA
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herri kirolak | migeltxo Saralegi eta idoia Etxeberria, bikain bergaran | 26

futbola    |    kirola

tXOmIN mAdINA |  berGArA

Ikusmin handia piztu zuen zapa-
tuan Bergarak eta UDAk jokatu 
zuten derbiak; horren adierazle 
da Agorrosinen bildu zen ikusle 
kopurua ikusita. Azkenean, baina, 
hasi bezala bukatu zen norgehia-
goka: markagailua hutsean.

Lehia gogorra
Partidua hasi eta lehen minutue-
tan Bergara izan zen nagusi: estu 
hartu zituzten aretxabaletarrak, 

eta nahiz eta golik egitea ez lor-
tu, behin baino gehiagotan izan 
zuten baloia sarean sartzeko 
aukera. Norgehiagokak aurrera 
egin ahala UDAkoak partiduan 

sartzen joan ziren, eta hala, eurek 
ere izan zuten gol-aukerarik. 

Bigarren zatian, bi taldeek 
trukatu egin zituzten paperak: 
aretxabaletarrak gogor hasi ziren 

erasoan, eta bergararrei kosta 
egin zitzaien berriz ere neurria 
hartzea. Aukera bikaina izan 
zuten etxekoek UDAkoen atea 
hutsik geratu zen momentu 

batean, baina ez ziren baloira 
garaiz heldu. Golik egon ez arren, 
partidu gogorra izan zen. Hala,  
epaileak zazpi txartel hori atera 
zituen denera: bi etxekoentzat 

Martin, Bergarako aurrelaria,  baloiaren jabe egin eta aretxabaletarrengandik ihes egin guran.  |   josetxo ArAntzAbAl

oso parekatua izan zen derbia
Gol aukeretan ez ziren fin ibili ez bata ez bestea
epaileak zazpi txartel hori atera zituen denera

gol barik bukatu zen 
bergararen eta uDaren 
arteko lehia 

bergara: Asier, mikel, Arruti (Aitor, 70 
min.), iker, Nafarrate, julen, Eloy 
(Azpiazu, 75 min.), unai, martin 
(iriarte, 66 min.), markel (jokin, 70 
min.), Cabanillas (beñat, 60 min.).
uDa: Agirregabiria,  raul, igor, beñat, 
Amutxastegi, Aitor (Orueta, 46 min.), 
julen, Haritz, mikel (ulezia, 75 min.), 
pastri (Etxeberria, 70 min.), iñaki 
(Orobengoa 85 min.) .
epaileak: javier merino izan zen 
epailea eta martin delgado eta Ander 
irizabal izan zituen laguntzaile.

FITXA TEKnIKOAEMAITzA

0-0
berGArA

UDA

Aretxabaletako taldeak 
bigarren berdinketa lor-
tu zuen jarraian zapa-
tuan. ez zuten berga-
rakoekiko duten aldera 
handitzerik lortu, baina 
gustura agertu ziren 
eskuratutako puntuare-
kin.
Nola ikusi duzu gaurko 
lehia?
Gogorra izan da. eurei 
ez bezala, guri asko kostatu zaigu 
partiduan sartzea. Gutxika-gutxika 
baina, intentsitatea sartzen hasi gara 
eta pixka bat orekatu egin da nor-
gehiagoka. jakinda bergarakoek, 
gainera, bolada ona zutela, gogorrak 
direla, euren zelaian izan dela partidua 
eta belarrezko zelaia bustita zegoela, 
uste dut berdinketa nahiko emaitza 
ona izan dela. 

Aukera ona zen gaurkoa 
bergararrekin zenuten 
aldea handitzeko, bai-
na azkenean, ezin.
horretara gentozen. Gai-
nera, joan den astean 
ere berdinketa lortu 
ostean, gure helburua 
zen gaurkoa irabaztea.
Aste honetan puntu bat 
lortzea positiboa izan 
da.  

bigarren berdinketa lortu duzue 
segidan. Nola planteatzen duzue 
hurrengo partidua, tolosaren kon-
tra jokatuko duzuena?
Partidua etxean izango dela kontutan 
hartuta, partidu guztietan moduan 
irabaztera irtengo gara gu. Gero ikusi 
egin beharko da nola joango diren 
gauzak, baina gure helburua irabaztea 
izango da.

Andoni Amutxastegi.

"Asko kostatu zaigu partiduan sartzea 
baina, gutxika, intentsitatez igo dugu"

ANDONI AMUTXASTEgI | UDAKo joKAlArIA

etxean jokatu arren, ez 
zuten Aretxabaletaren 
kontra puntu bat baino 
gehiago ateratzerik lor-
tu. zazpigarren postuan 
daude sailkapenean, 
jardunaldi honetan are-
rio izan duten taldetik 
puntu bakar batera.
Etxean jokatu duzue, 
baina ezin garaipena 
lortu.
normalean derbiak partidu gogorrak 
izaten dira. Gu geu saiatu gara, auke-
rak izan ditugu, baina ez dugu gola 
sartzerik izan.
Asko hurbildu zarete Aretxabale-
taren areara, aukerak ere izan ditu-
zue, baina ezin.
Akaso guk izango dugu aukera gehia-
go eta baliteke puntutxo bat baino 
gehiago merezi izana. baina azkenean 

futbolean, golik egin  
ezean, ez dago irabaz-
terik.
Joan den astean galdu 
egin zenuten, honetan 
berdindu. berriz ere 
bide onari ekin dio-
zue?
egia esan behar bada, 
ez zigun asko eragin joan 
den astean jokatutako 
partidua galdu izanak, 

taldea ondo ibili zen eta. Gaur ere ondo 
ibili gara, eta ea martxa horri jarrai-
tzerik diogun.
UdA oraindik puntu bakarrera duzue. 
Aurrera begira, zein da helburua?
esan bezala, martxa berean jarraitzea 
da helburua, eta lehenbailehen jai-
tsiera ekiditeko behar beste puntu 
lortzea. Gero, ahalik eta goren geratu, 
hobeto.

Andoni nafarrate.  

"Baliteke puntu bat baino gehiago merezi 
izana, baina gol barik, ez dago irabazterik"

ANDONI NAFARRATE | berGArAKo joKAlArIA

eta beste bost kanpokoentzat. 
Sailkapenari dagokionez, orpoz-
orpo jarraitzen dute bi taldeek: 
UDAk 34 puntu ditu, eta Berga-
rak, 33.

t.m.  |  ArrAsAte

Mondrak eta Aloñak, biek ala 
biek sailkapeneko goiko postuetan 
dabiltzan taldeen bisita jaso dute 
asteburuan: arrasatearrek Real 
Unionen kontra jokatu zuten 
zapatuan,  e ta  oñatiarrek 
Anaitasunaren kontra. 

Hiru puntuak, Irunera
Partiduaren lehen zatian irun-
darrei bere zelaian itxarotea zen 
Mondraren asmoa, eta bigarren 
zatiko azken txanpan golaren 
bila joatea.

Real Unionen bi golek zapuz-
tu egin zituzten asmoak: lehen 
gola 40. minutuan izan zen eta 
bigarrena, atsedenalditik itzuli 
eta hamar minutura. Azken 
minutuetan arrasatearrek erreak-
zionatu egin zuten eta, lehia 
bukatzeko bost-hamar minuturen 
faltan, Garik etxekoendako gola 
sartu zuen. Ordurako berandue-
gi zen eta hiru puntuak Irunera 
joan ziren. Iban Rodriguez Mon-
draren entrenatzailearen hitze-
tan, ondo ikusi zituen jokalariak, 
baina akatsek "pikutara" bota 
zituzten egindako ahaleginak.

Azkoagainen, berdinketa
Oñatiarrek azken jardunaldie-
tako bide onari jarraitu zioten 
atzo jendez bete zen Azkoagainen, 
eta puntu bat lortu zuten.

Hamargarren minutuan Anai-
tasunak egin zuen lehen gola, 
baina gero oñatiarrek aurrea 
hartzea lortu zuten: Josu Jua-
ristik hogeitamargarren minu-
tuan gola egin zuen, eta bigarren 
zatia hasi eta hamar minutura, 
Idigorasek. Azkenean azkoitia-
rrek euren bigarren gola sartu 
zuten, eta berdinketarekin buka-
tu zen partidua. Aitor Orueta 
oñatiarren entrenatzailea pozik 
zegoen; bere esanetan, taldeak 
erakutsi zuelako "partiduen bila 
joaten" direla.  

aloñak puntu bat lortu du 
asteburuan, eta Mondra 
esku hutsik geratu da
Aloñak aurre egin zion Anaitasunari; real 
Unionek bere menpe hartu zituen arrasatearrak

Mondrako mutilek ezin izan zuten punturik eskuratu.  |   j.A.l

Aloñak aurkari gogorraren aurka berdinketa lortu zuen. |   j.A.

EMAITzA

1-2
MonDrA

reAl UnIon

EMAITzA

2-2
AloñA MenDI

AnAItAsUnA

tXOmIN mAdINA  |  ArrAsAte

Mondrako neskek euren erre-
korra hautsi zuten atzo Mojate-
gin jokatutako partiduan: bede-
ratzi gol egin zizkioten Honda-
rribiako taldeari, arrasatearrek 
inoiz lortutako markarik one-
na.

Azken emaitza ikusita pentsa 
daitekeena baino gehiago kosta 
zitzaien arrasatearrei lehen gola 
egitea. Partidua hasi eta hamar 
minutura heldu zen etxekoen 
lehen sareratzea eta Eider Zezia-
ga izan zen beronen egilea.  

Hamar minutu beranduago Zezia-
ga bera izan zen bigarrena mar-
katu zuena.

gol festa 
Lehenengo zatia bukatu aurretik, 
beste bost gol egin zituzten Jon 
Zuloagaren neskek, eta bigarren 
zatian, bi gehiago. Maitane Roak 
denera bost gol sartu zituen eta 
Tania Diazek eta Lide Zubiagak 
bana. Atzoko garaipenarekin 
Bigarren dira arrasatearrak, 
lider den zarautzekin puntutan 
Zarautzekin berdinduta.

arrasatearrek ez zuten 
gupidarik izan Mojategin
jon zuloagaren taldeak 9-0 hartu zituen 
mendean hondarribiako neskak

Mondrako neskek erraz irabazi zuten norgehiagoka.  |  j.A.Bi taldeak nor baino nor ibili ziren uneoro.  |   j.A.

IgOERA FASEA

OHOREzkO ERREgIONALA OHOREzkO ERREgIONALA
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SASkIbALOIA

t.m.  |  ArrAsAte

Hasieran, behintzat, gogorra 
zirudien atzo bergararrek 
Hondarribiaren kontra joka-
tutako norgehiagokak, Bida-
soaldekoak sailkapeneko 
goiko postuetan dabiltza-eta. 
Baina lehenengo momentutik 
bergararrek aurrea hartu 
zieten aurkariei, eta aurrera-
tzeari etekina atera zioten. 
Hala, defentsan egindako lan 
onari eta erasoan fin ibili 
izanari esker, atsedenaldira 
zazpi goleko aldearekin joan 
ziren, 11-18. Bigarren zatian, 
gol bat gora gol bat behera, 
lortutako aldeari eustea lortu 
zuten debagoiendarrek, eta 
azkenean 25-31 geratu zen 
markagailua. Bergararrak, 
lortutako garaipenari esker, 
euren arerio zuzenak diren 
Portugaleterekin berdinduta 
daude orain sailkapenean. 

soraluce bkek 
garaipena 
eskuratu zuen 
hondarribian

ESkUbALOIA

t.m.  |  ArrAsAte

Errenteriako Ereintza taldea 
izan zuten aurkari Aloñako 
neskek zapatuan jokatutako 
norgehiagokan. Gorabehera 
handiko norgehiagoka izan 
zen eta azkenean 14-14 buka-
tu zen lehia. 

Hasi, oñatiarrak hasi  ziren 
irabazten, baina bigarren zati 
hasieran erritmoa jaitsi eta 
Ereintzakoek berdindu eta 
aurrea hartzea lortu zuten. 
Partidu amaiera aldera Aloña-
koek berriz ere erreakziona-
tu zuten, baina beranduegi 
izan zen:  golak sartzea lortu 
arren, hutsegiteak ere egin 
zituzten eta horren ondorioz, 
berdinketarekin itzuli behar 
izan zuten Oñatira. Sailkape-
nari dagokionez, oñatiarrek 
seigarrenak izaten jarraitzen 
dute. Jauja Akilape izango 
dute hurrengo aurkaria.

hamaulauna 
berdindu zuten 
aloñako neskek 
errenterian

ESkUbALOIA

josetxo ArAntzAbAl

31-29 irabazi zuten zapatuan Ford Mugarriko mutilek romoren kontra. 
norgehiagokaren lehen minutuak parekatuak izan ziren arren, hortik 
aurrera arrasatearrek hartu zuten kontrola, eta hiru goleko aldearekin joan 
ziren atsedenaldira. Bigarren zatian nagusi jarraitu zuten etxekoek, baina 
azken bost minutuetan bizkaitarrek aldea murriztea lortu zuten. Edu 
Orgaz arrasatearren entrenatzailearen esanetan, min hartuta dagoen 
Josu Herrero falta arren, gainerako jokalariek nahiko lan ona egin zuten.

lider jarraitzeko
balio duen
garaipena

ESkUbALOIA

tXOmIN mAdINA  |  ArrAsAte

Zapatuan Arrasateko Iturripera 
hurbildu zenak tentsio, intentsi-
tate eta joko handiko saskibaloi 
partidua ikusi zuen. Ibarreko bi 
talde zeuden aurrez aurre, MU 
eta Sustrai Aloña, eta bi taldee-
tako jarraitzaile asko bildu ziren 
harmailetan. 

 Kantxan, berdintasuna izan 
zen nagusi eta hori agerian gera-
tzen da azken emaitzari begiratuz 
gero: puntu bakarragatik iraba-
zi zuten oñatiarrek. Epaileak 
partidu amaiera adierazi zuene-
rako, baina, bi taldeek behin 
baino gehiagotan hartua zioten 
elkarri aurrea markagailuan.

bukaera, borrokatua
Lehen bi laurdenak oñatiarrentzat 
izan baziren ere, aldeak ez ziren 
oso handiak izan: lehenengo laur-
dena 17-18 amaitu zen; bigarrena, 
aldiz, 35-40. 

Hirugarren laurdenean, baina, 
arrasatearrek buelta eman zioten 
partiduari eta zenbait momentu-

puntu bakarreko aldeagatik,
garaipena oñatiarrentzat 

berdintasuna izan zen nagusi debagoiendarren arteko lehian

Azken bost segunduetan erabaki zen norgehiagoka

Azken momentura arte ez zen debagoiendarren arteko lehia erabaki.  |   josetxo ArAntzAbAl

EMAITzA

86-87
MU

sUstrAI AloñA

ESANAk

"bagenekien 
partidua oso estua 
izango zela; 
badirudi irabazteko 
beldurra dugula"

g o r k a  k i n ta n a   |   m u - k O  j O k A L A r i A

"gaztetasunagatik 
eurak biziagoak 
izan arren, 
esperientzia izan 
da gaur gakoa''

a n D e r  M a l l a b i a b a r r e n a   |   A L O ñ A k O 

j O k A L A r i A

tan, markagailua berdinduta egon 
zen. Azkenean, 60-56 amaitu zen 
laurdena. Laugarren laurdenean 
etxekoek aldea handitzea lortu 
zuten, eta zenbait unetan bedera-
tzi puntuko aldea atera zieten 
oñatiarrei: 67-58 eta 74-63. Laur-
denaren azken minutuetan, giroa 
berotu egin zen, bai harmailetan 
eta baita kantxan ere.

Xabier Igartuaren mutilek, 
baina, kontra zuten markagai-
luaren aurrean erreakzionatzen 
jakin zuten: burua hotz eta ezer 
galdutzat eman gabe, aldea murriz-
tea lortu zuten. Lehia bukatzeko 
bi minuturen faltan, 78 puntura 
zeuden berdinduta bi taldeak. 
Azkenean, besteak beste Jagobak 
sartutako bi hirukori eta bost 
segundoren faltan Iñigo Biainek 
egindako saskiratzeari esker, 
garaipena Oñatira joan zen. 

Ibarrekoen arteko lehia, bai-
na, kantxan geratu zen: kirolta-
sunaren adierazle, bi taldeetakoak 
batera joan ziren afaltzera.
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AmAIA tXINtXUrrEtA  |  ArrAsAte

Teniseko zazpi partidu jokatu 
dituzte asteburuan Arrasateko 
Musakolako Kiroldegian. Arra-
sateko AKE eta Oñatiko Aloña 
Mendi nor baino nor ibili dira 
eta azkenean arrasatearrek lortu 
dute garaipena 4 eta 3ko emai-
tzarekin. 

zapatuan, Aloña irabazten
Zapatuan lau partidu jokatu zituz-
ten eta horietatik hiru irabazi 
zituzten oñatiarrek; Eneko Ugal-
de oñatiarrak Eneko Fernandez 
arrasatearrari irabazi zion eta 
Jose Caballerok (Aloña) Aitor 
Baltzategi garaitu zuen. Bikoteka, 
bestalde, Ugalde eta Caballero 
oñatiarrek irabazi egin zieten 
Aitor Baltzategiri eta Julen Etxa-
beri. Arrasatearrek zapatuko 
lehenengo puntua lortu zuten, 
Fernandezek eta Iñaki Zabalak 
Jorge Santosi eta Jon Lopezi ira-
bazi eta gero.

Arrasatearrak gogotsu
Domekan, bestalde, AKEkoek 
irabazi zituzten hiru partiduak; 
Joseba Azkargortak irabazi zion 
Alberto Munozi, Sebas Sierrak 
Jon Lopezi eta Kepa Aranbarrik 
Santosi.

Eneko Fernandez antolatzai-
learen arabera, zapatuko parti-
duak "nahiko berdinduta" joan 

ziren "Arrasatekoen esperientzia 
falta igarri da eta ez ditugu apro-
betxatu aukerak". Domekan, 
berriz, "oso erraz" irabazi zituz-
ten partiduak. Gaineratu du Oña-
tiko Jesus Kortabarria eta Jose 
Luis Morenok ezin izan dutela 
txapelketan parte hartu eta horien 
falta igarri dutela Aloñakoek 

"esperientzia handia" dutelako 
bi jokalariek.

vNRC tenis txapelketa
VascoNavarroRiojanoCantabro 
(VNRC) deritzon txapelketa izan 
da asteburukoa. Azken urteetan 
Arrasate eta Aloñako taldeek ez 
dute parte hartu izan txapelketa 

horretan. Hala ere, aurten Deba-
goieneko bi talde horiek anima-
tu egin dira txapelketan parte 
hartzera. 

'Talde laranja'
Arrasateko AKE eta Oñatiko 
Aloña, Muskizeko Otxoak eta 
Peña Vitoriana taldeekin batera 

dago Talde laranja-n eta hiruga-
rren mailan lehiatzen ari dira 
taldeak. Talde laranja-n lehenen-
go gelditzen den taldeak, gainera, 
aukera izango du bigarren kate-
goriara promozionatzeko.

Santamasetako sari banaketa
VNRC tenis txapelketa aprobe-
txatuta, Santamasetako banaka-
ko tenis txapelketako sariak 
banatu zituzten zapatu goizean. 
Jorge Aranesek jaso zuen urrez-
ko garaikurra eta oso pozik azal-
du zen: "Eneko Ugalderen aur-
kako partidua oso gogorra eta 
luzea izan zen, hiru ordu ibili 
ginen jokoan eta azkenean neuk 
irabazteak poz handia eman 
zidan".

arrasateko taldea izan da garaile
vnrc deritzon tenis txapelketan
4-3 irabazi dio Arrasatek oñatiko Aloña Mendiri; zapatuan 1-3 galtzen 
joan arren, domekako hiru partiduak oso erraz irabazi zituen

Eneko Fernandez Arrasateko jokalaria, Eneko ugalderen aurkako partiduan.  |   josetxo ArAntzAbAl

A.t.  |  esKorIAtzA

Eskoriatzak Goierriren aurkako 
partidua jokatu zuen zapatuan, 
Euskal Ligan. Jon Barandiaran 
jokalariaren arabera Goierrikoak 
"aurkari gogorrak" dira eta 0-1 
galtzen hasi ziren eskoriatzarrak. 
Lehenengo zatia, baina, 2-1 eurek 
irabazten bukatu zuten. Eskoria-
tzakoen lehenengo gola Bitxor 
Carovallaresena izan zen, eta 
bigarrena, Jorge Morarena.

Bigarren zatian kontraeraso 
batean Julen Ibabek hirugarren 
gola sartu zuen, eskoriatzarren 
alde. Gero, golak sartzeko beste 
hiruzpalau aukera ere izan zituz-
ten eskoriatzarrek, baina ez zituz-
ten aprobetxatu.

bi minututan hiru gol
Aurkariek beste gol bat sartu eta 
3-2 irabazten zihoazen Eskoria-
tzakoak. Goierritarrak jokalari 
bat gutxiagorekin gelditu ziren 
eta bi minutu horietan eskoria-
tzarrak oharkabetu, gaizki defen-
datu eta Goierrikoek hiru gol 
sartu zizkieten.

Barandiaran jokalariak dio: 
"Partidua irabazita geneukan, 
eta pena izan da galtzea". Hala 
ere, gaineratu du helburua dau-
den lekuan jarraitzea dela.

partidua irabazten joan arren, gaizki 
defendatu eta 3-5 galdu zuten azkenean
3-1 irabazten zihoazela, golak sartzeko hiruzpalau aukera izan zituzten

Eskoriatzako mutilak baloiaren jabe izan ziren partiduko une batzuetan.  |   j.A.

A.t.  |  ArrAsAte

Arrasate Rugby taldeak ezin 
izan zuen garaitu Hernani, 
Euskal Ligan. Azkeneko minu-
tuak arte partidua nahiko 
berdindua izan zen, baina 
12-19ko emaitzarekin galdu 
zuten. Behintzat defentsako 
bonusa eskuratu zuten.

