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lEIrE kOrtAbArrIA  |  berGara

Saihesbidetik, errepideetatik, 
autobidetik… barrena autoz edo 
herrian bertan pinuen edo izeien 
inguruan oinez dabiltzanek iga-
rriko zuten aurten zuhaitz horien 
adarretan eta adaburuetan itsa-
tsita halako zaku txurixka batzuk. 
Betidanik izan dira Debagoiene-
ko pinudietako paisaietako zati 
bat. Izurrite bat da: prozesionari 
edo pinu-beldar izurritea. 

Aurten, horren hazitegi bihur-
tu da Debagoiena. Oñatiko Natur 
Eskolako Imanol Biainek hauxe 
esaten digu: "Azken bi urteotan 
asko ugaritu dira prozesionari
-habiak. Negu leuna izaten gabil-
tza eta prozesionariek ez dute 
hemen etsai naturalik. Hemengo 
insignis pinua kanpotik ekarri-
tako espeziea da, Mexiko iparral-
detik, eta han baditu etsai natu-
ralak, baina hemen, ez. Badaude 
txori mota batzuk, hemen ere, 
haren harrak jaten dituztenak, 
baina ez dira nahikoak". 

Hala, indarrez zabaldu da pinu
-beldarra aurten bailara osoan.

Eguzki-begietan gusturen 
Habiak dituen pinu, izei edo zedro 
horrendako zeharo kaltegarria 
da izurritea: pinuaren hostoak 
jan egiten dituzte, erabat biluzik 
utzi arte. Are gehiago, zuhaitz 

batzuen buruak zeharo erreta eta 
sikatuta daude. Arrasate Irratian 
elkarrizketatutako Fermin Leze-
ta basozainaren esanetan, izurri-
teak ez du zuhaitza hiltzen, berez, 
"baina galtzen joan daiteke, eta 
bestelako har edo zomorro batzuk 
joaten direnerako beharbada ezin 
izango da bere onera etorri". Bere 
esanetan, uda sikua baldin bada, 
"pinua ez da ondo osatzen". Izan 
ere, pinu-beldarrari eguzki-begiak 
eta epeltasuna gustatzen zaizkio. 
"Horregatik daude hainbeste erre-
pide ertzetan, leku epelak direla-
ko", esaten du Lezetak.

"Umeek uki ditzakete"
Gizakiondako, prozesionaria ez 
da bereziki arriskutsua. Hala ere, 
kaltegarria izan daiteke: "Gorpu-
tzean arantza antzeko batzuk 
dituzte, eta erresumina, hazkura 
handia sortzen duen sustantzia 
bat botatzen dute", esaten du Ima-
nol Biainek. Animaliendako ere 
oso mingarriak dira. Beraz, ez 
dira ukitu behar, baina kontuz, 
inguruan ibiliz gero, batzuetan 
gainera jausten direlako harrak.

Bereziki adi ibili beharko dira 
paseatzen dabiltzanak. Aretxaba-
letan, esaterako, Santa Kurtz 
kaleko atzeko partean dagoen 
bidegorri alboko zuhaitzak har-
tuta ditu harrak. 

Angel Loidi aretxabaletarra 
oso naturazalea da betidanik, eta 
kezkatuta dauka izurriteak: "San-
ta Kurtzeko izeiak etxebizitzen 
inguruan daude. Orain dela hiruz-
palau urte jo zituen lehenengo 
aldiz izurriteak. Saihesbidetik 
beste aldeko zuhaitzek badute, 
eta handik ailegatu zaie", esaten 
du. "Herrian barrena badaude 
beste zuhaitz batzuk oraindik 
ondo daudenak, baina haietara 
ere zabalduko da, ez bada ezer 
egiten".

Bereziki kezkatuta dago Esko-
riatzako Luis Ezeiza ikastetxe ondo
-ondoan dagoelako zuhaitza zeha-
ro gaixorik: "Umeak hasi daitezke 
harrekin jolasten eta haiek ukitu 
ditzakete", ohartarazten du. Bere 
iritziz, jendeak oraindik ez daki ze 
kalte egin dezaketen, eta horrega-
tik ez dira neurriak hartu.

Fumigatzearen polemika 
Aretxabaletan, Udalak dagoeneko 
esan du neurriak hartuko dituz-
tela, Joxe Anjel Antxia Ingurumen 
zinegotziaren hitzetan: "Bidegorri 
ondoan dauden sei izeiei adar-
buruak moztuko dizkiegu". Gai-
neratzen du laster egingo dutela 
hori. 

Foru Aldundiak zuhaiztiak 
fumigatzen zituen urtero, hegaz-
kin txikiekin. Bergaran dagoen 

Eskualdeko Nekazaritza Bulego-
ko Mikel Azkaratek hauxe dio: 
"Iaz ez zuten fumigatu, aurrekon-
tu murrizketagatik, baina aurten 
dagoeneko markatu ditugu fumi-
gatu beharreko guneak". 

Normalean, abuztu bukaeran 
izaten dira fumigazio-hegaldiak, 
eta bi produktu mota erabiltzen 
dira: bat, diflubenzuroia (Dimilin, 
izen komertziala) eta bestea, Baci-
llus thuringiensis delako zomo-
rroaren toxinan oinarritutako 
produktu ekologikoa. Harrek horiek 
jaterakoan, produktuak haztea 
galarazten die. Mikel Azkarateren 
esanetan, gaur egun erabiltzen 
diren produktuak ez dira ekosis-
temarendako kaltegarriak.

Fumigazioak denetariko iri-
tziak pizten ditu. Imanol Biainek 
hauxe dio: "Dimilin-ak akabatzen 
ditu espezie asko, tartean erleak, 
eta iturburuak kutsatu egiten 
ditu". Bere iritzia ere azaldu digu: 
"Hemen hainbeste pinu dagoen 
bitartean, prozesionaria izurriteak 
egongo dira. Pinudiak monolabo-
rantzak izaten dira, eta hobe 
izango litzateke pinuak hemengo 
espezieekin tartekatzea".

Fermin Lezetak, aldiz, dio 
fumigatzeko produktuak "nahiko 
selektiboak" direla, baina onartzen 
du "beti" egongo direla beste lepi-
doptero edo tximeleta "batzuk", 
fumigatzeko produktua jaten dute-
nak eta kaltea izango dutenak.

Angel Loidi aretxabaletarra, pinu-beldar habia erakusten.  |   leire kortabarria

zuhaitzetan habiak egiten dituen tximeleta bat da

ez dira habiak edo harrak ukitu behar

Prozesionaria, 
bailarako pinuak 
jaten dituen 
izurritea

EsANAK

"Izurritea sano 
dauden zuhaitz 
batzuetara 
zabalduko da, 
neurriak hartu 
ezean"

a n g e l  l o i D i  
H E r r i TA r r A

"Udalarenak 
diren zuhaitzetan 
neurriak hartuko 
ditugu: 
adar-buruak 
moztu"

j ox e  a n j e l  a n t x i a 
i N g u r u m E N  z i N E g O T z i A

"Pinu-beldarrari 
eguzkia gustatzen 
zaio, horregatik 
dago hainbeste 
saihesbide 
bazterretan"

f e r m i n  l e z e ta 
b A S O z A i N A

"Abuztu 
bukaeran 
fumigatzen du 
Aldundiak, eta 
markatu dugu 
non fumigatu"

m i k e l  a z k a r at e  
E S k u A L d E k O  N E k A z A r i T z A  b u L E g O k O A

"Hainbeste pinu 
monolaborantza 
dauden bitartean, 
pinu-beldar 
izurriteak  
egongo dira"

i m a n o l  b i a i n 
N AT u r  E S k O L A k O A
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Angel Loidi aretxabaletarra, pinu-beldar habia erakusten.  |   leire kortabarria

Eskoriatzako Luis Ezeiza ikastetxe ondoko zuhaitzak hainbat habia ditu.  |   leire kortabarria

Ilaratan mugitzen 
dira harrak
Pinu-beldarra edo 
prozesionaria delakoa 
(Thaumetopoea pityocampa) 
tximeleta mota bat da, eta oso 
izurrite hedatua da Europa 
hego eta erdialdean. Pinuak, 
izeiak eta zedroak ditu gustuko 
bere habiak egin eta arrautzak 
erruteko. 

Udan dute estalaldia. 
Emeak zuhaitz-buruetan 
erruten ditu arrautzak, eta 
30-40 egunen buruan 
(irailean edo urrian) jaiotzen 
dira beldarrak. Beldarrek 
zuhaitzetan egiten dituzte 
habiak, eta negua hantxe 
ematen dute. 

Otsail eta apiril artean, 
habitik irten eta lurreraino 
jaisten dira bere ezaugarri 
diren ilara edo prozesio 
antzeko horiek osatuz. Horrela 
ibiltzen dira gustuko leku bat 
topatzen duten arte. Hor, lur 
azpira sartzen dira eta krisalida 
fasera pasatzen dira. Udan, 
tximeletak irteten dira eta 
zikloa berriz ere hasten da.

Harrak, bata bestearen atzetik.  |   anGel torres

DATUA

Fumigatzeko, bi produktu 
mota dira erabilienak: bat 
Dimilin izenekoa 
(diflubenzuroia), eta 
bestea, Bacillus 
thuringiensis harraren 
toxinan oinarritutakoa.

2
Produktu mota
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EsANAK

"Herri txikiek 
behar duten 
laguntza 
bermatzea 
dugu helburu"

r a fa e l  u r i b a r r e n  |  d i p u TAT u A

"bost hilabete 
iraungo dituzte 
gatzagaineko 
ur horniduraren 
lanek"

f l o r e n t i n o  u g a l D e   |   E T O r L u r

mIrEN ArrEgI | leintz GatzaGa

Landagipuzkoa 32 Gipuzkoako Foru 
Aldundiak 1000 biztanletik  behe-
rako herriak indarberritzeko hel-
buruaz sortutako egitasmoa da. 
Proiektu horren baitan, Gipuzkoa-
ko 1000 biztanletik beherako 32 
herritan, 39 proiektu gauzatzen 
dihardu Foru Aldundia; hain justu, 
horietako bi dira Leintz Gatzagan 
zapatuan aurkeztu zituztenak. 

Batetik inauguratu zuten 
Gatzagako pilotaleku zaharbe-
rritua. Hain justu, lehendik 
zegoen markesinaren estalkia 
egokitu, birgaitu eta hobetu dute, 

lehengo kobrezko estalkiaren 
ordez zeramikazko teila gorria 
ipiniz; markesina bera lurrerai-
no ere jaitsi dute pilotalekuaren 
aurrealdean eta azkenik, pilota-
lekua guztiz itxi dute. "Gatzaga 
herri hotza da eta pilotalekuari 
egin diogun itxiturarekin, fron-
toiaren erabilera hirukoiztu 
egingo da" esan zuen inaugura-
zio ekitaldian Eusebio Villar 
alkateak. Hain zuzen ere, dagoe-
neko igarri dute frontoi berrian 
erabilera asko igo dela: "Agian 
orain eskaera handiegia izango 
da. Hori horrela bada, udaletxeak 

erabaki du, ordu beteko txandak 
egitea, herritar guztiek izan 
dezaten pilotalekua erabiltzeko 
aukera". 

Ur deposituaren lehen harria  
Frontoi berriaren inaugurazio 
ekitaldia aprobetxatu zuten Arla-
ban gaineko ur hornikuntza eta 
saneamenduaren lanei hasiera 
emateko; izan ere, proiektu hau 
ere, Landagipuzkoa 32 egitas-
moaren baitakoa da. Hain justu, 
eta lehorte garaian herria ur 
gabe gelditzeko arriskua  zegoe-
la ikusirik erabaki dute lan hauek 

egitea. Hala, eta Gatzagainen 
ura badagoela ikusirik, bertan 
ur depositu bat egingo dute. 
Hura herrian dagoenarekin lotu 
eta goitik behera, hodi sistema 
baten bitartez, herrira ura eka-
rriko dute. Lan horiek aprobe-
txatuko dira, gainera, ur zikinak 
batuko dituen beste sare bat 
egiteko. "Sistema honekin, gai-
nera, orain herrira ura ekartze-
ko dugun sistema merkatuko 
dugu" adierazi zuen alkate Euse-
bio Villarrek. 

Instituzioen ordezkaritza
Zapatuko ekitaldi bikoitzean izan 
ziren,Landa Ingurunearen Gara-
peneko Diputatu Rafael Uribarren, 
Florentino Ugalde, frontoiaren 
eraberritze lanak egin dituen eta 
ur hornikuntzaren lanak egingo 
dituen Etorlur enpresako geren-
tea, Eusebio Villar Leintz Gatza-
gako alkatea, zinegotziak eta 
hainbat herritar. Rafael Uribarren 
diputatuak azpimarratu zuen, 
egun pozgarria zela gatzagarren-
dako eta baita Foru Aldundia-
rendako ere, herri txikien eta 
handien arteko zerbitzu oreka 
bermatzea, diputazioaren ardura 
ere badelako

ur hornikuntzaren lehen harria jarri eta frontoi 
eraberritua inauguratu dute leintz gatzagan

Gipuzkoako Foru aldundiaren 'landagipuzkoa32' proiektuaren baitakoak dira proiektu biak

zapatuan inauguratu zuten frontoi eraberritua eta ur hornikuntzaren lanak bihar hasiko dituzte

Rafael Uribarren Landa Garapeneko Diputatua, Eusebio Villar alkatea eta Florentino Ugalde Etorlurreko gerentea, frontoiaren inaugurazio ekitaldian.  |  w

Lanei hasiera.  | josetxo arantzabal

mIrIAN bItErI  |  oñati

Sortu berri den Oñati Zero Zabor 
Plataformak elkarretaratzea egin 
zuen zapatu eguerdian, La Caixa 
banku parean. Modu horretan, 
esandako banku eta Banestoren 
aurka Gipuzkoako Errausketaren 
aurkako Plataformen koordina-
dorak antolatu duen salaketa 
kanpaina salatzeko deialdiarekin 
bat egin zuen. Banku horiek 
Gipuzkoako Hondakinen Par-
tzuergoarekin Zubietako erraus-
tegia eraikitzeko finantziazioa 
negoziatzen dabiltza; hain justu 
ere, 60 milioi inguru.  

Taldearen izenean, Haizea 
Agirrek hondakinen kudeaketa-
rako alternatibak eskatu zituen. 
Haren esanetan, "birziklapen tasa 
igotze aldera, atez atekoa ikusten 
dugu alternatiba moduan. Gaine-
ra, tasa hori igota erraustegiaren 
beharra saihestuko litzateke".  

Alternatibak aldarrikatzeaz 
eta egubakoitzean errauste plan-
ta eraikitzeko onartutako eslei-

pena salatzeaz gain, La Caixa eta 
Banestoren jarrerarekin duten 
desadostasuna azaldu nahi izan 
zuten elkarretaratzean parte har-
tu zuten 20 lagunetik gorakoek. 
Errausketarik ez, ez Zubietan ez 
inon, Gure osasuna eta planeta-
rena ez daude salgai eta Alterna-
tiba martxan orain, atez ateko 
bilketa Gipuzkoa osoan bezalako 
leloak zituzten horietako hain-
batek esku artean.

Etekin ekonomikoak aurretik
Oñati Zero Zabor Plataformaren 
arabera, "Banestok eta La Caixak 
lehentasun osoa ematen diete 
etekin ekonomikoei, nahiz eta 
garbi egon erraustegiak inguru 
zabal bateko biztanleen osasuna-
ren gainean eragin negatiboa 
izazn dezakeela, besteak beste". 
Haren esanetan, "hauxe da hone-
lako gizarte kapitalistaren fun-
tzionatzeko modua, eredu gorena 
Banesto bezalako bankuak eta 
enpresa handiak direlarik". 

zubietako erraustegiarendako alternatibak 
aldarrikatu zituzten zapatuan, oñatin
la Caixa eta banesto bankuak Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoarekin 
errauste plantaren finantziazioa negoziatzen dabiltzala salatu zuten 

Hasieran, La Caixa parean egin zuten elkarretaratzea; jarraian, Herriko Plazan izan ziren.  |   mirian biteri
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ImANOl gAllEgO  |  arrasate

Ospitaleak jakitera emandako 
datuen arabaera, gurean, gripea-
ren birusa jasan duten gaixoen 
% 99ak AH1N1 gripe motakoa 
jasan du. Aurreko urteko alarma 
egoeraren ostean, aurten normal-
tasuna izan da nagusi.

Aurten, infekzio datuak jeitsi 
egin dira eta hurrengo astean, 
osasun adituek bukatutzat eman-
go dute gripe sasoia. Datuek hobe-
rantza egin duten arren, urtarri-
laren bigarren astean izan zuen 
gripeak eraginik handiena. Dena 
den, jendeak erantzun ona izan 
du Mertxe Gabarik, Debagoiene-
ko Ospitaleko Medizina Preben-
tzioko medikuak  adierazi duenez 
"iaz ikusi zen birus honen por-
taera gripe arruntarenaren antze-
koa da, baita hilkortasun-tasari 
dagokionez ere", normaltasun 
egoera honek gainera, medikuen 
lana asko erraztu du. 

Gripearen birusak izan duen 
eragin eskasa kontuan eduki behar 
den arren, sei lagun ospitaleratu 
dituzte aurtengo gripearen kan-
paina osoan. 

42 eta 72 urte bitartekoak izan 
dira arrisku faktoreak zituzten 
guztiak, eta horien artean, per-
tsona barkarraren egoera larria-
rengatik Gasteizera lekualdatu 
izan behar dute. 

Adin tarteei dagokionez, biru-
saren aurrean, 0 eta 42 urte bitar-
tekoak oso erantzu ona izan dute, 
izan ere, ospitalean ez dute adin 
tarte honetako gaixo larririk 
izan. 

Iaz baino %4 txerto gehiago. 
Txerto kontuei dagokienez, guz-
tira medikuek 11.950 txerto ipini 
dituzte aurten, “iaz baino %4 
txerto gehiago”. Ezaugarriei begi-
ratuta, erabiltzaileen %80 izan 
dira 65 urtetik gorakoak;%64,8 
bronkitis kronikoa dutenak; %60,1 
diabetikoak eta egoitzetan edo 
bestelako erakundeetan ingresa-
tuta daudenen artean %95ak jaso 
du txertoa.

Emakumezkoa txertoa jasotzen Oñatin.  |   arantzazu ezkibel

gurean izandako gripe gaixoen 
%99ak  a  motako gripea izan du
iaz baino %4 txerto gehiago ipini arren ez da alarma egoerarik sortu

mIrIAN bItErI  |  arrasate

Joan den martitzenean, Sinde 
legea moduan ezagutzen dena 
onartu zuen Espainiako Kon-
gresuak. Eztabaida handia da, 
eta gai horren gaineko azalpe-
nak jasotzeko eta zalantzak 
argitzeko Huheziko Jabetza 
Intelektualeko irakasle Ainhoa 
Larrañagarekin egon gara.
Zer deritzozu Sinde legeaz?
Orain jabetza intelektuala arau-
tzen duen lege bat dago, egileen 
eskubideak arautzen dituena. 
Lege horrek daukan filosofiaren 
barruan eztabaida dago gizartean, 
egileen eskubideen eta jabetza 
modu librean hedatzearen alde 
daudenen artean. Legeak kon-
pondu gabeko arazoak ditu, eta 
bihar onartuko dena adabaki 
bat izango da. Horren harira, 
gogoratzekoa da Sinde legea ez 
dela lege berria, ekonomia sozia-
lari buruz dagoen lege baten 
egiten den aldaketa da. Ez dio-
te ikuspuntu orokorretik heldu 
behar zaion moduan heldu.
Zer da neurri horrekin bilatzen 
dena?
Badaude egile eskubideak babes-
ten dituzten hainbat produktu 
(musika edo bideoak, esaterako) 
eta horien defentsaren ikur 
moduan hartu nahi izan dute. 
Legearen arrazoibidea hori izan 
da; egile eskubide horiek Inter-
neten urratuak dira eta horiek 
babesteko egin dute neurria.
Prozesua epaile batek beharrean 
batzorde batek gidatuko du. Epai-
leak soilik baimena emango du 
webgune horien jabeen datuak 
emateko eta amaieran batzordean 
erabakitakoa berretsi ala atzera 
botako du. Askok diote ez dagoe-
la berme juridikorik...
Hala da. Lehenengo erabakia 
batzorde batetik etorriko da. 
Ematen du adituek osatuko 
dutela batzorde hori, baina zer-
tan adituak? Gainera, batzorde 
horrek baloratu egin beharko 
du operazio horrek irabazteko 
asmorik duen eta ondarea kal-
tetzeko asmorik duen. Batzorde 

horrek izango dituen irizpideak 
oso arbitrarioak izan daitezke. 
Botere judiziala bigarren mai-
lan dagoela iruditzen zait. 
batzorde hori oso eskubide garran-
tzitsuekin dabil jokoan: adieraz-
pen askatasuna, intimitaterako 
eskubidea...
Hori da benetako auzia. Egileen 
eskubide interesak babestu nahi 
dituzte; erabat zilegi dena. Bai-
na, aldi berean, ikusteko dago 
obra horrek duen dinamikare-
kin eta egileen eskubideak 
dauden SGAE bezalako egitu-
rekin zer portzentaje geratzen 
zaion egileari eta baita bitar-
tekariari ere. 

Horrelako neurriekin hasten 
garenean bestelako eskubideak 
urratzen hasten gara. Entzun 
izan dut iritzi kritikoen aldetik 
benetako zentsura neurri bat 
dela; gizarte demokratiko baten, 
Interneten esparruan kultura 
doan zabaltzeak badauka zile-
gitasun guztia. 
Internet kontrolatzeko asmoa ere 
badagoela diote batzuek...
Internetek oso modu samurrean 
obren hedapena ahalbideratzen 
du eta jende askorengana iris-
ten da. Hau izan daiteke modu 
bat interesatzen ez zaizkien 
mezu edo produktuak ixteko.

Jabetza intelektuala babestea 
ondo dago, baina ez modu hone-
tan. Atzetik dauden hainbat 
egituraren interes ekonomikoek 
gidatutako neurria da. 

ainhoa larrañaga | Huhezin jabetza intelektualeko irakasle

"egileen atzetik daudenen 
interes ekonomikoek 
gidatu dute 'sinde' legea"  

Ainhoa Larrañaga.  |   mirian biteri

Huheziko irakasleak espainiako kongresuan 
onartu duten neurriaz egin digu berba

ImANOl gAllEgO  |  elGeta

Ibilbidean, Gerra Zibila Euskal 
Herrian oinarri hartuta, Elge-
tako Intxorta mendiaren maga-
lean izandako frontearen hain-
bat xehetasun ezagutzeko auke-
ra egongo da. Ibilbidea Espaloia 
Kafe Antzokitik abiatuko da; 
eta Interpretazio Gunea bisita-
tuz ondoren 5 km-tako ibilbide 
bati ekingo zaio. 

Euskaraz eta ele bitan 
Martxoaren 6ko bisita euskaraz 
izango da eta 27koa, berriz, 
elebiduna izango da. Bisita 
gidatua egin gura izanez gero, 
aldez aurretik izena eman 
beharko da eta bisita gidatuak 
bi euroko prezioa dauka. Hala, 
bisita egin nahi duenak 943 79 
64 63 telefono zenbakira deitu 
beharko du.

martxoan berriro egingo dituzte gerra 
zibilaren inguruko bisita gidatuak

Goiiena

Aramaioko alkate Asier Agirre 
absolbitu ostean Ezker 
Abertzaleak, berau babesteko 
prentsaurrekoa deitu du 
Gasteizen. Bertan, galdeketa egin 
izana goirapatu dute eta AHTaren 
gaineko herri kontsultak ugaritu 
egin beharko liratekeela 
azpimarratu dute, herriaren 
partehartzea ezinbestekotzat joaz.

ezker 
abertzaleak 
asier agirre 
babestu du 

mIrEN ArrEgI | aretxabaleta

Babes bila, hainbat ate jo dituz-
te Gernikako Akordioaren sina-
tzaileek Aretxabaletan;  horrela, 
herritarren 200 sinadura eta  zaz-
pi elkarte edo talderen babesa 
lortu dute. "Ez da lan erraza izan. 
Elkarte eta herritar askongana 
zuzendu bagara ere, atxikimendu 
gutxi lortu ditugu" adierazi digu 
Aralarko zinegotzi Felis Beltran 
de Herediak. 

Jende gutxi aurkezpenean
Egubakoitzean aurkeztu zituzten 
herriko hainbat eragilek Gerni-
kako akordioaren zortzi puntuak 

Aretxabaletako Arkupen.  Bertan 
izan ziren, nola ez, EAko, Ezker 
Abertzaleko, Alternatibako eta 
Aralarko ordezkariak eta baita 
Akordioari babesa eman dioten 
herriko beste zazpi elkartetako  
ordezkariak ere; horiek dira, 
Aretxabaletako Emakume Taldea, 
Arlutz Xake taldea, Urbaltz Elkar-
tea, Gazte Ekimena, Gazte Inde-
pendentistak, Zaraia Mendizale 
Elkartea eta Okila Elkartea. 

Aurkezpen apala baino doto-
rea egin zuten Arkupe Kultur 
Etxean. Espero baino herritar 
gutxiago bertaratu bazen ere, 
ekitaldi polita egin zuten. Besteak 

beste, Gernikako Akordioa osatzen 
duten zortzi puntuak irakurri 
zituzten ekitaldian zehar. 

zazpi elkarteren babesa lortu du 
aretxabaletan gernikako akordioak

Orreaga Zubizarreta.  |   josetxo arantzabal
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Eguaztenean egin zituzten Hez-
kuntza sektoreko hauteskunde 
sindikaletan, STEE-EILASek 
lortu zituen boto gehien baila-
ran: 148. Hurrenez hurren, hauek 
izan ziren gainerako sindikatu 
bozkatuenak: LAB (108 boto), 

ELA (60), CCOO (31) eta UGT 
(5). Hiru boto baliorik gabe 
geratu ziren, eta boto zuri bat 
jaso zen.

Debagoieneko 671 langile zeu-
den botoa ematera deituta, Ber-
garako Ipintza institutuan. Eguer-
di partera arte 100 bat boto eman-

da zeuden, baina gero jende 
gehiago animatu zen eta, azke-
nean, erroldako erdiek baino 
zertxobait gehiagok eman zuten 
bozka: 671 langiletik 355ek 
(%52,9).