Epaileak eragin handia 
izan zuen talde arrasatearra-
rengan: hiru jokalari kalera-
tu zituen. Hori gutxi balitz, 
Agirrezabal eta Serbide joka-
lariak lesionatu egin ziren. 
Biek ala biek buruko kolpeak 
jaso zituzten eta bekokia zabal-
duta, pare bat puntu jaso behar 
izan zituzten.

Hala ere, Unai Aranburu 
kapitainak dio "partiduan 
aurpegia eman" zutela, "indar-
tsu" ibili zirela eta "jokoaren 
ikuspuntutik, zapore onarekin" 
bueltatu zirela. 

hiru kaleratu 
eta bi 
lesionatuta 
bueltatu ziren

ESANAk

"balorazio 
positiboa 
egiten dugu 
aspaldiko 
ohitura 
berreskuratu 
dugulako"
e n e ko  F e r n a n D e z  |   A N T O L AT z A i L E A

"Partiduak 
gogorrak izan 
diren arren, 
gure 
esperientzia eta 
lasaitasuna 
asko igarri da"
e n e ko  u g a l D e  |   A L O ñ A k O  j O k A L A r i A

TENISA

ARETO FUTbOLA RUbgY
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A.t.  |  berGArA

Migeltxo Saralegi eta Idoia 
Etxeberria harri-jasotzaileek 
erakustaldia egin zuten dome-
kan Bergarako Murinondo 
auzoan.

Saralegi hasi zen harriak 
jasotzen eta, berotzen hasteko, 
100 kiloko esferikoa jaso zuen 
hamabi aldiz lepoaren bueltan. 
Horrez gain, 200 kiloko lauki-
zuzenarekin sei jasoaldi ere 
egin zituen, eta bere azkeneko 
jasoaldian 250 kiloko harria 
hartu zuen Leitzako harri-ja-
sotzaileak.

Etxeberria, berriz, 63 kiloko 
esferikoa altxatzen hasi zen eta 
hamabi aldiz igo zuen gerritik 
gora. Ondoren, 80 kiloko kubi-

koarekin sei jasoaldi egin zituen, 
eta azkenik, hemezortzi urte 
besterik ez dituen emakumeak 
100 kiloko laukiluzea sei aldiz 
jaso zuen.

Harri-jasotzaileek aurten ez 
dute markarik hautsi. Hala ere, 
Juan Jose Gabilondo auzo-al-
kateak esan du orain hamabost 
bat urte 300 kilotako harria jaso 
zuela Saralegik Murinondo 
auzoan San Blas jaietan.

giro ezin hobea 
Auzotarrez gain, kanpoko jen-
dea ere bertaratu zen erakus-
taldiarekin gozatzera. Auzota-
rrek salda banatu zuten eta, 
trikitilariak eta eguraldia lagun, 
giro aparta egon zen.

saralegi eta etxeberria 
primeran aritu ziren harria jasotzen

Etxeberria 100 kiloko harria jasotzen.  |   j.A.

hasi dute denboraldia 
arrasate Dragoi eta ariznoak

AmAIA tXINtXUrrEtA  |  ArrAsAte

Gipuzkoako Eskolarteko A mai-
lako txapelketako gimnasiako 
lehenengo fasea izan zen zapatuan 
Uarkapen. Bertara, Gipuzkoako 

gimnasta onenak etorri ziren 
lehiatzera; Arrasate Dragoi eta 
Bergarako Ariznoak denboral-
diari hasiera eman zioten. Arra-
tsaldeko saioa, baina, atzeratu 

egin behar izan zuten Uarkapeko 
sabaiko sistema elektrikoak sua 
hartu zuelako eguerdi partean. 
"Pilotaleku barruan ke asko zegoen 
eta ezin izan genuen txapelketa-
rekin jarraitu" esan du Edurne 
Elkoro Dragoi taldeko entrena-
tzaileak.

Infantilak lehian
Dragoi taldeko 11 neskak hartu 
behar zuten parte hasiera batean, 
baina azkenean goizeko saioan 
infantil A mailakoak bakarrik 
lehiatu ziren; bosgarren postuan 
gelditu ziren bost uztailekin.

bergarako 26 neska
Ariznoako 26 neska izan ziren. 
Alebinetan bigarren gelditu ziren, 
infantiletan hirugarren, banaka-
ko alebinetan Mariana Nunes 
bosgarren, infantiletako Sonia 
Gonzalez hirugarren, Jone Ola-
berria laugarren, banakako kade-
teetan Jenifer Pineda hirugarren 
eta Ane Miren Mugurutza lau-
garren.

zapatu arratsaldeko saioa atzeratu egin zen eguerdian 
Uarkapeko sistema elektrikoak su hartu zuelako

Txapelketan parte hartu zuen neskatila bat, bere ariketa egiten.  |   josetxo ArAntzAbAl

eRRegiOnal OhORezkO maila

emaitzak

mondra-real union  1-2
Aloña mendi-Anaitasuna  2-2
Hondarribia-Aurrera  0-0
Trintxerpe-Ordizia  4-0
roteta-Hernani  4-2
zumaiako-pasajes   2-3
Oiartzun-idiazabal   3-0
bergara-Aretxabaleta  0-0
berio-Tolosa 1-2

sailkaPena

  TALdEA p j
 1 pasajes 46 21
 2 Hernani 45 21
 3 real union 43 21
 4 Anaitasuna 42 21
 5 Oiartzun 35 21
 6 Aretxabaleta 34 21
 7 bergara 33 21
 8 Tolosa 32 21
 9 Trintxerpe 28 21
 10 Aurrera 28 21
 11 Hondarribia 26 21
 12 mondra 25 21
 13 berio 24 21
 14 idiazabal 19 21
 15 Aloña mendi 20 21
 16 Ordizia 17 21
 17 roteta 15 21
 18 zumaia 12 21

huRRengO jaRdunaldia

mondra-berio
real unioni-Aloña mendi 
Anaitasuna-Hondarribia 
Aurrera-Trintxerpe
Ordizia-roteta
Hernani-zumaia 
pasajes-Oiartzun 
idiazabal-bergara 
Aretxabaleta-Tolosa

F u t b O l a

eRRegiOnal PReFeRentea

Aretxabaleta b-urola 0-2

Tolosa b-Antzuola  3-3

Lagun Onak-mondra b 3-1

1. eRRegiOnala, igOeRa

martutene b-bergarab 1-4

1. eRRegiOnala, kOPa

Aretxabaleta C-mutrikuarrak 3-1

OhORezkO gazteak - igOeRa

Aloña mendi-Euskalduna 1-1

mondra-beasain 1-2

lehen mailakO gazteak - igOeRa

dunboa Eguzki-Arizmendi 2-6

lehen mailakO gazteak - kOPa

Arizmendi  udA b-bergara b 2-0

Soraluze-Aretxabaleta b 1-2

OhORezkO kadeteak - kOPa

beasain-bergara 2-1

Aretxabaleta Arizmendi-zumaia 3-1

emakumezkOak

mondra-Hondarribia 9-0

Hernani-Arizmendi 3-2

euskadikO txaPelketa

Ford mugarri A.-romo indupime 31-29

b. Hondarribia-Soraluce bkE 25-31

emakumezkOak

Ereintza-Aloña mendi 14-14

lehenengO teRRitORiala

Arrasate-Ordizia 21-37

bigaRRen teRRitORiala

Talleres Ondo-Aloña mendi 16-36

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

mu-Sustrai Aloña 86-87

seniOR gizOnezkOak

mu-Santo Tomas Lizeoa 72-64

seniOR gizOnez., 2. maila

Sustrai Aloña-Leihoak zast zkE 62-67

seniOR emakumezkOak

Oiarso-Eskoriatza 28-51

gazte gizOnezkOak, PaRta.

Soraluce bkE-inter mons 57-55

Santo Tomas Lizeoa-mu b 67-44

gazte emakumezkOak, PaR.

Oiartzun-Aloña mendi 38-24

kadete gizOnez., PaRta.

Erroibide irun-Soraluce bkE 40-47

Santo Tomas-Aloña mendi 59-50

kadete emakumez., PaRtaid.

Arizmendi Eskoriatza-La Salle 18-41

s as k i b a l O i a

giPuzkOakO bigaRRen m.

bilkoin Legorreta-Aretxableta 3-2

giPuzkOakO hiRugaRRen m.

gamon Aker-Aloña mendi 1-0

a R e t O  F u t b O l a

euskal liga

Hernani-Arrasate 19-12

e R R u g b i a

gU
RE 
kI
RO
LA
gOIENA TELEbIS-
TA HARMAILATIk
Astelehenero, 
20:45, 22:30
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Iban Velasco txirrindulari arra-
satearrak denboraldi berria pre-
tatzen dihardu. Dagoeneko egin 
du denboraldiko lehenengo pro-
ba, Australian. Eguaztenean, 
bere talde Euskaltel-Euskadire-
kin Arantzazun izan zen, Ama 
Birjinari deboraldi berrirako 
laguntza eskatzen; eta ez hori 
bakarrik, lore eskaintza ere egin 
zioten. Hasierako plana Donos-
tiatik Arantzazura bizikletan 
joatea zen, baina eguraldi txarra 
zela eta ezin izan zuten egin. 
Denboraldi berria ilusioarekin 
hasi duela adierazi du.
Euskaltel-Euskadi taldekook Aran-
tzazura etorri zarete laguntza 
eskatzera. beharrezkoa da zuena 
bezalako lanbide baten?
Laguntza izatea beharrezkoa da, 
gure lanbidean zorte ona izatea 
ezinbestekoa da. Ziklismoan, 
lesioek errespetatu egin behar 
zaituzte denboraldi polita egite-
ko.
taldearentzako leku esanguratsua 
da Arantzazu. Izan ere, orain dela 
18 urte taldea aurkeztu zuten lekua 
da.
Ni gaztea naiz eta ez nekien tal-
dea lehenengo aldiz hemen aur-
keztu zena. Polita da taldearen 
jatorrira berriz ere etortzea.
Eguenean aurkeztu zenuten taldea, 
donostian, baina dagoeneko den-
boraldia prestatzen hasi eta Aus-
traliako Cancer Council Helpline 
Classic lasterketan parte hartu 
duzue. Nola joan da?
Nahiko ondo; oraindik denbo-
raldi-aurrea da eta ez dut sasoia 
guztiz hartu. Australian uda da 
eta 40 graduko tenperatura izan 
genuen lasterketan. Hotzarekin 
baino hobeto nabil ni beroarekin, 
baina oraindik sasoia lortzeko 
lanean jarraitu behar dut. Nire 
helburua da apirilean Euskal 
Herriko Itzulirako eta Tirreno
-Adriatikorako sasoian egotea. 
txirrindulariek sasoia hartzeko eta 
txapelketa erritmoa hartzeko pro-
bak dira Australian jokatutakoa 
bezalakoak?
Bai, horretarako balio dute. Orain 
garrantzitsuena kilometroak 
egitea da, txapelketa nagusiak 
etortzen direnerako sasoiko ego-
teko.
Orokorrean, zer moduz egon da 
taldea Australian?
Oso ondo. Adibidez, Gorka Iza-
girre oso ondo ibili da eta esprint 
berezien saria eskuratu du. Pena 
da denboraldiko lehenengo pro-
ba izatea; izan ere, gogortasun 

txikia egon da eta esprinterrek 
erraz irabazi dute.
Australiako 40 graduetatik hemen-
go ia 0 graduetara pasa zara. Zer 
moduz aldaketa?
Nik oso gaizki jasaten ditut alda-
ketak. Alde batetik, jet lag-a izan 
dut; eta, bestetik, nahiz eta aur-
ten euri gutxi egin, eguraldi 
hotzak ez du laguntzen.
Aurten zein lasterketatan parte 
hartuko duzu?
Lehenengoa Australiakoa izan 
da, aste honetan Mallorcara goaz 
eta ondoren Frantzian lasterke-

ta baten parte hartuko dut. Horren 
ostean, egutegi gogorra dator: 
Tirreno-Adriatiko, Nazioarteko 
Kriteriuma, Lizarrako lasterke-
ta, Euskal Herriko Itzulia, Ams-
tel Gold Race, Fleche-Wallone 
eta Liege-Bastogne-Liege egingo 
ditut. Gero, eten bat egingo dut 
eta ondoren, Dauphine-Libere 
eta Frantziako Tourra egingo 
ditut.
Noiz izango dugu Iban Velasco 
onena ikusteko aukera?
Iaz Euskal Herriko Itzuli polita 
egin nuen eta aurten errepikatu 

egin gurako nuke. Apirilerako 
%100ean egotea espero dut.
Frantziako tourra ere berezia izan-
go da.
Bai oso berezia. Liege-Bastogne
-Liege lasterketaren ostean ete-
na egingo dut. Ordurako hanke-
tan kilometro asko izango ditut, 
eta atseden hartzeko momentu 
egokia dela uste dut. Gero, lasai-
tasunez, Frantziako Tourra pres-
tatuko dut eta espero dut han 
ere %100ean egotea.
Zein da tourrerako duzun helbu-
rua?
Samuel Sanchezi laguntzea da 
helburua. Hura da taldeko lide-
rra eta ahalik eta goren egoteko 
taldekideon laguntza ezinbeste-
koa da. Baina horrek ez du esan 
nahi beste taldekide guztiek ez 
dugunik aukerarik izango, zer-
tarako gai garen erakusteko leku 
paregabea da Frantziako Tou-
rra.
Zure lagun markel Irizarrek ere 
tourrean parte hartzeko aurretiko 
hautaketan sartu da. gurako zenu-
ke harekin lehiatu?
Biok batera Tourrean lehiatzeko 
aukera izatea oso pozgarria izan-
go litzateke. Oraindik ez dakigu 
parte hartuko duen edo ez, bai-
na bai, gurako nuke harekin 
batera Tourrean lehiatu.
taldeak Italiako giroa eta Espai-
niako Itzulia ere egingo ditu. bie-
tan Igor Anton izango da taldebu-
ru. Nola ikusten duzu?
Italian Igor Antonekin batera 
Mikel Nieve izango da taldeko 
buru eta biek Giro polita egite-
ko aukerak dituzte. Espainiako 
Itzuliari dagokionez, berriz, oso 
menditsua da, Igor Antonentzat 
aproposa.
Urteak pasa ahala, mendiko eta-
petan batez ere, aurrean ibili zara, 
onenen artean. Aurten urrats bat 
aurrera egin eta etaparen bat ira-
bazteko borrokatuko zara?
Hori da nire helburua. Aurre-
ra egin gurako nuke, saltoa 
ematea, eta aurrekoekin baka-
rrik ez, etaparen bat irabaztea 
ere ondo egongo litzateke. Edo-
zein etapa irabazi gurako nuke. 
Euskal Herriko Itzulia, etxean 
izanda, berezia izango litzate-
ke.
Euskaltelen aldaketa asko izan 
dira. Nola ikusten duzu taldea?
Beñat Intxaustiren baja garran-
tzitsua da, talderako txirrindu-
lari garrantzitsua zen, baina 
lehiakorra den jende asko etorri 
da eta denboraldi polita egingo 
dugula uste dut.

iban velasco | Euskatel-Euskadiko txirrindularia

"aurrera egin gurako nuke eta, noski, 
etaparen bat irabazteko lehiatu"

 euskal herriko Itzulirako bere mailarik onenean izatea espero du txirrindulari arrasatearrak

Aurten ere Frantziako tourrean izango da eta samuel sanchezi laguntzea izango du helburu

Iban Velasco, Arantzazuko basilikan.  |   jUlen IrIonDo

"Iazko Euskal 
Herriko Itzulian 
emandako maila 
errepikatu nahi dut"

"Aurten ere taldeak 
denboraldi polita 
egingo duela 
uste dut"
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItZ ZEbErIO  |  ArrAsAte

Pedagogia sistemikoak gelako 
eguneroko egoerak, arazoak eta 
gatazkak bideratzeko laguntza 
ematen du. Pertsonen atzean dau-
den dinamikak ikusarazten ditu. 

"Irakasleok, askotan, ikaslea tes-
tuinguru batetik aterako bagenu 
bezala ikusten dugu [...], eta ez da 
horrela. Haurrak familia testuin-
guru bat dakar eta,  euren modu-
ra, familiako problematikak esko-

lan adieraziko dituzte". Bakeolak, 
Gatazketarako Bitartekaritza Zen-
troak, jardunaldia egingo du Bil-
bon hilaren 25ean. Arrasateko 
Herri Eskolako zuzendari Josune 
Etxabe eta irakasle Elena Zubiza-
rreta han izango dira, eskolako 
esperientzien berri ematen. Biek 
ere masterra dute pedagogia sis-
temikoan.

Familia konstelazioak
Pertsonen atzean dauden dinami-
kak ikusarazteko, familia konste-
lazioen tresna erabiltzen dute 
pedagogia sistemikoan. Gatazka 
konpondu nahi dutenak biltzen 
dira eta gatazkaren partaide diren 
pertsonen papera jokatzen dute, 
antzerki batean bezala. Egoera 
hobeto ulertzeko eta irtenbideak 
ikusteko balio du.

pedagogia sistemikoa: eskolako 
egoerak hobeto ulertzeko erreminta 
Arrasateko herri eskolako bi irakasle bilboko jardunaldian izango dira

l.Z.  |  ArrAsAte

Antton Irustaren artikulu inte-
resgarria argitaratu du Behino-
la aldizkariak 22. zenbakian. 
Ahoz kontatutako ipuinen ber-
tuteak nabarmentzen ditu Irus-
tak idazlan horretan. Besteak 
beste, hizkuntza ekintza pribi-
legiatua dela azpimarratzen du: 
"Ipuinak garrantzi handia du 
hizkuntzaren garapen eta esku-
ratze horretan. Haurrari mun-
dua izendatzeko baliabideak 
aberasten laguntzen dio. Lehen 
sei-zazpi urteetan hasten dira 
hizkuntza bereganatzen, eta 
batez ere gurasoen ahotsaren 
bidez egiten dute".

bidaia exotikoa
Ipuina bidaia exotikoa eta aben-
turak osatutakoa dela dio Irus-
tak. "Ipuinak haurra munduaren 
aurrean jartzen du irudimena-
ren bidez. Gutxienez, bi gauza 
eskaintzen dizkio: alde batetik, 
babesa. Babes psikologikoa 
gurasoen ahotsaren bidez, gura-
soen ahotsak haurra babesturik 
sentiarazten du, eta ipuina kon-
tatzen dabilen heinean, babes 
hori nolabait indartu egiten da; 
beste alde batetik, buruan jaso-
tzen ari den ezagutzak eta ikus-
pegiak ordenatzen laguntzen 
dio haurrari".

babes iturri ere badira
Ipuinek haurrei eskaintzen die-
ten babesaren gainean, Irustak 
dio nolabaiteko lasaitasuna eta 

esperantza ematen dutela: "Hazi-
ko zara, eta orain egundoko 
gauzak eta beldurgarriak iru-
ditzen zaizkizun horiek gero 
zuk zerorrek dominatuko ditu-
zu". Gaineratzen du ipuinak 
aukera ematen diola haurrari 
edozein lekutara eta edozein 
denboratara joateko, eta horrek 
nolabait jakin-mina edo ikaste-
ko grina ere ematen diola hau-
rrari. 

Afektua eta estimua
Ipuinek afektuaren dohaina ere 
eskaintzen dute. "Umetxo bati 
ipuin bat kontatzean zera dio-
tsogu: 'Begira, ipuintxo bat esti-
ma handiz kontatzera noakizu. 
Kontatzen dizut estimatzen zai-
tudalako, maite zaitudalako, 
baloratzen zaitudalako'. Eta 
dohain hori estimuaren dohai-
na da. 
     "Horregatik guztiarengatik, 
kontalaririk bikainenak gura-
soak dira", dio Irustak; eta Pako 
Abril ipuin-kontalariaren hitzak 
jaso ditu: "Ipuinik hunkigarrie-
nak eta osasungarrienak, zalan-
tza barik, gurasoek seme-alabei 
kontaturikoak ditugu. Portaera 
afektibo horrekin hazten den 
haurra osasuntsuago haziko da 
eta, munduan aurkituko dituen 
oztopoak gainditzeko ahalmen 
gehiago izango du".

Azkenik, gogoan hartu behar 
da ipuin bat kontatzeko orduan 
funtsezkoena komunikatzeko 
desioa dela.

Ipuina kontatzen.  |   notICIAsMIAs2002

ipuinen bidez umeek 
irudimena, sentsibilitatea eta 
jakintza lantzen dituzte 
Antton Irusta kontalaria: "Ipuin irakurriak ez du 
edukiko ahozkoaren erakarmen edo lilurarik"

l.Z.  |  ArrAsAte

Array teknika berriaren inguru-
ko jardunaldia egin dute asteon 
Gipuzkoako Poliklinikan. Tekni-
ka guztiz berritzailea dela diote 
ospitale horretako Genetika Zelu-
larreko Unitatean. Array teknikak 
edozein azterketa genetiko egi-
teko aukera ematen du, baina 
KaryoNim izeneko proba espezi-
fikoa diseinatu dute jaio aurreko 
eta osteko diagnostikoa egin ahal 
izateko. Kariotipoaren 15.000 zati 
aztertzen ditu proba horrek, tar-
tean adimen minusbaliotasunak 
zein sortzetiko malformazioak 
sortzen dituzten 98 sindromeren 
ezaugarriak. Orain arte aplika-
tutako teknikak genomaren 500 
atal aztertzen zituen eta minus-
baliotasunen %5-10 detektatzen 
zituen; Array teknikarekin 15.000 
atal aztertzen dira eta detekzioa 
%30-35 da.

O h a R R a k
AURRE-MATRIkULAzIOA
Datorren ikasturterako aurre-
matrikulazio epea zabalik dago. 
Asteon, hilaren 11 duzue aurre-
matrikulazioa egiteko azken egu-
na. Gogora ezazue aurten Eusko 
Jaurlaritzak aukera ematen due-
la lan hori Internet bidez egiteko. 
Dena den, lehenengo aukerako 
ikastetxean, agiriak eskuz bete 
behar dira.

ANDONI EgAÑA OÑATIN
Oñatiko Zuazola-Larraña insti-
tutuan izango da Andoni Egaña 
bertsolari eta euskararen iker-
tzailea eguenean, hilak 10. Eus-
kararen eguneroko erabilera eta 
ahozkotasuna izango ditu hizpi-
de. Guraso guztiei zabaldutako 
hitzaldia da. 18:00etan emango 
diote hasiera, institutuko areto 
nagusian.

LUDOTEkA IbILTARIA 
Txatxilipurdiren ludoteka ibil-
taria martxan da. Zapatuan zabal-
du zituen ateak, Arrasateko 
Musakola auzoko San Antolin 
ikastetxe ondoko eraikin urdinean. 
Bertan egongo da otsaileko zapa-
tuetan, 10:30etik 13:00etara. Jolas 
tradizionalak, kooperatiboak, 
euskaldunak... Aukera zabala 
izango dute neska-mutikoek.

Haurdun dagoen emakume baten sabela.  |   MArIA PAz VArGAs

Ikasleak ikasgela batean.  |  nAthA 1308

array teknika: jaio aurreko eta osteko 
diagnostikoa egiteko teknika berritzailea
90 sindrome baino gehiago diagnostikatzeko 
aukera ematen duen proba; prezioa, 1.100 euro
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Ezohiko itxura zuen egubakoitz 
gauean Arrasateko Gaztetxeak: 
eszenatokiaren aurrean, mahaiak 
eta aulkiak, horien gainean paper 
gorriak; kandela gorri txikiak 
nonahi eta ikuslegoaren artean, 
ohi baino emakume gehiago, 
horietako asko helduak. 

Taularen gainean ere, ezohi-
ko irudia: bost emakume, eskue-
tan gitarrak, biolina, kaxa fla-

menkoa, xilofonoa eta musika 
kaxa gorri bat. Musika kaxa 
proiektuak ere, aurrekoak moduan 
(Gure abestia iristen da leku guz-
tietaraino), musika, poesia eta 
dantza uztartzen ditu. 

Estreinaldian berrikuntzak  
Lehenengo aldia zen taldeko bost 
kideak elkarrekin eszenatokian 
zeudela; ez zen, baina, hori izan 
nobedade bakarra: orain arte ez 

moduan, Amaia Pavon (biolina 
eta xilofonoa) eta Maialen Mada-
riaga (flamenko kaxa) kantuan 
entzun genituen; Ainara Korta-
barriak (ahotsa eta gitarra) seku-
lako abilezia erakutsi zuen fla-
menkoa dantzatzen eta baita 
flamenko kaxa jotzen ere. 

Mandragora edabea ez da 
Ain_1 taldekoen saioetan osaga-
rri berria; ikusleak ere dastatze-
ra gonbidatu zituzten.  

Musika-kaxan zer sartu? 
Horixe Iraitz Agirrek (ahotsa eta 
gitarra) ikusleei egindako galde-
ra. Itsaso Navaridasek (dantzaria) 
batu zituen musika-kaxan aurrez 
banatutako paper gorrietan eran-
tzunak. Horiek irakurriaz boro-
bildu zuten pozarren estreinu-
saioa: errespetuzko komunikazioa; 
anaitasuna; ahotsak, malkoak, 
eta Ain_1 kontu, besteak beste, 
jasotako opariak. 

sensibilitate artistiko femeninoa 
belarri guztiendako gozagarri
Musika kaxa gorriak taula gainekoak eta ikusleak bat egitea lortu zuen

Ain_1 taldeko kideak Arrasateko gaztetxean 'Musika kaxa' ikuskizuneko une batetan.  |   josetxo ArAntzAbAl

"Pozik gaude 
taldeak izan duen 
bilakaerarekin; 
sendoago eta 
seguruago gaude"
Gaztetxea bete egin zuten Ain_1ekoek; 
bete jendez, sentimenduz eta baita 
hitz zein estilo askotako doinuez ere.
Ikusleak musika kaxa gorrian sar-
tzea lortu zenuten.
horrela dirudi, bai. oso gustura egon 
ginen bai taularen gainean zein aurrean.
Aspaldiko nahia zen bien arteko kon-
plizitatea erakustea eta kaxa gorriak 
eman digu horretarako bidea.
Zeri eta noren hitzen bitartez kan-
tatzen duzue?
Gaurkotasunari abesten diogu, modu 
metaforikoan bada ere. Gure hitzak 
ez dira oso zuzenak, poesiatik asko 
dute-eta. hitz batzuk nireak dira, bes-
te batzuk, Ainarak eta Maialenek 
egindakoak. beste batzuk, ordea, 
lagunei lapurtutakoak: eneko barbe-
renari, jon olanori...  
Askotariko doinuekin janzten ditu-
zue gero hitzok?
bai, bueno, horretan saiatzen gara. 
Ditugun baliabide urriekin eta kontuan 
hartuta autodidaktak garela... Fla-
menko ukitua, bossa nova...
Noiz eta non zabalduko duzue kaxa 
berriz?
Datorren zapatuan, Araian (Araban) 
izango gara eta laster bergaran. 
beste toki batzuetatik ere deitu 
digute. Asmoa da apiril inguruan 
diskoa grabatzea eta ordurako proiek-
tuak kontzertuen bitartez gorputza 
hartzea.

IRAITz AgIRRE 
tAlDeKIDeA

LEIRE 
DUrAnGo

"Asko gustatu zait. Oso 
konpletoa, artistikoa eta 
sensibilidade handikoa. 
Hainbat instrumentu 
entzutea ere gustuko izan 
dut. Lehenengo aldia, baina 
errepikatuko dut".

MARIA 
ArrAsAte

MAIDER 
sorAlUze

"Oso saio orginala iruditu 
zait. Musika kaxa entzuleekin 
konpartitzea ere asko 
gustatu zait. Aurrez ikusita 
nituen baina bilakaera polita 
igarri diet. Asko dute oraindik 
emateko. Elegante!"

"Oso gustura egon naiz, 
lasai-lasai. Aurrez ikusita 
nituen baina taldekide 
guztiak elkarrekin ikusteko 
gogoa nuen eta izugari 
gustatu zait! Barru-barrura 
sartzen den saioa da".

LIDE ETA MIREN 
berGArA etA ArrAsAte

"Kide baten familiartekoak 
gara, hala ere sorpresa izan 
da. Asko gustatu zaigu, oso 
saio sakona da eta barruraino 
sartzen dena. Duda barik, 
hurrengo baten ere joango 
gara ikustera".
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tXOmIN mAdINA  |  berGArA

30 urte daramatza pintura mun-
duan Juan Aiestak eta bere ibil-
bideko azken urteko lanak dira 
batez ere Bergarako Aroztegi 
aretoan ikusgai daudenak. 

Bide batez da erakusketaren 
izenburua. ''Gauza asko daude 
erakusketan, eta ni bidean nago 
beti: orain hemen, gero beste 
leku baten, alde batetik bestera'' 
dio Aiestak izenburua azaltzeko 
orduan.   

Hamalau urte eta gero
Hamalau urte zeramatzan Aies-
tak erakusketa bat antolatu barik; 
iazko udan baina, horrekin amai-
tzea erabaki zuen: 2010ko egin-
dako lanen erdia uda ostean 
erakutsi zuen, eta beste erdia da 
Bergarako ikusi daitekeena.   

Pinturaren esparruan buru-
tutako esperimentazio plastikoa 
da erakusketako lanen ezaugarri 

nagusia. ''Kalean gauzak aurkitzen 
ditut, zentzu estetikoa bilatzen 
diet eta gero nire margolanetara 
gehitzen ditut'', dio beasaindarrak. 
Horren fruitu da lan askok erlie-
bean egotea dutela ezaugarri. 
Otsailaren 20ra arte egongo da 
ikusgai erakusketa.

erliebe eta material 
uztarketak, javier 
aiestaren margoen 
ezaugarriak
egubakoitzetik ikusgai daude bergarako Aroztegi 
aretoan beasaindarraren margolanak

Juan Aiesta beasaindarra, bere lan batzuen aurrean, Aroztegin.  |   josetxo ArAntzAbAl

1960an jaioa, autodidaktatzat du 
bere burua margolari beasaindarrak. 
bekei esker Italian egona, egindako 
ibilbidean zehar fase ezberdinak 
igaro ditu, eta baita hainbat sari 
irabazi ere. 

Zer sentitzen duzu margo-
tzean?
Apur bat masokista da: ezin duzu 
margotzeari utzi, baina askotan ez 
zaizu irteten, eta zapuztuta sentitu 
ahal zara zeure buruarekin. zerbait 

irteten zaizun momentuak oso txi-
kiak dira.
Zure lanetan, zeien eragin antze-
man daitezke?
Denak, Motibatzen nauen guztiak 
du eragina nire lanean, batzuk 

berehala antzematen dira, beste 
batzuk aldiz, gutxiago. baina gero 
eta gehiago kostatzen zait gauzekin 
emozionatzea.
Material aldetik nola definituko 
zenuke zure lana?
nire margolanetan sartzen ditudan 
elementuak, ikustean zerbait esan 
didatelako sartu ditut. formatutatik 
irtetea gustatzen zait, eta hemen-
go argiztapenarekin, erliebea gehia-
go nabaritzen da. egin behar ez diren 
gauzak egitea gustatzen zait.

"Egin behar ez diren gauzak egitea 
gustatzen zait"

JUAN AIESTA  MArGolArIA

A.A. | berGArA

Trebezia handia erakutsi zuen 
Patricia Franco artistak asko-
tariko materialekin egindako 
txotxongiloak manipulatzen, 
Zabalotegin, zapatuan, Den-dena 
niretzat delako emanaldian. 

Horien artean zeuden, saioa 
amaituta neskatila talde batek 
kontatu zigun moduan, gustu-
koen izan zuten Kattalin; aretoan 
barre algarak sortarazi zituen 
haren lagun bihurria edo Maki-
la Jauna, istorioko gaiztoa. 

Zabalotegi aretoa lepo bete 
ez bazen ere, saioak harrera 
polita izan zuen, eta jarlekue-

tatin formal-formal eta begirik 
kendu gabe kontakizuna jarrai-
tu zuten haur zein helduek.

garapenaren mamua 
Ingurumena guztion artean 
zaindu behar dugula kontatu 
zigun Francok naturako osagai 
zein hainbat pertsonaiaren aho-
tik. Kontrolik gabeko garape-
naren ondorioak erakutsi zituen 
bere antzezpenarekin.

Istorioaren mamia ederto 
laburbildu zuen gero amaiera-
ko kantuak: "...den-dena denon-
tzat partitu guztion artean. 
Mundua denontzat da...".

askotariko panpina eta natura 
osagaiei bizia eman zieten patricia 
Franco artistaren eskuek

Patricia Franco (beltzez) Makila Jauna diruzalearekin.  |   josetxo ArAntzAbAl

Xabier Igoa eta Andere Arriolabengoa Aramaioko bertsolariak zapatuko bertso desafioan.  |   ArAbAKo bertsozAle elKArteA

AItZIbEr ArANbUrUZAbAlA  |  ArAMAIo

Txanpinoien saioa delakoa joka-
tu zuten Gasteizko Armentia 
sagardotegian zapatuan.  

Desafioan aurrez aurre, bi 
talde: batetik, aramaioarrak, hain 
zuzen ere, iazko Koadrila arteko 
txapelketako irabazleak: Manex 
Agirre, Xabier Igoa, Iker Agirre 
eta Andere Arriolabengoa; eta 
bestetik, Arabako Bertsolari Txa-
pelketako hiru txapeldunak: 

Oihane Perea, Asier Iriondo eta 
Zigor Enbeita. Laukotea osatzen, 
hasiera batetan Asier Otamendi 
izan behar bazen ere, azken 
orduan, Ander Solozabalek har-
tu zuen haren lekua. 

Lierni Altuna gai-jartzaileak 
Arabako erreinuak Aramaio kon-
kistatzera bidali zituen lau ger-
lariren azaletan jarri zituen 
Txanpinoien taldekoak; eta ara-
maioarrak, berriz, euren herria 

defendatzeko prest ziren gerlariak 
bilakatu zituen. Asier Lafuente 
Arabako Bertsozale Elkarteko 
prentsa arduradunaren esanetan, 
"guztiak irabazle, giro onean joan 
zen lagun arteko desafioan".

Aurtengo txapelketa abian 
Zapatua egun lanpetua izan zuen 
Arabako Bertsozale Elkarteak; 
izan ere, beste bi lan ere bazituen 
lan zerrendan: batetik, aurtengo 
Arabako Bertsolari Txapelketaren 
aurkezpen ekitaldia (otsailaren 
12an, Laudion da lehenengo kan-
poraketa; finalerdia Aramaion 
izango da martxoaren 19an, eta 
finala, Gasteizko Printzipal Antzo-
kian, apirilaren 2an); eta bestetik, 
bazkideekin urteko batzar oro-
korra ere egin zuten.

giro gerlari besteko alaia 
txanpinoien txapelketan
Guztiak irabazle, gerlari bilakatutako bertsolarien 
arteko lagun arteko zapatuko bertso-borrokan



gOIENA  |  2010-02-07  |  AstelehenA 31kultura

USOA AgIrrE  |  ArrAsAte

Willis Drummond taldearekin hasi 
zen joan den astean Kooltur Oste-
gunetako otsaileko egitaraua. Ipa-
rraldeko taldeak ekarri zituen 
soinu indartsuen ostean, bakarla-
ri baten txanda izango  da datorren 
eguenean Arrasateko gaztetxean: 
Moby Dick getxoztarrak eskainiko 
du kontzertua. 

Bakarlari horrek arrakasta izan 
zuen Bilbo Hiria musika lehiaketan 
eta harrezkero sona handia hartu 
du. 

Ahots bikaina dauka, urratua, 
eta sentimendu handiz abestu eta 
gitarra jotzen du. Musika adituek 
diotenez, grungearen semea da eta 
Mark Lanegan, Eddie Vedder eta 
halako musikari ospetsuen ahots 
garratzak gogorarazten ditu.  

Internetez jaisteko aukera
And then she became God's friend 
izeneko diskoa aurkeztuko du Moby 
Dickek Arrasaten. Disko horretako 
kantuak dira, besteak beste, Find 
the blue key, meet the Wizard, Laid
-back man, Venus in furs eta Flesh'n 
bones. Diskoa Internetez jaisteko 
aukera daukazue eta Creative Com-
mons lizentzia du. Helbide honetan 
duzue informazio gehiago: myspa-
ce.com/mobydicklove. 

Kontzertua eguenean, otsailak 
10, izango da, 22:00etan, Arrasa-
teko gaztetxean. Otsaileko hurren-
go eguenetarako ere badituzte 
kontzertuak hitz emanda: otsai-
laren 17an Quinteto de la Muer-

te talde gasteiztarra izango da, 
funk, jazz eta soul doinuekin; 
otsailaren 24an, berriz, Niños 
Velcro madrildarrek funk fusion 
generoko kantuak eskainiko 
dituzte.

Moby Dick.  |   GoIenA

Moby Dick getxoztarraren eztarri urratua 
eguenean arrasateko gaztetxean
'And then she became God's friend' izeneko diskoa aurkeztuko du

U.A.  |  ArrAsAte

Arrasateko Ekin Emakumeak 
elkarteak 15 urte egin ditu 
2010ean, eta zenbait ekintza 
egingo dituzte urteurrena 
ospatzeko. Horien artean dago 
Debagoieneko emakumeak izan 
eta ekin. Atzoko eta gaurko 
emakumeen bizimodua argaz-
kietan izeneko erakusketa. 
Debagoieneko emakumeen 
lehengo eta oraingo bizimodua 
erakutsi nahi dute. 

Joan den azaroan egin 
zuten argazki bilketa eta 189 
argazki jaso zituzten 50 per-
tsonaren eskutik. Erakusketan, 
bildutako argazki horiez gain, 
Ekin Emakumeak elkarteko 
argazkiak ere ikusi ahal izan-
go dira. Argazki zaharrena 
1890. urtekoa da eta berriena, 
berriz, 2011koa. 

Erakusketa otsailaren 11tik 
25era bitartean egongo da 
Kulturateko klaustroan, mar-
titzenetik domekara, 17:30etik 
20:30era. Otsailaren 10ean 
irekiera ekitaldia egingo dute, 
19:00etan, eta bertan egongo 
dira ibarreko emakumezko 
hiru alkateak: Ino Galparso-
ro, Lourdes Idoiaga eta Agur-
ne Barruso.   

ibarreko 
emakumeen 
bizimodua 
argazkitan

AItZIbEr ArANbUrUZAbAlA  |  oñAtI

Ahotsa eta tonuarekin jolasteak 
oinarri ditu irakurketa drama-
tizatu batek; antzerkiaren gidoia 
eskuetan dutela antzeztu ohi dute 
aktoreek. 

Baina egubakoitzean Oñatiko 
gaztetxeko areto txiki zein goxoan 
taularen gainean zeuden Oier 
Guillan (Orereta), Ainhoa Alber-
di (Zarautz) eta Donostiako Amaia 
Corralek irakurketatik baino 
antzezpenetik gertuago zeuden 
soinean zituzten mozorroez balia-
tuz eta oso noizean behin begi-
ratuz, eskuetan zuten gidoiari.  

Hildakoekin elkarbizitzen 
Ikusleok etorkizuneko Euskal 
Herrira eraman gintuzten; hil-
dakoek usteltzeari utzi zioten 
garairaino, hau da, bizidun zein 
bizigabeak elkarrekin bizitzera 
behartuta zeuden garairaino.  

Ezagutu ez zuten aitaren gor-
puaren  erantzule bilakatu zituen 
Gelnst eta Zprist anaiak Snifst 
funtzionarioak. Hiru horien arte-
ko elkarrizketa da, bada, isto-
rioaren haria, Stingst-ek (Ander 
Fernandez) jotako gitarraren 
soinuek lagunduta.  

Gustura jarraitu zuten kon-
takizuna gaztetxean batutako 
ikusleek. Hasieran lan abstraktu 
samarra zirudien arren, saioak 
aurrera egin ahala, argumentua 

ulertuaz joan zirela aitortu zigu-
ten. Ikuskizuna amaituta, mahaia-
ren bueltan elkartu ziren, giro 
lasaian eta lagunartean elkarre-
kin afaltzeko.  

Café bilbao saria 
Oier Guillanek idatzi zuen gidoia, 
orain pare bat urte eta Mikel 
Martinezek antolatzen duen Bil-
boko Café Bilbao saria eskuratu 
zuen. Sariarekin lotuta, irakur-
keta dramatizatuak egiteko pro-
posamena jasota, antzerkigintzan 
jarduten zuten lagunei eskaini 
zien parte hartzeko. Artista lagu-
nen partetik baiezkoa jasota, 
dagoeneko sei irakurketa egin 
dituzte eta datozen asteetan, tes-
tu-paperak teloiaren atzean utzi-
ko dituzte, irakurketa, antzezpen 
osatua bilakatuz. 

lagunen artean egindako irakurketa 
dramatizatu profesionala
oier Guillanek idatzitako 'herio heroi' lanaren antzezpena egin zuten 
zarautz, orereta eta Donostiatik etorritako aktoreek oñatiko gaztetxean

Ainhoa Alberdi, Amaia Corral eta Oier Guillan aktoreak, hurrenez hurren, Herio heroi antzezten.  |   josetxo ArAntzAbAl

A. A. |  berGArA

Zabalotegiko leihatila zabaldu 
eta 10 minutura bukatu ziren  
aretoan dauden 120 eserlekue-
tarako sarrerak. Txarteldegian 
dagoenaren esanetan, beste 
horrenbeste ikusle geratu ziren 
aretoko sarreran. Askotariko 
entzuleak bildu ziren eskar-
mentu handiko Erramun Mar-
tikorena eta Mikel Markez 
kantariak entzutera: adinari 
zein jatorriari dagokionez. 

Musikariak txandaka 
Erramun Martikorenak zabal-
du zuen saioa Xalbadorren hiru 

bertsorekin. Jarraian Mikel 
Markez igo zen oholtzara; beti 
moduan, gitarra lagun zuela, 
eta hiru kantu abestu zuten 
elkarrekin; horien artean ikus-
leak kantuan jarri zituen Sala-
mancara kantu herrikoia.

Ondoren Martikorenak txan-
da eman zion Markezi, hark 
bakarlari moduan beste hiru 
abesti kantatzeko. Laburbilduz, 
bada, txandakako kontzertua 
izan zen: bi abeslari taularen 
gainean eta ikusleak ere txan-
daketa horretan parte hartzeko 
prest. Betiko kantuak, bada, ez 
omen dira modaz pasatzen!

kanturako gogoa erakutsi zuten 
erramun Martikorenaren eta  
Mikel Markezen zaleek

Markez eta Martikorena, Zabalotegin.  |   j.A.
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KOMUNIKAZIO tAlDEA

goiena telebista 
ikusten ez baduzu, 
berriro sintonizatu
Hainbat aldaketa egin ditugu Muruko antenan; hori 
dela eta, baliteke goiena telebista ikusten zenuten 
hainbat etxetan orain ez ikustea. 

Ondorengo herrietan bakarrik dute eragina: 
Leintz Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, 
Aramaio eta Oñatin.