Gehiengoa 
Ordezkariak ez dira bailaraka 
edo lurraldeka aukeratzen, baizik 
eta Euskadi osorako. Eta oro har, 
euskal sindikatuek jarraituko 
dute gehiengoa izaten Hezkun-
tzako irakasle funtzionarioen 
ordezkaritzan, orain arte bezala: 
STEE-EILAS eta LAB izan dira, 
hurrenez hurren, sindikatu boz-
katuenak eta ordezkari sindikal 
gehien lortu dituztenak, eta ELAk 
19 ordezkari lortu ditu, laugarren 
geratuz.

CCOOk, porrot 
Nabarmena da CCOOren porro-
ta, hamar ordezkari galdu baiti-
tu. Orain arte bera zen sindika-
tu nagusia, 2007an botoen %31,3 
eta 31 ordezkari lortuta, eta orain 
STEE-EILAS da, botoen %30,3 
eta 30 ordezkari lortuta. Kontuan 
hartu behar da 2007an eta orain 
ordezkari kopuru berbera auke-
ratu dutela: 99.

Hauek izan dira emaitzak ira-
kasle funtzionarioendako: STEE
-EILAS (botoen %30,3 eta 30 ordez-
kari), LAB (%%24,2 eta 24), CCOO 
(%21,2 eta 21), ELA (%19,2 eta 19) 
eta UGT (%5,1 eta 5). 2007ko emai-
tzak hauek izan ziren: CCOO (botoen 
%31,3 eta 31 ordezkari), STEE
-EILAS (%25,3 eta 25), LAB (%20,2 
eta 20), ELA, (%18,2 eta 18) eta 
UGT (%5,1 eta 5).

Hezkuntza Saileko bestelako 
langileek gehien bozkatuak: lan
-legepeko irakasleak (heziketa 
berezia): LAB (botoen %38,3 eta 
18 ordezkari); zerbitzuetako lan-
gileak: LAB (%42,9 eta 15 ordez-
kari); erlijio irakasleak: CCOO 
eta ELA berdinduta (%42,9 eta 
hiruna ordezkari); eta EHUko 
irakasleak: LAB (botoen %26,7 
eta 23 ordezkari).

stee-eilas izan da bozkatuena 
Debagoienean, euskadin bezala

Gainerakoak hauek izan dira, hurrenez hurren: lab, ela, CCoo eta uGt
ordezkariak euskadi osorako aukeratzen ziren, eta ez bailaraka

DATUA

STEE-EILASek 148 boto 
lortu ditu Debagoienean. 
Bera izan da bozkatuena.

148
boto

DATUA

Bailarako 671 langile 
zeuden deituta, eta 
%52,5ek bozkatu zuten.

%52
lanGile

Langileak bozkatzen eguaztenean, Bergaran.  |   amaia txintxurreta

l.k.  |  arrasate

Espainiako Gobernuak lan-
gabeendako emango duen 400 
euroko laguntza eska daiteke 
INEMen egoitzan, Arrasaten, 
eta dagoeneko hala egin du 
jende askok, hango ardura-
dunek diotenez. Euren esane-
tan, neurria hasi zen egunean 
bertan –otsailak 15, joan den 
martitzena– informazio eske 
eta galdezka jende asko joan 
zen haraino. 

400 euroak langabearen 
formazioa diruz laguntzeko 
dira; horregatik, jaso nahi 
dituenak ezinbestean forma-
zio plan bat egin beharko du. 
Hor ikusten du zailtasuneta-
ko bat Lanbideko Elena Mon-
dragonek: "Debagoienean ez 
dago ikastaroetan plazarik; 
dena bete-beteta dago".

Ez da 426 euroen ordezkoa
Helburua da "enplegu deusez-
tapenak kaltetutakoak" bere-
ziki laguntzea: gazteak, luzaroan 
lanik gabe egon diren 45 urte-
tik gorakoak, eraikuntza sek-
toretik datozen langabeak eta 
kualifikazio maila txikia duten 
"krisiak kaltetutako beste 
batzuk". Kobratzeko baldintzak 
hauek dira: langabezia presta-
zioa bukatuta izatea otsailaren 
16tik aurrera; langabearen 
familia-unitatearen errentak 
ezingo dira izan 481,05 euro 
baino gehiagokoak; eta PRODI 
programaren 426 euroak jaso 
zituztenek ezingo dituzte lagun-
tza hauek jaso.

hasieratik, 
400 euroak 
jasotzeko 
eskaera asko

l.k.  |  berGara

Bukatu da Tavexen desegitea 
Bergaran. Enpresako zuzen-
daritzak eta langileek akordioa 
egin zuten eta urtarrila buka-
tzearekin bat itxi da lantegia. 
Gabiria dorretxeko bulegoak 
dira Tavexen jarduera baka-
rra orain. 27 lagunek dihar-
dute hor.

Tavexeko arduradunek 
jakinarazi digutenez, langileak 
eta zuzendaritza ados jarri 
ziren baldintza batzuetan. 
Jarduera eteteko EREa onar-
tu zuen Lan Ordezkaritzak, 
eta horrekin batera Asaisa 
taldeak zeraman jarduera 
industriala (lantegia) bertan 
behera geratu zen. Denetara, 
64 langile izan ziren Tavexe-
kiko lan harremana eten 
zutenak. Urtarrilean barrena 
egin zen hori guztia.

tavexen 
bulegoak 
bakarrik geratu 
dira bergaran

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Eroskiko bazkide kooperatibistek 
erabaki dute aurten 2009an baino 
%5 gehiago lan egitea, orduko 
soldatari eusteko; edo, aukeran, 
orain arte adina ordu egin ahal 
izango dituzte, baina %5 gutxia-
go kobratuta. Horrela jakinarazi 
zuen joan den eguenean Agustin 
Markaide arrasatearrak, Eroski 
Taldeko presidente berriak, kaze-
tariekin izan zuen batzar 
baten.

Iaz, Eroskiko bazkideek era-
baki zuten %10 lan gehiago egi-
tea, aurreko ekitaldiko soldata 
berberak eduki ahal izateko.

Agustin Markaidek eguenean 
izan zuen kazetariekin lehenen-
go topaketa kargua hartu zuene-
tik. Esan zien Eroskik "egonkor-
tu" egin duela bere finantza 
egoera, eta "nabarmen" hobetu 
duela bere eragingarritasuna.

"Gertuagoko denda" 
Aro berri honetan, Eroskik beze-
roarengan arreta handiagoa jarri 
nahi duela esan zuen Markaidek. 
Bere esanetan, "gertuagoko" den-
da bat lortu nahi da, prezio "era-
kargarrietan" oinarrituta, baina 
kontsumitzaileen aukera kopurua 
txikitu barik. Gaineratu zuenez, 
Eroski taldeak prezioak txikitu 

ditu, eta hori lotuta dago bere 
eragingarritasun handiagoarekin. 
Eroskiren dendek eskaintza hobea 
egiten ahaleginduko dira, eta 
tokian tokiko produktu gehiago 
eskainiko dituzte, dendak euren 
erreferentzia-lekuan hobeto inte-
gratzeko. Horretarako, tokian 
tokiko ekoizleekin akordioak 
egiten ahaleginduko dira.

Horrez gain, Eroskiren mar-
ka indartu nahi du taldeak. Gaur 
egun, 3.000 erreferentziatik gora 
batzen ditu Eroskiren markak, 
eta bere salmenten %35 dira.

Finantza aldetik, "egonkor"
Eroskiren beste erronka bat da 
taldea guztiz kooperatibo bihur-
tzea. "Lehenengo kooperatiba 
berriak datorren urtean ikusiko 
ditugula uste dut", esan zuen 
Markaidek.

Eroskiren finantza egoera 
"egonkorra" da, Agustin Mar-
kaideren hitzetan. Azaldu zue-
nez, taldearen zor egoera hitzar-
tutakoa baino hobea da, izan 
ere, banketxeekin adostu zituen 
bere zorraren zati bat amorti-
zatzeko epe berri batzuk. Kre-
dituak aurreikusi baino lehe-
nago bueltatzen dabiltzala esan 
zuen Agustin Markaidek.

eroskiko bazkideek %5 gehiago lan 
egin eta soldata izoztu egingo dute

aukeran dute %5 gehiago lan egin edo %5 gutxiago kobratu

bezeroengandik gertuagoko dendak lortzea dute erronka berritzat

DATUA

Iaz hartu zuten Eroskiko 
bazkideek horrelako erabaki 
bat: %10 gehiago lan 
egitea, aurreko ekitaldiko 
soldatari eusteko.

%10
GeHiaGo

EsANAK

"Egonkortu 
egin ditugu 
finantzak, eta 
eragingarriagoak 
ere bagara"

a g u s t i n  m a r k a i D e   |   E r O S k i 

TA L d E k O  p r E S i d E N T E A
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mIrIAN bItErI  |  eskoriatza

Aizkorri-Aratz parkeak kezka 
sortu du erabiltzaileen artean, 
hori arautzeko araudiaren era-
ginagatik. Eskoriatzako Mendio-
la eta Bolibar elizateetako eta 
Lete auzoko alkateek "informazio 
falta" salatu zuten joan den astean. 
Horren gaineko azalpenak ema-
teko hitzaldia egin zuen eguenean, 
Eskoriatzan, parkeko zuzendari 
Iraitz Zubeldiak. Goiena ere hare-
kin egon da.
Dagoeneko indarrean dago Aizko-
rri-Aratz parke naturalaren Erabi-
lera eta kudeaketa Arautzeko Pla-
na?
Joan den urteko abuztutik urri-
ra bitartean egin zen publiko 
plana, tarte hartan alegazio epea 
irekita. Orain, alegazio horiek 
aztertu eta beharrezko aldaketak 
egin ondoren, parkeko patrona-
tura eramango da dokumentua, 
bertan lehen onarpena eman die-
zaioten.
Zein da zehazki  plan horren 
asmoa?
Hitz gutxitan, naturagunea kudea-
tzeko arau eta irizpide orokorrak 
zehaztea da plan horren asmoa. 
Horretarako, lurraldean gauza-
tuko diren ekonomia eta aisialdi
-jarduerak antolatzeko arauak 
zehaztuko dira. 

Aldaketa asko ekarriko ditu araudi 
berriak?
Aizkorri-Aratz aldean egiten diren 
ekintza gehienetan ez da aldaketa 
handirik izango. Jarduera ekono-
miko gehienei dagokienez, ohiko 
lanak egiteko garaian zenbait muga 
jarriko dira, baina ez ekintza horiek 
asko aldatuko dituztenak. Berezi-
ki, ekintza horiek egiteko modua 
aldatuko da eta, natura baliabideen 
kudeaketa egokiari begira, neurriak 
hartu, baina ez jarduera guztiak 
debekatu edo bere horretan utzi. 
Izan ere, garrantzi handia duena 
gauza edo ekintza hauek egiteko 
modua da. 

Aldaketarik nabarmenenak 
aisialdiko hainbat erabilpenetan 
izango dira, araudiaren esanetan  
ezin delako naturagune babes-
tuaren barruan ibilgailu motor-
dunekin ibili, libre deklaratzen 
ez diren bideetan edo baimena 
duten erabiltzaileek izan ezik. 
Baimen hori bertan jarduera 
ekonomikoak egiten dituztenek 
eta lurjabeek izango dute. Beraz, 
azken horiek lehengo moduan 
segituko dute; hori bai, beharrez-
ko baimena edukita. 
Eskoriatzan horren gainean dagoen 
informazio falta salatu dute...
Ez da erraza erabiltzaile edo jabe 
guztiengana heltzea. Orain dela 3 

urte Aizkorri-Aratz aldea parke 
natural izendatu zenetik araudia 
eta informazioa kalean dago eta, 
neurri handi baten, normala da 
denengana iritsi ez izana. Dena 
dela, hasierako kezka edo beldurra 
laster uxatuko delakoan nago. 
Nola eragingo die lurren jabeei? 
Lehen esan bezala, ez dute alda-
keta handirik sumatuko. Lehen 
egiten zituzten aktibitateekin 
aurrera jarraitu ahalko dute. 
Hori bai, kasu batzuetan, aktibi-
tate horiek ingurunean duten 
eragina neurtu egin beharko da 
eta beste kasu gehienetan, ekin-
tzak egiteko baimenak eskatu 
beharko dituzte. Baina, oroko-
rrean, bideak erabiltzeko baime-
nak izango dituzte, eta baita 
abereak mendian larratu edo 
egurra mozteko ere. 
Eta ehiztariei?
Ehiztariek araudi orokorra jarrai-
tu beharko dute, eta momentuan 
indarrean dauden neurriak bete. 
Babesgunea errespetatu egin 
beharko da eta ehizarako plan 
teknikoa egingo da, naturagune 
babestuko ehiza-egoera zehatz 
biltzeko.
mendizaleek mugaren bat izango 
dute?
Ez. Mendizaleengan ez du inongo 
eraginik izango araudi berriak.

Eta motorrean edo bizikletan ibiltzen 
direnek?
Bai. Motordun ibilgailuei mugak 
jarriko zaizkie. Bizikletan eta 
motorrean, bideetan ibili behar-
ko dute; eta motorren kasuan, 
gainera, ibiltzeko baimena behar-
ko da. 
bestalde, ingurune horretan jende 
asko dabil perretxikotan... Haiek 
zerbait igarriko dute?
Hori ere kontrolatuta egongo da. 
Perretxikoak biltzeko Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak laster onar-
tuko du naturagune babestuetan 
perretxikoak batzea erregulatu-
ko duen dekretua, baina ez du 
eragin handirik izango ohiko 

biltzaileengan. Gehiegizko abu-
suak eragoztea izango da dekre-
tu horren helburua.
kezkatuta daudenek diote urba-
niten interesak gainerakoen gai-
netik daudela. Horrela izango 
da?
Kezkak eta beldurrak bultzatutako 
iritzia da hori, baina, berez, berta-
koak izango dira ingurune horretan 
eskubide gehien izango dituztenak. 
Parke natural bat ez da izendatzen 
bertakoen kalterako, balio bereziak 
dituen ingurune bat izanik bertako 
balio naturalak mantentzeko eta 
lurralde hori modu egokian kudea-
tzeko baizik. 

Aldi berean, ordea, esandako 
balio horiek bultzatuta, bisitari 
kopurua gehitu egin daiteke eta 
baliabideak neurriz erabilita 
etekina atera. 
Aisialdiari begira, nolako ustiatu-
ko da Aizkorri-Aratz?
Orokorrean, lehen bezalako era-
bilpena izatea da helburua, betie-
re modu ordenatuan. Aurten 
jarriko da martxan Aizkorri
-Aratz parke naturaleko ibilbide 
sarea, bertaratzen diren ibilta-
rientzat eskaintza interesgarria. 
Bestalde, Parketxea inauguratu 
berri da eta bertatik bideratuko 
da ingurune hau ezagutu nahi 
duten bisitari kopuru handi 
bat.

Aizkorri-Aratz parke naturaleko zuzendari Iraitz Zubeldiak hitzaldia egin zuen eguenean Eskoriatzan; baserritarren eta gainerako erabiltzaileen kezkak argitzen saiatu zen.  |   mirian biteri

iraitz zubeldia | Aizkorri-Aratz parke naturaleko zuzendaria

"baimena duten erabiltzaileek 
lehengo moduan jarraituko dute"

erabiltzaileen zalantzak argitzen saiatu zen eguenean iraitz zubeldia
Parkea arautzeko araudiak sortutako kezka "laster" uxatuko dela dio

"garrantzi handia 
duena gauza edo 
ekintzak egiteko 
modua da"

"Naturagune 
babestuan ezingo 
da ibilgailu 
motordunez ibili"

"Ez da erraza 
erabiltzaile edo jabe 
guztiengana 
heltzea"

"bertakoak izango 
dira ingurunean 
eskubide gehien 
izango dituztenak"
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Ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDeA

LAguNTzAiLEAk

H
asi da martxan Sortu legeztatzeko makineria. Hasi da ere, 
ia Sorturen sustatzaileak ezertan hasi baino lehen, Sortu 
legez kanpo uzteko makineria. Biak aldi berean norabide 
aurkakoan martxan. Sortu izango da Alderdien Legean 

ezarritakoak eta Espainiako Auzitegi Gorenaren epaiek galdatzen 
duten guztia betetzen duen lehen alderdia; egundaino bakarra. 
Alderdien Legea guztiz legez kontrakoa, intentzionalitate politikokoa, 
antidemokratikoa, zuzendua eta propagandistikoa dela kontsideratu 
arren, bere enbutuaren zulo estuan sartzea erabaki du ezker aber-
tzaleak. Ataka honetatik atera eta Euskal Herriko sektore zabal bati 
ahotsa eta bozka emateko itxaro-
penez aurkeztu dira estatutuak.

Ez daude bakarrik. Urteotan 
apartheid politikoaren kontura 
etekina ateratzea erabaki zuten 
askok ere alderdi berriaren lega-
lizazioaren aldeko jarrera aktiboa 
hartu dute. Euskal Herrian gauzak 
beti izan dira Espainian izan ez 
diren bezala. Kultura demokrati-
koa ez dago hain galdua, injustiziaren aurrean kritiko izaten dakien 
masa handia baitago. Masa horri dagokio maiatzeko hauteskundee-
tan aukera guztiak bozkagarri izateko ahalegina egitea. Kontrako 
norabidean egiten ari direnaren tamainakoa gutxienez.

Nonahi ageri dira eta ageriko etorkizunean txosten polizialak, 
abertzaletasunaren frogak... Sortu Batasunaren jarraipena dela eta 
ETAren estratagema, beraz, esanik, errefusak egon arren. Bagenekien 
kondenarekin ez zela nahikoa. Ez digute argitu zer den nahikoa. 
Ezer ez da nahikoa; euskaldunok sumatzen genuenez, batzuentzat 
gatazka politikoarekin amaitzea ez da komenigarria, helburua, 
kontrara, independentistokin amaitzea da, gu eszenatoki politikotik 
eta kaleetatik ateratzea, España uniformearen mesedetan.

Alde batek eman dituen pausoen aurrean "gehiago, gehiago" 
baino esaten ez dakiten horiek, inoiz, motu propio "nahiko, orain 
bai" esango ez duten horiek mugitzera behartuko dituen indarrak 
metatzearen beharra dugu, beraz, guztion artean, maiatzean denok 
karta berdinekin jokatzea lortzeko.

lArrAItZ UgArtE
'http://goiena.net/iritzia/'

Sorturen legalizazioaz

"Injustiziaren 
aurrean kritiko 
izaten dakien masa 
handia dago"

z a b a l i k

A
itortzen dut: Tuentin kontua daukat. Lankideei esan nienean 
harrituta geratu ziren. Lagun batek bidali zidan gonbida-
pena eta nik kontua sortu! Ez dut erabiltzen; zelakoa zen 
ikusteko bakarrik sortu nuen. "Bai, guztiek esaten dute 

gauza bera", izan zen lankideen erantzuna. 
Dena dela, pentsakor jarri ninduen kontu honek. Ez adinak, 

noski, badakit zaharregia naizela Tuentirako, ia thirty ditudalako, 
besteak beste. Baina Interneten zenbat lekutan eman ote dut izena 
probatzeko bakarrik eta gero ez erabili, arrakastarik izan ez dute-
lako edo niretako egokiak ez zirelako? Horien guztien zerrenda 
nonbait ikusterik banu...

UsOA AgIrrE | 'uagirre@goiena.com'

Interneteko arrastoa

u st e a k  u st e

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

Sozialdemokraziaren 
nazioarteratzerik eza
luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/

Ba al da beste aukerarik? 
Tony Judt-ek uste du baietz. 
Zer izango eta... hautabide bi 
baino ez omen daude: edo 
sozialdemokraziak ikasten du 
bere burua nazioartean 
kokatzen, edo 
Estatu-erakundeek 
berreskuratzen dute 
galdutako buruzagitza. 
"Desde finales del siglo XIX 
hasta la década de 1979, las 
sociedades avanzadas de 
Occidente se volvieron cada 
vez menos desiguales. 
Gracias a la tributación 
progresiva, los subsidios del 
gobierno para los necesitados, 
la provisión de servicios 
sociales y garantías contra las 
situaciones de crisis, las 
democracias modernas se 
estaban desprendiendo de sus 
extremos de riqueza y 
pobreza… 
En los últimos treinta años 
hemos arrojado todo esto por 
la borda".
[...] Algo va mal (Ill fares the 
land, 2010) saiakera Tony 
Judt idazlearen atzenengo 
emaitza da. 
[...] Letra-molde handi 

samarrez ozta-ozta berrehun 
orrialde baino ez dituen 
saiakera da, asteburu batean 
hasi eta amaitzeko modukoa.
[...] Nolabaiteko tesia zera da: 
II. Mundu Gerra osteko 
demokraziaren arrakasta 
aberastasun-ekoizpena eta 
banaketaren artean Estatuak 
araututako orekan datza, 
Estatuak egin baitezake beste 
inork ezin duena egin. 
Mundialtzeak oreka hau 
hautsi du, hiritarrak babestu 
beharra oraindik ere Estatuei 
dagokien arren, behar 
besteko aberastasun hori 
Estatuaren esparrutik kanpo 
eragiten baita aspaldion.
[...] Alegia, osasun eta garraio 
publikoak, doako hezkuntza, 
gizartekintza, babes-laguntzak 
eta kontrol fiskala indarrean 
jarri daitezkeela 
Estatu-erakundeen 
ardurapean, ez ordea 
nazioarteko merkatuan. 
Ekonomia mundialdu egin da 
baina politikak nazionala 
izaten jarraitzen du. Ba al da 
beste aukerarik? Tony 
Judt-ek uste du baietz. Zer 
izango eta... laburtu 
beharraren beharrez, eta nik 
ondo ulertu baldin badut 
behintzat, hautabide bi baino 
ez daude, hots: edo 
sozialdemokraziak ikasten du 
nazioartean ibiltzen eta 

agintzen, edo Estatuek 
nolabait berreskuratzen dute 
galdutako buruzagitza.

Erosi, bota, erosi!
leire Narbaiza Arizmendi
http://eibar.org/blogak/leire/

La 2 katean oso dokumental 
interesgarria eman zuten duela 
aste batzuk. Sarean ere bueltaka 
ibili da, eta zatika ikusi 
ondoren, nik ere jartzea 
pentsatu dut, ikaragarria delako 
eta merezi duelako ikustea.

Dokumentalaren izena 
Comprar, llençar, comprar da 
(eros, bota, erosi) eta 
obsoleszentzia programatuaz 
dihardu; hau da, erosten 
ditugun produktuak sortzen 
direnetik ez irauteko eginak 
direla. Asmatuta daude luzaroan 
irauten duten bonbillak, galtzak, 
elektratresnak... baina 
fabrikatzaileei interesatzen ez 
zaienez, askoz denbora 
laburragoa irauten dutenak 
produzitzen dituzte.

[...] Eta zabor hori nora 
doa? Birziklatzera? Askotan ez, 
hirugarren mundura, herrialde 
pobreetara. Zabortegi bihurtu 
ditugunak.

Merezi du, zatika ere ondo 
jarraitzen da. Kontsumoari 
beste begirada bat.

k a l e  i n k e s ta

JUAN JOsE
ITURBE 
arrasate

Batzutan bai, baina 
orokorrean ez dugu bizkor 
gidatzen. Herri barruan 
bestez ere, abiadura 
mugak errespetatu 
egiten dira.  

NEREA
ERDABIDE 
arrasate

Orokorrean bai. Egia da 
jende nagusiak polikiago 
gidatzen duela, baina 
gazteak berriz, nahiko 
bizkor ibili ohi dira herri 
barruan nahiz kanpoan. 

FElIx
AlONsO 
arrasate

Banatzailea naiz eta orain 
kontrol handiagoa 
dagoela uste dut. Gainera 
oinezkoentzat egindako 
bideetan ezin da oso 
abiadura handian gidatu. 

ONINTZA
BElATEGI 
arrasate

Danetik dago. Orokorrean 
jendeak nahiko ondo 
gidatzen du, baina 
noizean behin astakilo 
bat edo beste ikusten da 
erripedeetan. 

Herrigunean abiadura 30 km ordura  murriztu nahi dute. 
Herri barruan bizkorregi gidatzen dugu?
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MARTxOKO 
sARIAK

Abantailaz betetako kluba!

AQUArIUm 
donostia, 943 44 00 99

 Bi erosi eta bat ordaindu 
(sarrera garestiena ordainduko da)

AVIA mECA gAsOlINDEgIA 
arrasate, 943 79 13 39

 %2 gasolindegian erregaia erosita.
 %2 dendako produktuetan

AZkOAgA ENEA HOtElA-JAtEtXEA
eskoriatza, 943 71 45 66

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

 %10 deskontua jatetxeko kartan.

bArCElÓ bIDAIAk
arrasate, 943 79 70 11/ bergara, 943 76 08 43

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

bEgIONDO OPtIkA 
aretxabaleta, 943 79 98 21

 -%15 produktu guztietan. kontsulta doan.

gAHIr FIsIOtErAPIA-OstEOPAtIA
eskoriatza, 943 71 43 41

 %50 deskontua lehenengo kontsultan.

EskO sPOrt kIrOl DENDA 
eskoriatza, 943 71 52 96

 -%10 produktu eta zerbitzu guztietan

gAEs ENtZUmEN ZENtrOA
arrasate, 943 71 27 93 / bergara, 943 76 94 55

 %10 deskontua(ez metagarria beste eskaintza batzuekin)

ClÍNICA DENtAl bErgArA 
bergara, 943 76 05 77

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

bazkidearentzat eta familiako batentzat

IkEr sUkAlDEAk 
arrasate, 943 79 00 43 / oñati, 943 53 35 48

 Sukalde osoa erosita,mikrouhin-labea opari.

lIlUrA EDErtZE INstItUtUA 
bergara, 943 76 31 71

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

  -%20 elikagai-intolerantzia proban.
  -%10 mikropigmentazioan: begiak, ezpainak edo 

bekainak.
  -%10 fototerapia bidezko aknearentzako trata-

menduan.
bazkidearentzat eta lagunarentzat 

mUltIOPtICAs 
arrasate, 943 79 29 95 / bergara, 943 76 15 75

 %15 deskontua (ez metagarria beste eskaintza batzuekin)

NArEN FIsIOtErAPIA ZENtrOA
aretxabaleta, 943 08 21 89

 -%15 zerbitzu guztietan.

rENAUlt AUtObErrI
arrasate, 943 71 24 72

  -%5 konponketetan, ez bada prezio itxia edo pro-
mozioa.

  -%25 saltzen ditugun pneumatikoetan, urte 
osoan.