Kasu honetan, zure telebista berriro sintonizatu beharko 
duzu. Hau da, zure telebistak berriro bilatu beharko du 
automatikoki (edo bestela zu zeuk eskuz) Goiena telebista. 

berriz sintonizatu, baldin-eta: 
· Aipatutako herriren batean bizi bazara.
· Telebista LTD bitartez ikusten baduzu.
· Orain arte Goiena telebista ikusi baduzu, baina orain 

ikusten ez baduzu.
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mAIdEr ArrEgI  |  oñAtI

Eko D Bul taldea 2009an sortu 
zen Argi Ibili talde mitikoaren 
sustraietatik. Green lanarekin 
datoz oñatiarrak. Ritxarrek (bate-
ria), Felipek (gitarra eta ahotsa), 
Heavy-k (baxua eta ahotsa) eta 
Josemak (gitarra eta ahotsa) osa-
tzen dute taldea.
Punk rock doinuetatik metal doinu 
bortitzagoetara bidaiatu duzue.
Argi Ibilitik jaio da Eko D Bul 
taldea. Josu abeslariak beste 
proiektu batzuk zituen eta bage-
nekien noizbat bukatuko zela. 
Hala, lau kideok Eko D Bul proiek-

tua abiatu dugu orain. 
Ez nuke esango estilo edo izaera 
bakarra duzuenik.
Argi Ibilik Josuren izaera zuen, 
hura zen abeslaria eta taldeko 
frontman-a. Orain, ordea, gauzak 
aldatu egin dira eta taldeak ez 
dauka izaera bakar hori. Gaine-
ra, ez zaizkigu etiketak gustatzen. 
Askotariko musika estiloetatik 
edaten dugu: Pearl Jam, Metalli-
ca, Faith No More, Pantera, Joa-
quin Sabina… guztia koktelera 
baten sartu eta barru-barrutik 
irteten zaiguna egiten dugu. Hori-
xe da Eko D Bul! [Barre].

Nolako abestiak batu dituzue?
Egilearen arabera metaleroagoak 
edo rockeroagoak dira abestiak. 
Me sobra la noche, adibidez, Jose-
mak egin du eta rock canalla 
ukitua dauka. Ojos de lobo, berriz, 
zuzenerako abesti kañeroa da. 
Felipek egiten duen  Vuelves a 
vivir abestiak Barricadaren garai-
ra garamatza. 
Abesti berriak eta zaharrak daude 
Green diskoan. Zergatik?
Ella abestia, esaterako, Argi Ibi-
liren garaian grabatutakoa da. 
Orain, berriro landu dugu eta 
ukitu ezberdina eman diogu. 

Beste abesti bat bilakatu dugu. 
Soinu eta ahots desberdinak ditu; 
abesti heavyena eta bortitzena 
da, zalantza barik. Asko gustatu 
zitzaigun eta horregatik sartzea 
erabaki geunen. Vuelves a vivir 
ere orduan egindakoa da. Baina 
abesti hori inoiz ez dugu argita-
ratu. Delirium Tremens gogora-
razten digu! Zuzenean ere berri-
tutako abesti gehiago jotzen 
ditugu, jendeak eskatuta. 
Eta orain, zuzenekoetara!
Vomitorekin aurkezpen bira egin 
nahi dugu. Atzeko kaleko jaietan 
harremanak estutu genituen; ea, 
ba, zer edo zer irteten den hemen. 
Bestetik, Inkernun ere zer edo 
zer antolatu nahi dugu.
metal Nortek kaleratuko duen bil-
duman parte hartuko duzue.
Gureak diren bi abesti aukeratu 
dituzte eta maiatz inguruan kale-
ratuko duten bilduman izango 
gara. Ondoren, kontzertu bira 
egingo dugu. Euskal Herriko eta 
Espainiako taldeak daude bertan, 
eta haiekin joko dugu.
laster lan berria?
Bai, abesti batzuk egin ditugu eta 
beste batzuk prestatzen ari gara. 
Jendeak lan hau gustura hartu 
du, baina orain, zuzenekoen zain 
daude. Diskoetxe batekin  hitz 
egiten gabiltza lan berria aurre-
ra ateratzeko. Dena lotzeko dago 
oraindik, ikusi egin behar...
diskoa non eskura daiteke?
Hainbat herritako tabernetan. 
Oñatin, adibidez, Bogan eta Ake-
rren. Eta nahi duenak lasai eska 
dezake myspace.com/ekodbul  hel-
bidean.

Metal nortek taldearen bi abesti aukeratu ditu bilduma baten jasotzeko

Dagoeneko hasi dira beste lan baterako abestiak egiten

"Diskoa kalean dago, 
baina orain, 
zuzenekoak egitea da 
taldearen nahia"

Eko D Bul talde oñatiarra Zubillagako lokalean entseatzen.  |   MAIDer ArreGI

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

eko D bul

zERTzELADA

green

estiloa: rock urbanoa.
egilea: Eko d bul
argitaletxea: autoekoizpena
iraupena: 19,2 minutu.

N ik uste nuen kirola eta 
musika biak serio egitea 
bateraezina zela ia, baina 

gure ibarrean badira hainbat kasu: 
nealta Fola, Fiachras eta honako 
hau, besteak beste.

Oñatiko Eko D Bul taldeak urte 
eta piku darama entsegu lokalean 
gordeta, eta dagoeneko bost 
kantuz osatutako lana atera dute 
jendaurrera. Gazteleraz abesten 
dute eta rock urbanoa deritzona da 
aukeratu duten estiloa, kaleko 
bizipenak, malenkonia eta 
iraganarekiko nostalgia zama 
handia duena. Tarteka gitarra eta 
erritmoak heavy-rockera 
hurbiltzen dira, eta bada kantu 
rockeroago eta maltzurragorik ere, 
baina orokorrean Barricadak eta 
Extremodurok jorratutako 
bideetan barrena aurki ditzakegu.   

Iraganetako bizipenei 
kantuan

IkEr bArANdIArAN
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1. etxebizitzak

101. salDu
aramaio. Etxebizitza saldu edo 
errentan ematen da. Hiru logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. 
Oso argitsua. 620 59 86 55 / 
658 72 52 70

aretxabaleta. duplex atikoa. 
125 metro koadrokoa. 60 metro-
ko terraza eta 30 metroko gara-
jea. Egongela handia, hiru logela 
eta atikora arteko igogailua. zoru 
erradiatzaile bidezko berokuntza. 
Ate irristagarriak sukalde, egon-
gela eta terrazarako leihoan. Oso 
argitsua. beste etxebizitza bat 
onar dezakegu ordainketarako. 
670 37 64 01

bergara. martzial Agirre kalean 
105 metro koadroko etxebizitza 
salgai. Laugarren solairuan. 
Sukaldea, egongela, lau logela 
eta bi bainugela. 30 metroko 
garajea eta 11 metroko ganba-
rarekin. 608 15 45 25

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. pisu ederra salgai 
martxoaren 8ko kalean. 3 urte 
ere ez ditu eta oso polita dago 
jarrita. 80 m2 ditu, bi logela, bi 
komun, oso polita den sukalde 
berria eta saloi ederra. pisu osoa 
inguratzen 90m2-ko terraza 
itzela. pisu osoak kanpora ema-
ten du, komun batizan ezik, eta 
orientazioa paregabea da. bera-
rekin batera 30m2-ko garajea 
saltzen da. 637 41 64 38

elorrio. 65 m2-ko etxe berri bat 
salgai buzkantz kalean. 2 logela, 
komun 1, sukalde-egongela eta 
ganbara ederra. igogailuarekin 
eta prest bizitzera sartzeko. 
kokapen oneko etxe polit eta 
eguzkitsua. prezio ona. Telefo-
noa: 94 682 12 34 

etxarri-aranatz. Etxe handi 
eta argitsua eskuragarri. bere-
zitasun interesgarriak dituen 
etxebizitza. Erabat jantzia, 
bizitzera sartzeko moduan. 
berogailua, biltegia eta traste-
lekua ere baditu. Herrigunean 
egonda ere, lasaitasuna eta 
intimitatea baditu. zatoz ikus-
tera! 678 38 49 52

oñati. 60 metroko etxebizitza 
salgai San Lorentzon. bi logela, 
komun bat eta sukalde-egonge-
la. jantzia eta berritua. 192.000 
e u r o ,  n e g o z i a g a r r i .  d e i t u 
20:00ak eta 22:00ak artean, 
mesedez. 699 78 47 49

oñati. kalebarrian 71 metroko 
etxebizitza salgai. bi logela, 
sukaldea, egongela eta komuna 
guztiz hornituak. patio erabilga-
rria, ganbara eta garaje itxia. 
prezio ona. 665 71 77 98

oñati. 84 metroko etxe ederra 
salgai. 3 gela, 2 komun, sukaldea 
eta egongela handia. gainera, 
32 metroko lorategia dauka, 
garaje itxia eta ganbara. Leku 
aproposean dago, denda eta 
ikastetxea ondoan baitauzka. 
ingurune lasaia eta erdigunea 5 
minutura dago. deitu 678 71 36 
97  telefonora.

oñati. 85 m2ko etxebizitza 
salgai obispo otaduy kaleko 13. 
Ean, 2. Solairuan. Sukaldea, hiru 
logela, komuna eta egongela. 
dena jantzia eta oso eguzkitsua. 
zuzenean bizitzera sartzeko 
moduan. 169.000 euro. deiut 
659 05 11 57 / 630 52 17 89 
telefono zenbakietara.

oñati. Etxebizitza salgai kele-
barrian. 80 metro koadro. 9 urte. 
Hiru logela, bi komun, sukaldea 
eta egongela handia. igogailua. 
Altzariz hornitua. garajea auke-
ran. 622 42 83 18

jaka. jaka erdigunean, altzariz 
guztiz hornituriko apartamentua 
salgai. garaje eta trasteroarekin. 
667 49 25 57 

 
103. errentan eMan

arrasate. Apartamentua ema-
ten da errentan erdialdean. 
berokuntza zentralarekin. 350 
euro. 628 22 45 09

Debagoiena. Etxebizitza bi 
ematen dira errentan. bata 
aramaion eta bestea arrasaten. 
647 22 09 38

elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai elorrion. Logela, komu-
na eta sukalde-egongela. igo-
gailua ere badu eta prest dago 
bizitzera sartzeko... Oso polita. 
606 04 38 35

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

 
104. errentan hartu

altsasu. ikasle batek etxe, 
apartamentu edo logela bat 
alokatu nahi du Altsasun, bi 
hilabeterako (maiatza eta ekai-
na). 948 46 72 15 eta 620 32 
10 83. 

arrasate. Arrasatear neska 
langile eta arduratsuak etxebi-
zitza hartuko luke errentan 
arrasate erdialdean. 500 euro 
arte ordainduko nuke. mila esker. 
iraia. 606 74 42 37

arrasate. Etxebizitza errentan 
hartu nahi dut arrasaten, gehienez 
550 euro ordainduta. interesa 
duzuenok deitu telefono honeta-
ra. (Nabit) 667 84 47 94

azpeitia. Azpeitian edo ingu-
ruan etxe bat alokatu nahi nuke. 
kontaktua: anampiriz@gmail.
com edo 635 75 29 56.

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

bergara. Etxebizitza baten bila 
nabil alokairuan hartzeko. Hiru 
logela izatea beharko nuke. gilber-
to da nire izena. 654 24 13 27.

bergara. Etxebizitza errentan 
hartuko nuke. 2 edo 3 logelare-
kin. 677 77 22 31

bilbo. Neska langilea naiz ta 
bilbon edo inguruan pixu bila 
nabil, apartamentua, atikoa, 
estudioa.... Oso oso ondo zain-
duko dut! eraitz@gmail.com 
626 86 67 36

elorrio. Altzariz jantzitako pisu 
bila nabil Elorrion, alokatzeko. 
94 658 21 91

iurreta. Lagun bi alokatzeko 
pisu bila dabiltza iurretan edo 
durangon. Etxea jantzita. 675 
70 88 27

 
105. etxeak osatu

arrasate. Arrasaten edo Are-
txabaletan logela bila nabil. 
ikaslea naiz. 689 18 04 12

arrasate. Logela ematen da 
errentan erdigunean. deitu 648 
86 05 49 telefonora.

arrasate. pertsona bat behar 
dugu Erguin aldean etxebizitza 
osatzeko. ignacio. deitu 670 59 
73 62 telefonora.

arrasate. Logela ematen da 
errentan, sukaldea eta egonge-
la erabiltzeko eskubidearekin. 
666 68 00 04

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu errentan. 630 
71 35 83

arrasate. Logela hartuko nuke 
errentan, kontratuarekin. Ordain-
tzeko arduratsua naiz. 666 21 
88 95 / 943 79 74 13

arrasate. Logela bat ematen 
da errentan erdigunean. 648 86 
05 49

bergara. gela bat alokatuko 
nuke. 652 74 67 15

bergara. bi logela ematen dira 
errentan bolun, prezio onean.  
645 67 79 75

bergara. Ozaetan, etxea osatu 
nahi nuke.606 63 19 91.

bergara. Logela ematen da 
errentan, sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin. 650 62 12 
94/943 08 22 60

bergara. Etxebizitza osatzeko 
pertsona behar da, sukaldea 
erabiltzeko eskubidearekin. 
bolun. 670 85 86 68

Donostia. gela bat alokatzen da 
neska batentzat. 943 65 16 92

iruñea. iruñean neska bat behar 
dugu etxe bat osatzeko. prezioa: 
200 euro, gastu guztiak barne 
daude. interesa duenak dei 
dezala 628 04 38 53 telefono 
zenbakira.

Muxika. gela  handi bat erren-
tan ematen dut armarioduna, 
txalet adosatu batean. Lorategi 
eta aparkaleku propioak ditu. 
interneteko  eta kableko telebis-
tarako konexio. gasoleo kalefak-
z i o a  e t xe  o so a n .  S u k a l d e a 
(guztiz hornitua) eta egongela
-jangela(telebistaduna) erabil-
tzeko eskubidearekin. zonaalde 
lasaia eta ondo komunikatua. 
gernikatik hiru km-ra eta gerni-
karako eta mungiarako autobus 
geltokitik 50 m-ra.280 € gas-
tuak barne. interesa duenak dei 
dezala 685 73 27 90 telefono 
zenbakira

oñati. Etxebizitza osatzeko 
pertsona bat edo bi behar dira. 
deitu 18:00etatik aurrera zen-
baki honetara: 653 74 87 51

 2. garajeak

203. errentan eMan
arrasate. garaje itxia ematen 
da errentan uarkapen, erosteko 
aukerarekin. 615 73 98 30 edo 
943 24 53 57

bergara. garaje itxi bat ematen 
da errentan ibargarai kalean.  
679 74 00 61

Durango. plateruen plazan 
garajea alokatzen da. durangon. 
65 euro hileko. 635 73 57 59. 
josu

etxarri-aranatz. garaje par-
tzela alokatzen da Etxarri Ara-
nazko plaza aldean.Telefonoa: 
652 26 28 18. 

204. errentan hartu
elorrio. Furgoneta bat sartzen 
den garaje baten bila nabil Eelo-
rrion, alokatzeko. deitu 679 66 
63 31 telefono zenbakira.

 3. lokalak

303. errentan eMan
arrasate. Lokala ematen da 
errentan San Andres auzoan. 
musika taldeek entseatzeko 
egokia. 690 95 45 47

i u r re ta .  pa b i l o i a  a l o ka g a i 
arriaundiko industrialdean. 150 
m2 beheko solairua. 120 m2 
goiko solairua. 657 79 45 52.

 

4. lana

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

bergara. Emakume euskaldun 
bat behar da ume bat zaintzeko. 
669 70 89 36

elorrio. Haur hezkuntza ukatu 
duen 20 urteko neska euskaldun 
bat, aste barruan etxeko lanak 
egiteko edota umeak zaintzeko 
prest. 666 19 75 68. 

 
402. eskaerak

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

arrasate. bergara edo Arrasa-
te. mutila gertu sukalde lagun-
tzaile, zerbitzari, garbiketan edo 
nagusiak zaintzen jarduteko. 
Esperientziaduna eta legezko 
paperekin. 634 84 41 94 

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

arrasate. Hemengo neska 
prest etxeak garbitzeko, umeak 
zaintzeko eta beste edozein 
lanetarako; orduka ere bai. 659 
55 27 16

arrasate. Nagusi eta umeak 
zaindu eta garbiketa lanak egin-
go nituzke. gauez zein egunez. 
618 14 71 34

arrasate. Neska euskalduna, 
haur hezkuntza ikasketak buru-
tutakoa, umeak zaintzeko gertu. 
Esperientziaduna. deitu 615 76 
19 82 zenbakira.

arrasate. Arrasaten, Aretxaba-
letan edo bergaran lan egingo 
nuke arratsaldeetan, pertsona 
nagusiak zaintzen edo bestela-
ko lanak egiten. Erizain lagun-
tzaile ikasketak egiten nabil. 
689 18 04 12

aretxabaleta. Eskarmentudun 
emakumea gertu adinekoak 
zaintzeko. Egunez zein gauez. 
943 53 33 92

azpeitia. bi emakume, helduak 
zaintzeko prest. geriatriako 
titulua daukagu. 695 74 88 35 
eta 647 72 23 36 edo idatzi 
mezu bat posta elektronikoa: 
loreaig83@hotmail.com 

azpeitia. Neska arduratsua, haur 
hezkuntzako teknikari eta begira-
le tituluduna, arratsaldetan haurrak 
zaintzeko eskaintzen da azpeiti 
inguruan. 646 56 49 22

azpeitia. Laguntza behar duten 
ikasle edo gurasoek dei dezate-
la 615 79 37 70 telefonora.

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

bergara. Orduka lan egingo 
nuke. geriatria titulua daukat. 
Esperientziaduna. 650 62 12 
94 /943 08 22 60

bergara. bergaran, mutil gaz-
te bat edozein lan egiteko gertu. 
Autoa dut. 654 24 13 27

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

bergara. Esperientziadun 
neska etxeko lanak egiteko eta 
umeak zaintzeko gertu. 665 75 
41 32

bergara. bertako neska gertu 
asteburuetan nagusiak zaintze-
ko. 637 18 07 23

bergara. garbiketa lanetarako 
eta pertsona edadetuen zaintza 
lanak egieko gertu nago. 691 03 
25 02

bergara edo arrasate. gertu 
garbiketa lanak egiteko, umeak 
zaintzeko edo nagusiekin pasea-
tzeko, 15:30etik 21:30era. 677 
81 10 00

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

Debagoiena. geriatria lagun-
t z a i l e a  p e r t s o n a  n a g u s i a k 
zaintzeko gertu. baita gaixoak 
ospitalean zaintzeko ere, gauak 
arne. 08:00etatik 15:00etara 
edo 20:00etatik 08:00etara 
egingo nuke lan. mirian. 646 05 
58 88  edo 943 79 79 49

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 boliviarra 
gertu, nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa lanetarako. Orduka 
zein etxean bertan bizi izaten. 
Legezko paperak eta esperien-
tzia daukat. 618 14 71 34.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusi edo umeak zain-
tzen, etxeak garbitzen zein 
sukalde laguntzaile lanetan 
jarduteko. 600 81 99 34

Debagoiena. Haur eta gazte-
txoei ingeleseko eskola partiku-
larrak emateko gertu. Ordutegi 
malgua. Esperientzia handiko 
neska. Taldeka nahiz banaka. 15 
euro/ordua (banaka). Arrasate 
edo inguruak. Alemana eta 
eskola laguntza ere eskaintzen 
da. deitu konpromisorik gabe! 
635 12 87 82

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusi edo umeak zain-
tzen, etxeak garbitzen zein 
sukalde laguntzaile lanetarako. 
661 00 46 55

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

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

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

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

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

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu lan egiteko, garbiketa 
lanetan, sukalde laguntzaile 
moduan edo pertsona nagusiak 
zaintzeko. 645 67 82 24/ 943 
08 11 07

Debagoiena. garbiketa lanak 
zein pertsona nagusien zainke-
ta lanak egiteko gertu nago. 
posible balitz bergaran, baina 
auto propioa daukat bailara 
osoan mugitzeko. gilberto da 
nire izena. 654 24 13 27

Debagoiena. gazte ardura-
tsuak, paperekin eta gidatzeko 
baimenarekin lan egingo luke. 
677 77 22 31

Debagoiena. Soldatzaile, 
margolari, mekanikari edo men-
dietan lan egiteko gertu. 645 67 
82 24 / 943 08 11 07

Debagoiena. 27 urteko mutil 
gaztea naiz eta lana bila nabil, 
edozein motatakoa, sukaldean 

eta obretan zein margotzen 
esperientzia handia daukat, 
baita ortuetan ere. pare bat ordu 
badira ere bai, beharrean baina-
go. deitu 689 68 56 81/ 606 
74 42 37 zenbakietara.

Debagoiena. mutil gaztea 
gertu auto- edo kamoi-gidari, eta 
mekanikari lanak egiteko. beste 
edozein lan egiteko ere gertu. 
(juan)671 15 97 13

Debagoiena. Neska edozein 
lan egiteko prest. deitu  600 81 
99 34 telefonora.

Debagoiena. gizona gertu 
edozein lan egiteko. deitu 647 
06 09 97 telefonora.