  Ordezkapeneko autoa, 20 euro.
erosketaren momentuan goian aipatutako deskontua baino handia-
goa badugu,
bazkideari deskontu handiena eskainiko diogu.

tXIkI ZOO aretxabaleta, 943 79 51 15
  Sei ile apaindegi zerbitzuengatik, zazpigarrena 

doan.
  %50erainoko deskontuak txakur-txamarratan 

(izakinak agortu arte)

tXUrI UrDIN IZOtZ JAUrEgIA 
donostia, 943 46 44 00

  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.

ZIENtZIEN kUtXAgUNEA 
donostia, 943 01 24 78

  %10 deskontua.

AUTOBERRI

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

AUTOBERRI

lIbUrU sOrtA UmEENtZAt

Bidali KLUBA LIBURUAK 
[Bazkidearen zenbakia]   
215800 zenbakira.

skUN-FUNkEkO kAmIsEtA 
EtA POltsA

Bidali KLUBA KAMISETA 
[Bazkidearen zenbakia]   
215800 zenbakira.

ArgAZkI kAmArA

Bidali KLUBA KAMARA 
[Bazkidearen zenbakia]   
215800 zenbakira.

EUskAl rIP-EN DVD-A

Bidali KLUBA DVD 
[Bazkidearen zenbakia]   
215800 zenbakira.

KOMUNIKAZIO tAlDeA

SmSaren kostua: 0,15 euro + bEza mezu bakoitzeko.
indarrean dagoen LOpd 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsona-
lak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-
bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izan-
go duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: 
kluba@goiena.com

Telefonoz: 945 25 05 05

e-postaz: kluba@goiena.com

SMS bidez.

Parte-hartzaile guztien 
artean zozketatuko da.

Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | www.goienakluba.com | Urteko kuota: 48 €.

Parte 
hartzeko

HOME 
CINEMA

FIDElTAsUN sARIA 2011n
atera etekina 
txartelari

AGURTZANE 
IRIARTE

IRABAZlEA

ZORIONAK!

BEÑAT, NAIA ETA OIER  
sEME-AlABAK sARIA JAsOTZEN

sUkAlDEAk
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ImANOl gAllEgO  |  berGara

Eibartar horrek duela 40 urte 
herria utzi eta Bergarara joan zen 
etorkizun hobe baten bila. Labe-
garaietan sindikalista gisa ibili 
ostean herri politikara pasa zen. 
Harekin mintzatu gara zinegotzi 
gisa bizi izandako 12 urte haien 
inguruan.
Nola sartu zinen politikan?
Ez zen inoiz nire asmoa izan, 
baina behin Bergarara iritsi ostean, 
Labegaraietan UGTn lanean hasi 
nintzen eta lankideek hauteskun-
deetara aurkeztera bultzatu nin-
duten. UGTn egon ostean PSE 
aukeratzea zerbait logikoa zen 
arren, ez zen erabaki erraza izan. 
Aita EAJko kidea zen eta gure 
familiak ez zuen oso era onean 
hartu nire erabakia. 
Nolako bergara aurkitu zenuen?
Momentu hartan, Bergarak indar 
handia zuen, industriak jende 
asko erakarri zuen hona, baina 
udal ikuspuntutik dena egiteke 
zegoen. 80ko hamarkadan gizarte 
zerbitzuek iraultza handia bizi 
izan zuten, anbulatorioa, zaharren 
egoitza, Labegaraietako kirolde-
gia… Horrelako arloetan lan han-
dia egin genuen, trantsizioa oso 
gertu zegoen eta udalek ez zuten 
herritarrek behar zuten zerbitzu 
asko eskaintzen.  
Zein harreman daukazu zinegotzi 
izan zinen urteetan izandako alka-
teekin?
Oso ona. Argi eta garbi diot, nire 
alderdikoak ez diren arren euren 
lana ondo egina badago, estimatu 
egiten dut. Nire ustez, Imanol 
Bolinaga Bergarak izan duen 
alkaterik onena izan da. Jose Luis 
Elkoro lagun-mintzat daukat, biok 
askotan eztabaidatu dugun arren 
estimu handia diogu elkarri. 

Gallastegirekin ez dut harreman 
handirik, baina osoko bilkureta-
tik atera bezain laster kolore 
politikoa ahaztu egiten dugu eta 
oso giro ona izan dugu.

Jose luis Elkororen egoera ez da 
erraza izan. 
Ba ez, egia esan. Jende askok 
bere alde egin du, eta neronek 
ere, alderdiaren iritzia alde bate-

ra utzita, gestio bat edo beste 
egin dut. Horregatik ez dut titu-
lar handirik nahi, hura nire 
laguna da eta beste edozein lagu-
nengatik egingo nuen gauza bera 

besterik ez dut egin. Nire ustez, 
lagun batengatik bakoitzaren 
esku dagoena egin behar da.
Zinegotzi zinela aurrera ateratako 
zein proiekturekin sentitzen zara 
harroen?
Uf... ze galdera zaila... Ni 12 urtez 
izan nintzen zinegotzi eta denbo-
ra hartan gauza on asko egin 
genituen. Baina bi proiektu aipa-
tuko ditut: batetik, Labegaraie-
tako kiroldegia. Bergara oso herri 
luzea da eta kiroldegi horrek 
mesede handia egin zien Labe-
ragaieta inguruan zeuden herri-
tar eta langileei; bestetik, Mizpi-
rualde zaharren egoitza sortzea. 
Bertako mojekin akordioa egin 
genuen Udalak bere kudeaketan 
parte hartzeko; gainera, ni ber-
tako sortzailea naiz.
Zein izan zen egin ez zenuten zure 
begietako proiektua?
Errege Mintegia, duda barik. 
Askotan ibili ginen eraikin horren 
atzetik. ETAk erail zuen PSOEko 
Juan Mari Jauregik lan asko egin 
zuen Errege Mintegia eskuratu 
ahal izateko, eta erregearekin 
hitz egitera iritsi zen. Negoziazio 
askoren ostean guztia prest zegoen 
eta Koroak pezeta baten truke 
saltzeko eskaintza egin zigun, 
baina EAJk ez zuen Madrilera 
joan nahi eta aukera paregabe 
hori galdu genuen.
Nola ikusten duzu orain bergara? 
Egia esateko, erdi lo. Bergarak 
lehen izandako grina galdu du. 
Oso herri ausarta zen, baina azken 
urte hauetan herriak industria 
asko galdu du eta krisi honek, 
langabezia tasa igotzeaz gainera, 
Bergararen ahultasuna areagotu 
du. Baina, hala ere, ziur nago 
bideko zulo honetatik aterako 
garela.

Francisco Javier Zendoia, Mizpirualde zaharren egoitzaren aurrean.  |   imanol GalleGo

"Errege mintegia 
pezeta baten truke 
eskuratzeko aukera 
galdu genuen"

"bergarak bere 
indarra galdu duen 
arren, laster 
berreskuratuko du"

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

francisco javier zendoia | pSE-EEko zinegotzia bergaran (1983-1995)

80ko hamarkadan gizarte zerbitzuen iraultza bultzatu zuen 

Garai hartan hasi ziren bergararen mapa ordenatzen 

errege mintegia bergarari bueltatzeko lanetan ibili zen 

Zendoia eta Javier Espartza, Angiozarren.  |  berGarako udala artxiboa bke Fondoa

"kolore politikoa osoko bilkuretan uzten dugu; 
hortik kanpo, politikan lagun handiak egin ditut"

POlITIKA
GOIENA TElEBIsTA | TERTUlIA | POlITIKA KONTUAK HIZPIDE
otsailak 23, 20:45 | julen iriondok aurkeztua

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

bAbEslEA: lIlUrA EDErtZE INstItUtUA
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h e r r i a k
ARETxABAlETA

mIrIAN bItErI  |  aretxabaleta 

Dagoeneko gertu dago Aretxa-
baletako kiroldegi berriaren 
aurrean dagoen berdegunerako 
proposamena, eta hilaren 12an, 
ingurune horretan zer egin era-
bakitzeko egindako parte-hartze 
prozesuko kideei ezagutarazi 
zien Udalak.   

Kirol teknikari Asier Muxikak 
azaldu du zelaia bost multzotan 
egongo dela banatuta. Batetik, 
kirol arautuaren instalazioak 
egitea aurreikusita dago, hala 
nola, futbol zazpiko zelaia eta 
padelera jokatzeko pista bi. Biga-
rrenik, modu arautuan ez dauden 
kirol jolasak egongo lirateke; 
esaterako, saskibaloiko kanastak, 
ping-pongeko mahaiak edo fron-
toi txikiak. Hirugarrenik, aisial-
dirako jolas parkea dago; hain 
justu ere, ziburu bereziak. Horren 
harira, Muxikak azaldu du natu-
rarekin lotutako egurrezko eta 
sokekin egindako ziburuak jartzea 
pentsatu izan dela. 

Errekan presa bat
Laugarrenik, urarekin kontaktua 
duen gunea egongo litzakete. 
Azken horretan, umeendako hain-
bat ur-elementu eta berdegunea 
jartzea pentsatu dute; etorkizu-
nera begira, erreka ere aprobe-
txatzeko asmoa dago, presa bat 
eginez. Azkenik, futbol zazpiko 
zelai azpian lur azpiko aparka-
lekua eraikitzea aurreikusi dute; 
60 ibilgailuen tokia izango luke 
horrek.  

Proposamena egiteaz gain, 
ingurune horretako urbanizazio 
eta ekipamenduen kostuaren 

balorazioa ere egin du Udalak.  
Muxikak jakinarazi du hori guz-
tia egin ahal izateko, 2.350.000 
euro beharko direla. Horren hari-
ra, gaineratu du lur azpiko apar-
kalekua egiteak bakarrik milioi 
bateko kostua izango duela.   

Besteak beste, futbol zazpiko 
zelaia egiteak 287.000 euro balio-
ko lukeela estimatu dute; padel 
kantxek, 50.000; jolas guneak, 

100.000; berdeguneek, 60.000; eta 
etorkizunean Deba errekan jar-
tzeko presak, 12.000 euro.

30 partaideko saioak
Kiroldegi pareko berdegunearen 
etorkizunaz eztabaidatzen urte-
bete daramate Aretxabaletan.  
Kudeatuz izeneko programaren 
parte-hartze prozesua urtarrilean 
hasi zen, 30 herriko elkarteetako 

ordezkari eta herritar soilen par-
taidetzarekin. Martxora bitartean, 
hiru saio egin zituzten ingurune 
horren erabilpenaren gaineko 
ekarpenak jasotzeko. 

Kirol teknikariaren esanetan, 
"horren ondotik adostu genuen 
saiatuko ginela eskaera guzti 
horiek jasoko lituzkeen proposa-
mena diseinatzen, eta, aldi berean, 
horren kostuaren estimazio bat 
egiten. Asmoa izan da denon 
artean adostea ingurune horretan 
zer egin nahi den". 

Kiroldegia amaitzean
Proiektuaren exekuzioaren hari-
ra, Muxikak aipatu du gaur egun 
kiroldegia amaitzea dela lehen-
tasuna daukana, eta berdegunea 
horren ondotik etorriko litzate-
keela. Horren harira, Aretxaba-
letako alkate Inaxio Garrok adie-
razi du kiroldegi berriaren lanak 
amaitzean hasi beharko lirate-
keela horien obrak: "Larregi 
itxaron barik egiten hasi behar-
ko lirateke esandako instalazioak". 
Horren harira, gaineratu du, 
lehenik eta behin, jolas gunea 
egiten hastea dela asmoa, gutxien 
balio duena delako. Dena dela, 
gogorarazi beharra dago maia-
tzaren 22an udal hauteskundeak 
izango direla, eta horiek marka-
tuko dituztela proiektu horren 
ibilbidea. 

Kirola eta jolasak uztartu gura 
dituzte kiroldegi pareko zelaian 
udalak zirriborroa aurkeztu die 'kudeatuz' programan parte hartu dutenei

Kiroldegi parean dagoen berdegunean hainbat instalazio egin nahi dituzte.  |   mirian biteri

Aretxabaletako Udalak egin duen proposamena.  |   aretxabaletako udala

ANA NOGUEIRAs 
Prozesuko kide

"Nahiko ondo geratuko bada ere, 
gabeziak ditu. Esaterako, padel 
kantxa bi egitearekin ez nago ados; 
larregi da. Bestalde, pilotan ibiltzen 
diren hiru seme ditut, eta 
pilotaleku gehiago jarriko nituzke. 
Osasun parke bat ere jarriko nuke".

IMANOl ARANTZABAl
Prozesuko kide

"Ingurugiroa alde batera uzten du.  
Berdeguneak galtzen goaz; gero 
eta porlan gehiago ari dira sartzen 
eta berdegunea ez dira behar 
bezala zaintzen. Errekari bizitza 
gehiago ere emango nioke. 
Bestalde, aparkalekua ondo dago ".

AINHOA ARANBURU 
Prozesuko kide

"Ur jolasak planteatzen dituzte 
baina ez bainatzeko tokia, ez 
behintzat hurrengo urteotan. 
Kanpoko bainatzeko tokia ez omen 
da errentagarria, baina horren 
ordez milioi bat euro gastatzea 
aurreikusi dute aparkalekuan".

IGOR ARENAZA 
Prozesuko kide

"Balorazioa positiboa da, Udala 
saiatu delako aretxabaletarron 
sentsibilitate guztiak ukitzen. Guk 
beste futbol zelai baten beharra 
ikusten genuen eta proiektuan 
aurreikusita dago".
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OÑATI

mIrIAN bItErI  |  oñati

Giro ona zegoen zapatu eguerdian 
Oñatiko Herriko Plazan, Natur 
Eskolak antolatutako Ingurumen 
Astearen barruan egindako zuhaitz 
azoka dela-eta. Goiza gris samar 
esnatu bazen ere, eguerdi partean, 
euria egiteari utzi eta oñatiarrak 
nahiz Debagoieneko bestelako 
herrietako lagunak Euskal Herri-
tik eta Errioxatik iritsitako sei 
enpresen eskaintza zabala ikus-
tera eta bide batez erostera ani-
matu ziren.

Fruta-arbolek ikusmina sortu 
zuten; sagarrondo, laranjaondo 
eta limoiondo bezalakoak esku-
ratu ahal izan ziren, besteak bes-

te. Belar usaintsuek ere harrera 
ona izan zuten eta erosle bat bai-
no gehiago topatu genuen etxera-
ko bidean erromero, mendafin, 
izpiliku, mendarekin. 

Pentsamenduak euro batean 
Horretaz gainera, etxe barrurako 
zein kanporako sasoiko lore eta 
landare mota erosteko aukera ere 
egon zen. Askotariko koloreetako 
pentsamendu, azalea, nartziso, 
kamelia edo kaktus deigarriak 
eskaintzen ziren han. Eskaintza 
bereziak ere bazeuden; esaterako, 
kolore bateko pentsamenduak 
euro baten truke topatu genituen 
Aranbururen postuan salgai.

Belar usaintsuez, fruta-arbolez eta sasoiko 
lorez bete zen zapatuan Herriko Plaza 
natur eskolak antolatutako zuhaitz azokako sei postuetan eskaintza zabala izan zen

Nartziso eta azaleak erosteko aukera egon zen, besteak beste, Oñatin.  |   mirian biteri

IMANOl 
ARANBURU
aGinaGa

"Oñatin azoka egiten hasi 
zirenetik etortzen naiz saltzera; 
dagoeneko hamabi urte izango 
dira urtero gatozela. Aurten poliki 
doaz salmentak; goizeko lehen 
orduan euria egin du, baina, gero, 
atertu egin du eta jendea hasi da 
poliki-poliki plazara etortzen. 
Denetarik saltzen dugu, baina 
garai honetan, zuhaixkak dira 
gehien eskatzen direnak. 
Horiekin batera, sasoiko 
pentsamenduak, krabelinak eta 
udaberri-loreak daude orain ". 

sOPHIE MAllET
oñati

"Oso gauza politak daude azokan; 
bereziki, nekazaritza ekologikoa dut 
nik gustuko. Zuhaitz bat erosi nahi 
dut, hagin edo zedro baten bila nabil, 
baina oraingoz, behintzat, ez dut 
horrelakorik topatu". 

AMElIA IBARGUREN
oñati

"Erromero eta izpiliku landareak erosi 
ditut zuhaitz azokan. Oso gustuko 
ditut loreak eta hortaz, urtero 
etortzen naiz ekimen honetara; loreak 
eta landareak erosten ditut, ez 
dut-eta zuhaitzetarako tokirik". 

ANTON INDA
arrasate

"Oso gustuko dut zuhaitz azoka, 
urtero etortzen gara Oñatira. Zerbait 
erosteko asmoarekin gatoz, gero ikusi 
beharko da zer dagoen. Lore eta 
erromero bezalako belar usaintsuak 
erosteko ohitura daukat". 

ImANOl gAllEgO  |  arrasate

Hilabeteko hirugarren zapatu 
honetan, baserriko produktuen 
azoka izan zen Seber Altuben. 
Baserritarrek ez zuten zorterik 
izan eta azokak zirimiria izan 
zuen lagun. Lehen orduan euriak 
gogor egin bazuen, egunak aurre-
ra egin ahala euria gutxitzen 
joan zen eta jende dezente hur-
bildu zen Seberrera.

Goizean zehar bertara gertu-
ratu zirenek letxugak, buzkantzak, 
baserriko ogia... erosteko aukera 
izan zuten.

Hilero egiten den zozketan 
Rufina Olasagasti arrasatearrari 
egokitu zitzaion Bedoña Auzoko 
Bidasoro baserrikoek prestatu-
tako produktu sorta. 

Tolosa eta Bergara 
Arrasateko produktuez gainera 
zapatuan, Tolosa eta Bergarako 

bi  baserritarren produktuak 
egon ziren salgai.

Tolosarrak, ohiko produktuez 
gainera, etxean ekoizten duen 

sagardoa ekarri zuen. Bergararrak 
berriz, bere baso-mintegian haz-
ten dituen basalandareak ekarri 
zituen Seber Altubera.

Jendea azokan baserriko produkutak erosten.  |   josetxo arantzabal

Herriko baserriek serber altube plaza etxeko produktuez bete dute

Giro euritsuan saldu behar izan 
zituzten baserriko produktuak

ARRAsATE

emeteriok betidanik izan du baso
-mintegia baserrian, eta erretira-
tu aurretik azoka ugaritara joaten 
bazen ere, oraindik ere basalan-
dareak toki askotan saltzen ditu.
Ze iruditzen zaizkizu honelako 
azokak?
ondo, garai bateko ferien antzerakoak 
dira eta lehen egiten ziren gauza 
onak mantendu egin behar dira.
Zein abantaila dituzte azokako 
produktuek?
Hurbiltasuna. Hemen saltzen den 
guztia inguruan ekoiztuta dago, eta 
ez da apal batean bi astetan ahaz-
tua egon de produktu bat. dena den, 
gaur egun, merkatal-guneetan 
denetik saltzen denez, jendea ber-
tara joaten da, baina askotan gure 
produktuak hobeak dira.
Zure produktuak ezberdinak 
dira.
beno, akaso gaur egun azokatan 
txorizoa, ogia... eta tankera horre-
tako produktuak besterik ez dira 
saltzen, baina lehen basalandare 

ugari saltzen ziren. 
Orain ez da hori gertatzen?
ez, landareek lan asko ematen 
dute, gainera inguruko baserrita-
rrak zuzenean etortzen dira nire 
baserrira produktura erostera.
Denak bertako produktuak 
ezta?
Hemen bai, baina etxean baditut 
zeelanda berritik ekarritako pinu 
haziak. ikaragarriak! izugarrizko 
kalitate onekoak.

Elkoroberezibar.  |   imanol GalleGo

"Merkatal-guneetan denetik saltzen 
denez jendeak horietara jotzen du"

EMETERIO ElKOROBEREZIBAR | baserritarra
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josetxo arantzabal

Ezin hobeto ibili ziren 
egubakoitzean Alejandro Altunako 
langileak, Arrasateko Txondorran 
egindako bertso afarian. 26 lagun 
batu zituen afarian Adur Gorostidi 
eta Eneritz Zabaleta bertsolariek 
hartu zuten parte. Orain arte 
Hernani aldeko sagardotegietara 
joan dira urtero JMAkoak; aurten, 
plana aldatzea erabaki dute. 

Bertsoak eta
txuletak
JMAkoen
ahotan

mIrIAN bItErI  |  berGara

Gustuko dute haurrek uretan 
jolasean ibiltzea. Hori horrela 
dela baieztatzeko zapatu arra-
tsaldean Bergarako Agorrosi-
nera joatea besterik ez zegoen. 
100 ume baino gehiago gora eta 
behera ibili ziren bi orduz ige-
rilekuetan jarritako puzgarrian 
eta bestelako jolas materiala-
rekin jolasean. 

Udal kirol zerbitzuak anto-
latutako dinamizazio ekintza 
hori 17:00etan hasi zen; ordu-
rako ume zein guraso asko 
zeuden kiroldegiko aldageletan 
bainujantzia jartzen. Ordu erdi 
beranduago, 120 neska-mutiko 
inguru zeuden igerileku handian 
zein txikian; partaidetza handia 
izateaz gain, oihuek eta plisti

-plastek eragindako zarata ere 
ikaragarria zen. 

Igerileku txikia bi zatitan 
banatu zuten: alde batean, 8 
urtetik gorak zeuden koltxone-
tekin eta bestelako elementue-
kin; eta bestean, txikiagoak 
gurasoez lagunduta, flotagai-
luekin jolasean.  

Puzgarria, izarra 
Dena dela, ikusmin handiena 
piztu zuena igerileku handian 
jarritako puzgarri erraldoia 
izan zen. Batzuek arratsalde 
osoa eman zuten horretan, inon-
go beldurrik ez dutela erakutsiz. 
Horretaz gain, koltxonetak, 
porteriak eta baloiak ere esku-
ra zituzten, eta jolasak ere ger-
tatu zituzten.

Plisti-plasta egiten ibili 
dira 100 neska-mutikotik 
gora Agorrosinen
ur jolas eta puzgarri batez gozatzeko aukera 
izan zuten umeek, zapatu arratsaldean 

Umeek gozatu egin zuten zapatuan igerilekuan jolasean.  |   josetxo arantzabal

ARRAsATE

BERGARA

ImANOl gAllEgO  |  elGeta

Pasodoblea, tangoa, salsa... ez 
ziren inoiz horren bizirik egon. 
Zapatu arratsaldean horrelako 
doinuek Elgetako Espaloian zeu-
denak animatzea lortu zuten. 

Hasiera batean dantza egitera 
ateratzea kosta egin bazitzaien 

ere, gero oso gustura agertu ziren 
dantzari trebeak. "Gure garaiko 
musika da", "lehengo dantzaldi 
baten antza dauka", zioten herri-
tarrek irribarrea ezabatu ezin 
zuten bitartean. Guztiek oso arra-
tsalde atsegina pasa zuten, zenbait 
kafe eta dantzen artean.  

Gizonak faltan 
Lotsagatik, futbolaren konpeten-
tziagatik edo eguraldiagatik aka-
so, bost gizonezko besterik ez 
ziren dantzaldira animatu. Hala 
ere, ez zen gizonezkoen faltarik 
sumatu, emakumeek pista bete 
zuten-eta.

Espaloian bildu ziren zenbait bikote dantzan.  |   josetxo arantzabal

Gardoki taldearen musika ezagunak bikote ugari animatu zituen

Doinu klasikoek elgetarrak 
dantzan jarri zituzten

ElGETA

JOxE 
ARANBURU

"Ni ez naiz hemengoa eta 
Elgetan egiten den ekimen 
hau ezin hobea dela uste dut. 
Gainontzeko herrietan ere 
egin beharko lirateke 
honelako dantzaldi 
animatuak".

MARIA JEsUs 
lETE 

"Emakumeak gehiago 
animatzen gara honelako 
gauzetara, baina ziur nago 
herrian gizon gehiago 
egongo balira, ez zirela 
etxean geldituko. Hala ere gu 
ez gara eserita gelditzen!".

MARI CARMEN 
AGIRRE

"Primeran pasatzen ari naiz, 
musikak gazte denborak 
dakarzkit burura. Guztiok 
ezagutzen ditugun abestiak 
dira eta gainera oso erraz 
dantzatzen dira! Ezin dugu 
gehiago eskatu."
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UbANE mADErA  |  arrasate

Badator Arrasateko merkealdien 
azoka, Merkemerkaua, berrita-
sunekin etorri ere. Izan ere, 
oraingo honetan Uarkapera barik, 
kalera aterako dituzte euren 
eskaintzak azokan parte hartuko 
duten saltokiek. 

Oraingo asteko zapatuan egin-
go dute hori, 10:00etan hasi eta 
20:00ak arte, eguerdian etenik 
egin barik.  

Karpak, seber Altuben
"Lau puntu indartsu izango dira 
saltoki moduan: Olarte kalea, 
Garibai etorbidea, Monterron 
parea (Otalora kalean) eta Seber 
Altube plaza", jakinarazi du Angel 
Alonsok, Ibai Arte merkatari 
elkarteko kideak. 

Xehetasunen arabera, saltoki 
gehienek saltoki aurrean ipiniko 
dituzte produktuak, "baina herria-
ren erdigunetik urruti daudenek 
edo erdigunean egonda bakarrik 
daudenek –inguruan saltoki gehia-
go ez dituztenak– Seber Altube 
plazan ipiniko dituzte eskaintzak. 
Hain justu, zortzi bat metroko 
bost karpa izango dira Seberren, 
orotariko eskaintzarekin: loreak 
salduko dituzte, opariak, oineta-
koak, jantziak, umeendako jan-
tziak, lentzeria…".

Seber Altubeko karpa-guneak, 
gainera, dekorazio berezia izan-
go du, banderatxoekin.

Herritarren jarraipen handia
Alonsok uste du aurten Merke-
merkauak orain arteko edizioek 
baino jarraipen handiagoa izan-
go duela: "Uarkape oso ondo dago, 
baina azoka ikusteko bertara 
joan behar da. Saltokiak kalean 
ipiniz gero, berriz, jendearengan-
dik gertuago izango gara. Kaletik 
paseatzearekin nahikoa da azoka 
ikusteko. Uste dugu orain arteko 
azokarena baino formatu egokia-
goa izango dela aurtengoa". 

saltokien jarraipen handiagoa
Horren harira azpimarratu gura 
izan du, formatu berri horri esker 
saltoki dezente gehiago animatu 
dela parte hartzera: iaz baino 12 
saltoki gehiago izango da aurten. 
"Errazagoa eta merkeagoa da 
parte-hartzea. Are gehiago, espe-
ro dugu datorren urtean hiru-
koiztu ere egin daitekeela salto-
kien partaidetza", adierazi du 
Ibai Arteko kideak.