Debagoiena. Etxeak, lokalak 
eta lantokiak margotzen dituen 
3 urteko esperientziadun muti-
la naiz. Lan ona, azkarra eta 
merkea egiten dut, deitu galde-
tzeko lasai asko. paretak garbitu, 
masa heman eta margotzen 
ditut. deitu 648 68 24 30

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

Debagoiena. Esperientziadun 
dendari euskalduna, arropa 
denda zein bestelakoetan lan 
egiteko prest.650 13 74 93

Debagoiena. Neska gertu ume 
zein nagusiak zaintzeko edo 
garbiketa lanetan jarduteko. 
Etxean bertan bizitzen edo 
asteburu zein gauak egiteko 
gertu nago. Erreferentzia onak. 
606 72 28 76

Debagoiena. 22 urteko neska 
gertu etxeak garbitzeko zein 
pertsona nagusiak zaintzeko. 
Orduka lan egiteko edo etxean 
bizitzeko prest. 648 45 21 93

Debagoiena. 38 urteko ema-
kumea etxeak garbitzeko edo 
pertsona nagusiak zaintzeko 
gertu, orduka zein etxean bizi-
tzen. 633 59 23 19

Debagoiena. Esperientziadun 
neska umeak edo nagusiak 
zaintzeko prest. rakel. 665 70 
37 83

Debagoiena. Emakume ardu-
ra ts u a  g a r b i ke ta  l a n a k  e ta 
nagusi edo ume zaintzarako 
eskaintzen da. gloria. 630 26 
13 28 / 943 79 13 88

Debagoiena. geriatria lagun-
tzaile titulua duen esperientzia-
dun emakumea gertu, nagusiak 
zein umeak zaintzeko edo gar-
biketa lanetarako. Lourdes. 652 
76 65 06

Debagoiena. pertsona ardu-
ratsua, nagusiak zaintzeko eta 
etxeak garbitzeko prest. 688 
80 32 03 / 943 53 37 00

Debagoiena. Neska euskaldu-
na prest pertsona nagusiak 
zaintzeko. gainera, klinika lagun-
tzaile titulua daukat. 646 38 
46 81 (itxaso)

Debagoiena. Emakume gazte 
esperientziaduna, pertsona 
nagusiak zaintzeko gertu. 679 
59 33 65

Debagoiena. bergara edo 
Arrasaten. garbiketa lanak egi-
teko,  umeak z aintzeko edo 
nagusiekin paseatzeko gertu, 
15:30etik 21:30era. deitu 677 
81 10 00 telefonora.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
umeak zaindu zein nagusiak 
zaintzeko gertu, orduka ere bai. 
663 65 78 43

Debagoiena. pertsona ardu-
ratsua nagusien zaintzarako 
edota etxeak garbitzeko. 688 
80 32 03 edo 943 53 37 00

Debagoiena. Emakume ardu-
ratsua gertu ume eta nagusiak 
zaindu edo orduka garbiketak 
egiteko. deitu 943 71 53 74 
(arratsaldez edo gauez) edo 695 
73 87 95 zenbakietara.

Debagoiena. pertsona helduen 
zaintza lanak eta bestelako 
garbiketa lanak egiteko gertu 
nago, baita tabernari edo zerbi-
tzari moduan lan egiteko ere. 
Autoa daukat. 654 24 13 27

Donostia. klase partikularrak 
lehen hezkuntza eta dbHko 
ikasleentzat. Esperientzia han-
diko irakaslea, heziketa berezian 
diplomaduna eta gizarte eta 
kultur antropologian lizentzia-
duna. 628 04 15 26.

Durango. Asteburuetarako lan 
bila nabil durangon edo bilbon. 
Erreferentziak. 699 77 57 21.

D u r a n g o .  i l e a p a i n t z a i l e a 
durango eta inguruetan lan 
egiteko prest. 600 666 417

Durango. Asteburuetarako lan 
bila nabil, tabernan lan egiteko 
edo beste edozein lanerako. 
kotxea daukat. 656 750 534

Durango. Lanaldi osoan edo 
orduka aritzeko lan bila nabil, 
pertsona nagusien zaintzan edo 
garbiketan. Erreferentzia onak. 
650 61 01 94.

Durango. garbiketan, ume edo 
nagusiak zaintzen aritzeko lan 
bila nabil. goizetan 09:30 14:00 
eta 18:00 21:00. Erreferentzia 
onak. 681 21 82 30

Durango. Neska bat behar dugu 
8 urteko alaba goizean eskolara 
eramateko astearteetan eta 
ostegunetan. 625 70 98 46 

Durango. Neska gazte bat, 
garbiketa lanak egiteko eskain-
tzen da arratsaldetan. interesa-
tuak deitu,615 71 62 32

eibar. 40 urteko neska bat prest 
dago umeak zaintzeko, etxeak 
garbitzeko eta tabernetan zer-
bitzari moduan lan egiteko, 
goizez. bai Eibarren, Elgoiba-
rren... 615 79 32 86. Eskerrik 
asko!

emakume gaztea pertsona 
nagusiak zaintzeko gertu. Espe-
rientziaduna.Arrasaten, Aretxa-
baletan,Eskoriatzan, Oñatin 
edota bergaran egingo luke lan. 
679 59 33 65

5. irakaskuntza

501. jaso

arrasate. gitarra eskolak jaso-
ko nituzke . 657 71 74 82 

bergara. goi mailako sarrera 
proba bat egiteko, matematika 
eskola partikularrak emateko 
prest dagoen pertsona euskaldun 
bat behar dut. 685  75 91 72

oñati. Oñati. 3. dbhko eskola 
partikularrak jasoko nituzke. 617 
35 63 53

 
502. eMan

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

arrasate. Neska gazte euskal-
duna lehen hezkuntzako ikasleei 
ikasketetan laguntza emateko 
prest. 616 32 73 08

arrasate. Eskola partikularrak 
ematen dira. goimailako ingenia-
ri industriala. Matematika, fisika, 
kimika, teknologia, marrazketa... 
maila guztiak, unibertsitatea 
barne. 630 71 35 83

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

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

bergara. bergaran frantseseko 
eskola partikularrak ematen 
ditut. 679 74 00 61

bergara.  dbH eta batxiler 
mailetan eskola partikularrak 
e m a te ko  n es ka  es ka i n t ze n 
da.630 83 67 19

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

Debagoiena. Eskola partiku-
larrak. Lehen hezkuntzako ira-
kaslea eskola partikularrak 
emateko prest. rakel. 665 70 
37 83

gitarra eskola partikularrak 
Durangon. gitarra eskola 
partikularrak durangon. Elektri-
koa, akustikoa, rocka, bluesa, 
jazza, funka eta abar. Eskalak, 
akordeak, erritmoa, teknikak, 
inprobisazioa, irakurketa. 650 
17 22 85

ingeles eskolak. Haur edo 
gaztetxoei ingeleseko eskola 
partikularrak emateko gertu. 
Ordutegi malgua. Esperientzia 
handiko neska. Taldeka nahiz 
banaka. 15 euro/ordua (banaka). 
Arrasate edo inguruak. Alema-
niera eta eskola laguntza ere 
eskeintzen da. deitu konprome-
zurik gabe. 635 12 87 82

 

6. Motorra

601. salDu
audia salgai. Audia salgai. 
285.000 km. 1.950 €. Egoera 
onean dago. 686 79 80 30

Opel Zafira salgai. Aire giro-
gailua, 2.0 dti, 100 zaldi poten-
tzia, 4 airbag, llantak, 4 kristal-
j a so g a i l u  e l e k t r i ko ,  i t x i e ra 
bateratua, lagundutako direk-
zioa, atzerako ispilu elektrikoak, 

irrati-cd-a, barruko ordenagailua, 
abs, tcs, lainoaren aurkako 
argiak, kristal tindatuak, 7 toki, 
matrikulatuta: 5/02/2005. 
100.000 km. 6500 euro deitu 
663 93 60 26 telefonora edo 
idatzi mezu bat alanda@mon-
dragon.edu e-postara:

peugeot 206 xs hdi 2.0. 
gehigarri guztiak ditu, ekipa-
mendu guztia, gris metalizatua, 
aluminiozko hagunak ditu... 
Lehen eskukoa da, kolpe gabekoa 
eta oso ondo zaindua. 650 27 
48 80.

opel vivaro salgai. Opel 
Vivaro 1.9. Cdti. Egoera onean 
dagoen furgoneta salgai. Ohea, 
mahaia, armairuak eta kortinak. 
2005. urtekoa, 115 zaldi, 5 toki 
eta 120.000 km. deitu 665 737 
605 telefonora.

Yamaha jog scooter bat 
salgai. Yamaha jog motorra 
salgai. 2.000 km. iata pasatuta. 
Ezer aldatu barik, dena originala. 
beti egon da garajean. idatzi 
mezu bat stratokaster@gmail.
com e-postara edo deitu 650 
17 22 85  telefono zenbakira.

7. aniMaliak

701. salDu
artzai txakurra salgai. zortzi 
hilabeteko artzai txakur arra 
salgai. uletsua eta polita da. 655 
71 39 27

bi indioilar ekologiko salgai. 
bi indioilar ekologiko salgai. 
18-20 kilokoak. 200 euro. 669 
41 69 46

zaldi arabiarra eta moxal 
emea salgai. dokumentazioa-
rekin. 675 70 85 74

703. eMan
4 txakurkuma oparitzen 
dira. Laurak dira emeak eta hile 
bete dute. bat,beltz-beltza da, 
bigarrena beltza zuri apur bate-
kin, hirugarrena kanela kolorea 
eta laugarrena hiru koloreak 
nahastuta. jabea behar dute 
lehen bailehen. ikusi nahi izanez 
gero, ez dago arazorik. Lekeition 
daude.  94 684 09 82 //609 
42 53 27 (Elbi gatik galdetu)
amaiyi@hotmail.com (Amaia)

 

8. Denetarik

801. salDu
4 erradiadore elektriko 
salgai, junkers markakoak. 
4 erradiadore elektriko salgai 

(igorle termoelektrikoak)junkers 
markakoak. Hauetako bat komu-
neko toalla-euskarria da. denak 
programatu daitezke. 3 erradia-
dorek 2 urte dituzte, eta besteak 
urtebete. Egora onean daude. 
Eskaintza paregabea. 659 42 
58 90. Ainara 

altzariak salgai. dekorazio 
aldaketagatik salgai: bi lekuko 
sofa-ohea, ikeako mahaia eta 
philips telebista, 19 hazbetekoa, 
dvd eta guzti. gazte lokaletarako 
paregabeak. Oso merke eta 
egoera onean. deitu 17:30etik 
aurrera 619 81 70 72

bizikleta salgai. Conor bizi-
kleta saltzen dut. Egoera onean, 
bizikleta oso ona omen da ta 
gareztia baina saltzea beharrez-
koa dut. 606 74 42 37.

bizikletarako kaskoa. giro 
encinal sport modeloa. Estrei-
natzeke.  g orria eta beltza. 
Eguzkitako biserarekin. Erosoa, 
arina, doigarria. dendan 71 euro 
balio du, eta nik 55 euroan sal-
tzen dut. 639 29 40 11

egongela osoa salgai. 2 sofa, 
altzaria, 3 mahai, 4 aulki, 3 
lanpara eta alfonbra, dena berria 
bezala, sofak ezik. prezioa 450 
euro. 685 73 25 30

egongelako altzariak. Estilo 
klasiko-baserrikoa. Armairua, 
ontzitegia eta erdiko mahaitxoa. 
Egoera oso onean. debagoie-
nean. interesa duzuenok, deitu 
zenbaki honetara, eta galdetu 
anegatik. 653 70 45 47.

egongelako altzariak eta 
osagarriak. Egongelako altza-
riak eta osagarriak saltzen dira. 
prezio negoziagarria. deitu 948 
46 06 37ra. 

erretroproiektorea. 42 haz-
beteko erretroproiektorea sal-
tzen dut, 250 euroan. Egoera 
oso onean. 658-72 09 87

gitarra akustikoa eta midi 
teklatua salgai. Takamine 
(g-series 530 etc... urdina) 
salgai, berri-berria eta gutxi 
erabilia. berri, 530 euro balio 
ditu eta nik 350 euroan eskain-
tzen dut. Teklatua oxigen 49 
hirugarren generaziokoa saltzen 
dut, hau ere berri-berria. Erosi 
berri 125 euro balio ditu eta nik 
75 euroan eskaintzen dut. Olen-
tzeroren hankazartzeak beste 
batentzat onuragarri izan daite-
zen... 677 78 31 56

Marrazketarako mahaia. 
plano edota marrazkiak egiteko 
mahaia. Aparejadore edo arqui-
tektoarentzako modukoa. ple-
gatu egiten da eta zutik jartzen 
da. 686-11 67 02

Manikiak azkoitian. gizonez-
ko manikiak salgai. berri-berriak 
daude, ez erabiltzeagatik saltzen 
ditugu. 50 eurotan bakoitza. Hiru 
maniki ditugu saltzeko. Harre-
manetarako: 690-67 43 15

Mp3a. Samsung yp-q2 jab. 
Erabili gabea. beltza. Samsung
-en bermea indarrean. 50 euro. 
639-29 40 11

nespresso kafe makina.. 
Essenza delonghi automaticaÈ 
modeloa. beltza eta zilar kolore-
koa. berria. Abendura arteko 
bermearekin. dendan 149 euro 
balio du, eta nik 90euroan sal-
tzen dut. 639 29 40 11

ohe berria salgai. 1,35eko 
forjako ohea, 2 gau-mahai, 2 
lanpara, nordikoa, izarak, kol-
txoia, somierra... dena estreina-
tzeke, oso-oso polita da. Etorri 
ikustera konpromisorik gabe. 
Furgonetarik ez badaukazu, 
galde egidazu! 606 21 37 18

ordenagailu pantaila salgai.  
Samsung 75 euro 17 hazbete, 
egoera onean. 680-61 96 99.

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

Reflex digitala, Nikon D80 
+ nikkor 18-200 vr. Hiru urte 
eta erdiko argazki kamera digi-
tala (Nikon d80 10mpix) eta 
objektiboa (Nikkor 18-200vr) 
salgai, egoera onean. 375+ 400 
euro. Arrazoia: formatu aldaketa. 
679-90 79 97

snow taula burton custom. 
1,56 + burton fijazioak (m). 
Egoera onean. 190 euro. 630
-65 04 03

snow taula salgai. Atomic 
tika modeloa, neskendakoa. 1,44 
neurrikoa. behin bakarrik erabilia. 
Egoera oso onean. Harremane-
tarako: 679-09 33 34. 

 
803. eMan

armairua. Hiru ateko armairua 
ematen dut opari. Arrunta da, 
baina berri dago. (gaizka) 653
-70 84 09.

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

sofak hartuko genituzke 
doan. Arrasateko gazte txoko-
koek botatzeko dituzuen sofak 
hartuko genituzke zuen etxee-
tan. Harremanetarako deitu 
6 8 8 - 6 8  4 9  4 4  t e l e f o n o  
zenbakira.

805. trukatu
b i z i k l e ta .  N e u r r i  h a n d i ko 
2002ko mTb bat (1,90 metro 
inguruko pertsona) aldatu nahi 
dut errepideko bizikleta batega-
tik (neurri handia). Conor WrC 
2 , aurreko suspentsioa, pedal 
automatikoak, nahiko erabilia 
baina kubiertak, bielak eta koroak 
berriak dauzka. Erabiltzeko 
m o d u a n .  d a g o e n e ko  m a i l a 
ertaineko errepideko bizikleta 
baten bila nabil. deitu 648 70 
02 07  telefonora.

 
806. galDu

argazki kamara.  galdu da 
Aretxabaletan. Beltza, Fujifilm 
etxekoa, funda eta guzti. Aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki honetara 
mesedez. Eskerrik asko.639 99 
33 34.

nikon argazki kamara etxa-
rrin. Nikon argazki makina beltza 
galdu zen urtarrilaren 15ean 
etxarri  aranatzen, xapatero 
tabernaren inguruan. Opatu 
duenak hots egin dezala 678-30 
11 36 telefonora. 

irakurtzeko betaurrekoak 
galdu. Abenduaren 9an, egue-
na, galdu nituen bergarako 
industrialdetik kiroldegirako 
bidean. Aurkitu badituzu, deitu 
zenbaki honetara, mesedez. 
943-76 28 35.

lepokoa galdu etxarri ara-
natzen. Lepokoa galdu zen 
etxarri aranatzen aurreko astean. 
Euskal herriko mapa dauka eta 
atzean luciene eta daniel jartzen 
du. Opatu duenak dei dezala 
687-63 44 22ra. 

ume baten baserritarjan-
tzia galdu da. joan den oste-
gunean, hilak 13, urtebeteko 
neskatilaren baserritar jantzia 
galdu genuen iturriotz kaletik 
sebero altube bitartean. Norbai-
tek aurkitu badu, deitu mesedez 
hurrengo zenbakira: 605-77 57 
38. Eskerrik asko

807. aurkitu

giltzak etxarri aranatzen. 
2 giltza topatu dituzte etxarri
-aranatzen. C. d. Lagun artea 
lakuntza giltzarria dauka. galdu 
dituenak beleixe irratian jaso 
ditzala.

 

9. harreManak

901. harreManak

lagun bila nabil zarautzen. 
Lagun bila nabil zarautz zumaia 
ingurukoa kirola, arrantzan, 
mendira joan etb disfrutatzeko.... 
699-14 03 85. 

904. bestelakoak

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

gasteizera egunero deba-
goienetik. Egunero gasteizera 
autoan joaten naiz. 09:00etan 
gasteizen egoten naiz,  eta 
13:00etan bueltatzen naiz. 
joateko bakarrik, edo bueltatze-
ko aukera. 690-19 82 79.

sarriguren - komarka ii. 
Autorik gabeko mutil bat naiz. 
Sarriguren - komarka ii indus-
trialdea ibilbidea egin beharko 
n u ke  l a n - e g u n e ta n ,  a u toz . 
08:30 aldera atera / 17:30ean 
bueltatu. gastuak partekatzeko. 
670-96 96 56 - Alfonso 

za ra u t z a  l a n e g u n e ta n . 
Tolosaldetik edota goierritik 
zarautza autoz joateko jende 
bila. irten, 7etatik 8etarako 
tartean; handik, bueltan, 15eta-
tik 16etara.  688-60 67 15. 

gitarrista baten bila.  La 
madriguera (rock-urbano) tal-
dea gara, eta gitarrista serio 
baten bila gabiltza. behar dugun 
gitarrista denbora izan behar du 
entseiu eta kontzertuak emate-
ko.  Harremanetarako begiratu 
myspace orria: www.myspace.
com/losmadriguera edo deitu 
zenbaki hauetara:680 48 94 
38 (Andoni) edo 646 61 63 29 
(juantxu).

sagardotegira irteera. mar-
txoaren 12an sagardotegira 
joateko autobusa betetzeko 
jende bila gabiltza debagoie-
nean. dagoeneko 15 pertsona 
gaude. Asmoa bazkaltzeko joa-
tea eta arratsaldean Hernanin 
egon ondoren gau aldean etxera 
bueltatzea da. deitu 686 28 76 
80 edo 943 76 59 21 

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

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: 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

aRetxabaleta
Tabernarako 
pertsona bat 

behar da. Euskara 
baloratuko da.
943 03 66 61
650 22 74 51
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1. etxebizitzak

101. salDu
aramaio. Etxebizitza saldu edo 
errentan ematen da. Hiru logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. 
Oso argitsua. 620 59 86 55 / 
658 72 52 70

aretxabaleta. duplex atikoa. 
125 metro koadrokoa. 60 metro-
ko terraza eta 30 metroko gara-
jea. Egongela handia, hiru logela 
eta atikora arteko igogailua. zoru 
erradiatzaile bidezko berokuntza. 
Ate irristagarriak sukalde, egon-
gela eta terrazarako leihoan. Oso 
argitsua. beste etxebizitza bat 
onar dezakegu ordainketarako. 
670 37 64 01

bergara. martzial Agirre kalean 
105 metro koadroko etxebizitza 
salgai. Laugarren solairuan. 
Sukaldea, egongela, lau logela 
eta bi bainugela. 30 metroko 
garajea eta 11 metroko ganba-
rarekin. 608 15 45 25

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. pisu ederra salgai 
martxoaren 8ko kalean. 3 urte 
ere ez ditu eta oso polita dago 
jarrita. 80 m2 ditu, bi logela, bi 
komun, oso polita den sukalde 
berria eta saloi ederra. pisu osoa 
inguratzen 90m2-ko terraza 
itzela. pisu osoak kanpora ema-
ten du, komun batizan ezik, eta 
orientazioa paregabea da. bera-
rekin batera 30m2-ko garajea 
saltzen da. 637 41 64 38

elorrio. 65 m2-ko etxe berri bat 
salgai buzkantz kalean. 2 logela, 
komun 1, sukalde-egongela eta 
ganbara ederra. igogailuarekin 
eta prest bizitzera sartzeko. 
kokapen oneko etxe polit eta 
eguzkitsua. prezio ona. Telefo-
noa: 94 682 12 34 

etxarri-aranatz. Etxe handi 
eta argitsua eskuragarri. bere-
zitasun interesgarriak dituen 
etxebizitza. Erabat jantzia, 
bizitzera sartzeko moduan. 
berogailua, biltegia eta traste-
lekua ere baditu. Herrigunean 
egonda ere, lasaitasuna eta 
intimitatea baditu. zatoz ikus-
tera! 678 38 49 52

oñati. 60 metroko etxebizitza 
salgai San Lorentzon. bi logela, 
komun bat eta sukalde-egonge-
la. jantzia eta berritua. 192.000 
e u r o ,  n e g o z i a g a r r i .  d e i t u 
20:00ak eta 22:00ak artean, 
mesedez. 699 78 47 49

oñati. kalebarrian 71 metroko 
etxebizitza salgai. bi logela, 
sukaldea, egongela eta komuna 
guztiz hornituak. patio erabilga-
rria, ganbara eta garaje itxia. 
prezio ona. 665 71 77 98

oñati. 84 metroko etxe ederra 
salgai. 3 gela, 2 komun, sukaldea 
eta egongela handia. gainera, 
32 metroko lorategia dauka, 
garaje itxia eta ganbara. Leku 
aproposean dago, denda eta 
ikastetxea ondoan baitauzka. 
ingurune lasaia eta erdigunea 5 
minutura dago. deitu 678 71 36 
97  telefonora.

oñati. 85 m2ko etxebizitza 
salgai obispo otaduy kaleko 13. 
Ean, 2. Solairuan. Sukaldea, hiru 
logela, komuna eta egongela. 
dena jantzia eta oso eguzkitsua. 
zuzenean bizitzera sartzeko 
moduan. 169.000 euro. deiut 
659 05 11 57 / 630 52 17 89 
telefono zenbakietara.

oñati. Etxebizitza salgai kele-
barrian. 80 metro koadro. 9 urte. 
Hiru logela, bi komun, sukaldea 
eta egongela handia. igogailua. 
Altzariz hornitua. garajea auke-
ran. 622 42 83 18

jaka. jaka erdigunean, altzariz 
guztiz hornituriko apartamentua 
salgai. garaje eta trasteroarekin. 
667 49 25 57 

 
103. errentan eMan

arrasate. Apartamentua ema-
ten da errentan erdialdean. 
berokuntza zentralarekin. 350 
euro. 628 22 45 09

Debagoiena. Etxebizitza bi 
ematen dira errentan. bata 
aramaion eta bestea arrasaten. 
647 22 09 38

elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai elorrion. Logela, komu-
na eta sukalde-egongela. igo-
gailua ere badu eta prest dago 
bizitzera sartzeko... Oso polita. 
606 04 38 35

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

 
104. errentan hartu

altsasu. ikasle batek etxe, 
apartamentu edo logela bat 
alokatu nahi du Altsasun, bi 
hilabeterako (maiatza eta ekai-
na). 948 46 72 15 eta 620 32 
10 83. 

arrasate. Arrasatear neska 
langile eta arduratsuak etxebi-
zitza hartuko luke errentan 
arrasate erdialdean. 500 euro 
arte ordainduko nuke. mila esker. 
iraia. 606 74 42 37

arrasate. Etxebizitza errentan 
hartu nahi dut arrasaten, gehienez 
550 euro ordainduta. interesa 
duzuenok deitu telefono honeta-
ra. (Nabit) 667 84 47 94

azpeitia. Azpeitian edo ingu-
ruan etxe bat alokatu nahi nuke. 
kontaktua: anampiriz@gmail.
com edo 635 75 29 56.