Azpimarratzekoa da, baita 
ere, aurtengo egitura horrekin, 
Merkemerkauan Arrasateko sal-
tokiek bakarrik parte hartuko 
dutela. 

 Kale animazioa
Bestalde, Alonsok kontatu du, 
berezko animazioaz gainera, kaleak 
animatzeko ekimenak egingo 
dituztela: umeendako gaztelu puz-
garria ipiniko dute, San Frantzis-
ko elizaren pareta ondoan; eta 
Arrasateko trikitilariak ibiliko 
dira kaleak musikaz janzten. 

Kontuan hartzeko prezioak
Aurkitu ahal izango den eskain-
tzari dagokionez, berriz, "saltoki 
bakoitzak egoki ikusten dituen 
beherapenak" ezarriko dituela 
adierazi du, baina azpimarratu 
gura izan du kontuan hartzeko 
moduko beherapen eta prezioak 
aurkitu ahal izango direla: "%70, 
%80 edo %90eko beherapenak 
ere izango dira. Pentsa, gure den-
dan badaude 140 euro kostatzen 
diren jantziak 50 eurotan".    

Izena eman daiteke
Eta dagoeneko azokaren antolake-
taren azken txanpan sartuta egon 
arren, Alonsok jakinarazi du orain-
dik posible dela izena ematea. 
Horretarako Mankomunitateko 
GATC zerbitzura deitu beharra 
dago: 943 79 30 90, eta Aitziberren-
gatik galdetu. Azken horrek azpi-
marratu du "azken unera arte" 
eman daitekeela izena. 

Eta gainera, edozein saltoki 
motak ditu ateak zabalik. Izan ere, 
ohituta gaude halakoetan jantzi, 
oinetako edo zapata-denden parte 
hartzea ikusten, "baina, adibidez, 
jaki-dendek ere parte har dezake-
te. Aurten, adibidez, loradenda 
batek ere parte hartuko du". 

iaz baino hamabi saltoki gehiagok parte hartuko 
du aurtengo merkemerkaua azokan 

Saltokiak iazko Merkemerkauan, Uarkape frontoian; akaso, frontoian egiten den azkeneko aldia izan zen hura.  |   Goiena

Ino Galparsoro eta Patxi Arburua gobernu-kideak oinezkoen zubia gurutzatzen, egubakoitzean.  |   ubane madera

DATUA

30 saltokik parte hartuko 
du Merkemerkauan: 
jantziak, oinetakoak, 
opariak, lentzeria, loreak, 
kirol materiala… izango da. 

30
saltoki

MERKEMERKAUKO 
GUNEAK

Olarte kalea inguruko 
saltokien eskaintzak

Monterron parea otalora 
eta zarugaldeko saltokiak

Garibai etorbidea bertako 
saltokien produktuak

Seber Altube bost karpa,  
erdigunetik kanpokoendako

UbANE mADErA  |  arrasate

Zaldibarko parke berrian elkar-
tu eta Gelmarainoko joan-etorria 
eginda "inauguratu" zuten oinez-
koendako zubi berria udal agin-
tariek egubakoitzean. 

Ino Galparsoro alkateak, Patxi 
Arburua Obra eta Zerbitzuak Sai-
leko buruak eta Aritz Arrieta PSE
-EEko zinegotziak parte hartu zuten, 
besteak beste, ibilaldian. 

Zubia gustatu zaien edo ez 
galdetuta, Ino Galparsorok eran-
tzun zuen "gustu kontua" dela. 
Garrantzitsuena dela "zubi soli-
doa" dela, eta "inportanteena alde 
biak lotzen dituela". 

Bide zuzenagoa 
Eta, izan ere, halaxe da. Horri 
esker, zubi berriak bide ematen 

die Musakola, Obenerreka eta 
Santa Teresako goiko auzoetako 
bizilagunei ospitalegunera bide 
atseginago eta zuzenagotik joa-
teko.  

Koloredun argiak eta pergola 
Zubiaren ezaugarriei dagokienez, 
berriz, akaso deigarriena da kolo-
redun argiak izango dituela gauez, 
aukeran kolorez alda daitezkee-
nak: urdinak, moreak, gorriak, 
zuriak… Estreinaldirako, esate-
rako, herriaren ezaugarri diren 
kolore zuri-moreak piztu nahi 
zituzten, baina ez zen halakorik 
egon. Bestalde, zubia berria iza-
teaz gainera, berria da, baita ere, 
zubiaren beste aldeko parkea. 
Kasu horretan, haren ezaugarri 
nabarmenena duen pergola da. 

Gelmatik Zaldibar gunera zuzen 
joan daitezke oinezkoak, barikuan 
zubi berria zabaldu ostean
estreinaldirako asmoa zen zubia kolore zuri-morez 
argiztatzea, baina ez zen halakorik izan

%70, %80 edo 
%90eko beherapenak 
eskuratu ahal izango 
dira zapatuan, kalean
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UbANE mADErA  | arrasate

Joan den eguaztenean estreinatu 
zuten saltokia Goienetxe funda-
zioko kideek azokan. Eskuz egin-
dako lan koloretsuak aukeratu, 
eta baserritarren ondoan ipini 
zuten postua birritan. 

Eta aurrerantzean ere hala 
egingo dute, hilean bi bider, 
10:00etatik 12:00ak arte, hileko 
lehenengo eguazten eta hirugarren 
asteko egubakoitzetan. "Oso espe-
rientzia polita dabil izaten. Jen-

deari hasieran kosta egiten zaio 
arrimatzea, baina arrimatzen 
direnean zer dugun ikusten dute 
eta erosi ere bai, ze prezio politak 
ditugu", kontatu du Elena Zara-
tek, Gureak-en barruan dagoen 
Goienetxe fundazioko eguneko 
zentroko langileak. 

Komunitatean integratzeko  
Eta jakina, herritarrak gonbida-
tu ditu euren saltokira joan dai-
tezen, baina ez bakarrik erosteko, 

hori ez da-eta, Goienetxe funda-
zioaren nahia: "Gure helburua 
ez da dirua ateratzea, jendea etor 
dadila, gurekin egon daitezela 
eta opariren bat egin behar badu-
te, ba prezio onak ditugu". 

Horren harira, Elena Zaratek 
azpimarratu du gizarteko parte 
aktibo izaten ahalegintzen dire-
la. "Komunitatean integrazioa 
lortzeko bide bat dela pentsatzen 
dugu. Eurak oso gustura daude, 
esku ona dute gauzak egiteko eta 
hori erakustea ere gura dugu". 

Elkarren eta Tamayon   
Tamayon eta Elkarren hasi ziren 
Goienetxe fundazioko produktuak 
saltzen. Orain, saltoki berria dute: 
"Zaintzen ditugun pertsonek badu-
te gogoa, interesa, desioa… gauza 
berriak egiteko komunitatean. 
Hasi ginen liburu-banatzaileak 

egiten eta Elkarren eta Tamayon 
saltzen. Harrena ona izan zutenez 
eta gustura gaudenez, pauso bat 
aurrera egin, proiektu hau sortu 
zen, eta hemen gaude". 

5-6 urte Arrasaten  
Gureak-en (Zigorrola) hirugarren 
pisuan dago Goienetxe fundazioa. 
Gipuzkoan bederatzi zentro ditu; 
Arrasaten 6 urte egitera doaz. 

Gureak-en eguneko 
zentrokoen lanak, azokan
birritan ipiniko dute saltokia: hileko lehenengo 
eguaztenetan eta hirugarren asteko egubakoitzetan

Goienetxe fundazioko saltzaileak azokan, egubakoitzean.  |   ubane madera

UbANE mADErA  |  arrasate

Otalora eta Zarugaldeko errepi-
deetako konponketa lanak buka-
tu ostean, Garibai etorbidea 
konpontzen hasi dira. 

Hain zuzen, Maala eta Biteri-
ko bidegurutzearen arteko erre-
pide zatian dauden batxe edo 
zuloak dira konpondu gura dituz-
tenak. 

Otsailaren 28ra arte iraungo 
dute lanek. Eta lanak egin ahal 
izateko, etorbide hori zapatuan 
bertan itxi egin zuten, zirkula-
ziora. Hori bai, Maala eta Bite-
ri etorbidearen arteko zatia 
bakarrik. 

Arrasate-Gasteiz bus zerbitzua  
Edozelan ere, itxitura horrek 
eragina izango du automobilen 
joan-etorrian. Eta, tartean, auto-
busen zerbitzuan. 

Udaleko Obra eta Zerbitzu 
Sailetik jakinarazitakoaren 
arabera, Arrasatetik Aretxaba-
letara, Eskoriatzara edo Gas-
teizerako autobusa hartzeko 
geltokia zerbitzuz kanpo utziko 
dute. 

Hori horrela, otsailaren 28ra 
bitartean Nafarroa etorbidean 
egokituko dute behin-behineko 
autobus geltokia; hain zuzen ere, 
Hotel Mondragonen aldamenean 
kokatuko dute. 

Bergara-Eibar bus zerbitzua  
Beste noranzkoan doazen auto-
busak, berriz, hau da, Bergarara, 
Eibarrera edo Donostiarako 
noranzkoan pasatzen diren auto-
bus-zerbitzuek ez dute aldaketa-
rik izango; beraz, geralekuak 
leku berean segituko du: Laubi-
de aurrean. 

lur azpiko parkinga  
Eta ez dute aldaketarik izango, 
ezta ere, Biteriko lur azpiko apar-
kalekua erabiltzen dutenek. "Sar-
tu betiko lekutik sartu ahal izan-
go dira parkingera, eta irten, 
berriz, Biteritik irteten segitu 
ahal izango dute, zati horretan 
ez dute arazorik izango", adiera-

zi du Moises Altunak, Udaleko 
Obra eta Zerbitzuak Saileko tek-
nikari-buruak.

Ia 20.000 euro  
Konponketa lan horiek Orsak eta 
Excavaciones Arrasate enpresak 
egingo dituzte. Aurrekontua 18.000 
euro pasa izango da.   

Makinak lanean, Garibai etorbideko zorua konpontzen.  |  ubane madera

Garibai etorbidea itxita 
dago zapatua ezkero, 
otsailaren 28ra arte
arrasatetik aretxabaleta, eskoriatza edo 
Gasteizerako bus geltokia lekuz aldatuko dute

arizmendi ikastola

Kurtzetatik Orixolerako ibilbidea 
egin dute 125 ikasle eta gurasok.  
Arizmendik ikastolako aisialdia 
kudeatzen duen Kulturgunea 
ekimenaren eskutik egin dute mendi 
irteera. Lehen Hezkuntzako 
familiendako antolatutako ekimena 
da. Oraingoz, lau irteera egin dituzte 
eta ikasturtea amaitu aurretik beste 
hiruzpalau egingo dituzte. 

Guraso eta 
ikasleak
batera 
Orixol bideko
aterpetxean

U.m. |  arrasate

Martxoaren 18an eta 19an 
autodefentsa ikastaroa egin-
go dute Emakume Txokoan. 
Egubakoitzean 16:00etatik 
20:00etara eta zapatuan 10:00e-
tatik 14:00etara eta 15:30etik 
19:30era. "Helburuak dira 
gure buruarengan konfiantza 
sendotzea, autoestimua hobe-
tzea, emakumeen arteko 
elkartasuna bultzatzea eta 
defentsa pertsonaleko tekni-
kak ikastea".  

Indarkeria fisikotik harago  
Emakume Txokotik esanda-
koaren arabera, "indarkeria 
sexista indarkeria fisikoa bai-
no gehiago da. Ikasiko dugu 
indarkeria matxista guztiei 
aurre egiteko baliabideez hor-
nitzen". 

Izena martxoaren 4a baino 
lehen eman behar da; telefonoz 
deituta (943 79 41 39) edo ber-
tara joanda.   

Autodefentsa 
ikastaroa, 
emakumeei 
zuzenduta
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Urtero moduan, badator Zuhaitz 
feria. Zapatuan izango da, otsai-
lak 26, eta aurten ere San Martin 
plazan jarriko dute azoka, 09:00e-
tatik aurrera. Landareen erakus-
ketarako eta salmentarako feria 
da eta bertan lorategietarako 
landareak, kontserbazio arazoak 

dituzten espezieak eta makinaria 
ezberdina ikusi eta erosteko auke-
ra izango dute bertaratzen dire-
nek. 

landaketa egunaren aldaketa
Ekimenaren helburu nagusia da, 
Naiara Corcuera ingurugiro tek-
nikariaren arabera, lursail publi-

koetan zuhaitz ezberdinak lan-
datzea. Eremu publikoak dira 
lanerako eremua; honela azaldu 
du: "Lursail pribatuetan ezer 
gutxi egin dezakegu, eta horre-
gatik eremu publikoetan jardun-
go dugu". 

Izan ere, orain arte feria egi-
teaz gain, egun berean zuhaitzak 

landatzera joaten ziren ekimena-
rekin bat egiten zutenak. Bada, 
aurten antolatzaileek erabaki 
dute landaketarako beste egun 
"aproposago" bat aukeratzea. Hala, 
zuhaitzak landatzeko eguna mar-
txoaren 27ra arte atzeratu dute. 
Zergatik? Bada, egun horretan 
Gorlako igoera egingo delako, 

hain zuzen. Eta txirrindularitza 
proba horrek jende asko erakar-
tzen du; beraz, amu paregabea 
da herritarrak zuhaitzak landa-
tzen joan daitezen proposatzeko. 
Honela azaldu du Corcuerak: 
"Egun horretan txirrindularitza 
proban egongo den jendea apro-
betxatu nahi dugu gero zuhaitzak 
landatzera ere etor daitezen". 

Turismoa, kirol jarduera eta 
ingurumena uztartuko dituen eki-
men bat moduan planteatu dute 
eguna. Horregatik antolatzen dute 
Udaleko Ingurumen eta Kirol zer-
bitzuek. Bergaratik Gorlara joan-
go dira eta handik Pol-Poleko ur 
kanalak bisitatuko dituzte. Gero, 
zuhaitzak landatzen hasiko dira. 

Printzipioz, 100 zuhaitz 
Landatuko dituzten zuhaitz kopu-
ruan "printzipioz" ez da aldake-
tarik izango. Aurten ere 100 
zuhaitz landatuko dituzte: "Etor-
tzen den jendearen arabera per-
tsona bakoitzak zuhaitz bat edo  
gehiago landatu beharko du, bai-
na asmoa da 100 zuhaitzen kopu-
rura heltzea". 

Landaketaz gain, azken urtee-
tan ohitura bihurtu den orien-
tazio jokoa ere egingo dute. Mapa 
bat hartuta eta bertan aurkitu 
beharreko zenbait puntu mar-
katuta daudela, herritarrek 
naturarekin zerikusia duten 
puntuak identifikatu eta aurki-
tu beharko dituzte. Esaterako, 
iturri zehatz bat. Familia edo 
lagun giroan gozatzeko jokoa 
da, lehen esandako moduan, 
turismoa, natura eta kirola 
uztartuko dituena. 

Zuhaitz feria egingo da zapatuan; 
landaketa, berriz, martxoaren 27an
erakusketa eta salmenta feria, 09:00etatik aurrera san martin plazan

Iazko landareen erakusketa eta salmentarako Zuhaitzaren Feria, San Martin plazan.  |   artxiboa

J.b.  |  berGara

Agorrosingo kirol zerbitzuare-
kin oso pozik daude erabiltzai-
leak. Oraingoan 392 inkesta 
–egun 973 ikaslea daude; beraz, 
inkestatuen %37a ikaslea da– 
egin dituzte eta 0tik 10erako 
eskalan 8,17ko nota jarri diote 
kirol zerbitzuari, orokorrean. 
Bataz besteko hori lortzeko 
honako irizpide hauek hartu 
dituzte kontuan: ikastaro edo 

ekintzak, landutako edukiak, 
jardueraren iraupena eta ordu-
tegia, saioen antolaketa, ira-
kasle edo begiralearen lana eta 
erabilitako baliabideak. 

Jaitsiera txikia 
2010eko urtarrileko datuekin 
konparatuz, jaitsiera txiki bat 
–oso txikia– eman da erabil-
tzaileen poztasun mailaren bataz 
bestekoan: 8,31tik 8,17ra.

Erabiltzaileek oso pozik jarraitzen dute 
Agorrosingo kirol zerbitzuarekin

J.b.  |  berGara

Gertu dago dagoeneko KZgunea-
ren martxoko egitaraua. Hala, 
datorren hilean ere hamaika 
ikastaro izango dira; gehienak 
interneten nabigatzerako orduan 
erabilgarriak direnak. 

Youtube webgunearen xehe-
tasunak ikasi, Ubuntu sistema 
eragilea ezagutu, Delicious apli-
kazioa erabili edota sare sozialen 
munduan murgiltzeko aukera 
eskainiko du KZguneak. 

22 ikastaro hil baten 
Eskaintza, esandako moduan, 
zabala da oso. Izan ere, aipatu-
tako lau ikastaro horiez gain, 
beste 18 ikastaro eskainiko dira. 
Guztira 22, eta guztiak martxoan.  
Ez da eskaintza makala, ez hori-
xe. Ikastaro batzuk goizez eman-
go dira eta beste batzuk, berriz, 
arratsaldez. 

Eskaintza zehatzaren berri 
izateko, izena emateko eta oro 
har, argibide gehiago jasotzeko 

hiru bide izango ditu interesatuak: 
Errotalde Jauregian dagoen Kul-
tur etxera jo, 943 76 35 10 telefo-
nora deitu edo tutor.bergara@
kzgunea.net helbide elektroniko-
ra idatzi. Ikastaroren baten izena 
emateko Kultur etxera doanaren-
dako, honakoa da ordutegia: aste-
lehenetik egubakoitzera, 09:00e-
tatik 13:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara. Azkenik, www.kzgunea.
net webgunean kontsulta daiteke 
informazio eguneratua. 

Martxoan ere hainbat ikastaro izango dira KZgunean

J.b.  |  berGara

Duela urte eta erdi hasi zen Maia-
len Madariaga (Bergara, 1986) 
Arrasateko Ain_1 taldean jotzen. 
Parranda baten hasi zen istorioak 
luzerako emango duela dirudi...

Nola sartu zinen taldean?
Dena parranda baten hasi zen, 
Ozaetan, Sua filmaren grabake-
ta egun batean. Deialdi irekia 
zen eta koadrilako batzuk gra-
baketan parte hartzera joan ginen. 

Azkenean parranda egiteko gera-
tu ginen Ozaetan. Bertan ezagu-
tu genituen Ain_1eko taldekideak 
eta gaia ez dakit nola irten zen 
baina egun hartan egin zidaten 
euren taldean kaxa jotzeko pro-
posamena.  
Proiektuak erakarri  zintuen, 
beraz.
Bai. Entsegu batera joan nintzen 
eta musika aldetik gustatu zitzai-
dan. Beraz, aurrera. Gainera, oso 
ondo hartu naute eta oso harre-
man ona dago taldean.
Noiz hasi zinen kaxa jotzen? 
Emon taldean jotzeko helburua-
rekin hasi nintzen kaxa jotzen.  
Emon taldean parte hartzeko nik 
zer jo nezakeen niri buruari gal-
detu eta kaxa aukeratu nuen. 
Gasteizen nengoen garai hartan 

eta urtebete inguruko ikastaro 
bat egin nuen. Han ikasitakoa 
oinarri hartuta, noski, baina 
inprobisatzea gustatzen zait. Asko 
gozatzen dut momentuan barru-
tik irteten zaidana jotzean. 
musika kaxa deitzen da azken ikus-
kizuna. Zertan datza?
Musika kaxa objektu bat moduan 
erabiltzen dugu. Ikus-entzuleak 
gura duena idazten du kontzertuan 
zehar eta gero guk mezu horiek 
irakurri egiten ditugu.  
Zeintzuk dira lotuta dituzuen hurren-
go kontzertuak? 
Apirilaren 2an Arrasaten joko 
dugu berriro eta bost egun beran-
duago, apirilaren 7an, Aretxaba-
letan egongo gara, Korrika Kul-
turalaren barruan. Mundumira 
jaialdian ere jotzeko aukera izan 

dezakegu, baina oraindik ez dago 
erabat lotuta. Bestalde, martxoan 
diskoa grabatzeko asmoa dugu.

Madariaga, Arrasateko gaztetxean. 

maialen madariaga | Ain_1 taldeko kaxa-jolea

"Asko gozatzen dut unean 
bertan barrutik irteten 
zaidana jotzen dudanean"
madariaga gustura dago arrasateko ain_1 taldean, 
"musika gustuko dut eta harreman ona dago", dio 
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Aratusteak geroago eta gertuago 
daude eta egun horietan egongo 
diren hiru ekitalditarako sarre-
rak dagoeneko asteon hasiko dira 
saltzen. 

Ohitura bihurtu da Aratus-
teetan Pirritx, Porrotx eta Mari 
Motots pailazo ezagunen bisita 
jasotzea. Bada, aurten ere halaxe 
izango da eta sarrerak gaur, aste-
lehena, eta bihar, martitzena, 
salduko dituzte, Udal Pilotaleku-
ko leihatilan, 18:00etan hasi eta 
22:00ak bitartean. 

Aipatzekoa da gehienez sei 
sarrera hartu ahal izango ditue-
la pertsona bakoitzak. Bestetik,  
sarrera guztiak egunotan agortuz 
gero, emanaldi egunean ez da 
leihatila zabalduko.

Pailazo ezagunak Ongi etorri... 
Pupu eta Lore ikuskizunarekin 
etorriko dira herrira Aratuste-
zapatuan eta bi emanaldi egingo 
dituzte: bata, 16:00etan eta bestea, 

18:30ean, biak ala biak Udal Pilo-
talekuan. 

Aratuste-kontzertua 
Aratuste-egubakoitzean Udal 
Musika Bandak eta orkestra sin-
fonikoak egingo duten kontzer-
turako sarrerak ere gaur, aste-
lehena, jarriko dituzte salgai. 
Honako lekuetan eskuratu ahal 
izango dira, 7 eurotan: kultura 
etxean eta Lazkano zapata den-
dan

Aratuste-egubakoitzeko kon-
tzertua 22:30ean izango da, Udal 
Pilotalekuan eta aurtengo auke-
ratu duten gaia, Orain dela 100 
urte. Bestalde, kontzertuan batu-
ko den dirua Magali Muruamen-
diaraz umeari laguntzeko bide-
ratu dute. 

Mozorro afaria 
Mozorro afaria ere egongo da 
Aratusteetan, zapatuan, hain 
justu ere, eta horretarako txar-

telak ere eskuragarri daude gaur, 
astelehena, hasi eta hilaren 27ra 
arte. Depor eta Ariznoa taberne-
tan eta kultura etxean eros dai-
tezke, 15 eurotan. Norbaitek 
janari berezia behar izanez gero, 
horretarako aukera izango du 
kultura etxean hilaren 27a aurre-
tik jakinaraziz gero.

Erakusketa eta hitzaldia 
Aratusteetako ekitaldi gehienak 
martxoaren 4tik 8ra bitartean 
izango diren arren, horren urre-
tik ere badaude bi hitzordu. Alde 
batetik, otsailaren 25an, eguba-
koitza, hasi eta martxoaren 13ra 
arte, euskal inauterien gaineko 
erakusketa egongo da ikusgai 

Aroztegi aretoan, ohiko ordute-
gian. Beste aldetik, martxoaren 
2an, Inauteriak Euskal Herrian: 
tradizioaren forma berriak dela-
ko hitzaldia egingo du Aitzpea 
Leizaola Euskal Herriko Uniber-
tsitateko irakasle eta antropolo-
goak. Aroztegin izango da, 19:00e-
tan.

Gaur jarriko dituzte 
salgai Pirritx, Porrotx 
eta Mari Motots  
ikusteko sarrerak
udal Pilotalekuko leihatilan salduko dituzte, gaur 
eta bihar, 18:00etatik 22:00etara

Eskoriatzan dagoeneko aurkeztu ditu Pirritxek bere bi ume txikiak, Pupu eta Lore.  |   josetxo arantzabal

m.b.  |  berGara

Areto txirrinduko bizikleta guz-
tiak aldatzeko asmoa dute Udal 
arduradunek Agorrosin Ekintza 
Gunean. 20.000 euro aurreikusi-
ta dituzte zeregin horretarako 
eta Martin Etxeberria Kirol zine-
gotziaren esanetan, ikasturte 
berrirako, hau da, irailerako, 

bizikleta berriak Agorrosinen 
egongo direla ziurtatu duen arren, 
euren nahia da "txirrinduok aha-
lik eta azkarren ekartzea, ikas-
turte hasierari itxaron barik". 

Bestetik, martxoaren 5ean, 
areto txirrinduko master class 
egongo da Agorrosinen. Izene-
matea gaur zabalduko dute.

Agorrosin Ekintza Gunean  
spinning gelako bizikleta guztiak 
aldatu eta berriak jarriko dituzte 
aurrekontuetan 20.000 euroko diru partida 
aurreikusita dago gastu horri aurre egiteko

O h a R R a k

KORRIKA BATZORDEAREN 
BIGARREN BATZARRA
Hilaren 22an, martitzena, batuko 
da Korrika Batzordea, kultura 
etxean, 19:00etan. Interesa duten 
guztiak daude gonbidatuta.

INAUTERI-BAZKARIA sAN 
JOxEPEREKIN 
Erretiratuen elkarteak urtero 
egiten duen moduan, Inauteri-
martitzenerako bazkaria antola-
tu dute. Bazkariaren ostean dan-
tzaldia egongo da, egoitzan bertan. 
Izenematea atzo ezkero (eguena) 

dago zabalik elkartearen bulegoan; 
martxoaren 3an itxiko dute.

BETERANOEN lEHEN 
IRTEERA HIlAREN 27AN 
Pol-Pol mendi taldeak eta Gorla 
Alpino taldeak beteranoen lehen 
irteera egingo dute hilaren 27an. 
Goizeko ibilaldia hau da: Itziar-
tik Madarixara. 08:00etan abia-
tuko dira, Fraiskozuritik. Txar-
telak dagoeneko salgai daude 
bulego ordutegian: astelehen, 
martitzen eta eguaztenetan, 18:45e-
tik 19:45era.
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Udalak Bidebarrieta kalean 
dituen zazpi etxebizitza sozia-
letatik hiru errentan emango 
ditu. Interesatuek eskaerak 
aurkezteko epea zabalik dute 
hilaren 28ra arte, udal bulegoe-
tan (09:00-14:00). Hain zuzen 
ere, errentan emango ditu Bide-
barrietako 24. zenbakiko 2-B, 
2-D eta 3-C etxebizitzak. 