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

bergara. Etxebizitza baten bila 
nabil alokairuan hartzeko. Hiru 
logela izatea beharko nuke. gilber-
to da nire izena. 654 24 13 27.

bergara. Etxebizitza errentan 
hartuko nuke. 2 edo 3 logelare-
kin. 677 77 22 31

bilbo. Neska langilea naiz ta 
bilbon edo inguruan pixu bila 
nabil, apartamentua, atikoa, 
estudioa.... Oso oso ondo zain-
duko dut! eraitz@gmail.com 
626 86 67 36

elorrio. Altzariz jantzitako pisu 
bila nabil Elorrion, alokatzeko. 
94 658 21 91

iurreta. Lagun bi alokatzeko 
pisu bila dabiltza iurretan edo 
durangon. Etxea jantzita. 675 
70 88 27

 
105. etxeak osatu

arrasate. Arrasaten edo Are-
txabaletan logela bila nabil. 
ikaslea naiz. 689 18 04 12

arrasate. Logela ematen da 
errentan erdigunean. deitu 648 
86 05 49 telefonora.

arrasate. pertsona bat behar 
dugu Erguin aldean etxebizitza 
osatzeko. ignacio. deitu 670 59 
73 62 telefonora.

arrasate. Logela ematen da 
errentan, sukaldea eta egonge-
la erabiltzeko eskubidearekin. 
666 68 00 04

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu errentan. 630 
71 35 83

arrasate. Logela hartuko nuke 
errentan, kontratuarekin. Ordain-
tzeko arduratsua naiz. 666 21 
88 95 / 943 79 74 13

arrasate. Logela bat ematen 
da errentan erdigunean. 648 86 
05 49

bergara. gela bat alokatuko 
nuke. 652 74 67 15

bergara. bi logela ematen dira 
errentan bolun, prezio onean.  
645 67 79 75

bergara. Ozaetan, etxea osatu 
nahi nuke.606 63 19 91.

bergara. Logela ematen da 
errentan, sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin. 650 62 12 
94/943 08 22 60

bergara. Etxebizitza osatzeko 
pertsona behar da, sukaldea 
erabiltzeko eskubidearekin. 
bolun. 670 85 86 68

Donostia. gela bat alokatzen da 
neska batentzat. 943 65 16 92

iruñea. iruñean neska bat behar 
dugu etxe bat osatzeko. prezioa: 
200 euro, gastu guztiak barne 
daude. interesa duenak dei 
dezala 628 04 38 53 telefono 
zenbakira.

Muxika. gela  handi bat erren-
tan ematen dut armarioduna, 
txalet adosatu batean. Lorategi 
eta aparkaleku propioak ditu. 
interneteko  eta kableko telebis-
tarako konexio. gasoleo kalefak-
z i o a  e t xe  o so a n .  S u k a l d e a 
(guztiz hornitua) eta egongela
-jangela(telebistaduna) erabil-
tzeko eskubidearekin. zonaalde 
lasaia eta ondo komunikatua. 
gernikatik hiru km-ra eta gerni-
karako eta mungiarako autobus 
geltokitik 50 m-ra.280 € gas-
tuak barne. interesa duenak dei 
dezala 685 73 27 90 telefono 
zenbakira

oñati. Etxebizitza osatzeko 
pertsona bat edo bi behar dira. 
deitu 18:00etatik aurrera zen-
baki honetara: 653 74 87 51

 2. garajeak

203. errentan eMan
arrasate. garaje itxia ematen 
da errentan uarkapen, erosteko 
aukerarekin. 615 73 98 30 edo 
943 24 53 57

bergara. garaje itxi bat ematen 
da errentan ibargarai kalean.  
679 74 00 61

Durango. plateruen plazan 
garajea alokatzen da. durangon. 
65 euro hileko. 635 73 57 59. 
josu

etxarri-aranatz. garaje par-
tzela alokatzen da Etxarri Ara-
nazko plaza aldean.Telefonoa: 
652 26 28 18. 

204. errentan hartu
elorrio. Furgoneta bat sartzen 
den garaje baten bila nabil Eelo-
rrion, alokatzeko. deitu 679 66 
63 31 telefono zenbakira.

 3. lokalak

303. errentan eMan
arrasate. Lokala ematen da 
errentan San Andres auzoan. 
musika taldeek entseatzeko 
egokia. 690 95 45 47

i u r re ta .  pa b i l o i a  a l o ka g a i 
arriaundiko industrialdean. 150 
m2 beheko solairua. 120 m2 
goiko solairua. 657 79 45 52.

 

4. lana

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

bergara. Emakume euskaldun 
bat behar da ume bat zaintzeko. 
669 70 89 36

elorrio. Haur hezkuntza ukatu 
duen 20 urteko neska euskaldun 
bat, aste barruan etxeko lanak 
egiteko edota umeak zaintzeko 
prest. 666 19 75 68. 

 
402. eskaerak

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

arrasate. bergara edo Arrasa-
te. mutila gertu sukalde lagun-
tzaile, zerbitzari, garbiketan edo 
nagusiak zaintzen jarduteko. 
Esperientziaduna eta legezko 
paperekin. 634 84 41 94 

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

arrasate. Hemengo neska 
prest etxeak garbitzeko, umeak 
zaintzeko eta beste edozein 
lanetarako; orduka ere bai. 659 
55 27 16

arrasate. Nagusi eta umeak 
zaindu eta garbiketa lanak egin-
go nituzke. gauez zein egunez. 
618 14 71 34

arrasate. Neska euskalduna, 
haur hezkuntza ikasketak buru-
tutakoa, umeak zaintzeko gertu. 
Esperientziaduna. deitu 615 76 
19 82 zenbakira.

arrasate. Arrasaten, Aretxaba-
letan edo bergaran lan egingo 
nuke arratsaldeetan, pertsona 
nagusiak zaintzen edo bestela-
ko lanak egiten. Erizain lagun-
tzaile ikasketak egiten nabil. 
689 18 04 12

aretxabaleta. Eskarmentudun 
emakumea gertu adinekoak 
zaintzeko. Egunez zein gauez. 
943 53 33 92

azpeitia. bi emakume, helduak 
zaintzeko prest. geriatriako 
titulua daukagu. 695 74 88 35 
eta 647 72 23 36 edo idatzi 
mezu bat posta elektronikoa: 
loreaig83@hotmail.com 

azpeitia. Neska arduratsua, haur 
hezkuntzako teknikari eta begira-
le tituluduna, arratsaldetan haurrak 
zaintzeko eskaintzen da azpeiti 
inguruan. 646 56 49 22

azpeitia. Laguntza behar duten 
ikasle edo gurasoek dei dezate-
la 615 79 37 70 telefonora.

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

bergara. Orduka lan egingo 
nuke. geriatria titulua daukat. 
Esperientziaduna. 650 62 12 
94 /943 08 22 60

bergara. bergaran, mutil gaz-
te bat edozein lan egiteko gertu. 
Autoa dut. 654 24 13 27

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

bergara. Esperientziadun 
neska etxeko lanak egiteko eta 
umeak zaintzeko gertu. 665 75 
41 32

bergara. bertako neska gertu 
asteburuetan nagusiak zaintze-
ko. 637 18 07 23

bergara. garbiketa lanetarako 
eta pertsona edadetuen zaintza 
lanak egieko gertu nago. 691 03 
25 02

bergara edo arrasate. gertu 
garbiketa lanak egiteko, umeak 
zaintzeko edo nagusiekin pasea-
tzeko, 15:30etik 21:30era. 677 
81 10 00

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

Debagoiena. geriatria lagun-
t z a i l e a  p e r t s o n a  n a g u s i a k 
zaintzeko gertu. baita gaixoak 
ospitalean zaintzeko ere, gauak 
arne. 08:00etatik 15:00etara 
edo 20:00etatik 08:00etara 
egingo nuke lan. mirian. 646 05 
58 88  edo 943 79 79 49

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 boliviarra 
gertu, nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa lanetarako. Orduka 
zein etxean bertan bizi izaten. 
Legezko paperak eta esperien-
tzia daukat. 618 14 71 34.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusi edo umeak zain-
tzen, etxeak garbitzen zein 
sukalde laguntzaile lanetan 
jarduteko. 600 81 99 34

Debagoiena. Haur eta gazte-
txoei ingeleseko eskola partiku-
larrak emateko gertu. Ordutegi 
malgua. Esperientzia handiko 
neska. Taldeka nahiz banaka. 15 
euro/ordua (banaka). Arrasate 
edo inguruak. Alemana eta 
eskola laguntza ere eskaintzen 
da. deitu konpromisorik gabe! 
635 12 87 82

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusi edo umeak zain-
tzen, etxeak garbitzen zein 
sukalde laguntzaile lanetarako. 
661 00 46 55

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

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

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

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

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

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu lan egiteko, garbiketa 
lanetan, sukalde laguntzaile 
moduan edo pertsona nagusiak 
zaintzeko. 645 67 82 24/ 943 
08 11 07

Debagoiena. garbiketa lanak 
zein pertsona nagusien zainke-
ta lanak egiteko gertu nago. 
posible balitz bergaran, baina 
auto propioa daukat bailara 
osoan mugitzeko. gilberto da 
nire izena. 654 24 13 27

Debagoiena. gazte ardura-
tsuak, paperekin eta gidatzeko 
baimenarekin lan egingo luke. 
677 77 22 31

Debagoiena. Soldatzaile, 
margolari, mekanikari edo men-
dietan lan egiteko gertu. 645 67 
82 24 / 943 08 11 07

Debagoiena. 27 urteko mutil 
gaztea naiz eta lana bila nabil, 
edozein motatakoa, sukaldean 

eta obretan zein margotzen 
esperientzia handia daukat, 
baita ortuetan ere. pare bat ordu 
badira ere bai, beharrean baina-
go. deitu 689 68 56 81/ 606 
74 42 37 zenbakietara.

Debagoiena. mutil gaztea 
gertu auto- edo kamoi-gidari, eta 
mekanikari lanak egiteko. beste 
edozein lan egiteko ere gertu. 
(juan)671 15 97 13

Debagoiena. Neska edozein 
lan egiteko prest. deitu  600 81 
99 34 telefonora.

Debagoiena. gizona gertu 
edozein lan egiteko. deitu 647 
06 09 97 telefonora.

Debagoiena. Etxeak, lokalak 
eta lantokiak margotzen dituen 
3 urteko esperientziadun muti-
la naiz. Lan ona, azkarra eta 
merkea egiten dut, deitu galde-
tzeko lasai asko. paretak garbitu, 
masa heman eta margotzen 
ditut. deitu 648 68 24 30

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

Debagoiena. Esperientziadun 
dendari euskalduna, arropa 
denda zein bestelakoetan lan 
egiteko prest.650 13 74 93

Debagoiena. Neska gertu ume 
zein nagusiak zaintzeko edo 
garbiketa lanetan jarduteko. 
Etxean bertan bizitzen edo 
asteburu zein gauak egiteko 
gertu nago. Erreferentzia onak. 
606 72 28 76

Debagoiena. 22 urteko neska 
gertu etxeak garbitzeko zein 
pertsona nagusiak zaintzeko. 
Orduka lan egiteko edo etxean 
bizitzeko prest. 648 45 21 93

Debagoiena. 38 urteko ema-
kumea etxeak garbitzeko edo 
pertsona nagusiak zaintzeko 
gertu, orduka zein etxean bizi-
tzen. 633 59 23 19

Debagoiena. Esperientziadun 
neska umeak edo nagusiak 
zaintzeko prest. rakel. 665 70 
37 83

Debagoiena. Emakume ardu-
ra ts u a  g a r b i ke ta  l a n a k  e ta 
nagusi edo ume zaintzarako 
eskaintzen da. gloria. 630 26 
13 28 / 943 79 13 88

Debagoiena. geriatria lagun-
tzaile titulua duen esperientzia-
dun emakumea gertu, nagusiak 
zein umeak zaintzeko edo gar-
biketa lanetarako. Lourdes. 652 
76 65 06

Debagoiena. pertsona ardu-
ratsua, nagusiak zaintzeko eta 
etxeak garbitzeko prest. 688 
80 32 03 / 943 53 37 00

Debagoiena. Neska euskaldu-
na prest pertsona nagusiak 
zaintzeko. gainera, klinika lagun-
tzaile titulua daukat. 646 38 
46 81 (itxaso)

Debagoiena. Emakume gazte 
esperientziaduna, pertsona 
nagusiak zaintzeko gertu. 679 
59 33 65

Debagoiena. bergara edo 
Arrasaten. garbiketa lanak egi-
teko,  umeak zaintzeko edo 
nagusiekin paseatzeko gertu, 
15:30etik 21:30era. deitu 677 
81 10 00 telefonora.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
umeak zaindu zein nagusiak 
zaintzeko gertu, orduka ere bai. 
663 65 78 43

Debagoiena. pertsona ardu-
ratsua nagusien zaintzarako 
edota etxeak garbitzeko. 688 
80 32 03 edo 943 53 37 00

Debagoiena. Emakume ardu-
ratsua gertu ume eta nagusiak 
zaindu edo orduka garbiketak 
egiteko. deitu 943 71 53 74 
(arratsaldez edo gauez) edo 695 
73 87 95 zenbakietara.

Debagoiena. pertsona helduen 
zaintza lanak eta bestelako 
garbiketa lanak egiteko gertu 
nago, baita tabernari edo zerbi-
tzari moduan lan egiteko ere. 
Autoa daukat. 654 24 13 27

Donostia. klase partikularrak 
lehen hezkuntza eta dbHko 
ikasleentzat. Esperientzia han-
diko irakaslea, heziketa berezian 
diplomaduna eta gizarte eta 
kultur antropologian lizentzia-
duna. 628 04 15 26.

Durango. Asteburuetarako lan 
bila nabil durangon edo bilbon. 
Erreferentziak. 699 77 57 21.

D u r a n g o .  i l e a p a i n t z a i l e a 
durango eta inguruetan lan 
egiteko prest. 600 666 417

Durango. Asteburuetarako lan 
bila nabil, tabernan lan egiteko 
edo beste edozein lanerako. 
kotxea daukat. 656 750 534

Durango. Lanaldi osoan edo 
orduka aritzeko lan bila nabil, 
pertsona nagusien zaintzan edo 
garbiketan. Erreferentzia onak. 
650 61 01 94.

Durango. garbiketan, ume edo 
nagusiak zaintzen aritzeko lan 
bila nabil. goizetan 09:30 14:00 
eta 18:00 21:00. Erreferentzia 
onak. 681 21 82 30

Durango. Neska bat behar dugu 
8 urteko alaba goizean eskolara 
eramateko astearteetan eta 
ostegunetan. 625 70 98 46 

Durango. Neska gazte bat, 
garbiketa lanak egiteko eskain-
tzen da arratsaldetan. interesa-
tuak deitu,615 71 62 32

eibar. 40 urteko neska bat prest 
dago umeak zaintzeko, etxeak 
garbitzeko eta tabernetan zer-
bitzari moduan lan egiteko, 
goizez. bai Eibarren, Elgoiba-
rren... 615 79 32 86. Eskerrik 
asko!

emakume gaztea pertsona 
nagusiak zaintzeko gertu. Espe-
rientziaduna.Arrasaten, Aretxa-
baletan,Eskoriatzan, Oñatin 
edota bergaran egingo luke lan. 
679 59 33 65

5. irakaskuntza

501. jaso

arrasate. gitarra eskolak jaso-
ko nituzke . 657 71 74 82 

bergara. goi mailako sarrera 
proba bat egiteko, matematika 
eskola partikularrak emateko 
prest dagoen pertsona euskaldun 
bat behar dut. 685  75 91 72

oñati. Oñati. 3. dbhko eskola 
partikularrak jasoko nituzke. 617 
35 63 53

 
502. eMan

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

arrasate. Neska gazte euskal-
duna lehen hezkuntzako ikasleei 
ikasketetan laguntza emateko 
prest. 616 32 73 08

arrasate. Eskola partikularrak 
ematen dira. goimailako ingenia-
ri industriala. Matematika, fisika, 
kimika, teknologia, marrazketa... 
maila guztiak, unibertsitatea 
barne. 630 71 35 83

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

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

bergara. bergaran frantseseko 
eskola partikularrak ematen 
ditut. 679 74 00 61

bergara.  dbH eta batxiler 
mailetan eskola partikularrak 
e m a te ko  n es ka  es ka i n t ze n 
da.630 83 67 19

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

Debagoiena. Eskola partiku-
larrak. Lehen hezkuntzako ira-
kaslea eskola partikularrak 
emateko prest. rakel. 665 70 
37 83

gitarra eskola partikularrak 
Durangon. gitarra eskola 
partikularrak durangon. Elektri-
koa, akustikoa, rocka, bluesa, 
jazza, funka eta abar. Eskalak, 
akordeak, erritmoa, teknikak, 
inprobisazioa, irakurketa. 650 
17 22 85

ingeles eskolak. Haur edo 
gaztetxoei ingeleseko eskola 
partikularrak emateko gertu. 
Ordutegi malgua. Esperientzia 
handiko neska. Taldeka nahiz 
banaka. 15 euro/ordua (banaka). 
Arrasate edo inguruak. Alema-
niera eta eskola laguntza ere 
eskeintzen da. deitu konprome-
zurik gabe. 635 12 87 82

 

6. Motorra

601. salDu
audia salgai. Audia salgai. 
285.000 km. 1.950 €. Egoera 
onean dago. 686 79 80 30

Opel Zafira salgai. Aire giro-
gailua, 2.0 dti, 100 zaldi poten-
tzia, 4 airbag, llantak, 4 kristal-
j a so g a i l u  e l e k t r i ko ,  i t x i e ra 
bateratua, lagundutako direk-
zioa, atzerako ispilu elektrikoak, 

irrati-cd-a, barruko ordenagailua, 
abs, tcs, lainoaren aurkako 
argiak, kristal tindatuak, 7 toki, 
matrikulatuta: 5/02/2005. 
100.000 km. 6500 euro deitu 
663 93 60 26 telefonora edo 
idatzi mezu bat alanda@mon-
dragon.edu e-postara:

peugeot 206 xs hdi 2.0. 
gehigarri guztiak ditu, ekipa-
mendu guztia, gris metalizatua, 
aluminiozko hagunak ditu... 
Lehen eskukoa da, kolpe gabekoa 
eta oso ondo zaindua. 650 27 
48 80.

opel vivaro salgai. Opel 
Vivaro 1.9. Cdti. Egoera onean 
dagoen furgoneta salgai. Ohea, 
mahaia, armairuak eta kortinak. 
2005. urtekoa, 115 zaldi, 5 toki 
eta 120.000 km. deitu 665 737 
605 telefonora.

Yamaha jog scooter bat 
salgai. Yamaha jog motorra 
salgai. 2.000 km. iata pasatuta. 
Ezer aldatu barik, dena originala. 
beti egon da garajean. idatzi 
mezu bat stratokaster@gmail.
com e-postara edo deitu 650 
17 22 85  telefono zenbakira.