Baldintzak 
Etxebizitza sozialen alokairu 
prozesua arautuko duen bal-
dintza plegua udal bulegoetan 
ikus daiteke. Dena den, intere-
satuek bete beharreko baldintzak 

dira, besteak beste: azken bost 
urteotan Oñatin erroldatua 
egotea eta eskatzaileen eta bizi-
kidetza-unitatearen urteko 
sarrerak ezingo dira izan Lan-

bide Arteko Gutxieneko Solda-
ta baino 1,7 aldiz handiagoak. 
Era berean, etxea galdu ondoren 
behin-behineko bizitokian ego-
tea, jabetzan etxerik ez eduki-
tzea, errentan bizi izatea, eta 
familiako beste kide batzuekin 
edo lagunekin bizi izatea ere 
hartuko dituzte kontuan.

Eskaerak aurkezteko epea 
bukatzen denean, eskatzaile 
bakoitzaren egoera puntuatuko 
dute,norberak dituen beharren 
arabera.

Udalak bost urteko kontra-
tua sinatuko du egoera larrien 
duten hiru herritarrekin, eta 
errenta kopurua zehaztuko du 

eurekin. Dena den, urtez urte, 
etxean bizi direnen egoera azter-
tuko dute, etxebizitza sozialetan 
bizi izaten jarraitzeko baldintzak 
betetzen dituztela zehazteko.

Etxeko gastuak 
Bidebarrietako etxeak errentan 
hartzen dituenak hainbat bete-
behar izango ditu bos urtetan; 
besteak beste, etxean bizi behar-
ko du, ezin izango du obrarik 
egin etxe barruan Udalaren bai-
men barik eta etxeak sortutako 
gastuak –argia, ura, telefonoa 
eta gasa– berak ordaindu behar-
ko ditu. Aldiz, etxearen mantenua 
Udalaren kontura joango da.

Etxebizitza sozialak errentan 
hartzeko eskaerak hilaren 28ra arte

udal bulegoetan entregatu beharko da dokumentazio guztia

bidebarrieta 24ko 2-b, 2-d eta 3-C etxeak emango dituzte

Ganbara Txikitxoak abesba-
tzak Josu Elberdinen Txori 
metereologoa delako musika-
la egingo du martxoaren 6an 
Santa Ana antzokian –iaz 
Jostailugilea musikala egin 
zuten–. Emanaldi bikoitza 
egingo dute: 17:00etan eta 
19:00etan. Sarrerak kultura 
etxean eros daitezke bost euro-
tan.

Udalak autoenplegu teknikaria 
kontratatu du, Enplegu Zerbitzuan 
dauden enpresa berriendako 
proiektuetan laguntza emateko. 
Horiei guztiei aholkuak eman eta 
bideragarritasun azterlana egiten 
lagundu die teknikari berriak. 
Sei hilabetean autoenpleguaren 
bidez ekimen berriak sortu gura 
dituzten herritarren zerbitzura 
egongo da hura.

Autoenplegu teknikaria 
kontratatu du Udalak sei 
hilabeterako

'Txori metereologoa' 
musikalerako sarrerak 
kultura etxean

Markeliñe –Uharte ezezaguna– 
eta Makiescena –Ecografias– 
taldeek emanaldi bana egingo 
dute otsailaren 27an (Santa 
Ana antzokia, 17:00) eta mar-
txoaren 4an (leku berean, 
22:30ean), hurrenez hurren. 
Dagoeneko salgai dituzte sarre-
rak kultura etxean 3,5 eta 10 
eurotan, egunero, 16:30etik 
20:30era.

Otsaileko eta martxoko 
antzerkietarako 
sarrerak salgai

mireia bikuña

Energia aurrezteko eta kutsadura txikitzeko farola berriak jartzen 
dihardute Kale Barrian eta Kale Zaharrean. Guztira, 56 led bonbilla 
dituzten 43 farola berri jarriko dituzte. Orain arte –Foru plazatik 
Etxaluzeraino eta Kale Zaharrean– 250 watteko lanparak zeuden eta 
orain 72 wattekoak jarriko dituzte. Energia aurrezteko planaren hurrengo 
pausoa koadro elektrikoak aldatzea izango da. 

Energia aurrezteko farola berriak

DATUA

Horiek dira udalak errentan 
emango dituen etxeak, 
Bidebarrieta kalean.

3
etxebizitza

m.b.  |  oñati

Gosari osasungarrien kanpaina  
heldu da Oñatira. Egubakoitzean 
Errekalde herri eskolako bos-
garren mailako neska-mutikoek 
gosari ederra dastatu zuten. 
Hain zuzen ere, esnea, kakaoa, 
eztia, indioilarra, fruta, ogia 
eta olioa jan zituzten eskolako 
jangelan. Modu horretan, goi-
zero behar bezala gosaltzeak 
duen garrantziaz jabetzea lortu 
gura dute. 

Mahaiaren bueltan jarri 
aurretik, informazio-bideo bat 
ikusi zuten Txirri, Mirri eta 
Txiribiton Junior taldeko kideen 
eskutik. Gosari osasungarri baten 
garrantzitsuak diren jakiak zein-
tzuk diren azaldu zieten, eta 
bakoitzak zertarako balio duen: 
zerealak gorputzaren gasolina 
dela, olioak gorputzeko atalak 
ondo koordinatzeko balio duela, 

hobea dela fruta osorik jatea 
zukua egin ordez... Errekalde 
herri eskolako ikasleek euren 
esperientzia kontatu zuten. Gehie-
nek 10 bat minutuan gosaltzen 
dute. Banaka batzuek ordu erdi 
inguru behar dute gosaltzeko, 
baina, euren esanetan, "oso mote-
lak" direlako eta "ez asko jaten" 
dutelako.

Gosari osasungarrien kan-
painak hauen laguntza izan du: 
Euskadiko Okindegien Federa-
zioa, Eroski, Auzo Lagun, Gipuz-
koako Poliklinika, Farmazia-
larien Euskal Elkartea eta 
Euskal Herriko Unibertsita-
tea.

Elkar Hezin ere bai 
Elkar Hezi ikastetxekoek ere 
probatuko dituzte gosari osa-
sungarriak. Hain zuzen ere, 
martxoaren 2an. 

Fruta, olioa, ogia, kakaoa, 
esnea eta eztia gosaltzeko 
bihotz bizi elkarteak gosari osasungarrien 
kanpaina egin zuen errekalde herri eskolan

Errekalde herri eskolako ikasleak sagarrak jaten.  |   m.b.

O h a R R a k

ERAKUsKETA
Karboniferoak, Euskal Herri-
ko lehen basoak delako era-
kusketa ikusgai dago kultura 
etxean hilaren 27ra arte, 18:00e-
tatik 20:00etara.

HITZAlDIA
Ingurumen Astearen barruan 
Iturrigorriko pagadiari buruz 
egingo dute berba hainbat 
herritarrek Natur Eskolan, 
19:00etan.

PlAsTIKO BIlKETA
Baserrian sortutako plastikoen 
urteko bigarren bilketa egin-
go dute bihar. Lau lekutan 
batuko dituzte plastikoak: 
Zañartun, Zuazolan; Murgian, 
Asentzio ermitaren ondoan; 
Olabarrietan, autobus gelto-
kian; eta ETEO atzealdean.

HITZAlDIA
Natur Eskolak antolatuta baso 
zaharren garrantziaz egingo 
du berba Gipuzkoako Aldun-
diko teknikari Valentin Mugar-
tzak, 19:00etan, kultura 
etxean.

ARETO-BIZIKlETA
Zubikoan egingo duten I. are-
to-bizikleta maratoirako ize-
nematea zabalik dago hilaren 
23ra arte. Bailarako kirol zer-
bitzuetako bazkideek 12 euro 
ordaindu beharko dituzte eta 
gainerakoek, 18 euro. Hiru 
orduko saioa egingo dute.

HITZAlDI TAIlERRA
Elkar Hezik antolatuta, Izar 
Mendia psikologoak frustra-
zioaren gainean egingo du 
b e r b a  h i l a r e n  2 4 a n , 
18:30ean.

IPUIN KONTAKETA
Zurrumurru taldeak ipuin 
kontaketa saioa egingo du 
hilaren 24an haur liburutegian, 
18:00etan.

ZINEKlUBA
Hilaren 24an Louie Psihoyos 
zuzendariaren Oceanos peli-
kula emango dute zineklubean, 
20:00etan, kultura etxean.

HITZAlDIA
Zuhaitzak babesten aitzinda-
ri delako solasaldia egingo 
du Juan Tomas Alcalde bio-
logoak egubakoitzean, 19.00e-
tan, kultura etxean.
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m.A.  |  eskoriatza

Zaharren egoitzan kudeatzai-
le lanak egingo dituen erizai-
na hartu gura dute. Haren 
eginkizunak hauek izango 
dira: erizain lanak egitea; 
zentroaren eguneroko jardu-
na antolatzea; administrazioa-
ren eta patronatuko juntaren 
aurrean harremanetarako 
pertsona izatea; kontabilita-
teari dagozkion dokumentuak 
antolatzea; urteko kontuak 
egitea; zentroko zerbitzu guz-
tiak antolatzea eta jarraipena 
egitea; eta zentroko langileen 
lana koordinatu eta gainbegi-
ratzea.

Eskatuko dutena da eri-
zaintzan diplomaduna izatea 
eta euskaraz jakitea (EGA). 
Eta baloratuko dute antzeko 
lanetan jardundakoa izatea. 
Lan kontratu mugagabea izan-
go da, lan jardun osoarekin. 
Interesatuek zaharren egoi-
tzara (Gaztañadui kalea 22) 
bideratu behar dituzte curri-
culumak otsailaren 28rako 
(10:00-18:00). 

Diru-batze kanpaina
Zaharren egoitzaren ardura 
duen patronatuak Salba deza-
gun zaharren egoitza diru-ba-
tze kanpaina jarri du abian, 
345.000 euro inguruko zorrari 
aurre egiteko. Herritarrei 
horren gaineko argibideak 
emateko batzarra egingo du 
gaur, astelehena, (19:30) zaha-
rren egoitzako kaperan.

Kudeatzaile- 
erizaina gura 
dute zaharren 
egoitzarako

Eskoriatzako Korrika Batzor-
dea dagoeneko eratu da eta 
lanean dabil Korrika 17ren 
bueltan herrian egingo diren 
ekimenak antolatzeko. Lehe-
nengo lana proposamenak 
jasotzea izango da, eta horre-
tarako batzarra bihar egingo 
dute, hilak 22, kultura etxean 
(19:00).

Korrika Batzordeak 
batzarra egingo du 
bihar (19:00)

m.A.  |  aretxabaleta

Jaiki elkarteak Memoria de una 
hija de Oshun filma eman eta 
dantza ekitaldia egingo du mar-
txoaren 4an Arkupen (19:00). 
Magdalena Milano dantzari eta 
irakasleak bideratuko du dan-
tza ekitaldia.

Jaikik urteak daramatza 
munduko dantzak ikasten Mila-

norekin. Kultura aniztasuna 
bultzatu nahian filma emango 
dutela diote kideek: "Hego 
Amerikako herrialde bateko 
errealitatea islatzen du: eskla-
botza XX. mendean eta kultu-
ra afrouruguaiarra: Candombe 
musika, erlijioa eta Afrikako 
jatorria dutenen elkarte alda-
rrikatzaileak".

Film emanaldia eta dantza 
ikuskizuna antolatu ditu Jaikik

O h a R R a k

'El PROBlEMA' FIlMA
Iesbaa elkarteak antolatuta saha-
rarren giza eskubideen urraketen 
berri ematen duen El Problema 
filma emango dute bihar, Arku-
pen (19:00).

EZKER ABERTZAlEKOAK 
ARGIBIDEAK EMATEN
Ezker Abertzaleko kideak hau-
teskundeen gaineko argibideak 
ematen egongo dira eguaztenean, 
Mitarte kalean (18:00-20:00).

BERTsO AFARIRAKO 
TxARTElAK sAlGAI
Egubakoitzean Hibai Gain elkar-
tean egingo duten bertso afari-
rako txartelak erosteko azken 
eguna eguaztena da. Loramendin 
eta Gurea tabernan dituzte.

ZERO ZABOR TAlDEKOAK 
ARGIBIDEAK EMATEN
Zaborraren kudeaketaren gaineko 
argibideak emango ditu Zero Zabo-
rrek domekan, plazan (19:00).

m.A.  |  aretxabaleta

Aratusteak gertatzen dabil Kul-
tura Saila, eta dagoeneko hautatu 
du jaiak iragarriko dituen karte-
la. Zortzi lan aurkeztu ziren, eta 
Izaro Sanchez aretxabaletarrare-
na izan da, epaimahaiaren ustez, 
politena. Horrek emango die herri-
tarrei Aratusteetako egitarauaren 
berri. 

Txapel Txin eguna 
Lehenago, baina, otsailaren 26an, 
hain zuzen, Txapel Txin eguna 
egingo dute koadrilek, Aratusteak 

girotzen hasteko. Azken urteotan 
antolatzen duten jaia txapelak 
jantzita ospatuko dute herritarrek, 
eta torrada lehiaketa –eta gero 
dastatzeko txistorra eta sagar-
doarekin batera–; Bapatean zirku 
taldearen Trastu biziak izeneko 
kalejira; eta Aratusteetako pregoia 
izango dira. 

Martxoaren 4an, egubakoitza, 
ostera, Leizarra musika eskolako 
ikasle eta irakasleek Karnabal 
jaia kalejira eskainiko dute, musi-
kak eta dantzak bat egingo duten 
ikuskizuna.

Herri bazkaririk ez 
Aratuste-domekan, martxoak 6, 
mozorrotutako koadrilak izango 
dira protagonista, eta txarangak 
girotuta kalejira egingo dute. 
Aurten, baina, ez da egongo herri 
bazkaririk; azken urteotan Itu-
rrigorri pilotalekuan egin izan 
dute –arrakasta handiz egin ere– 
eta koadrilek diote hotz handia 
pasa zutela iaz bertan, nahiz eta 
berotzeko ahalegina egin, eta 
kexa asko jaso zituztela. 

Aratuste-martitzenean, oste-
ra, umeek egingo dute kalejira 

goiz partean, eta arratsaldean, 
musika plazan, buruhandiak eta 
Txin-en hileta izango dira Ara-
tusteak agurtzeko.

Aurten ez dute egingo koadrilen arteko 
bazkaririk Aratuste-domekan
azken urteotan pilotalekuan egin dute, eta han egiten duen hotza da arrazoia

mIrArI AltUbE  |  eskoriatza

Aizkorri-Aratz parkeko zuzenda-
ri Iraitz Zubeldia izan zen egue-
nean, hilak 17, Eskoriatzan, par-
kearen gaineko kezkak argitzen. 
Txiki geratu zen kultura etxeko 
aretoa eta 20 bat lagunek kanpo-
tik jarraitu zuten. 

Auzo-alkateak ere izan ziren 
azalpenak entzuten; tartean, Men-
diolako Iñaki Madinabeitia, Lete-
ko Bernabe Aperribai eta Boli-
barko Iñaki Kortazar. Haien 
esanetan, kontua zelan dagoen 
jakiteko izan zen batzarra, eta 
eskaera batzuk bideratzeko: "Mapa 
egiteko eskatu genuen, zein lur 
dauden barruan eta zein ez jaki-
teko". Hori bai, kontu asko dau-
dela oraindik argitzeko diote, eta 
erantzun garbirik ez zutela jaso 
batzarrean.

Zuhaitza mozteko baimena 
Parkearen erabileraren kudeaketa 
arautzeko plana da aztergai dagoe-
na eta gero onartu egingo dute. 
Auzo-alkateek uste dute xehetasun 
asko lotu barik daudela eta beste 

askok ez dutela zentzurik: "Egurra-
ren kasuan, esaterako, norberaren 
lurretan zuhaitz bakarra botatzeko 
ere baimena eskatu beharko diogu 
basozainari. Hark ezetza emanez 
gero, baimen eskaera erakundee-
tara egin beharko da. Zeinek bide-
ratu hori? Zenbat luzatu?". Basoko 
bideekin eta ganaduarekin sortu-
tako kezkek ere ez zutela behar 

bezalako erantzunik jaso uste dute: 
"Ganadua lur pribatuetan bakarrik 
ibil daitekeela diote, baina publi-
kora badoa, zer? Eta basoko bideak 
norberak zaindu behar ditu; zeinek 
zehaztu zein den publiko eta zein 
pribatu?".

Madinabeitiaren ustetan, 
baserritarren eta baso-esplota-
ziokoen ikuspegi edo filosofia 

barik egin dute parkearen kudea-
keta arautzeko plana, eta hori da 
"larriena": "Parkearen antola-
mendua beste filosofia batekin 
egin behar da, ez bakarrik arauak 
eta debekuak ezarrita".

Planak kontu asko dituela 
garatzeko ikusi zuten batzarrean 
elkartutakoek, baina, askoren 
iritziz, "hainbeste antolaketa eta 
araurekin ez da ikusten ezer 
garatzeko biderik".

Aizkorri-Aratz parkearen gaineko 
kezkak argitu barik geratu dira
Parkearen zuzendariaren azalpenak entzun gura zituzten herritarrez 
gainezka egon zen kultura etxea, baina gehienak ez ziren gustura atera

Aretoa bete-beteta parkeko zuzendariaren hitzak entzuteko zain.  |   m. biteri

EsANAK

"Parkearen 
antolamendua 
beste filosofia 
batekin egin 
beharra dago, 
ez bakarrik 
arauak ezarrita"
i ñ a k i  m a D i n a b e i t i a   |   A u z O  A L k AT E A

ARETxABAlETA

Izaro Sanchez, kartelarekin.  |   kultura saila

Ilargi plaza 4
943 79 06 57

ARETXABALETA
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mIrArI AltUbE  |  leintz GatzaGa

Kultura Sailak gertu dauzka 
martxoaren 5eko ekitaldiak eta 
horien artean herri afaria dago. 
Aurten Soran hotelean egingo 
dute, eta afalostea girotzeko 
musika izango da. Inauteri-za-
patuko afarira joan gura dute-
nek otsailaren 28rako eman 
behar dute izena Soranen ber-
tan. Kultura Saileko ordezkariek 
gogorarazi dute, gainera, derri-
gorrez mozorrotuta joan behar-
ko dela afari horretara.

Korrikako batzarra gaur 
Bestalde, gaur, astelehena, 
Korrika Batzordea elkartuko 
da kultura etxean (19:00). Dagoe-
neko hirugarren batzarra  
da eta orain arte botatako  
proposamenak eta antola dai-
tezkeen ekimenak zehazten 
joango dira.

Gatzagako Korrika Batzordea  
zortzi bat lagunek osatu dute, 
eta Korrikako arduradunekin 
batera batzarretan elkartzen dira 
udal ordezkariak, Sorginak ema-
kume elkartekoak, Gurel guraso 
elkartekoak eta herriko enpresa 
eta ostalaritza zerbitzuetako 
hainbat ordezkari. Gatzagak lau 
kilometro ditu, Marulandan hasi 
eta Arabako mugaraino, eta kilo-
metro horiek guztiak erosteko 
dirua zelan batu pentsatzen jar-
dun dute orain arte. Herrian 
antola daitezkeen proposamen 
batzuk ere jaso dituzte, tartean 
afaria egitea. 

Horiek guztiak zehazten hasi-
ko dira gaurko batzarrean, eta 
laster Korrika Kultural barruan 
antolatuko diren ekimenen berri 
emango dutela jakinarazi dute 
Debagoieneko Korrikako ardu-
radunek. 

Inauterietako afarirako 
izenematea zabalik dago 
Gaur, ostera, korrika batzordea elkartuko da 
kultura ekimenak antolatzen hasteko

lEINTZ GATZAGA

UsOA AgIrrE  |  antzuola

Arrola mendizale taldeak anto-
latu du mendian neguan ibiltzen 
trebatzeko ikastaroa. Martxoaren 
26an eta 27an izango da Pirinioe-
tako Bisaurin mendiaren inguruan 
eta izenematea datorren eguaz-
tenean egin ahal izango da, otsai-
laren 23an, 19:15etik 20:15era, 
Olaran etxeko 3. gelan. 

Gehienez, 12 lagunek eman 
ahal izango dute izena eta erre-
serba ordaindutakoan ziurtatuko 
da. Lehentasuna izango dute 
Arrolako bazkideek. 

Atez atekoaren ondorioak 
Bestalde, gaur, astelehena, 
18:30ean, Torresoroan, atez ate-
koaren gainean jasotako ekarpe-

nen ondorioak eta behin betiko 
sistema azalduko dira. 

Debagoieneko Mankomuni-
tateak eta Antzuolako Udalak 
abian jarri berri dute etxeko 
konposta bultzatzeko kanpaina. 
Ahalik eta antzuolar gehien auto-
konpostatzen hastea da helburua 
eta, bide batez, atez ateko bilke-
ta selektiboa erraztu eta azkartzea. 
Horretarako doako konpostaje 
ikastaroa antolatu dute. Ikastaroa 
egiten dutenek %20ko bonifikazioa 
izango dute hondakinen tasan. 
Ikastaroan izena emateko azken 
eguna gaur da, otsailak 21. Izena 
emateko, deitu 900 701 087 doako 
telefonora edo mezua bidali:     
atezate@debagoiena.com.

Piolet eta kranpoi ikastaroan izena 
emateko aukera eguaztenean
Pirinioetako bisaurinen egingo du arrolak 
ikastaroa martxoaren 26an eta 27an

ANTZUOlA

ElGETA

Elgetako udal kiroldegia eta kanpoko kantxa.  |  l.z.

lArrAItZ ZEbErIO  |  elGeta

Elgeta 2020 prozesuan kirola ere 
hizpide izan zuten parte-hartzai-
leek. Herritarrekin egindako 
bilera irekietatik, batzar sekto-
rialetatik zein kirol forotik hain-
bat proposamen irten dira. 

Kirol instalazioak zaharkitu-
ta gelditu direla-eta hobekuntzak 
egiteko beharra nabarmen gera-
tu da. Egindako eskaeren artean 
daude kirol zerbitzu guztiak kirol-
gunean zentralizatzea; gelak era-
bilera anitzeko irizpideaz erabe-
rritzea; kanpoko kantxa argizta-
tzea, estaltzea zein lurra berritzea; 
eta Aixolaruntz dagoen aldatzean 
hesia ipintzea.  

Igerilekua 
Proiektu horren inguruko bide-
ragarritasun azterketa egiteko 
eskaera egin dute herritarrek. 
Kirol foroan parte hartu zutenen 

iritziz proiektua ez da bideraga-
rria, baina bada igerilekua Asen-
tzion egiteko proposamena bota 
duen herritarrik ere. 

Beste parte-hartzaile batzuk 
laguntzak eskatu dituzte Bergara-
ko igerilekura jaitsi ahal izateko, 
eta besteak beste garraioa erraz-
teko. Erretiratuendako ikastaroa 
berriz antolatzearen aldekoak ere 
agertu dira. Kolektibo honekin 
lotuta erretiratu gazteen azterke-
ta sakona egiteko proposamena 
ere jaso da; helburua litzateke 
interesak ezagutzea kirol praktika 
bultzatzeko.

Bidegorriak eta ibilbideak 
Oinezkoendako zein bizikleten-
dako ibilbideak egiteko proposa-
mena ere jasota dago Elgeta 2020 
txostenean. Norberak bere neu-
rrian, adin guztietako herritarrek 
jarduera fisikoa praktikatzeko 

aukera emango dutela uste du 
batek baino gehiagok. Kiroldegi-
tik abiatu daitezkeela proposatu 
zuten herritarrek; Pagatza indus-
trialderakoa izan daiteke bat, eta 
horri jarraipena emanez Bizkaia 
aldera luzatu "aldaparik ez dagoe-
lako". Mendi bizikletendako ibil-
bideak markatzeko ere eskatu 
dute. 

Eskola kirola 
Gehienbat kirol foroan haur eta 
gazteen artean ere kirol praktika 
sustatu beharra dagoela azpima-
rratu zuten. Eskola kirola izan 
daiteke horretarako bidea euren 
ustez; eskola kirola indartzeko 
eta erakargarriago egiteko beha-
rra ikusten dute. 12-18 urte bitar-
teko gazteen artean, berriz, kirol 
jarduera sustatzea ezinbestekoa 
dela uste dute. Gainera, autoges-
tioa bultzatuz.

Kirol instalazioak hobetzea eta kirol 
praktika sustatzea eskatu dute herritarrek 
eskola kirola indartzea, oinezkoendako eta bizikletendako ibilbideak 
egitea eta kiroldegian lanak egitea jasotako proposamenen artean  

JOkIN bErEZIArtUA  |  aramaio

Euskadiko Open BTTko lehen 
lasterketa Aramaion egingo da 
aurten. Hau da, Euskadiko Txi-
rrindularitza federazioak urte 
osoan zehar aintzat hartzen 
dituen zortzi lasterketatik lehe-
na Aramaion jokatuko da.  

Urtez urte Euskadiko txi-
rrindulari onenak etorri izan 
dira, baina aurten kontuan izan 
behar da, lasterketaren anto-
lakuntzan aritzen den Martin 
Arriolabengoak jakinarazi due-
nez, asteburu horretan bertan 
Balear uharteetan Europa mai-
lako proba bat jokatuko dela. 
Horregatik, akaso, ez dira elite 
mailako onenak egongo. Ora-
indik, baina, goizegi da onenak 
faltako direla ziurtatzeko. 

Zazpi kategoria  
Izenematea eta antolakuntzaren 
gunea Azkoagan jarriko dute. 
Federazioak izena emateko 
aukera ematen du aurrez baina 
txirrindulari gehienak egunean 
bertan ematen dute izena. 
Garrantzitsuena, hots, zirkuitua, 
Barajuen auzoan egokituko 
dute. Bost kilometro inguruko 
luzera izango du; antolatzaileek 
espero dute eguraldia lagun 
izatea, hasierako ibilbidea man-
tendu ahal izateko. 

Zazpi maila izango dira: eli-
te, 40 urtetik gorakoak, 30 urte-
tik gorakoak, 23 urtetik behera-
koak, junior, kadete eta emaku-
mezko elite maila. Azken bi 
urteetan Ismael Esteban izan da 
jaun eta jabe, elite mailan. 

Euskadiko Open BTT 
lasterketa martxoaren 
13an jokatuko da aurten
barajuen auzoan egokituko dute zirkuitua, itzuli 
bakoitzean bost kilometro egin beharko dituzte

Iazko probaren une bat, Arrixolan.  |   Goiena

ARAMAIO
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Gremioen gida Jatetxeen gida

Profesional liberalen gidaOsasun zerbitzuen gida

Iragarkia jartzeko, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

NeGOziOa badaukazu, 
baiNa iNOrk ez badaki? 
Eman ezagutzera zure negozioa Debagoieneko gidetan.
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k i r o l a

ANDEr mONEDErO  |  aretxabaleta

Donostiatik Aretxabaletara hiru 
puntuak ekarri zituen domeka 
arratsaldean UDAk. Juanan Cru-
zen mutilek 25. minutuan sartu-
tako golari esker mendean hartu 
zuten Berio futbol taldea. 

Partidua lo hasi zuten UDA-
koek, baina 15. minututik aurre-
ra esnatu eta hortik aurrera 

partidu serioa jokatu zuten. Iba-
rrako taldea seriotasunez jokatzen 
hasi eta berehala, Aritzek gola 
sartu zuen, eta horrek bideratu 
egin zuen Ibarrako mutilen garai-
pena. 

Gola egin eta partidua aldatu 
egin zen: UDAk defentsan oso 
zuhur jokatu zuen eta Donostia-
ko taldea ideia gabe geratu zen, 

batez ere erasoan. Donostiakoek 
aurrera egiteko zuten modu baka-
rra joko zuzena egitea zen, baina 
horrek ez zion Aretxabaletari 
inolako buruhausterik sortu.

Bigarren zatian gauzak antze-
ra joan ziren bi taldeentzat. Zelaian 
ondo kokatuta irten zen Aretxa-
baleta eta Berio, berriz, ezinean. 
Donostiako jokalariek baloi luze-

ko jokaldiekin jarraitzen zuten 
berdinketaren bila. Aretxabale-
tarrak, berriz, kontraerasoan 
bigarren gola egiten saiatu ziren 
baina ez zituzten izandako bi 
aukerak aprobetxatu eta bukae-
ra arte sufritu zuten hiru puntuak 
eskuratzeko.

12 puntutik 8 lortu
Juanan Cruzek UDAko aulkian 
Barrutiaren lekua hartu duene-
tik Aretxabaletak ez du partidu-
rik galdu. Lehenengo bi partiduak 
Ordiziaren eta Bergararen aurka 

berdindu zituen eta hurrengoak, 
Tolosaren eta Berioren aurka 
irabazi. Aretxabaletarrek 40 pun-
tu dituzte eta sailkapenaren bos-
garren postuan jarraitzen dute, 
laugarren dagoen Anaitasunatik 
5 puntutara.Nahiz eta azkenaldian 
emaitza onak izan, denboraldi 
hasierako helburuak urrun jarrai-
tzen du.

Hurrengo jardunaldian ere, 
etxetik kanpo jokatuko du Are-
txabaletak, jaitsiera postuetan 
dagoen Idiazabalen etxean egin-
go dute.

aretxabaletak 0-1 menderatu zuen berio
nahiz eta partidua kontrolpean izan, 3 puntuak lortzeko bukaera arte sufritu zuten

OHOREZKO ERREGIONAlA

mIrEN ArrEgI | oñati

Lehen zatiko 35. minutuan etorri 
zen Agirreren eskutik, partiduko 
lehen gola. Aloñak, horrela, par-
tidua menpean hartu zuen eta 
Mondrak azken asteotako joera 
kaxkarra jarraituz ez zuen golik 
egiterik lortu: "Aukerak izaten 
ditugu baina ez dugu golik sartzen 
eta hori arazo larria da", zioen 
Mondrako entrenatzaile Iban 
Rodriguezek atsekabeturik par-
tidua bukatzean. 

Lehen zatian oso pareko ari-
tu ziren bi taldeak. 15. minutuan 
etorri zen partiduko lehen gol 
aukera, etxeko taldeko Bernalek 
area ertzean falta arriskutsu bat 
egin ostean. Mondrak, baina, ez  

zuen aukera hura aprobetxatzen 
jakin. Horrela egin zuen lehen 
zatiak aurrera, Aloñak gola egin 
arte. Kasu honetan, gainera, esan 
behar da, Mondrako atezaina ez 
zela batere fin ibili: "Golak opa-

ritu ditugu", adierazi zuen Mon-
drako entrenatzaile Rodriguezek. 
Atsedenaldira, beraz, 1-0eko emai-
tzarekin egin zuten. Bigarren 
zatian, partidua erabakitzeaz 
gainera, finago ibil zen Aloña.

Bigarrenean, erritmo bizia 
Partiduaren erritmoa bizitu egin 
zen bigarren zatian eta larritasun 
uneak bizi izan zituen bereziki 
Mondrak. Hala ere, Rodriguezen 
mutilek ere borrokan jarraitu 

zuten etxeko taldea estutuz. Aloña-
ren bigarren gola Idigorasek egin 
zuen 75. minutuan, atezaina aurrez 
aurre gainditu ondoren. 

Hiru puntuak, garrantzitsuak
Etxeko taldearendako berebiziko 
garrantzia dute atzo eskuratuta-
ko hiru puntuek: "Ni entrena-
tzaile nagoenetik etxean irabaz-
ten dugun lehen partidua da; 
talde bat gehiago sartu dugu jai-
tsiera postuetan eta hiru puntu 
hauek guretzat oso garrantzitsuak 
dira", adierazi zigun Aloñako 
entrenatzaile Aitor Oruetak. 

Dena den, eta kasu honetan 
hiru puntuak etxean gelditu bazi-
ren ere, bi entrenatzaileak azal-
du ziren gustura eta pozik nor-
bere mutilek egindako lanare-
kin. 

sailkapenean pareko
Jaitsiera postuen bueltan dabil-
tza bai Mondra eta baita Aloña 
ere; lehena 13. postuan 25 pun-
turekin, eta bigarrena, 14.ean, 
23rekin. Bien helburua da, mai-
lari eustea. 

aloña zulotik 
apur bat 
urrunago dago, 
eta mondra apur 
bat gertuago

Garrantzia handiko hiru 
puntuak etxean gelditu ziren 

mondrak joko txukuna egin 
arren, hutsak ere egin zituen

Mikel Palacios Aloñaren lehen gola ospatzen; atzean Mondrako jokalaria atsekabeturik. | josetxo arantzabal

Idigorasek egin zuen bigarrena.  | j.a Aloñako zale gazteak gorritxoen lana bertatik bertara jarraitzen. | j.aMondra erasoan, Arrasatetik joandako zale gazteen bultzadaz. | j.a. Iker Lopez jaurtiketa egiten. | j.a

DATUA

Aloñak zazpi puntu batu 
ditu hilabetean, eta 
mondrak bakarra ere ez. 
Hala ere, Arrasatekoek bi 
puntuko aldea dute. 

7
Puntu Hilabete batean

OHOREZKO ERREGIONAlA

aloña-mendi: Aginagalde, bernal 
(ruiz 45. min), igartua, idigoras, 
palacios, Arregi (moiua 70. min), 
zubia, Agirre (urkia 60. min), juaristi, 
martin (Carpintero 75. min)
mondra: ruiz de Azua, Loiti, 
Etxeberria, merkader, Tena, garin, 
Lopez, pavon (Crespo, 70. min), 
muruamendiaraz, Aizpurua 
(Ormaetxea, 75. min), Andres
epailea: Ordoñez jaunak zuzendu 
zuen partidua. Agirre eta Lasarte izan 
ziren laguntzaileak.

FITXA TEKNIKOA

EMAITZA

2-0
aloña-mendi

mondra
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Falta gogor baten ondorioz hamar jokalarirekin gelditu zen Bergara bigarren zatia hasi eta berehala.  | j.a

mIrEN ArrEgI | berGara

"Emaitza gehiegizkoa izan da", 
zioen Bergarako entrenatzaile 
Oskar Maiztegik partiduaren 
gainean galdetuta. Zapatuan 
jokatu zuen Bergarak Pasajesen 
kontra, Agorrosinen. Azken 
asteotako joerari begira –Ber-
garak garaipen ugari eskuratu 
ditu azken partiduetan–, pentsa 
zitekeen sailkapen nagusian 
bigarren postuan dagoen Pasajes 
garaitzea ere lortu zezakeela, 
baina ez zen horrela izan. Hala 
ere, eta emaitzak kontrakoa 
adierazi arren, bergararrek ez 

zioten horren erraz ipini sail-
kapeneko bigarren taldeari. 
Lehen zatia parekatua izan zen; 
talde batek ere ez zuen aukera 
gehiegi izan. Hori amaitzeko 
minutu gutxiren faltan, Bergarak 
zelai erdian eta ondoren defen-
tsan egindako akats baten ondo-
rioz etorri zen Pasajesen gola. 
Atsedenaldira, beraz, 0-1eko 
emaitzarekin joan ziren. 

Gogotsu hasi zuten bigarren 
zatia etxekoek; partiduari buel-
ta emateko aukerak bazituztela 
ikusten zuten eta helburu horre-
kin atera ziren. Baina, bigarren 

zatiko hamargarren minutuan  
Iriartek sarrera gogor bat egin 
eta epaileak txartel gorria atera 
zion. Hor egon zen gakoa; taldea 
saiatu eta une baten Pasajes 
larri ere ibili zen, izan ere, bisi-
tarien beste gol baten ostean, 
Bergarako Iñurrietak markagai-
luan 1-2koa ipintzea lortu zuen. 
Hamar minuturen faltan, etorri 
zen bisitarien hirugarrena, eta 
partidua amaitzear zegoela lau-
garrena. Hala ere, eta emaitzaren 
gazia ikusita, entrenatzailea 
gustura agertu zen taldearen 
jarrerarekin, bukaerara arte 
borrokatu baitzuten. 

Bosgarren postua helburu
Sailkapeneko buru den Herna-
niren kontra jokatuko du Ber-
garak datorren astean Hernani-
ren zelaian. Bergararren helbu-
rua da, denboraldia erdiko 
postuetan amaitu ahal izatea. 

jokalari bat gutxiagorekin 
partidua korapilatu zitzaien
Pasajesen kontra etxean 1-4 galdu zuen 
bergarak; hala ere, taldeak ez zuen amore eman.

OHOREZKO ERREGIONAlA

josetxo arantzabal

2-1 irabazi zion Aretxabaletako 
Nazional mailako gazte taldeak 
Retuertori zapatuan Aretxabaletan; 
lehen zatian aurretik ipini eta 
bigarrenean Retuertok berdindu 
arren, azkenean garaipena 
eskuratu zuten. Garrantzitsua, 
kontutan hartuta jaitsiera 
postuetan dagoela taldea, eta 
helburua, mailari eustea dela. 

garaipen 
garrantzitsua 
etxaberen 
mutilek

GAZTEAK, NAZIONAl MAIlA

mIrEN ArrEgI | debaGoiena

Ez da asteburu ona izan bailara-
ko Erregional Preferente mailan 
ari diren futbol taldeendako. 
Oriokoren zelaian, 1-0 galdu zuen 
Antzuolak; berdina gertatu zaio 
Mondrari, kasu honetan Mojate-
gin jokatutako partiduan 0-1eko 
emaitzaz bukatu baitzuen Laz-
kaoko taldearen kontra. Datorren 
jardunaldian, Aretxabaletak eta 

Antzuolak etxean jokatuko du 
te; lehenak Lagun Onak taldearen 
kontra, bigarrenak, Elgoibarren 
kontra. Mondrari, aldiz, Zestoan 
jokatzea tokatzen zaio.   

Sailkapen orokorrari dago-
kionez Aretxabaleta eta Antzuo-
la laugarren eta bosgarren pos-
tuetan daude, hurrenez hurren.
Mondra, berriz, larri, hamasei-
garren postuan, 12 punturekin.

oriokoren kontra (1-0) galdu du antzuolak eta 
berdin egin du mondrak (0-1) lazkaoren kontra

ERREGIONAl PREFERENTEA

mIrEN ArrEgI | oñati
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zen Agirreren eskutik, partiduko 
lehen gola. Aloñak, horrela, par-
tidua menpean hartu zuen eta 
Mondrak azken asteotako joera 
kaxkarra jarraituz ez zuen golik 
egiterik lortu: "Aukerak izaten 
ditugu baina ez dugu golik sartzen 
eta hori arazo larria da", zioen 
Mondrako entrenatzaile Iban 
Rodriguezek atsekabeturik par-
tidua bukatzean. 

Lehen zatian oso pareko ari-
tu ziren bi taldeak. 15. minutuan 
etorri zen partiduko lehen gol 
aukera, etxeko taldeko Bernalek 
area ertzean falta arriskutsu bat 
egin ostean. Mondrak, baina, ez  

zuen aukera hura aprobetxatzen 
jakin. Horrela egin zuen lehen 
zatiak aurrera, Aloñak gola egin 
arte. Kasu honetan, gainera, esan 
behar da, Mondrako atezaina ez 
zela batere fin ibili: "Golak opa-

ritu ditugu", adierazi zuen Mon-
drako entrenatzaile Rodriguezek. 
Atsedenaldira, beraz, 1-0eko emai-
tzarekin egin zuten. Bigarren 
zatian, partidua erabakitzeaz 
gainera, finago ibil zen Aloña.

Bigarrenean, erritmo bizia 
Partiduaren erritmoa bizitu egin 
zen bigarren zatian eta larritasun 
uneak bizi izan zituen bereziki 
Mondrak. Hala ere, Rodriguezen 
mutilek ere borrokan jarraitu 

zuten etxeko taldea estutuz. Aloña-
ren bigarren gola Idigorasek egin 
zuen 75. minutuan, atezaina aurrez 
aurre gainditu ondoren. 

Hiru puntuak, garrantzitsuak
Etxeko taldearendako berebiziko 
garrantzia dute atzo eskuratuta-
ko hiru puntuek: "Ni entrena-
tzaile nagoenetik etxean irabaz-
ten dugun lehen partidua da; 
talde bat gehiago sartu dugu jai-
tsiera postuetan eta hiru puntu 
hauek guretzat oso garrantzitsuak 
dira", adierazi zigun Aloñako 
entrenatzaile Aitor Oruetak. 

Dena den, eta kasu honetan 
hiru puntuak etxean gelditu bazi-
ren ere, bi entrenatzaileak azal-
du ziren gustura eta pozik nor-
bere mutilek egindako lanare-
kin. 

sailkapenean pareko
Jaitsiera postuen bueltan dabil-
tza bai Mondra eta baita Aloña 
ere; lehena 13. postuan 25 pun-
turekin, eta bigarrena, 14.ean, 
23rekin. Bien helburua da, mai-
lari eustea. 

aloña zulotik 
apur bat 
urrunago dago, 
eta mondra apur 
bat gertuago

Garrantzia handiko hiru 
puntuak etxean gelditu ziren 

mondrak joko txukuna egin 
arren, hutsak ere egin zituen

Mikel Palacios Aloñaren lehen gola ospatzen; atzean Mondrako jokalaria atsekabeturik. | josetxo arantzabal

Idigorasek egin zuen bigarrena.  | j.a Aloñako zale gazteak gorritxoen lana bertatik bertara jarraitzen. | j.aMondra erasoan, Arrasatetik joandako zale gazteen bultzadaz. | j.a. Iker Lopez jaurtiketa egiten. | j.a

DATUA

Aloñak zazpi puntu batu 
ditu hilabetean, eta 
mondrak bakarra ere ez. 
Hala ere, Arrasatekoek bi 
puntuko aldea dute. 

7
Puntu Hilabete batean

OHOREZKO ERREGIONAlA

aloña-mendi: Aginagalde, bernal 
(ruiz 45. min), igartua, idigoras, 
palacios, Arregi (moiua 70. min), 
zubia, Agirre (urkia 60. min), juaristi, 
martin (Carpintero 75. min)
mondra: ruiz de Azua, Loiti, 
Etxeberria, merkader, Tena, garin, 
Lopez, pavon (Crespo, 70. min), 
muruamendiaraz, Aizpurua 
(Ormaetxea, 75. min), Andres
epailea: Ordoñez jaunak zuzendu 
zuen partidua. Agirre eta Lasarte izan 
ziren laguntzaileak.
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2-0
aloña-mendi

mondra
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MIKEl ARIsTI 
Gazte mailako ziklista

JON ARANTZABAl 
Gazte mailako ziklista

IKER sANCHEZ
entrenatzailea

JUlEN IRIZAR 
kadete mailako ziklista

"Egia esan iaz gauzak ondo 
irten zitzaizkidan, eta aurten 
lan handia egin beharko dut 
iazko garaipen kopurua 
errepikatzeko. Printzipioz hori 
da aurtengo helburuetako bat, 
eta horretarako ari gara 
lanean".

"Ziklismoa utzi egin nuen 
gazteago nintzenean, aspertu 
egin nintzelako lantegi 
inguruetako lasterketak 
egiteaz. Gogoz itzuli naiz, 
baina badakit kilometroak 
falta zaizkidala hanketan; 
probak amaitzea da asmoa".

"Iaz beldur gabe hasi genuen 
urtea, eta aurten beste 
horrenbeste egingo dugu. 
Ikasten jarraitzea da gure 
helburu nagusia, baina ondo 
dakigu aurten talde sendoa 
dugula eta lasterketetan 
aurrean ibili nahi dugula".

"Lasterketetan aurrean 
ibiltzea da aurten nahi 
dudana, eta posible bada 
podium batera igotzea. 
Ibaetan egingo dugu lehen 
lasterketa, baina niri etxeko 
probak gustatzen zaizkit, 
Bergarakoa eta Oñatikoa".

XAbIEr UrtZElAI  |  berGara

Azken urteotan detaile txikienak 
ere zaintzen dituen taldea da 
Lokatza, eta txirrindulariek, 
zaleek –eta kazetariek– eskertu 
egiten dute hori. Fundamentuzko 
denboraldi batek halako aurkez-
pena behar du, eta zapatuan egu-
raldiak ere lagundu egin zuen 
horretan, eguerdian ez zuelako 
euririk bota. Herritarren aurrean 
aurkeztu zituzten ziklista guztiak, 
banan-banan, txalo artean; hemen-
dik aurrerako txaloak, ordea, 
errepideko kilometro bakoitzean 
irabazi beharko dituzte ziklis-
tek. 

Lokatzak, maila eskolarretik 
hasita, 29 ziklista izango ditu 
aurten. Infantil mailan bederatzi 
ordezkari izango dituzte, eta Unai 
Martinez eta Kepa Varela izango 
dira zuzendariak. Kadeteen ardu-
ra, berriz, Jon Unamunok izango 
du, eta zazpi ziklista izango ditu 
bere agindupean. Eta azkenik, 
klubeko nagusiak izango dira 
gazte mailakoak (ziklisten zerren-
da osoa goiena.net-en). Aurten 
ere Iker Sanchez arduratuko da 
Telleriak, Etxabe anaiek, Liza-
rraldek, Orobengoak, Aristik eta 
konpainiak duten onena ateratzen. 
Hain zuzen, iaz egin zuen lan 

onagatik Mikel Aristik izango 
du aurrean ibiltzeko ardura han-
diena, baina lana talde osoarena 
izango da; iaz lasterketa askotan 

talde onenaren saria irabazi zuten: 
"Aurten estatu mailako hainbat 
lasterketetan egoteko gonbidape-
na jaso dugu, eta zergatik ez, 
Euskal Herri mailan erreferente 
izatea da beste helburuetako bat", 
adierazi zuen Iker Sanchezek.

Zikloturistekin bateratuta 
Bestalde, hainbat batzar egin eta 
gero Bergarako Txirrindulari 
Elkartekoak Lokatzako kide iza-
tera pasa dira. Hori bai, araudi 
berriak tarteko oraindik ez dago 
zehaztuta Bergarako 5+3 ziklo-
turista proba antolatu ahal izan-
go duten, maiatzaren 1ean.

beste aurrerapauso bat egin 
asmoz aurkeztu da lokatza

Gazte mailako taldea estatu mailako lasterketan egongo da aurten

Hamar lasterketa, zikloturista proba eta mtb irteera antolatuko dute

Lokatza Ziklismo Eskolako txirrindulari, entrenatzaile eta zuzendaritzako kideak, zapatuan egindako aurkezpen ekitaldian.  |   xabier urtzelai

DATUA

Lau zuzendari arduratuko 
dira taldeak izango dituen 
27 ziklistekin lan egiteaz.

27
ziklista

x.u.

"Euskal Herriko 
taldekako 
erlojupekoa 
antolatzea 
erronka da" 
konturatu orduko denbo-
raldi berri baten hasieran 
gaude berriro. zer eskatzen 
diozue urteari?
Gutxienez iazko denboraldia-
ren parekoa izatea. iaz oso 
gustura geratu ginen, bai 
ziklistek egin zuten lasterke-
tekin, eta baita klubak anto-
latu zituen lasterketa eta 
probekin ere. aurten ez dadi-
la gutxiago izan.
Iaz proba dezente antolatu 
zituen lokatzak.
bai, guztira hamaika laster-
keta eta zikloturisten eta 
mendiko bizikletako martxa 
antolatu genituen. aurten 
lasterketaren bat gutxiago 
egingo dugu, baina berritasu-
nak ditugu, tartean euskal 
Herriko txapelketan taldekako 
erlojupeko proba antolatuko 
dugulako [ekainean]. Gureta-
ko erronka handia izango da, 
zirkulazioa eten behar denez 
antolatzeko proba zaila dela-
ko. Hala, federazioko teknikoei 
aholkua eskatu nahi diegu, 
herri inguruan antolatu nahi 
dugun proba delako.

MIGEl ANGEl 
lARRAÑAGA
Presidentea
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TRIAsINA

XAbIEr UrtZElAI  |  aretxabaleta

Antolatzaileek eurek adierazita-
koaren arabera, Aretxabaletako 
trialsin zirkuitoa –Gipuzkoako 
txapelketarako puntuagarria–, 
berez, erraza da, beheko zatia 
teknikoa den arren. Baina, urte-
ro euriak zaildu egiten du proba 
"Lokatza dagoeneko gure proba-
ren bereizgarri bilakatu da", 
adierazi du umorez Javier Zun-
zunegik. Izan ere, zapatuan bota-
tako euriak lokaztu egin zuen 
zirkuituko goiko aldea, gehienen 
gozamenerako.

Elitean Hondarribiako Jon 
Areitio izan zen onena, zazpi 
aldiz munduko txapeldun izan 
den Benito Rosek ez zuelako zir-
kuitua garaiz egin. Gazte mailan, 
berriz, Logroñoko Andoni Asen-
jo gailendu zen, infantiletan Ser-
gio Fernandez eta emakumezko-
tan Itziar Murua aretxabaleta-
rra.

Ikusle asko 
Domekako giro onari esker asko 
izan ziren proba ikustera gertu-
ratu zirenak. Horrekin batera, 
herriko gaztetxo askok probatu 
zuten trialsina, antolatzaileek 
jarritako bizikletei esker.

lokatzak zaildu 
egin zuen berez 
erraza den proba
jon areitio izan zen onena, benito 
ros kanporatuta geratu ostean

Zirkuituko beheko partea teknikoa zen, eta goiko zatia lokaztuta egoteak asko zaildu zuen proba.  |   arGazkiak: josetxo arantzabal

ANDEr mONEDErO  |  arrasate

Debagoieneko taldeek ezin 
izan zuten etxetik kanpo zituz-
ten partidak irabazi. Easok 
76-59 irabazi zion Sustrai 
Aloñari eta Urdanetak 75-70 
MUri.

Bi taldeek aurkari zuzenen 
etxean jokatu zituzten parti-
dak. Ligako bigarren fasean, 
igoera eta jaitsiera taldeetan 
dauden arerioen kontrako 
partidek bakarrik balio dute 
puntuatzeko eta aste honetan 
biek kale egin dute.

Sustrai Aloñak ezin izan 
zuen ezer egin liderraren 
etxean eta 17 puntu azpitik 
bukatu zuen partida.

Nahiz eta MU jaitsiera 
faseko lider izaten jarraitu, 
porrot honen ostean, asko 
estutu da behe aldeko sailka-
pena.

arerio zuzenen 
aurka galdu 
dute sustrai 
aloñak eta muk 

sAsKIBAlOIA

josetxo arantzabal

Arrasateko gazte mailako taldea lider dago, eta horrek daukan indarraz 
baliaturik partidu bikaina egin zuten zapatuan. Baztanek ez zuen 
erantzuteko modurik izan, 76-0 emaitza borobilarekin irabazi baitzuten 
etxekoek. Txapelketaren bigarren fase honetan ere indartsu jarraitzen 
dute eta tinko eusten diote sailkapenaren gailurrari. Ligako itzuli 
honetako partidu guztiak irabazi dituzte eta momentuz, gazte mailakoek 
ez dute punturik oparitzeko asmorik.

arrasateko
mutilek lider
jarraitzen dute

ERRUGBIA

I. gAllEgO  |  arrasate

Edu Orgazen mutilek ezin 
izan zuten Askartzarekin. Oso 
partidu berdindu baten ostean, 
gol bakarrarengatik (32-33) 
galdu zuten Iturripeko kan-
txan. Askartza hirugarren 
sailkatua izan arren ez zuen 
amorerik eman eta partiduan 
erakutsitako grin horrek emai-
tza oparoak eman zizkien. 

Gauzak horrela, etxekoek 
bigarren postuari agur esan 
ez dioten arren, lehen sailka-
tuak partidu bateko aldea 
ateratzen die orain arrasatea-
rrei. 

Hurrengo astean Orgazen 
mutilek azken sailkatua den 
Urola Laztiren kontra joka-
tuko dute eta sailkepeneko 
lehen postuei eutsi ahal iza-
teko nahitaez irabazi beharko 
dute.

galdu arren 
bigarren 
postuan 
jarraitzen dute

EsKUBAlOIA
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XAbIEr UrtZElAI  |  arrasate

Erlojupeko probetan disgustu bat 
baino gehiago hartu du Markel 
Irizarrek –baita poztasun galan-
tak ere–, azkena atzo arratsaldean. 
Izan ere, Andaluziako Itzuliko 
atariko proban (6,8 kilometrota-
ko erlojupekoa) Oñatikoak indar-
tsu dagoela erakutsi zuen, lehe-
nengo postuan egon zen-eta pro-
baren zati handian. Azken unean, 
baina, eta ehunen gutxiko aldea-
gatik Jimmy Engoulvent fran-
tziarrak etapa garaipena eskue-

tatik kendu zion Irizarri: "Lehe-
nengo disgustua erlojupekoa 
zelakoa zen ikusitakoan hartu 
dut, ibilbidea ez zelako niretako 
batere aproposa. Txanda amai-
tutakoan pentsatu dut gutxienez 
20 ziklista geratuko zirela nire 
aurretik, baina probak aurrera 
egin ahala ikusi dut ezetz, aurrean 
jarraitzen nuela, ehunen gutxi 
batzuengatik bigarren geratu 
naizen arte. Pena hartu dut, den-
boraldia etapa garaipen batekin 
hasteak moralki izugarrizko inda-

rra emango lidakeelako. Hala 
ere, aurrean gara, eta sentsazio 
onak ditut; garrantzitsua da 
hori".