7. aniMaliak

701. salDu
artzai txakurra salgai. zortzi 
hilabeteko artzai txakur arra 
salgai. uletsua eta polita da. 655 
71 39 27

bi indioilar ekologiko salgai. 
bi indioilar ekologiko salgai. 
18-20 kilokoak. 200 euro. 669 
41 69 46

zaldi arabiarra eta moxal 
emea salgai. dokumentazioa-
rekin. 675 70 85 74

703. eMan
4 txakurkuma oparitzen 
dira. Laurak dira emeak eta hile 
bete dute. bat,beltz-beltza da, 
bigarrena beltza zuri apur bate-
kin, hirugarrena kanela kolorea 
eta laugarrena hiru koloreak 
nahastuta. jabea behar dute 
lehen bailehen. ikusi nahi izanez 
gero, ez dago arazorik. Lekeition 
daude.  94 684 09 82 //609 
42 53 27 (Elbi gatik galdetu)
amaiyi@hotmail.com (Amaia)

 

8. Denetarik

801. salDu
4 erradiadore elektriko 
salgai, junkers markakoak. 
4 erradiadore elektriko salgai 

(igorle termoelektrikoak)junkers 
markakoak. Hauetako bat komu-
neko toalla-euskarria da. denak 
programatu daitezke. 3 erradia-
dorek 2 urte dituzte, eta besteak 
urtebete. Egora onean daude. 
Eskaintza paregabea. 659 42 
58 90. Ainara 

altzariak salgai. dekorazio 
aldaketagatik salgai: bi lekuko 
sofa-ohea, ikeako mahaia eta 
philips telebista, 19 hazbetekoa, 
dvd eta guzti. gazte lokaletarako 
paregabeak. Oso merke eta 
egoera onean. deitu 17:30etik 
aurrera 619 81 70 72

bizikleta salgai. Conor bizi-
kleta saltzen dut. Egoera onean, 
bizikleta oso ona omen da ta 
gareztia baina saltzea beharrez-
koa dut. 606 74 42 37.

bizikletarako kaskoa. giro 
encinal sport modeloa. Estrei-
na t zeke.  gorria eta beltz a. 
Eguzkitako biserarekin. Erosoa, 
arina, doigarria. dendan 71 euro 
balio du, eta nik 55 euroan sal-
tzen dut. 639 29 40 11

egongela osoa salgai. 2 sofa, 
altzaria, 3 mahai, 4 aulki, 3 
lanpara eta alfonbra, dena berria 
bezala, sofak ezik. prezioa 450 
euro. 685 73 25 30

egongelako altzariak. Estilo 
klasiko-baserrikoa. Armairua, 
ontzitegia eta erdiko mahaitxoa. 
Egoera oso onean. debagoie-
nean. interesa duzuenok, deitu 
zenbaki honetara, eta galdetu 
anegatik. 653 70 45 47.

egongelako altzariak eta 
osagarriak. Egongelako altza-
riak eta osagarriak saltzen dira. 
prezio negoziagarria. deitu 948 
46 06 37ra. 

erretroproiektorea. 42 haz-
beteko erretroproiektorea sal-
tzen dut, 250 euroan. Egoera 
oso onean. 658-72 09 87

gitarra akustikoa eta midi 
teklatua salgai. Takamine 
(g-series 530 etc... urdina) 
salgai, berri-berria eta gutxi 
erabilia. berri, 530 euro balio 
ditu eta nik 350 euroan eskain-
tzen dut. Teklatua oxigen 49 
hirugarren generaziokoa saltzen 
dut, hau ere berri-berria. Erosi 
berri 125 euro balio ditu eta nik 
75 euroan eskaintzen dut. Olen-
tzeroren hankazartzeak beste 
batentzat onuragarri izan daite-
zen... 677 78 31 56

Marrazketarako mahaia. 
plano edota marrazkiak egiteko 
mahaia. Aparejadore edo arqui-
tektoarentzako modukoa. ple-
gatu egiten da eta zutik jartzen 
da. 686-11 67 02

Manikiak azkoitian. gizonez-
ko manikiak salgai. berri-berriak 
daude, ez erabiltzeagatik saltzen 
ditugu. 50 eurotan bakoitza. Hiru 
maniki ditugu saltzeko. Harre-
manetarako: 690-67 43 15

Mp3a. Samsung yp-q2 jab. 
Erabili gabea. beltza. Samsung
-en bermea indarrean. 50 euro. 
639-29 40 11

nespresso kafe makina.. 
Essenza delonghi automaticaÈ 
modeloa. beltza eta zilar kolore-
koa. berria. Abendura arteko 
bermearekin. dendan 149 euro 
balio du, eta nik 90euroan sal-
tzen dut. 639 29 40 11

ohe berria salgai. 1,35eko 
forjako ohea, 2 gau-mahai, 2 
lanpara, nordikoa, izarak, kol-
txoia, somierra... dena estreina-
tzeke, oso-oso polita da. Etorri 
ikustera konpromisorik gabe. 
Furgonetarik ez badaukazu, 
galde egidazu! 606 21 37 18

ordenagailu pantaila salgai.  
Samsung 75 euro 17 hazbete, 
egoera onean. 680-61 96 99.

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

Reflex digitala, Nikon D80 
+ nikkor 18-200 vr. Hiru urte 
eta erdiko argazki kamera digi-
tala (Nikon d80 10mpix) eta 
objektiboa (Nikkor 18-200vr) 
salgai, egoera onean. 375+ 400 
euro. Arrazoia: formatu aldaketa. 
679-90 79 97

snow taula burton custom. 
1,56 + burton fijazioak (m). 
Egoera onean. 190 euro. 630
-65 04 03

snow taula salgai. Atomic 
tika modeloa, neskendakoa. 1,44 
neurrikoa. behin bakarrik erabilia. 
Egoera oso onean. Harremane-
tarako: 679-09 33 34. 

 
803. eMan

armairua. Hiru ateko armairua 
ematen dut opari. Arrunta da, 
baina berri dago. (gaizka) 653
-70 84 09.

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

sofak hartuko genituzke 
doan. Arrasateko gazte txoko-
koek botatzeko dituzuen sofak 
hartuko genituzke zuen etxee-
tan. Harremanetarako deitu 
6 8 8 - 6 8  4 9  4 4  t e l e f o n o  
zenbakira.

805. trukatu
b i z i k l e ta .  N e u r r i  h a n d i ko 
2002ko mTb bat (1,90 metro 
inguruko pertsona) aldatu nahi 
dut errepideko bizikleta batega-
tik (neurri handia). Conor WrC 
2 , aurreko suspentsioa, pedal 
automatikoak, nahiko erabilia 
baina kubiertak, bielak eta koroak 
berriak dauzka. Erabiltzeko 
m o d u a n .  d a g o e n e ko  m a i l a 
ertaineko errepideko bizikleta 
baten bila nabil. deitu 648 70 
02 07  telefonora.

 
806. galDu

argazki kamara.  galdu da 
Aretxabaletan. Beltza, Fujifilm 
etxekoa, funda eta guzti. Aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki honetara 
mesedez. Eskerrik asko.639 99 
33 34.

nikon argazki kamara etxa-
rrin. Nikon argazki makina beltza 
galdu zen urtarrilaren 15ean 
etxarri  aranatzen, xapatero 
tabernaren inguruan. Opatu 
duenak hots egin dezala 678-30 
11 36 telefonora. 

irakurtzeko betaurrekoak 
galdu. Abenduaren 9an, egue-
na, galdu nituen bergarako 
industrialdetik kiroldegirako 
bidean. Aurkitu badituzu, deitu 
zenbaki honetara, mesedez. 
943-76 28 35.

lepokoa galdu etxarri ara-
natzen. Lepokoa galdu zen 
etxarri aranatzen aurreko astean. 
Euskal herriko mapa dauka eta 
atzean luciene eta daniel jartzen 
du. Opatu duenak dei dezala 
687-63 44 22ra. 

ume baten baserritarjan-
tzia galdu da. joan den oste-
gunean, hilak 13, urtebeteko 
neskatilaren baserritar jantzia 
galdu genuen iturriotz kaletik 
sebero altube bitartean. Norbai-
tek aurkitu badu, deitu mesedez 
hurrengo zenbakira: 605-77 57 
38. Eskerrik asko

807. aurkitu

giltzak etxarri aranatzen. 
2 giltza topatu dituzte etxarri
-aranatzen. C. d. Lagun artea 
lakuntza giltzarria dauka. galdu 
dituenak beleixe irratian jaso 
ditzala.

 

9. harreManak

901. harreManak

lagun bila nabil zarautzen. 
Lagun bila nabil zarautz zumaia 
ingurukoa kirola, arrantzan, 
mendira joan etb disfrutatzeko.... 
699-14 03 85. 

904. bestelakoak

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

gasteizera egunero deba-
goienetik. Egunero gasteizera 
autoan joaten naiz. 09:00etan 
gasteizen egoten naiz,  eta 
13:00etan bueltatzen naiz. 
joateko bakarrik, edo bueltatze-
ko aukera. 690-19 82 79.

sarriguren - komarka ii. 
Autorik gabeko mutil bat naiz. 
Sarriguren - komarka ii indus-
trialdea ibilbidea egin beharko 
n u ke  l a n - e g u n e ta n ,  a u toz . 
08:30 aldera atera / 17:30ean 
bueltatu. gastuak partekatzeko. 
670-96 96 56 - Alfonso 

za ra u t z a  l a n e g u n e ta n . 
Tolosaldetik edota goierritik 
zarautza autoz joateko jende 
bila. irten, 7etatik 8etarako 
tartean; handik, bueltan, 15eta-
tik 16etara.  688-60 67 15. 

gitarrista baten bila.  La 
madriguera (rock-urbano) tal-
dea gara, eta gitarrista serio 
baten bila gabiltza. behar dugun 
gitarrista denbora izan behar du 
entseiu eta kontzertuak emate-
ko.  Harremanetarako begiratu 
myspace orria: www.myspace.
com/losmadriguera edo deitu 
zenbaki hauetara:680 48 94 
38 (Andoni) edo 646 61 63 29 
(juantxu).

sagardotegira irteera. mar-
txoaren 12an sagardotegira 
joateko autobusa betetzeko 
jende bila gabiltza debagoie-
nean. dagoeneko 15 pertsona 
gaude. Asmoa bazkaltzeko joa-
tea eta arratsaldean Hernanin 
egon ondoren gau aldean etxera 
bueltatzea da. deitu 686 28 76 
80 edo 943 76 59 21 

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

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: 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

aRetxabaleta
Tabernarako 
pertsona bat 

behar da. Euskara 
baloratuko da.
943 03 66 61
650 22 74 51
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2011ko Bakearen Nobel Saria 
jasotzeko hautagaietako bat 
da Wikileaks filtrazioen ataria 
Norvegiako NTB albiste agen-
tziak jakinarazi duenez. "Men-
de honetan adierazpen aska-
tasunari eta gardentasunari 
ekarpenik garrantzitsuena" 
egin diotenen artean dago 
ataria Snorre Valen parla-
mentari norvegiarraren ara-
bera eta horregatik porposa-
tu zion Nobel Sarien Batzor-
deari. Valen sozialistarentzat 
Wikileaks-ek "azalera ekarri 
ditu ustelkeriak eta gobernu 
zein enpresek gauzatzen dituz-
ten eskubideen urraketak, 
eta, batez ere, erne ibili da 
zelataritza ilegala salatzen, 
gerra krimenekin eta herrial-
de askotako tortura kasuekin". 
Izendapenak jasota, Nobelaren 
Batzordeak urrian jakinara-
ziko du erabakia.

bakearen nobel 
sarirako hautagai da 
Wikileaks

Batetik, Datuak Babesteko 
Euskal Agentziak sare sozia-
letan pribatutasuna babeste-
ko ikus-entzunezko gida kale-
ratu du, bereziki gazteei 
zuzendutakoa, eta Tuenti, 
Facebook eta Twitterren infor-
mazio pertsonala zaintzeko 
jarraitu beharreko pausuak 
azaltzen dira bertan. Sarean 
eskegi dute materiala Agentzia 
arduratuta dago-eta gazteak 
erraz ematen dutelako infor-
mazio pertsonala interneten. 
Bestetik, Kontsumo Sailak 
ere DVD bat argitaratu du 
telefonia eta interneteko zer-
bitzuei buruzko argibideak 
emateko. Hain zuzen, sail hau 
da Kontsumitzaileen bulegoe-
tan erreklamazio gehien jaso-
tzen dituena. Formaziorako 
erabiliko da DVDa.

pribatutasuna eta 
telefonia aztergai bi 
gida berritan

Yahoo!-ren on-line argazki 
biltegiak gura barik ezabatu 
dizkio 4.000 argazki erabil-
tzaile bati. Marco Wilhelm 
izan da kaltetua eta 5 urte 
zeramatzan sareko zerbitzu 
horretan argazkiak kargatzen, 
4.000 guztira. Yahoo! konpai-
niakoek "giza akats" bati ego-
tzi diote errua eta konpentsa-
zio moduan doan eman diote 
'Pro' kontu baten zerbitzua 
lau urtez, 100 euroko kostua 
duena. Azaldu dutenez, ostu-
tako irudiak erabiltzen zebi-
len erabiltzaile baten kontua 
ezabatzea zen asmoa, baina  
nahastu, eta Wilhelmena eza-
batu zuten. Hala eta guztiz 
ere, Yahoo!-k galera izan duen 
erabiltzaileari agindu dio bere 
argazkiak errekuperatzeko 
ahalegin guztiak egiten dabil-
tzala teknikariak. 

gura barik ezabatu ditu 
Flickr-ek erabiltzaileen 
4.000 argazki

JON bErEZIbAr  |  ArrAsAte

Robert Murdoch handikiaren 
News Corporationena da egun-
karia; albisteak kontsumitzeko 
era berria dakarrena, harentzat; 
baina iraganeko ideietan oina-
rritzen den etekin asmo hutseko 
proiektua da kritikoentzat. 
Momentuz, harrera txepela izan 
du The Dailyk hedabide espezia-
lizatuetan, The Wire kasu.

Albisteen negozia berrasma-
tu gura du Murdoch-ek The Daily
-rekin Apple-n ohiko aitzindari-
tza eskutik hartuta. Finean bai-
na, Murdochek interneten 
albistegintzatik etekina ateratze-
ko egin duen enegarren ahalegi-
na da The Daily – defibinitiboa 
ote den ikuskizun da – eta iPad-a 
moduko gailu itxi zein ordainpe-
koen bidez egin gura du. News 
Corporation taldeak argitaratzen 
du, munduko hirugarren heda-
biderik garrantzitsuena, barne 
hartzen dituelarik Fox telebista 
katea, National Geographic taldea 
edota The Wall Street Journal, 
besteak beste.

“kostu txikiak”
Zerbitzu esklusibo horrek a egu-
neko 14 zentabo (10 bat euro zen-
timo) balioko du eta soilik eros 
daiteke iTunes-en dendatik New 
Yorkeko Guggenheim museoan 
egin zuten ekitaldia eguaztenean 
“bai prentsan zein telebista, orain 
arte pentsaezina zen eran albis-

teak ikusteko modu berria” eka-
rriko duen proiektua aurkezteko, 
ze, Murdochek gura du jendeak 
“pentsa, irribarre egin dezala eta 
konprometi dadila eguneko berrie-
kin”. Hori bakarrik ez, mozkin 
ekonomikoetan ere fede osoa du 
medien handikiak “egingo diren 
milioika harpidetzek bermatuko” 

baitute arrakasta, “anbizioa izu-
garria” baitute “eta kostu oso 
txikiak”. Momentuz, 30 milioi 
dolarreko inbertsioa egin dute 
proiektuan.e.

Iraganeko moldeen mendeko
Murdochen entusiasmoak, hala 
ere, ez ditu lehen kexa eta kriti-
kak sosegatu; egunkaria nahi 
baino gehiagotan blokatzen bai-
ta eta irudiek ez dute, antza, gura 
adinako erresoluzioa eskaintzen 
eta nabigazioa nahasgarria dela 
diote erabiltzaile askok. Horrez 
gain, prentsako moldeetan oina-
rritzen da The Daily, eta asko-
rentzat sortzezko akatsa da hori. 
Halere, eguneko edizio batekin 
argitaratzea interneten beti izan-
go da “atzoko egunkaria irakur-
tzea”. Internet zerbait bada, hori 
etengabeko informazio fluxua da 
eta The Daily eduki estankoa da, 
finkoa. Noski, edukiak egunean 
bertan egunera ditzake  hedabi-
de digital berriak baina inondik 
ere ez du berehalakotasunaren 
potentzial guztia erabiltzen.

hedabideak eraldatzeko anbizioarekin 
aurkeztu dute 'the Daily' digitala
iPad-erako esklusiboki sorturiko egunkaria da, prentsako testu eta 
irudiak gaindituta, nabigazio esperientzia multimedia dakarrena

The Daily-k iPadean duen itxura.  |   GoIenA

J.b.  |  ArrAsAte

Aurreko bertsioak izandako harre-
ra apala eta gero, tabletetarako 
bereziki diseinaturiko sistema 
eragilea aurkeztu du Googlek, 
hau da, Android-en azken bertsioa, 
hirugarrena: Honeycomb. Asmoa 
da Applen eskuko gailuetarako 
sistema eragileari hortzak era-
kustea.

Hasiera pantailan bertan guz-
tiz nabigagarriak diren widget-ak 
aurkezten ditu sistema berriak 
eta guztiz pertsonabilizagarria 
da eta zatikako interfazea dau-
kate aplikazioek, iPadekoek beza-
la. Googlek berezkoak dituen 
zerbitzuetan ematen ditu emaitza 
ikusgarrienak sistema berriak, 
Gmaila kasu, edota Google Maps. 

Mapa nabigatzailean 3D-an era-
kusten ditu eraikinak eta bai 
mapetan zein Google Body apli-
kazioan ikusten da alor grafikoan 
lorturiko hobekuntza. Bideocha-

ta ere dakar sistema berriak eta 
zentzu honetan aurreratu egin 
zaio Apple-i ze, hain zuzen, iPa-
dak ez dakar-bideokonferentzia 
egiteko aukerarik.

tabletetarako sistema berria 
aurkeztu du google-ek 
ipad-ekoari aurre egiteko
Alor grafikoan hobekuntzak, interfaze 
erabilgarriagoa eta bideo-konferentzia dakar

Honeycomb-eko hasiera-pa¡ntaila.  |   GoIenA

J.b.  |  ArrAsAte

P2p sareak dira erabiltzaileek 
eurean artean fitxategiak – filmak 
eta musika, orohar – elkarrekin 
trukatzeko erabiltzen dituzten 

sareak. Truke librearen eredutzat 
hartun izan dira sareok baina 
ikerketa batek erakusti du oso 
interes zehatzei erantzuten die-
tela edukiak kargatzen dituzten 

erabiltzaileek. Eduki gehienak 
faltsuak omen dira, nahita igo-
takoak sareak kaltetzeko, eta 
benetako film eta musika direnak, 
gutxi batzuek igotakoak dira eta 
erabiltzaile horiek diru polita 
egiten dutela ikusi da. Madrilgo 
Carlos III Unibertsitatearen iker-
keta batek argitu du egoera hori 
55.000 fitxategiren jarraipena 
eginda. Erabiltzaileak bi taldetan 
banatzen dituzte: lehen taldea 
pirateriaren aurka diharduten 
erakunde eta enpresek eta eduki 

kaltegarriak zein faltsuak igotzen 
dituzten erabiltzaile “maltzurrek” 
osatzen dute. Beste taldea erabil-
tzaile askoz ere gutxiagok osatzen 
dute,  “argitaratzaileak” dira 
horiek, eta benetako edukiak 
kargatzen dituzte masiboki eta 
jarduera horretatik dirua atera-
tzen dute publizitatearen bitartez. 
Kalkuluak egiten hasita, iker-
tzaileek diote 300 bat dolar atera 
dezaketela egunean baina 4.000 
dolarreko irabaziak izatera irits 
daitezke egunik onenetan.

Fitxategi 'maltzurrak' eta 
lukroa p2p sareetan nagusi  
Ikerketa batek frogatu du 'pirateriaren' aurkako 
enpresek kutsatzen dituztela sareak nahita
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ASTELEHENA, 7

Harmailatik saioan 
kirol kontuak izango 
dutugu hizpide; tar-
tean, euskalteleko 
txirrindulariez jardun-
go dugu. 

euskalteleko 
txirrindulariez
20:45

13:15 marrazki bizidunak

13:35 kantari 

14:15 berbetan 

14:45 berriak 

15:15 Handik eta 

hemendik 

15:45 ikusmira 

16:15 gipuzkoa kultura

16:45 berriak 

17:10 marrazki bizidunak

17:45 klik 

18:15 marrazki bizidunak

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 goiena magazinea

20:45 Harmailatik 

21:30 goiena magazinea

22:30 Harmailatik

23:15 gipuzkoa kultura

23:45 goiena magazinea

mArTiTzENA, 8

Urkiola jatetxekoek 
arraina eta okela bra-
san nola prestatu 
behar den azalduko 
digute Onein sukalda-
ritza saioan. 

sukaldaritza 
kontuak
14:15

13:15 marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 Onein 

14:45 berriak 

15:15 Harmailatik 

16:00 kulturzulo 

16:15 28.klip 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak

17:45 Harmailatik 

18:25 marrazki bizidunak

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 goiena magazinea

20:45 danbaka 

21:30 goiena magazinea

22:30 iragana gogoratuz

23:00 goiena magazinea

EguAzTENA, 9

Politika kontuak izan-
go ditugu eguazte-
nean berbagai julen 
Iriondo aurkezleak 
gidatutako Tertulia 
programan.

politikaz 
jardungo dugu
20:45

13:15 marrazki bizidunak

13:35 kantari 

14:00 Harmailatik 

14:45 berriak 

15:15 Onein 

15:40 bi tartean 

16:30 Leku txiki bat

16:45 berriak 

17:10 marrazki bizidunak

17:30 28.klip 

18:30 marrazki bizidunak

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 goiena magazinea

20:45 Tertulia 

21:45 goiena magazinea

22:45 Tertulia 

23:45 Handik eta

hemendik

EguENA, 10

Baginaren bakarrizke-
tak antzerkiaren eta 
Cementos Rezola 
museoaren gainekoak  
Gipuzkoa Kultura-n 
jasoko ditugu.

antzerkia eta 
museoa
22:15

13:15 marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 Onein 

14:45 berriak 

15:10 Nire Herria 

15:35 bi tartean 

16:20 ikusmira 

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 iragana gogoratuz

21:15 goiena magazinea

22:15 gipuzkoa kultura

22:45 danbaka 

23:45 goiena magazinea

EgubAkOiTzA, 11

Danbakako bigarren 
edizioko Aby-Kem 
irabazlearen eta talde 
gonbidatuaren kon-
tzertuak eskainiko 
ditugu telebistan. 

aby-kem eta 
kerobia
22:15

13:15 marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 Onein 

14:45 berriak 

15:15 ur eta lur 

15:45 kulturzulo 

16:00 Leku txiki bat

16:10 danbaka 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak

17:45 gipuzkoa kultura

18:15 ipupomamua

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 goiena magazinea

20:45 gipuzkoa kultura

21:15 goiena magazinea

22:15 danbaka 

23:45 goiena magazinea

ArrASATE IrrATIAGOEnA TELEBISTA

L
agunartean eztabaida-
tzen jardun genuen 
zergatik ditugun hain 
gustuko heriotzaren 

inguruko istorioak telebista
-fikzioetan. Narratiban adituek 
esan ohi dute historian kon-
tatu diren istorio gehienek 
dutela atzean sexuaren edo 
heriotzaren elementua, era 
inplizituan bada ere. Horrek 
dakarren erakargarritasuna 
ezin alde batera utzi telebis-
tako ordu erdiko ekoizpenean, 
eta, egitate horiek nolabait 
justifikatzeko, askotariko tele-
sailak eraiki izan dira.

Ikusi dugun azkenengo lana 
izan da Telecincok estreinatu 
duen Angel o Demonio telesai-
la. Heriotzari espiritualtasu-
naren osagaia gehitu diote, 
zentzu bako hilketa, bortxake-
ta eta suizidioak zuritzeko.

Errealitatea gainditzen 
duten indarkeria ulergaitzak 
ikusi ditugu, beraz, Angel o 
Demonio telesailaren lehen 
kapituluan; haatik, tipiko eta 
topikoetatik atera ezinik dau-
den pertsonaiek egiten dute 
telesaila are jasanezinagoa: 
gizonezko aingerua eta ema-
kumezko deabrua, gizon bor-
txatzailea eta emazte bortxatua, 
Skin Heads oldartuak eta nes-
ka nerabe beldurti eta otzana. 
Hara! Ikuslearen antsietatea 
elikatzen jarraitzeko bonba 
hemen.

AmAIA PAVON
'twitter.com/
amaiapavon'

Hilketen atzean

t e l e - b e g i

Getxoko Moby Dick taldeak 
eguenean gaztetxean zuzene-
koa eskainiko du Kooltur 
Ostegunen barruan. Bada, 
kontzertu horretara joateko 
sarrerak ditugu Arrasate Irra-
tian. Zozketan parte har deza-
kezue 943 25 05 05 telefonora 
deituta edo irratia@goiena.
com helbidera idatzita.

Moby Dick taldearen 
kontzerturako sarrerak 
zozketatuko ditugu

Igo autobusera irratsaioko 
albistegian tarte berezia eskai-
niko diogu kirolari gaur, 
astelehena. Arrasateko taldeek 
asteburuan lortutako kirol 
emaitzen gainean egingo dugu 
berba, besteak beste. Eguba-
koitzean, berriz, asteburuari 
begira jarri eta zein partidu 
egongo diren esango dugu.

kirolarentzako tarte 
bereziak gaur eta 
egubakoitzean

Ekin Emakumeak elkarteak 
argazki erakusketa jarriko 
du Kulturaten. Erakusketa 
hori egubakoitzean zabalduko 
dute, hilak 11, eta zabalik 
egongo da 25era bitartean. 
Bada, horri buruko solasaldia 
izango dugu, beraz, 107.7an, 
eta bertako xehetasun guztiak 
kontatuko dizkigute  prota-
gonistek.

ekin emakumeak 
elkarteak jarriko duen 
erakusketaren berri

t e l e -a l b i s t e a k

AmAIA tXINtXUrrEtA  |  ArrAsAte

Goiena telebistak badu bere lekua 
Interneten ere. Zehazki esateko, 
Goiena.net atarian telebistak bere 
atala dauka.

Bertan ikus daitezke egunean 
zehar telebistan emititutako bideo 
nabarmenenak eta interesgarrie-
nak, albistegietako titularrak, 
Magazinea saioko tarteak, bideo
-iritziak eta askoz gehiago.

zuzenean 
Livestream bitartez, Goiena tele-
bista momentuan emititzen ari 
dena Internet bidez ikusteko 

aukera dago. Hori egin daiteke 
zuzenean Goiena.net atariko tele-
bista atalean.

Horrela, gure bailaratik kan-
po daudenei ere aukera ematen 
zaie Goiena telebistako progra-
mazioaz gozatzeko eta, dauden 
tokian egonda ere, gure telebista 
ikusteko eta bertako albisteen 
berri jakiteko.

bideoak
Askotariko ikus-entzunezkoak 
daude Goiena.net atariko telebis-
ta atalean. Bideo bat nabarmen-
duta ageri da; bertan egon dai-

teke Magazinea saioko solasaldi 
bat, bideo-iritziren bat, albiste 
bereziren bat...

Horrez gain, eguneko albisteak 
titularretan ere ikus daitezke. 
Eta astean zehar izandako bes-
telako elkarrizketez eta albisteen 
ikus-entzunezkoez ere goza dai-
teke.

programazioa
Egunez egun Goiena telebistak 
eskaintzen dituen eduki eta orduen 
gaineko informazioa ere badago 
Goiena.net-en. 

Programazioa ikusgai dago, 
beraz, eta saioei buruzko infor-
mazioa eta bideoak ere kontsul-
ta daizteke, programazioko taulan 
azaltzen diren saioen gainean 
klikatuta.

'Tokiko.tv' 
Goiena telebistako bideoek badu-
te tokia baita ere Tokiko euska-
razko toki telebisten elkarteko 
atarian: Tokiko.tv atarian, hain 
zuzen. Bertan, batez ere, eguene-
tan 22:15ean emititzen dugun 
Gipuzkoa Kultura saioetako 
bideoak ikus daitezke.

goiena telebistako 
edukiak ikusgai daude 
'goiena.net' atarian
Goiena telebista zuzenean Interneten ikusteko 
aukera ere badago 'livestream' bitartez

Goiena.net atariko telebista atala.  |   GoIenA

telebistako 
programazioa 
'goiena.net'-en 
kontsulta daiteke

Egunak utzitako 
albisteen titularrak 
ikusteko aukera ere 
badago
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OñATi
iradi belategi
Otsailaren 12an, 4 urte. 
zorionak, pizpirri. Ondo 
pasatu zeure egunien. 
Amatxo, aitatxo Haitz 
eta familia guztiaren 
partetik patxo handi bat, 
marrubizkoa!

OñATi
aimar etxebeste 
bolinaga
Otsailaren 13an, 7 urte. 
baserri bariko 
baserritarrari zorionak 
eta patxo ugari etxekuon 
partetik! bErgArA

lauri askargorta irizar
Otsailaren 12an , 39 urte zorionak, aitatxo! munduko 
aitatxorik onena zarelako, patxo bat zure mutikuen partetik. 
zorionak zuri, zorionak beti..... jokin eta beñat.

ArETXAbALETA
Manex arriaran 
oianguren
Otsailaren 12an, urtetxo 
bat! zorionak, potxolo, 
aitatxo, amatxo eta 
etxeko danen partetik. 
patxo asko!

ArrASATE
Marcos cordovilla
Otsailaren 10ean, 13 
urte. zorionak eta patxo 
handia familiakoen 
partetik!

OñATi
arantzazu aranburu
Otsailaren 10ean, 19 urte. zorionak, Antxazu! Aste 
honetan tragua eta pintxua zure kontu, ala? Ondo-ondo 
pasatu eta 19 patxo handi etxekuen partetik.

bErgArA
june alberdi
Otsailaren 9an, 11 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat etxeko printzestari.

 
 
 

ArrASATE
intza ezpeleta 
sanpedro
Otsailaren 9an, 3 urte. 
gure poxpolina 
handitzen doa eta 
hainbat eta handiagoa 
orduan eta 
maitagarriagoa.Ondo 
pasatu zure urtebete-
tzean, sorgintxo. Aitatxo, 
amatxo eta Lide.

OñATi
julen aranburu 
gomendio
Otsailaren 8an. 
zorionak, julen! dago-
eneko 7 urte gure etxeko 
gizontxoak, nork esan-
go? urtebetetze egun 
alai eta zoriontsua izan 
dezazula eta ehun-
daka patxo Lander, aita-
txo eta amatxo.

ArrASATE
nahia ijurra goñi
Otsailaren 8an, 10 urte. 
zorionak ,printzesa! 
Ondo pasatu eguna! 
Familia eta lagun guztien 
partetik.

 

OñATi
Maider eta Maialen
zorionak, bikote! maiderrek otsailaren 8an, 6 urte eta 
maialenek 9an, 3 urte. Ondo pasatu eta muxuak 
familikoen partetik.

bErgArA
Malen arando 
salaberria
Otsailaren 8an, 3 urte. 
zorionak, sorgintxo! 
patxo potolo-potolo bat 
etxekoen eta bereziki 
juneren partetik

 

ArrASATE
Marisol guirao
Otsailaren 7an, 50 urte. zorionak, tia marisol! Ea 
goxokiak eta paketetxoren bat noiz ekartzen duzun. 
patxo handi bat. mikel eta Nora.

OñATi
naroa legazpia larrea
Otsailaren 7an, 3 urte. 
zorionak, printzesa ! 
patxo handi bat jon, 
aitatxo eta amatxoren 
partetik.

bErgArA
andoni gallastegi 
agirre
Otsailaren 7an, 15 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako. zure 
gurasoak.

ELgETA
gaizka agirreurreta 
litago
Otsailaren 6an, 3 urte. 
zorionak eta patxo asko 
gure  printzearentzat 
etxeko guztien partetik!

ArrASATE
ainhoa unamuno 
ayastui
Otsailaren 5ean, 34 
urte. zorionak eta ondo 
pasatu, zure lehen- 
gusinaren partetik.

bErgArA
julen crespo zubia
Otsailaren 5ean, 4 urte. 
zorionak ,txapeldun! 
Familia eta lagunen 
partetik patxo handi bat.

OñATi
Maitane aranburu
Otsailaren 5ean, urtebetetzea. zorionak, guapetona! 
igual ikasten, baina animo! Ondo-ondo pasatu eguna 
eta patxo handi bat etxekuen partetik.

ArrASATE
Marijose otaduy bengoa
Otsailaren 5ean, 37 urte. Aupa, guapisima! zorionak 
zure urtebetetze egunean. Ea noiz ospatzen dugun! 
merendola galanta egin beharko duzu, mila 
gominolekin eh! kaiet, manex, mikel eta Anaren 

partetik!
bErgArA
urko agirrezabal 
gabilondo
Otsailaren 5ean, 4 urte. 
zorionak, sportakus! 
Etxekoen partetik!

ANTzuOLA
ibai jauregi rodriguez
 Otsailaren 4an 10 urte 
beteko ditu gure mutiko 
ederrak. Horregatik, 
patxo potoloak bialtzen 
dizkiote amamak eta 
etxeko guztiek. zorionak 
eta ondo igaro eguna!

ANTzuOLA
lierni eta unax errasti urteaga
Liernik otsailaren 4an, 9 urte eta unaxek otsailaren 
15ean, 6 urte. zorionak, bikote! Etxekoen partetik. 
muxu handi bana.

bErgArA
nagore tena
Otsailaren 3an, 2 urte. 
zorionak, sorgintxo!
musutxo batekin, 
etxekoen partetik.
Aitxitxa diegok, 
besarkada handi bat 
bidaltzen dotzu.

ArETXAbALETA
Markel, kaiet eta 
Mikel
markelek urtarrilaren 
21ean, kaietek 23an eta 
mikelek otsailaren 2an. 
zorionak, hirukote! 4 
urte bete dituzue, ezta? 
Hau gure burua! Sei 
urte! bai ondo ibili 
ginena merendolan. Ea 
antolatzen dugun 
bazkariren bat, e! 
koadrilaren partetik, 
musu kilo hirurentzat, 
iralabarrikuak!

ArETXAbALETA
Mikel roldan guirao
Otsailaren 2an, 6 urte. 
Aupa, mutikote! zelan 
pasatuko dugu aurten 
zure eguna? Futbolien? 
zorionak eta oso ondo 
pasatu. Aitatxo, amatxo 
eta Nora.

ESkOriATzA
Maria Madinabeitia
Otsailaren 2an, 90 urte. 
zorionak familia 
guztiaren partetik. 
igandean ospatuko 
dugu.

bErgArA
jokin eta alex piñero Flores
Otsailaren 1an, 8 eta 12 urte. zorionak, txapeldunak! 
Nola ikusten den errealekoak zaretela, e? Ederto pasatu 
eguna, bikote, eta gurasoei opari bikoitza eskatu, 
Arrasateko laguntxoen partetik muxu potolo potoloak. 

OñATi
auritz eta julen aranburu
 kaixo Auritz (otsailak 1) eta julen (otsailak 8), 
astebeteko aldearekin jaiotako lehengusu parea! 
zorionak bioi eta muxu bana etxekoen partetik.

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

zorionak!

internet  
Sar zaitez goiena.net 
atariko zorion agurren 
tartean. Aukeratu 
herria eta bete datuak.
posta 
mezu bat bidali 
zorionagurrak@
goiena.com helbidera, 
adieraziz: izen 
abizenak, herria eta 
nahi duzun testua.
ordezkaritzak
Etor zaitez gOiENAko 
ordezkaritza batera.
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unax egaña 

Oñati. 4,000 Kilo. Urtarrilaren 30a. 
Gurasoak: ainhoa eta Urko. argazkian,  
Unax amarekin.

Maria Lopez de Munain 

eskoriatza. 2,800Kilo. Otsailaren 1a. 
Gurasoak: Itxaso eta Jose Ignacio. 
argazkian,  Maria amarekin.

zuhaitz Carmona ubeda 

arrasate. 3,460Kilo. Urtarrilaren 29a. 
Gurasoak: asun eta Pako. argazkian,  
Mutikoa amama Carmenekin.

ainhize Mendibe Garai 

Oñati. 3,300Kilo. Otsailaren 3a. Gura-
soak: naiara eta Xabat. argazkian,  
ainhize amarekin.

aritz busto Muruamendiaraz 

arrasate. 2,950Kilo. Urtarrilaren 28a. 
Gurasoak: amaia eta heri. argazkian,  
aritz gurasoekin.

unax zubia Gerrikabeitia 

Oñati. 2,500Kilo. Urtarrilaren 29a. 
Gurasoak: eneritz eta asier. argazkian,  
Unax gurasoekin.

Noah Garitagoitia arias 

eibar. 3,200Kilo. Urtarrilaren 29a. Gura-
soak: natalia eta Iñaki. argazkian,  noah 
gurasoekin.

j a i ota koa k

Lazarraga 4  OÑATI 943 08 23 32

BABESLEA

Umeen paradisua

OrOIGarrIa

Arrasaten hil zen 2011ko otsailaren 2an.

Umezaintzako lagunak.
Arrasaten, 2011ko otsailaren 7an.

Ezkutaketan: bat, bi, hiru, lau, bost…
Korrika estu arnasa

Ez dakigu non baina ederki
Gorde zara zure kasa

Pasa parkea, pasa zuhaitzak

Ikastola ere pasa
Umezaintzako gela, etxea...

Ta Arrasateko plaza
noizbait aurkitzen zaitugun arte

segi dezagun jolasa!

Endika 
Gonzalez Marcos

Eskelaren prezioa: 126  euro. Egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero, 168 euro.
Goiena: astero, 34.000 irakurle (CIES) Gipuzkoan.

GoIEnAn ESkElA jArtzEko 
DEItU EGUEn EGUErDIA bAIno lEhEn: 943 25 05 05. EDo zAtoz orDEzkArItzA bAtErA.
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BiLA-BiLA 7

Bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean. sOLUZiOAk
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a s t e l e h e n e k o a

Egunsentian lainoa eta izotza 
gero zerua urdin eta hego-osa-
gaiko haize leuna.
euskalmet.net

Max. 14º

Min. -1º

e g u R a l d i a

toti Martinez de lezea  Gasteizen jaio eta europan barrena ibili ostean, larrabetzun bizi da euskal 
idazle irakurrienetakoa. Igerilari eta aktore ohia, umore fina du bidelagun.  |  tXOmIN mAdINA 

''nobela historikoen irakurleak zorrotzak dira oso'' 

lexUrI DoYAGe

h a m a R R e kO a

LEHENDAkARIA bANINTz

"Pribilegioak kenduko nituzke"
"Oso zaila da hori, politika gorroto dut-eta. Baina gizarte osoak 
nire etxe aurrean lehendakari izatea eskatuko balit... [Barre] 
Politikarien estatus pribilegiatua bukatuko nuke maila sozial, 
ekonomiko eta juridikoan. Lotsagarria da gure administratzaile 
izateko aukeratu ditugunek legeak euren gustua egitea".

1. Erdi Aroan jaio izan bazina, zer 
izango zinen?
Hamabi ume izango nituzke, arro-
pa garbitzen egongo nintzateke 
errekan eta gazte hilko nintzate-
ke. Zorte apur batekin, irakurtzen 
erakutsiko lidake aitak... Denbo-
raren makina batekin garai har-
tara joango nintzateke, baina gero 
bueltatzeko!

2. Otalorea Araotzen kokatu 
zenuen... bazenuen bertakoen zoro
-haizearen berri?
Oñatin izango dute, ze nik ez 
nuen-eta horren berri. Oñatiko 
haran urrunena eta isolatuena 
izanda, baliteke orduan hain ire-
kiak ez izatea. Nik, badaezpada, 
asmatu egin nuen baserria!

3. Nur, zure gaztetxoendako 
liburuetako protagonista, zure ilo-
barengan oinarrituta dago. Zer 
iruditzen zaio hari?
Normala iruditzen zaio, amona 
idazlea da-eta! Ez dakit ohartzen 
den, baina bere historia ari naiz 
idazten, nagusia denean oroitze-
ko. Liburuen arrakastak harritu 
egin nau, itzela izan da!

4. Helduak edo gaztetxoak, zein-
tzuk dira zorrotzagoak?
Helduak; eta nobela historikoen 
irakurleak zorrotzak dira oso, 
historia ezagutzen dute-eta.

5. Ikusten duzu zeure burua etor-
kizunean kokatutako zientzia fik-
ziozko eleberri bat idazten?
Ez; gehiago gustatzen zait iraga-
na etorkizuna baino.

6. Zein da euskal kondairen artean 
gehien gustatzen zaizuna?
Aukeratzekotan, artzainaz mai-
temintzen den laminarena. Baina 
asko daude; hain herrialde txikia 
izanda, kondaira eta pertsonaia 
kopuru aldetik munduko abera-
tsenetakoak gara.  

7. Zer du larrabetzuk, londresek 
edo Parisek ez dutena?
Lasaitasuna eta bakea: nire 
herrian dago, nire etxean, nire 
lurrean. Herri euskalduna da, 
gainera, tamainaz egokia, eta oso 
parte-hartzailea: ekimen eta tal-
de mordoa dago.

8. kukubiltxo taldearen sortzai-
leetako bat izan zinen... Faltan 
igartzen duzu kale-antzerkia?
Ez, mesedez! Oso nekagarria zen: 
guztia jarri, guztia kendu. Bere 
momentuan ondo egon zen, bai-
na ez dut faltan igartzen.

9. Igerilaria ere izan zara.
Ama Espainiako txapeldun izan 
zen 45ean, eta ni ere bai, haur 
mailan, 100 metroko bular-igeri-
ketan. Orain, Deriora joaten gara 
biok, eta aquagyma egiten dugu: 
igeri ez, baina han ibiltzen gara 
gora eta behera. 

10. Zer egingo duzu elkarrizke-
ta hau bukatzean?
Neurearekin jarraitu: erosketak; 
bazkaria prestatu; amarekin ber-
muta hartu; bazkaldu; siesta; eta 
16:00etatik gauerdira idatzi. Nafa-
rroaren konkistaren jatorriari 
buruzkoa izango da hurrengoa.

Almeriako abeslariaren hitzok 
hautsak harrotu dituzte asteon 
Twitterren: gogoeta hau azalekoa 
iruditu zaio askori eta ez dira gutxi 
izan haren golkora egindako txan-
txak. Esan behar da, baina, hain-
bat informatibotan ere antzerako 
esaldiak entzun direla.

''piramideak ez dira 
inoiz hain hutsik ikusi; 
ea errebolta azkar 
amaitzen den!''

'twitter.com'D av i D  b i s b a l   |   A b E S L A r i A

a h O b e R O

irudimen apur batekin, 
dena konponduta
Umearekin bakarrik gaudela eta 
beste zeregin batzuk ditugula? 
Argazkiko haurraren gurasoek 
topatu dute konponbidea.
'thereifixedit.com'

a i ,  e n e !

Eraman dotoretasuna zure etxera

Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51

D
ebagoiena ez da Gal-
dakao, hemen ez dabil-
tza bi erakunde zer-
bitzu bera emateagai-

tik lehian, gogoratu bestela 
zertan den bailararen hezur-
dura izan behar zuen tranbia 
hura. Debagoiena, baina, bada 
Euskadi, eta Madrideko taba-
koari buruzko araua indarrean 
dagoen arren, Jaurlaritzak 
erabaki du bere legea ere 
aplikatuko dela. Bakarra 
gutxiegitxo izango ote zen. 
Itxura denez, baina, ez da lege
-enpatxu kontua, ezta arau-
destajua, ez, Sailburuak adie-
razi duenez, legea jendea 
konbentzitzeko egiten da, ez 
inposatzeko. Alegia, tabakoa-
ren euskal legea aplikatzen 
bukatzen denean, erretzaileak 
erromes joango direla Lakua-
ra, beren osasunak onera egin 
izanagaitik eskerrak emateko. 
Adi negozio-lerro berrien 
usaintzaileok, tabakoagatiko 
damutuei eskapularioak sal-
tzen hasteko. Lakuak Lour-
desen irudia hartuko du. 
Konbentzitu ez inposatu, zer-
gaitik tabakoarekin bakarrik? 
Zergaitik ez lelo bera, adibidez, 
manifestazioak arautzeko? 
Ah, beste errota bateko ura. 
Euskal legeak, dena den, gure 
tradizio txit ikutezinei mese-
de egiteko sortuko da: sozie-
tate gastronomikoetan erretzea 
baimentzen da, erretzaileak 
eta tartekoak bertan itxi dai-
tezen parrandarako, huelga 
eguna izango balitz bezalaxe.
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