Hala ere, erabateko gorpu-
tzaldi onean egon barik sailka-
penean aurrealdean ibiltzea ez 
da gauza makala: "Aurrerago 
egon behar dut nik ondo, hori da 
asmoa, horregatik ez nuen espe-
ro gaur aurrealdean ibiltzea bai-
na egia da azken astean oso ondo 
entrenatzen ibili naizela. Ea itzu-
li txukuna egiten dugun".

Espezialisten arteko lehia 
Andaluziako Itzuliko lehen pro-
ban pare-parean egon ziren inda-
rrak erlojupeko espezialisten 
artean. Radioshack taldekoak eta 
Saur Sojasun taldekoak ibili ziren 
zein baino zein gehiago, eta azken 
horiek nagusitu ziren. Radioshack 
taldetik Irizar bigarren izan zen, 
Leipheimer laugarren eta Ivan 
Rovny hamargarren. Saur Soja-
sun taldean, berriz, Engoulvent 
izan zen garailea, bosgarren izan 
zen Jerome Coppel eta seigarren 
sailkatu zen Paul Poux.

Andaluziako Itzuliko bigarren 
etapak 161 kilometro izango ditu, 
Almuñecar (Granada) eta Adra 
(Almeria) artean, eta txirrindu-
lariek tartean hiru mendate gain-
ditu beharko dituzte.

andaluziako itzulian, ehunen gutxigatik ez 
du irabazi irizarrek atariko erlojupekoa
"Proba hasi aurretik banekien ez zela niretako 
moduko ibilbidea; pena galanta hartu dut gero"

Maialen Axpek Euskadiko errekorra hautsi zuen zapatuan Anoetan 
jokatutako Euskadiko txapelketan. Zentimetro batean hobetu zuen 
junior kategoriako aurreko markarik onena, Olatz Alkainek egin-
dakoa. Bestalde, Valentzian jokatutako Espainiako txapelketan, 
Jonathan Perez seigarren geratu zen, 4,90 metroko saltoa eginda.

maialen axpe arrasatearrak 3,83 metroko saltoa 
egin eta errekorra lortu du euskadiko txapelketan 

josetxo arantzabal

Zapatu goizean Eskolarteko B mailako txapelketa jokatu zuten 
Debagoieneko gimnastek Bergarako Labegaraietan. Partaidetza 
handia izan zen; tartean, Arrasate Dragoi Gimnasia Taldeko eta 
Bergarako Ariznoa Taldeko neskek parte hartu zuten. Azken talde 
horri dagokionez, alebinetan, bi talde izan ziren; batak lehen postua 
lortu zuen, eta, besteak hirugarrena.

gimnasta asko, ikusle gehiago
GIMNAsIA ERRITMIKOA

Irizar, atzo, erlojupekoaren hasieran.  |   bosCo martin (www.CyClinGnews.Com) 

eRRegiOnal OhORezkO maila

emaitzak

Aloña mendi-mondra  2-0
Hondarribia-real union  0-4
Trintxerpe-Anaitasuna  2-0
roteta-Aurrera  0-3
zumaia-Ordizia  6-0
Oiartzun-Hernani  0-2
bergara-pasajes  1-4
Tolosa-idiazabal  2-0
berio-Aretxabaleta 0-1

sailkaPena

  TALdEA p j
 1 Hernani 51 23
 2 pasajes 50 23
 3 real union 49 23
 4 Anaitasuna 45 23
 5 Aretxabaleta 40 23
 6 bergara 36 23
 7 Oiartzun 36 23
 8 Tolosa 35 23
 9 Aurrera 34 23
 10 Trintxerpe 31 23
 11 berio 27 23
 12 Hondarribia 26 23
 13 mondra 25 23
 14 Aloña mendi 23 23
 15 idiazabal 19 23
 16 roteta 18 23
 17 Ordizia 17 23
 18 zumaia 15 23

huRRengO jaRdunaldia

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

F u t b O l a

gazteak, liga naziOnala

Aretxabaleta-retuerto 2-1

gazteak, euskal liga

bergara-San marcial 1-4

eRRegiOnal PReFeRentea

Aretxabaleta b-mutriku 1-2

mondra b-Lazkao  0-1

Orioko-Antzuola 1-0

OhORezkO gazteak - igOeRa

mondra-kostkas m. bihotza  2-5

Aloña mendi-Añorga 0-3

lehen mailakO gazteak - igOeRa

Lazkao-Arizmendi 0-6

kadeteak OhORezkO maila

Aretxabaleta Arizmendi kE-Vasconia 2-6

Anaitasuna-bergara 3-1

inFantilak OhORez. txaPel. Fasea

dunboa Eguzki-bergara 1-3

Antiguoko-Aretxabaleta Arizmendi 2-0

alebinak txaPeldunen Fasea

bergara-Eibar 4-2

euskadikO txaPelketa

Ford mugarri-Askartza 32-33

deusto -Soraluce bkE 21-30

bigaRRen teRRitORiala

usurbil-Aloña mendi 28-27

emakumezkOak

La Salle-Aloña mendi 21-32

gazteak giPuzkOakO tROFeOa

Aloña mendi-Hondarribia 27-27

Amenabar-bergara 27-25

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

urdaneta-mu 75-70

Easo-Sustrai-Aloña mendi 76-59

seniOR gizOnez., 2. maila

Sustrai Aloña mendi-Alberdi 56-54

seniOR emakumezkOak

Añorga-Eskoriatza kE 36-45

gazte gizOnezkOak, PaRta.

bkL-Aloña mendi 88-79

gazte emakumezkOak, PaR.

Aloña mendi-zast zarautz 25-18

kadete gizOnez., PaRta.

Aloña mendi-Oiartzun 52-45

Soraluce bkE-Triki Take 38-55

kadete emakumez., PaRtaid.

Ama guadalupekoa-Arizmendi . 23-30

s as k i b a l O i a

euskal liga

Eskoriatza-Tolosa 4-2

giPuzkOakO hiRugaRRen m.

Hirukide barrantol Fk-Aloña mendi 2-4

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

gazteak

Arrasate-baztan 76-0

e R R u g b i a

GU
RE 
KI
RO
lA
GOIENA TElEBIsTA 
HARMAIlATIK
asteleHenero, 
20:45, 22:30
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EsKUBAlOIA

mIrEIA bIkUñA  |  oñati

Gipuzkoako Bigarren Territoria-
lean jokatzen du Aloña Mendi 
eskubaloi saileko senior mailako 
taldeak. Denboraldi bikaina egi-
ten dihardute, eta, oraingoz, lehia 
bakarra galdu dute. Aitor Burcio 
(Oñati, 1985) da entrenatzailea, 
eta taldearen ezaugarri nagusiak 
azpimarratu dizkigu. 
sailkapeneko lehenengo tokian 
zaudete, partidu bakarra galduta.
Egia esan, oso ondo gabiltza. Iaz 
maila galdu genuen eta urte hasie-
ran ez genituen helburu zehatzak 
planteatu. Niretzako lehen urtea 
zen entrenatzaile modura, eta ez 
nuen helburu potolorik markatu 
gura. Gure asmoa zen partiduz 
partidu joatea, eta horrela egin 
dugu. Baina oraingoz, behintzat, 
mailako talde indartsuena gare-
la erakutsi dugu eta oso pozik 
gaude. Taldeak lan ona egiten 
dihardu.
taldearen bilakaera ikusita, ze hel-
buru dituzue egun?
Nahiko genuke, eta oraingoz bide 
onetik goaz, Lehenengo Territo-
rialera igo. Hau da, iaz galduta-
ko maila berreskuratu. Gipuz-
koako ligarik indartsuena da, eta 
guretzako lekua badagoela uste 
dut. Eta gehiago esango nuke, 
jokalariek egun duten jarrerare-
kin segitzen badute, ez dugu ara-
zorik izango Lehen Territoriala-
ri eusteko. Bigarren Territoriala 
senior taldeendako mailarik 
baxuena da.
taldea asko aldatu da iaztik 
hona?
Jokalariak banaka-banaka hartuta 
ez, iazko berberak dira; baina iaz 
taldeak partidu batzuetan itxura 
negargarria eman zuen. Partidue-
tan asko berotzen ginen. Horretan, 
behintzat, asko hobetu dugu.

Taldearen ardura hartuko 
nuen galdetzera etorri zirenean, 

argi eta garbi esan nien zein zen 
nire jokabidea: diziplina eta kon-
promisoa. Hori horrela, abuztuan 
jokalariekin berba egin nuenean 
esan nien talde bat ginela eta 
konpromisoa behar nuela euren 
aldetik, eta hori emateko gertu 
ez zeuden jokalarien beharrik ez 
nuela.

Oraingoz, erakutsi didate 
konprometituta daudela, eta asko 
eskertzen diet. Jarrerak horrek 
taldearen itxura erabat aldatu 
du. Kontu egin behar dugu senior 
mailako taldea izanik harrobiko 
taldearendako ispilua garela, eta 
kantxan erakusten dugun jarre-
rarekin geratzen dira zaleak.
Zeintzuk dira taldearen ezaugarri 
nagusiak?
Jokalariek burua hotz mantentzen 
ikasi dute, ez dira berotzen. Hori 
da gure ezaugarri nagusia. Gai-
nera, jokalariek maila ona dute; 
adibidez, atezain oso onak ditugu. 
Buru hotzarekin errazagoa da 
konpromisoei aurre egitea.
Iaz jokalari izan zinen eta aurten 
entrenatzaile. Zer nahiago?
Eskubaloiko jokalari izan naiz 
txikitatik, eta iaz, egun nire agin-
duetara dauden jokalarien talde-
kide izan nintzen. 

Jokalari eta entrenatzaile 
paperen artean aukeratzekotan, 
zalantza asko izango nituzke. 
Denboraldi hasieran oso gaizki 
pasa nuen aulkian. Jokalari 
harrak ez zidan bakean uzten, 
eta askotan gogoa izan zuen kami-
seta jantzi eta kantxara irteteko. 
Dena den, ezberdintasun asko 
daude entrenatzaile eta jokalari 
lanen artean. Entrenatzaileak 
egin behar duena da partiduaren 
ikuspegi orokorra izan eta joka-
lariei transmititu. Jokalariek 
entrenatzailearen aginduak bete-
tzen dituzte. Pentsaera aldatu 
beharra daukagu. Dena den, ohi-
tu egin naiz eta gustura nago.
Oñatiarra zara, baina gasteizen 
egiten duzu lan. Nola antolatzen 
duzu aste barruko lana?
Martitzenetan eta egubakoitzetan 
entrenatzen gara. Taldearen ardu-
ra hartu nuenean garbi utzi nien 
zuzendaritza batzordekoei Gas-
teizen egiten nuela lan, gimnasio 
baten, eta martitzenetako entre-
namenduetara ezingo nintzela 
heldu. Nire konpromisoa zen 
egubakoitzetako entrenamenduak 
eta partiduak zuzentzea. Eurek 
onartu egin zuten. Hori horrela, 
jokalariak prest agertu ziren 
martitzenetako entrenamendua-

ren ardura hartzeko. Astelehe-
netan, asterako plangintza bidal-
tzen diet: egin beharreko ariketak 
eta asterako ditudan helburuak. 
Eguaztenetan telefonoz egiten 
dut berba eurekin entrenamen-
duaren nondik norakoak jakite-
ko.

Horretan ere eskerrak eman 
behar dizkiet jokalariei ematen 
didaten laguntzarengatik.
senior mailako bi taldeek –mutilak 
eta neskak– lan ona egiten dihar-
duzue, baina baita infantil mailako 
taldeak ere. Oñatiko eskubaloia osa-
suntsu dagoela esango zenuke?
Hasi gara apurka-apurka gora 
begira. Urte oso onak bizi izan 
genituen, bai elkarteak eta baita 
zaleek ere, senior mailako taldea 
Lehen Nazional mailan egon 
zenean. Haren atzetik, urte eska-
sak izan genituen. Senior mai-
lako taldea gainbehera etorri 
zen.Orain, baina, egoera hobean 
gaudela esango nuke, Bigarren 
Territorialean jokatu arren. 
Harrobiko taldeek ere lan ona 
egiten dihardute. Infantil mai-
lakoa, esaterako, oso indartsu 
dabil.

Azken finean, senior maile-
tako taldeak elikatzeko, harrobi-
ko jokalariak behar ditugu, eta 
lasaitasunez baina irmotasunez 
egin behar dugu lan eurekin.
lehenengo Nazional maila oso urru-
ti ikusten duzu?
Oraingoz, bai. Oso zaila da ordu-
ko taldearen antzerako bat osatzea. 
Belaunaldi berean jokalari oso 

onak elkartu ziren, eta, beteranoen 
laguntzarekin, talde indartsua 
osatu zuten. Punta-puntako esku-
baloiaz gozatzeko aukera eman 
ziguten.

Dena den, taldea desagertu 
zenean, harrobiarekin ahaztu 
egin ginen. Hori izan zen akatsik 
handiena.

Orain, baina, saskibaloiak dauka 
indarra herrian.
Bai, hala da. Baina saskibaloikoak 
dauden lekuan egoteko egindako 
bidea ez da egun batetik bestera 
egiten. Urte askotako lanaren 
ondorio da. Guk ere bide beretik 
jarraitu behar dugu, eta emaitzak 
etorriko dira.

Aitor Burcio.  |   mireia bikuña.

aitor burcio | izarraitz Aloña mendi eskubaloi taldeko entrenatzailea

"jokalariek burua hotz 
mantentzen ikasi dute; hori 
da gure ezaugarrietako bat" 

aloñako senior mailako eskubaloi taldea liderra da
aitor burciok zuzentzen du taldea iraila ezkero

"Helburu zehatz 
barik hasi genuen 
urtea; orain, baina, 
igo egin gura dugu"

"Harrobiko taldeak 
dira senior mailako 
etorkizuna; zaindu 
egin behar ditugu" Senior mailako mutilen taldea.  |   aitor burCio
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItZ ZEbErIO  |  arrasate

Beldurretatik eta arriskutik 
abiatutako sexu hezkuntza egi-
tera ohitu garela ohartarazten 
du Larraitz Arandok bere azken 
artikuluan, eta bizipen positi-
boetan oinarritutako sexu hez-
kuntza aldarrikatzen du. Sexo-
logoak adierazten du guraso 
askorengan hainbat beldur piz-
ten direla seme-alabak, eta batez 
ere alabak, nerabezaro inguru-
ra heltzen direnean. "Preserba-
tiboa ematea izaten da gura-
soentzat autodefentsarik onena. 
Arriskuari aurre egiteko tresna 
bat ematen dugunaren ustea 
izaten dugu". Baina seme-alabei 
preserbatibo bat emateak mezu 
kontrajarri asko izan ditzakee-
la uste du Arandok. "Agian nahi 
ez dugun hori transmititzen ari 
gara; sexualitatea arriskutsua 
da, egin koitoa. Preserbatiboa 
isolaturik ematea gaztetxoa 
praktika bakarrera bideratzea 

izan daiteke, koitora. Justu, 
arriskuak dituen bakarreneta-
riko horretara".

Bizipen positiboak oinarri 
Bizipen positiboetan oinarritu-
tako sexu hezkuntza aldarrika-
tzen du Arandok. "Sexualitatea 

arriskuak baino askoz zabalagoa 
da. Ederra ere bada. Mingarria. 
Emozionantea. Jolasgarria.". 
Sexualitatearen alde guztiak 
onartzea proposatzen du Aran-
dok, bizipenak elkar banatzea, 
intimitatea errespetatzea, bel-
durrak onartzea...

sexu hezkuntza arriskuekin lotzen dugu, 
eta ez da osasuntsua horrela heztea
larraitz arando sexologoak hainbat argibide eman ditu 'Guraso.com'-en 

Umea eskultura baten zakila ukitzen.  |   Faustino rider

l.Z.  |  arrasate

Euskararekin lotutako gaiei 
buruz idazten du Irati Pagoa-
gak Guraso.com webgunean, 
eta matrikulazio kanpainari 
buruz dihardu azken artiku-
luan. 

Seme-alabak matrikula-
tzeak hamaika galdera pizten 
dituela dio, gurasoendako 
erabakigune estua dela, alegia. 
"Momentu berean erabaki 
ezberdin asko hartu behar 
dira", azaltzen du Pagoagak. 
Azaltzen duenez, ez da soilik 
ikastetxe bat aukeratzen, bai-
zik eta ikaskuntza-irakaskun-
tza metodo bat, seme-alabak 
heziko dituen profesional tal-
dea, hizkuntza eredu bat... 
"Euskaraz matrikulatzeko 
hamaika arrazoi" daudela dio 
Pagoagak. Baita arrazoi horiek 
eman ere. Lehenengoa, eus-
karazko ereduak bakarrik 
ahalbidetzen duela haurrek 
euskara eta gaztelania ikastea. 
Gainera, D ereduak abantai-
la linguistiko eta kognitiboak 
eskaintzen dituela dio; kultu-
ra eta hizkuntza ezberdineki-
ko jarrera irekia; hiru hiz-
kuntzatan hitz egiteko gaita-
suna, euskal kultura bere 
osotasunean ezagutzeko auke-
ra eta lan aukera hobeak. 

euskarazko 
ereduan 
matrikulatzeko 
arrazoiak

l.Z.  |  arrasate

Gaiarekin lotuta hitzaldia egin-
go du eguenean, hilak 24, Oña-
tiko Elkar Hezi ikastetxean 
Gasteizko ISEP-Clinic kontsul-
tako Izar Mendiak. "Helburua 
da haurrek beste kideekin ara-
zoak dituztenean gurasoek nola 
lagun dezaketen hausnartzea", 
adierazi du Mendiak. "Lan oso 
zaila da, baina ikusten da gura-
soen joera dela seme-alaben 
gatazkak konpontzea; hau da, 
haiek funtzio horretan ordez-
katzea. Ulertu behar dugu 
haurrek beste haurrekin dituz-
ten gatazkak gauza normala 
direla eta aukera ona direla 
euren kabuz konpontzen ikas-
teko".

Mendiak aurreratu duenez, 
arazoa egon aurretik hasi 
behar dugu lanean. "Lehenen-
go, utzi haurrari; askotan 
sorpresak ematen dizkigute 
eta ikusiko dugu badakitela  
gu gatazkan sartu barik kon-
ponbideak topatzen. Ez bada 
horrela, lasai hitz egin hau-
rrarekin. Lagungarria izaten 
da egoerak antzeztea, ipuinen 
bidez horrelako egoerak tra-
tatzea... eta eman pistak. Nola 
egin duzu? Ze modu izan dai-
teke hobea? Hau egin bazenu 
zer gertatuko zen?".

familiatik giza 
trebetasunak 
bultzatzeko 
aholkuak

l.Z.  |  arrasate

HABE aldizkariaren otsaile-
ko zenbakian harrera-familien 
inguruko erreportajea argi-
taratu dute. Adingabeentzako 
babesa eta egonkortasuna, 
dio izenburuak. Harrera-fa-
milia eta adopzioa gauza 
desberdinak dira. Adingabeek 
aldi baterako egonaldia egiten 
dute harrera-familietan eta 
Foru Aldundiak bi harrera-
familia mota koordinatzen 
dituela jasotzen du artikuluak: 
arruntak eta profesionaliza-
tuak.  

Ume bat etxean hartzeko 
familien egokitasuna ziurta-
tzeko Aldundiak proba zorro-
tzak egiten dituela irakurri 
dugu Iker Barandiaran kaze-
tariak egindako artikuluan.  
Laguntza behar duten haurren 
antzemate-lanari buruz ere 
galdetu dio Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Haur eta Gazte 
Saileko zuzendari Jose Ignazio 
Intsaustiri. 

Harrera-familia programa 
1987an abiarazi zuen Foru 
Aldundiak eta adingabeei 
babesa emateko hainbat zer-
bitzu eta egitasmo lantzen 
ditu. Gipuzkoan 270 harrera
-familia esperientzia dituzte 
abian.

harrera-familiei 
buruzko 
erreportajea 
'habe'-n

kontziliazioa karga 
moduan bizi du gizarte 
honek, konturatu gabe 
ezinbestekoa dela
ezin dugu etxeko haurrak edo nagusiak zaintzea 
lan ez produktibo moduan kontsideratzen jarraitu

Haurra bulego bateko mahaian.  |   rider

l.Z.  |  arrasate

Kontziliazioa izan zuten hizpide 
aurreko eguaztenean Bilbon. Lur 
Gozoa eta Mirra plataformek 
antolatuta hainbat gogoeta egin 
zituzten. Sinistuta daude errea-
litatea aldatzeko lehenengo uler-
tu egin behar dela, gertutik eza-
gutu. "Jendea tailer batera gon-
bidatzen duzunean eta eskatzen 
diezunean azaltzeko kontziliazioak 
eurendako zer suposatzen duen 
konturatzen zara kontzeptuak 
dimentsio berria hartzen duela", 
azaldu du TTI plataformako kide 
Rosana Agudok. "Kontziliazioa, 
gizarte honetan, lana eta familia 
bateragarri egitea da, lan ordu-
tegi malgua lortzea, bikotekideek 
etxeko kargak banatzea... Jen-
deari galdetzen diozunean, ordea, 
gehiago da. Osagai emozionalak 
sartzen dira tartean. Konturatzen 
zara jendeak baloratu egiten due-
la familiako kideak (haurrak edo 
gurasoak) zaintzeko aukera iza-
tea. Karga izatetik ia-ia pribilegio  
bat izatera pasa da".

lan ez produktiboa 
Kontziliazioak arazo bat dauka: 
familia zaintzea gaur egungo 
gizartean ez dela lan produktiboa 
kontsideratzen. "Emakumeon 
ardurapean egon den esparrua 
da eta baloratua izan dadin eska-
tu behar da. Etxean haurrak edo 
nagusiak zaintzen dauden per-
tsonak ezin ditugu ez produktiboak 
kontsideratu", dio Agudok. "Egi-
ten duten lana ezinbestekoa da 
gure gizartean eta, aldiz, ez dugu 
baloratzen. Honek agerian uzten 

du gizarte honetan izaten diren 
paradoxak eta kontraesanak".  

Begiak zabaltzeko beharra 
Agudoren esanetan, errealitatean 
oinarritzen ez diren mezu asko 
jasotzen ditugu. "Bonbardatu 
egiten gaituzte gureak ez diren 
mezuekin. Mezu interesatuak 
dira, ez dira gureak. Hausnarke-
ta hori egiteko denbora hartzea 
ezinbestekoa da".

Gai honetan erakundeek joka-
tzen duten paperari buruz galde-
tuta, Agudok dio instituzioek ez 
dituztela herritarrak entzuten. 
"Gero eta prozesu parte-hartzai-
le gehiago egiten dituzte, eta ona 
da hori, baina instituzioendako, 
kontziliazioa arautegietan eta 
legeetan datorrenera mugatzen 
da". Erakundeek herritarrak 
entzuteko ahalegina egin behar 
dutela uste du Agudok, eta eskae-
ra errealei arreta ipini behar 
dietela. "Sare sozialak oso ondo 
daude horretarako, baina ez gai-
tezen engainatu; oraindik ere 
jende asko dago euren iritzia 
Internet bidez emateko baliabide 
nahikorik ez duena. Egunero 
ikusten dugu hori emakume 
elkarteetan, esaterako. Tailer 
asko egiten ditugu eta egoera 
dena da".

Hiru urte dira Lur Gozoa, 
Mirra eta TTI plataformek antze-
rako tailerrak bultzatzen dituz-
tela. Euskadiko World Kafeak 
ere eurek antolatzen dituzte. 
Jarraipena izango dutela adiera-
zi du Agudok. Informazioa euren 
blogetan ipintzen dute.
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31 urteko bergarar honek duela 
bi urte bizitza guztiz aldatu zuen, 
lantegia utzi zuen aktore izateko. 
Atzo bertan lehen aldiz antzeztu 
zuen bere herrian, Yonunka kon-
painiaren Ambición izeneko 
komedian. Emanaldiaren aurre-
tik berarekin egoteko aukera 
izan genuen.
Zerrajerako lana utzi zenuen akto-
re izateko, itxura baten behintzat, 
apustu arriskutsua...
Beti barruan izan dut. Zazpi urte 
neramatzan altzairu lantegian 
bost txandatara eta nahiko erre-
ta nenbilen. Dirua neukan apus-
tu hau egiteko, eta egiteko momen-
tua zen. Azkenean momentu 
kontua da, inoiz ez da berandu 
gauzak egiteko.
Eta momentuz, nola joan da apus-
tua?
Ondo. Ondo nago Getxoko Antzer-
ki Eskolan ikasten: hiru urte 
dira, eta bigarrena egiten nabil. 
Gustura nabil, gauza asko ikasten 
eta neure saltsan.
Esan duzu getxoko Antzerki Esko-
lan zabiltzala. Nolakoa da horrela-
ko eskola bat?
Antzerki eskoletan, normalean 
tailerrak izaten dira, jokoak; gero 
profesional moduan, lana egin 
behar da asko. Guk askotariko  
ikasgaiak ditugu: interpretazioa, 
inprobisazioa, gorputzaren mugi-
mendua, musika, kantua, dantza 
klasikoa.... Lan egin behar da.
beharrezkoa ikusten duzu presta-
kuntza?

Bai, prestatu egin behar da. Orain 
momentuan Madrilen-eta dagoen 
joera musikalena da eta horre-
tarako lan asko egin behar da: 
asko abestu, asko dantzatu eta 
interpretazio lan asko egin.
Ikasitakoak praktikan jartzeko auke-
ra ere baduzu, kasu honetan Yonun-
ka konpainiarekin.
Bai; konpainia Getxoko Antzerki 
Eskolatik bertatik irten zen, ikas-
leak izan ziren. Bilbo aldetik lan 
asko egin dute eta antzezlan hau 
egiteko ideia sortu zen. Hiru 
aktore gara obran: niri eskaini 
zidaten eta gustura. Aurretik 
Rapa Nui izeneko beste konpainia 
batekin ere lan egindako naiz, 
beste komedia batekin. Orain 
Rapa Nuirekin Lorcaren drama 
bat, Bodas de sangre izenekoa, 
egitekotan nabil.

Niretzako beharrezkoa da ika-
sitakoak taula gainean erakustea: 
artea ikasi arren, egin egin behar 
duzu; agertokia da  esperientzia 
hartzeko lekua. Ikasketak jende 
aurrean jarri behar dira frogan.
Nahiago duzu komedia drama bai-
no?
Egiteko zailagoa iruditzen zaidan 
arren, nahiago dut komedia. Nor-

beraren araberakoa da: neuri 
drama errazagoa egiten zait, bai-
na komedia dut gustukoago.
Orain arte bizi izan duzunetik, zer 
da antzerki mundutik gehien gus-
tatzen zaizuna? Eta gutxien?
Zaila da horri erantzutea. Batzue-
tan estreinaldiaren aurretik estres 
handia egoten da eta akaso hori 
txarrena. Baina bestela, niretza-
ko, antzerkian dena dago ondo.
Domekan lehenengo aldiz antzez-
tuko duzu zeure herrian. berezia 
izango da zuretzako?
Gustura nago. Berdin dit herrian 
izan edo ez, baina egia esan behar 
badut, ilusioa egiten dit herrian 
antzezteak. Jende askok galdetzen 
dit zer moduz nabilen eta egiten 
dudana erakusteko aukera da, 
baita lagunak ikustekoa ere.
Aktore moduan, zer nolako ibilbidea 
izatea gustatuko litzaizuke?
Momentuz asko formatu behar 
naiz: bide luze baten nago eta ez 
da presarik izan behar; disfruta-
tu egin behar da. Momentuz 
eskola bukatzea da asmoa; gero 
segur aski Argentinara joango 
naiz, han ikasten jarraitzera.
Orain arte antzerkian ibili zara. 
Zinema edo telebista probatzeko 
asmorik bai?
Parte hartu izan dut film labu-
rretan eta gustatu izan zait. Bai-
na niretzako antzerkiak beste 
xarma bat du, zuzenekoak zinemak 
ez duen beste zerbait du. Nik 
gehiago gozatzen dut antzerkia-
rekin film laburrak grabatzea 
baino.

aitor borobia| Aktorea

"egiteko zailagoa iruditzen zaidan arren, 
nahiago dut komedia drama baino"

atzo antzeztu zuen lehen aldiz bere herrian, bergaran, Ambición izeneko obran

lana utzi ostean, egun Getxoko antzerki eskolan ari da ikasketak egiten

"Niretzako 
beharrezkoa da 
ikasitakoak taula 
gainean erakustea"

Aitor Borobia antzezlana hasi aurretik.  |   josetxo arantzabal

Anbizioa jorratzen 
duen antzezlana

19:00ak pasata irten ziren 
Yonunka antzerki taldeko 
aktoreak Bergarako Tartufoko 
agertokira; hain justu, Borobia 
bera eta Alex Igartua eta Olatz 
Ganboa bilbotarrak. Hasierako 
urduritasuna alde batera utzi, 
eta Shakespearen testuetan 
oinarritutako antzezlana 
eskaini zuten, anbizioa ardatz 
zutela. Laster, publikoaren 
barre algarak entzuten hasi 
ziren; seinale ona, dena behar 
bezala doala erakusten du 
horrek. 40 minutuz luzatu 
ziren barre algarak. Atzo iluntzean izan zen antzezlana Bergarako Tartufon.  |   j.a.
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Arrasate eta Leioako Big Band
-ek egubakoitzean hasiera eman 
zioten aurten Amurriorekin 
batera izango dituzten elkartru-
ke musikalei. Urte honetan zehar, 
eta band-etako zuzendarien lagun-
tasunari esker, hiru herritan 

eskainiko dituzte kontzertu 
bana. 

Arrasatekoek berotu zuten 
lehen kontzertu hau. Horretara-
ko, 30. hamarkadako amerikar 
doinu  biziak erabili zituzten, 
besteak beste, John Davenporten 
Fever abesti ezaguna erabili zuten 

emanaldi entretenigarri bat 
eskainiz.

Etxekoen emanaldi laburraren 
ostean Leioakoak igo ziren taula 
gainera txalo artean. Bizkaitarrek 
programa luzeago bat zekarten 
swing eta jazz erritmoez betea. 
Doinu horien bitartez jendea 

Mississippi ibaiaren zehar barreia-
tu zuten. Cry me a river eta When 
I fall in love kanta ezagunek jaso 
zituzten txalo gehien ikuslegoaren 
konplizitatea beregatu zutela argi 
utziz.

Doienuez gainera ahotsa 
Bi band-ek ohiko instrumentuez 
gainera abeslari bana izan zuten 
euren doinuak aberasteko.

Arrasatekoek Amaia Arria-
ranen ahotsa izan zuten lagun 
eta Fever-ekin kantariak, ikusle-
goa samurtzeko daukan abilezia 

erakutsi zuen. Ondoren, Ana 
Bejarano abeslari profesionalak, 
jazz kantari beltzek izan ohi duten 
ahots goxoarekin, bizkaitarren 
kontzertua borobiltzea lortu zuen. 
Bi damek ikuslegoa bereganatze-
ko daukaten magnetismoa agerian 
utzi zuten.

Bertaratu zirenak elkartrukea 
oso positiboa zela gaineratu zuten 
"oso kontzertu polita izanda", 
"beste herrietan ere musika gus-
tuko dutela antzematen da" tan-
ke honetako hainbat komentario 
entzun ziren emanaldia amaitu 
zenean. Band-etako zuzendariek 
ere ekimenak izandako arrakas-
ta goraipatu zuten. 

Behin instrumentuak gorde 
ondoren, bi band-en arteko erla-
zioa indartzeko lunch txiki bat 
eskaini zuten Arrasate Musika-
lekoek. 

Guztiak hurrengo kontzertua-
ren zain geratu ziren. Horreta-
rako baina, Amurriora joatea 
ezinbestekoa izango da, izan ere, 
hurrengo zita bertan izango bai-
ta ekainaren 22an. 

mississippi inguruko doinuak
kronika

muSikA

leioa eta arrasateko big banD

estiloa: Amerikako jazz eta swing-a.
non: Amaia Antzokia.
eguna: Egubakoitza, otsailak 11.
iraupena: Ordu bete.

FITxA

Leioako Big band-a egubakoitzean Amaia Antzokian eskaini zuten kontzertuan.  |   josetxo arantzabal
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Arco Espainiako arte erakusleiho 
garrantzitsuena da. Aurtengoa 30. 
edizioa izan den honetan, Munia-
tegiandikoetxearen obrak eroste-
ko aukera egon da. Bergararrak 
Madrilgo Espacio Mínimo galerian 

erakutsi ditu lanak. Artistak sal-
menta toki ontzat dauka Arco, 
"artelanak saltzeko toki ona da". 

Muniategiandikoetxeak zortzi 
artelan eraman zituen arren, 
horietako lau soilik egon dira 
ikusgai, bi koadro eta bi eskul-

tura. Koadroetako bat borobila 
da, 2 metro diametrokoa, berria. 
Paisaia abstraktua. Bestea, kla-
sikoagoa, gorri kolorekoa. Horiez 
gainera, formatu txikiko bi eskul-
tura ere eraman ditu. Artistak 
bere obrak zeresan handia eman 
dutela gaineratu digu: "Baina 
sektore honetan salmenta finka-
tu arte ezin da aurreikuspen edo 
baloraziorik egin", adierazi zigun 
Muniategiandikoetxeak. 

salmentak moteldu 
Krisiak zenbait salmenta kolokan 
jarri dituen arren, artearen mun-
duan ez da horrenbeste nabaritu. 
"Lehen errazago saltzen zen, orain 
kosta egiten da, jendeak buelta 
gehiago ematen dizkio", zioen 
Muniategiandikoetxeak.

Hau guztiaz gainera, Munia-
tegiandikoetxearen beste obra bat 
ere ikusteko aukera egon da. 1994. 
urtean lehen aldiz Arcora joan 
eta berak saldu zuen lehen obra 
Coca-Colak erosi zuen eta feriaren 
30. urteurrena dela-eta berriro 
bueltatu da IFEMAra,   kasu hone-
tan salmentetatik kanpo. 

Dena den, aurten feriak jasan 
dituen aldaketek sortu dituzten 
beldurrak alde batera utzita, oso 
feria emankorra izan dela diote 
adituek.

manu muniategiandikoetxearen artelanek 
jakinmina piztu dute itxi berri duten arcon
madrilgo espacio minimo galeriak eskaini ditu bergararraren obrak

ImANOl gAllEgO  |  arrasate

Aste pare bateko atsedenaren 
ostean, antzerkia Amaia Antzo-
kira bueltatu zen atzo. Ikusle-
goak hutsune hori igartzen 
zuela atzematen zen, izan ere, 
antzokiko besaulki dezentek 
jabea izan zuten. 

Arabako Kunka antzerki 
konpainiak Historias Canallas 
obra taularatu zuen. Bertan 21 
sketch ezberdinen bitartez egu-
neroko bizitzan gertatzen diren 
egoerez pentsarazi zieten ikus-
leei, baita barre eragin ere. 

Testuak berezkoa daukan 
umore garratzaz gainera, antzez-

lanak hainbat ñabardura poe-
tiko ere erakutsi zituen. 

Argiztapenaren garrantzia 
Obrak dituen egoerak islatzeko 
Kunkakoak oso apustu arris-
kutsuarekin igo ziren taula 
gainera. Elementu gutxiko esze-
nografia ekarri zuten gurera 
eta neurri handi batean antzez-
lanaren pisua aktore eta argien 
gain zegoen. Teknikariek lan 
dezente egin behar izan zuten 
ikusleek aktoreen lanaren zati-
rik galdu ez zezaten. Hortaz, 
testu egokia, lan ona, teknika 
lagun; emaitza paregabea.

Eszenografia urri batekin bizitzak 
dituen hainbat momentu garratz 21 
sketchetan zehar erakutsita

Historias Canallas antzezlaneko une bat.  |   josetxo arantzabalPaisaia abstraktua.  |    m.m

Aluminiozko eskultura.  |   m.m

Altzairuzko eskultura.  |   m.m
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Ez ditu nolanahiko erreferentziak 
bariku honetan Elgetako Espaloian 
ikusi ahal izango den antzezlanak. 
Pez en Raya konpainiaren ikus-
kizuna da, eta dagoeneko 400 
emanaldi baino gehiago egin 
dituzte obra horrekin, bai Espai-
nian eta baita atzerrian ere, Inga-
laterran. Azken herrialde hone-
tan sariak ere jaso ditu: Bath eta 
Winchestergo antzokietan den-
boraldiko lanik onena izendatu 
dute. 

Istorio xelebrea
Antzezlanaren istorioak ez du 
zalantzarako lekurik uzten: Pésa-
me mucho komedia bat da, kome-
dia zoroa.

Behi bat da antzezlanaren 
protagonista nagusia, behi bene-
tan berezia. Izan ere, esne zuria 
eman beharrean, esne beltza ema-
ten hasten da. Arrazoia? Deabru 
horzgabe bat egin dela behiaren 
jabe. Abiapuntua hori izanda, 
egoera xelebrez eta ustekabez 
beteta dago antzezlana, egileen 
euren esanetan, ikusleak barrez 
leherrarazteko asmoarekin. 

Esan bezala, Andaluziako Pez 
en Raya konpainiaren eskutik 
helduko da Pésame mucho Elge-
tara. 2002an estreinatutako lana 
da eta Cristina Medina, Joan 
Estrader eta David Sant dira 
antzezlanaren sortzaile eta idaz-
leak. Eurak arduratzen dira 
baita ere eskenatokira eramateaz: 
Medina eta Estrader dira akto-
reak, eta Sant, aldiz, zuzendaria. 
Aktoreei dagokienez, Londresen 
jaso zuten formazioa Philippe 
Gaulieren eskolan. Konpainia-
koen esanetan, ikuslearen goza-
menean zentratutako antzerkia 
da eurek egiten dutena, alferre-
ko errekurtso barik eta katxon-
deo askorekin.    

sarrerak eskuragarri
Datorren egubakoitzean izango 
da Elgetako Espaloian eskaini-
ko duten emanaldia. 22.30ean 
hasiko da berau, eta sarrerak 
dagoeneko eskuragarri daude: 
bazkideendako 10 eurotan; bes-
teendako, 12 euroren truke.

sarrerak salgai 'Pésame mucho' 
komedia saritua ikusteko
espainian eta ingalaterran ehunka emanaldi egin ostean, Pez en raya 
taldearen ikuskizuna bariku honetan helduko da elgetako espaloira

Pez en Raya konpainiako kideak.  |   Goiena

IESBAA elkartearen eskutik, 
El problema izeneko diapora-
ma ikusteko aukera egongo 
da martitzenean Aretxabale-
tako Arkupen. 19:00etan hasi-
ko da emanaldia Zaraia are-
toan eta sarrera doan da.  
Jordi Ferrerren eta Paul Vida-
len lan honetan, Mendebal-
deko Saharako lurralde oku-
patuetan gertatzen diren giza 
eskubideen urraketak eraku-
tsiko dira. Jordi Ferrer egon-
go da martitzeneko emanal-
dian, baita EHUko irakasle 
Juan Soroeta ere.

saharari buruzko 
diaporama martitzenean 
aretxabaletan

Hileroko hitzorduari hutsik 
egin gabe, eguen honetan giza 
baloreak lantzeko umeendako 
ipuin kontaketa egongo da 
beste behin Eskoriatzako udal 
liburutegian. Maite Franko 
irundarra  izango da oraingo 
honetan umeei ipuinak kon-
tatzeaz arduratuko dena eta 
lau urtetik gorako neska-mu-
tikoendako saioa izango da 
eguenekoa. 18:00etan hasiko 
da ipuin kontaketa, eta hiru 
ordu laurden inguru iraungo 
ditu. 

maite franko ipuin 
kontalaria, eguenean 
eskoriatzan

DATUA

Pez en Raya konpainia 
andaluziarrak Pésame 
mucho antzezlanaren 400 
emanaldi baino gehiago 
eskaini ditu.

400
emanaldi

m.b.  |  arrasate

Aspaldiko partez, musika esti-
lo ezberdina entzun ahal izan 
zen zapatu gauean Arrasateko 
gaztetxean. Mexikoko doinuak 
izan ziren nagusi La mexicana 
clandestina taldeak eskainitako 
emanaldian. 

Kontzertua 22:00etan hasi 
zen eta ordubete pasatxo iraun 
zuen. Tarte horretan, doinu 
mexikarrak eta abesti tradizio-
nalak entzun zituzten han batu-
takoek. Mexikarrak nagusi izan 
baziren ere, bestelako hainbat 
estiloekin nahastu zituzten 
horiek; esaterako, doinu kuba-
tarrak tartekatu zituen lauko-

teak. Esandako kontzertua 
gaztetxeak eta Debagoieneko 
Askapenak antolatutako Mexi-
koren inguruko jaialdi alterna-
tiboaren harira egin zen. 

Zapatisten dokumentala
Musika emanaldiaz gain, atzo, 
domeka, arratsaldean Zapatis-
tas. Cronica de una rebelion 
ikus-entzunezkoa eskaini zuten 
gaztetxean bertan. Bi ordu irau-
ten duen dokumental horrek 
Mexikoko errealitatea hurbila-
gotik ezagutarazteko aukera 
ematen du, mugimendu zapa-
tistaren gaineko hamarkada 
bateko kronika zabala eginez. 

la mexicana clandestina taldearen 
eskutik, latinoamerikar doinuak 
izan ziren arrasateko gaztetxean

Mexikoko doinuak gustura entzun zituzten gaztetxean.  |   josetxo arantzabal

mIrIAN bItErI  |  eskoriatza

Taiwanetik iritsitako Go Chic 
taldeak ez zuen huts egin gurean. 
Neskez osatuta dagoen laukoteak, 
joan den egubakoitz gauean, kon-
tzertua eskaini zuen Eskoriatza-
ko Inkernu tabernan, eta han 
bildutakoak pozik geratu ziren 
eskaini zuten zuzeneko indar-
tsuarekin.  

Aurreikusitako orduan hasi 
zen emanaldia; hain justu ere, 
23:00etan. Ordurako taberna bete-
ta zegoen, eta hortik aurrera 

iritsi zirenek kanpotik entzun 
behar izan zuten taldea. Gehienak 
eskoriatzarrak baziren ere, Deba-
goieneko beste herrietako gazteak 
ere izan ziren Inkernun. 

Konplizitatea
Ordubete iraun zuen kontzertuan,  
musika dantzagarria egin zuten 
Taipeiko neskek; elektro-dance, 
elektro-pop eta elektro-punk y 
bestelako estilo dantzagarriak 
eskainiz. Abeslariak publikoaren 
konplizitatea bilatu zuen behin 

eta berriro; lortu egin zuen, taber-
nan batutakoek ondo erantzun 
zuten-eta. 

Europatik kontzertu bira egi-
ten ari da taldea, kaleratu duen 
lan berria aurkezteko. Euskal 
Herrian hainbat emanaldi eskai-
ni ditu egunotan; tartean, Esko-
riatzakoa.

Taipetik inkernura
kronika

muSikA

go chic

estiloa: musiak dantzagarria.
non: inkernu taberna, Eskoriatza.
eguna: Egubakoitza, otsailaren 18a.
iraupena: Ordubete.

FITxA

Taldeko abeslariak publikora iristen jakin zuen .  |   josetxo arantzabal
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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  |  arrasate

Bea Asurmendi aramaioarrak eta 
Miren Oteitza eibartarrak osatzen 
dute May-Bi proiektua. Indartsu 
sartu dira musika esparruan bi 
neska xarmant eta gazte horiek. 
Bi gira saioan ezagutu genituen 
eta ahots goxo eta sakonak kon-
kistatu egin gintuen pantaila 
txikian. Lan berriarekin datoz 
orain.
Oso abesti eta estilo ezberdinak 
batzen dituen diskoa da.
Baladak, ukitu elektronikoa duten  
doinuak eta sehaskako abesti bat, 
besteak beste, batzen ditugu lehen 
lan honetan. Estilo ezberdinetako 
kantuak sartu ditugu eta uste 
dugu horrek egiten duela aberats 
diskoa. Jende askorengana hel-
duko den lana egin nahi genuela 
garbi geneukan. Positiboa da gure-

tako; horrela, bestelako erregis-
troak probatzen ditugu.
Eusko dance delakoa berreskuratu 
duzue 2011n.
Jende askok hartu du parte abes-
tiak egiten eta dance doinuak ere 
landu nahi genituen, jendeak gus-
tu ezberdinak ditu-eta. Oihan 
Vega, Fran Lasuen eta Silvia San 
Migelen laguntza izan dugu lehen 
lan honetan. Esan bezala, efektu 
elektronikoak sartu ditugu dance 
ukitu hori izateko, besteak beste. 
Gitarren presentzia ere badago 
abestietan.  
"bi neska arrunt ameslari", diozue 
zuen letretan.
Arrasateko kantu eskolan ezagu-
tu genuen elkar. Ondoren, Bi gira 
programan hartu genuen parte 
eta handik sortu zitzaigun diskoa 
kaleratzeko aukera. Gure ametsa 
betidanik diskoa grabatzea izan 
da, eta hortik dator istorioa, bi 
neska arrunt ameslari gara, hala-
xe definitzen dugu gure burua.  
sexiak zarete!
Bi gira saioan Lady marmalade 
abesti sexia abesteko eskatu zigu-
ten. Oso ondo pasatu genuen! 
Diskorako holako abesti bat pro-
posatu ziguten, eta, denetarik 
probatu behar denez, aurrera egin 
dugu. Baina diskoan badago sexua-
rekin zerikusirik ez duen abesti-
rik ere. 
Nor bidaltzen duzue pikutara?
[Barre] Ez da pertsona konkretu 
bat. Egoera edo jende talde bat izan 
daiteke. Bizi egin nahi dugula alda-
rrikatzen dugu abesti horretan.
Diskoa entzun dutenek zer esan 
dizuete? Nola hartu dute?
Denetarik esan digute. Batzuei 
arraroa egiten zaie Pikutara edo 
Sexua moduko abestiak. Baina 
denetarik probatu behar da;  nahiz 
eta hasiera baten geure burua ez 
ikusi horrelako abestiak kantatzen, 
pozik gaude lortutako emaitzare-
kin. Jende horri denetarik pro-
batu behar dela esango genioke. 
Gainera, askotariko estiloak jorra-
tzen dituen diskoa jende gehiago-
rengana helduko dela uste 
dugu.
Ze proiektu duzue esku artean?
Kontzertuak ematea da gure asmoa 
orain. Hilaren 25ean Elorrion 
joko dugu. Uda partean, berriz, 
indartu egin nahi ditugu zuzene-
koak eta bira bat egin diskoa 
ezagutzera emateko. Bigarren 
lan baterako proposamena eta 
aukera daukagun arren, orain, 
disko honetan zentratu nahi dugu, 
eta disfrutatu. 

lehenengo lanak estilo asko batzen ditu eta 
publiko zabalari dago zuzendua

bea eta miren ezagunak egin dira gure artean 
'bi gira' etbko saioari esker

"arruntak eta ameslariak garen
bi neskak osatzen dugu may-bi "

Bea Asurmendi eta Miren Oteitza.  |   may-bi

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

maY-bi

ZERTZElADA

maY-bi

estiloa: popa, elektronika, rocka...
egilea: may-bi.
argitaletxea: babelmusik.
iraupena: 40,03 minutu.

Hona hemen orain arte gutxi 
jorratu den euskal pop eta 
dancearen eremuan jauzia 

egiteko ahalegin berria. Fran 
Lasuenek eta Oihan Vegak gidatu 
dute proiektua eta horretarako 
Bea Asurmendi eta Miren Oteitza 
abeslari gazteak fitxatu dituzte. 
Asurmendi eibartarra ez nuen 
aurretik ezagutzen, baina bai, 
ordea, talentu handia daukan  
Aramaioko Bea Asurmendi 
abeslari eta gitarra-jotzailea. Pop 
eta elektro-dance ildoak jorratu 
dituzte, batzuetan Nahia Dancetik 
hurbil; Madrilgo mobida-ren 
arrastoekin beste batzuetan; eta 
Doctor Deseoren malenkoniaz 
ziprindituta inoiz. Hala ere, 
Asurmendi akustikoan aritzen den 
horietan lortzen dute benetan 
ahotsek duten distira!

Dance saiakera eta 
distira akustikoa

IkEr bArANDIArAN
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1. etxebizitzak

101. salDu
antzuola. bi logelako etxebizi-
tza salgai. igogailua eta bero-
kuntzarekin. berritua. 163.000 
eruo, negoziagarri. interesatuok 
deitu zenbaki hauetara: 645 00 
89 97 edo 645 70 80 26

abadiño. Etxea salgai muntsa-
ratz auzoan. 2 logela, 2 komun, 
egongela, sukaldea eskegitokia-
rekin, balkoia, garajea eta tras-
telekua. ia berria. Oso polita. 
deitu eta ikusi.   615 00 72 16

altsasu. Altsasuko kale Txiki 
kalean pisu bat saltzen da. 660 
09 14 74 edo 948 46 76 38

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

bergara. ibargarain etxebizitza 
salgai. 88 metro koadro. Leku 
onean. Hiru logela, egongela, bi 
komun eta sukaldea. Egoera oso 
onean. garajeak aukeran. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 652 76 95 09,

elorrio. Elorrio. 65 m2-ko etxe 
berri bat salgai buzkantz kalean. 
2 logela, komun bat, sukalde
-egongela eta ganbara ederra. 
igogailua dauka eta prest dago 
bizitzera sartzeko. kokapen 
oneko etxe polita eta eguzkitsua. 
prezio ona.   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

mañaria. bi logela handi,bal-
koia duen egongela eta sukalde 
handia duen pisua. Eguzkitsua. 
Aluminiozko leihoak, elondo 
egurra. mendira ematen du. Toki 
lasaian kokatua. garaje itxia. bi 
solairu ditu; ez dago igogailurik. 
Sukaldea guztiz hornitua, bitroa-
rekin. Etxea guztiz hornitua 
geratzen da. 615 76 56 46 
(jabi).

oñati. 60 m2ko 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. 84 m2ko 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. 678 71 36 97 

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. deitu 
659 05 11 57 edo 630 52 17 
89 telefono zenbakira.

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

oñati. kalebarrian 71 metro 
koadroko etxebizitza salgai. bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna, guztiz hornituak. patio 
erabilgarria, ganbara eta garaje 
itxia. prezio ona. deitu 665 71 77 
98 telefonora. 

zaldibar. 300 m2-ko baserria 
berriztuta. 28.000 m2-ko lur-
saila. Oso eguzkitsua. deitu 625 
70 59 97 telefono zenbakira.

 103. errentan eman
bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan. bi logela, sukaldea, 
bainugela, egongela eta traste-
lekua. 616 92 55 06

elorrio. 45 m2-ko pisua aloka-
gai. Logela, komuna eta sukalde
- e g o n g e l a .  E g o e r a  o n e a n . 
(garajearekin batera alokatzen 
da) prest dago bizitzera sartze-
ko.. 687 74 04 49

elorrio. Hiru urteko pisua alo-
katzen dut elorrioko nizeto 
urkizu kalean, plazatik gertu. Hiru 
logela ditu, egongela, bi komun, 
sukaldea eta bi balkoi. 87 m2 
erabilgarriak ditu. deitu 660 45 
87 56 telefono zenbakira.

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. 

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

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

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

 
105. etxeak osatu

aretxabaleta. pertsona bat 
behar dugu etxebizitza osatzeko. 
695 72 79 55

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

bergara.Familia batek etxebi-
zitza behar du errentan. 650 62 
12 94, 943 08 22 60

Debagoiena. Logela hartuko 
nuke errentan Arrasaten edo 
inguruan. 685 73 48 59

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

Durango. pisua konpartitzeko 
bi lagun behar dira. Etxe berria 
eta jantzia. 656 77 16 62

hernani. Leku lasaia eta ber-
dea. Apirilean sartzeko. 300 
euro/hileko. 2 gela. kontratuan 
biok azaltzea beharrezkoa, 
bakoitzak 600 euroko fiantza-
rekin. 4 etxebizitzako eraikina. 
Ez erretzailea eta maskotarik 
gabe, hobe. Aparkatzeko arazo-
rik ez eta herritik 5 minutura 
oinez. 678 59 56 38

iruñea. Neska bat behar dugu 
etxe bat osatzeko. prezioa: 200 
euro, gastu guztiak barne. 628 
04 38 53. 

2. garajeak

203. errentan eman
aretxabaleta. garaje bikoitza, 
itxia, 26 metro koadrokoa, 
errentan eman edo saltzen da. 
ilargi plazan dago eta autoa 
garbitzeko lekua dauka.  675 70 
53 79 

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

Durango. plateruen plazan 
garajea alokagai. 65 eurohileko. 
635 73 57 59 (josu)

Durango. garajea alokatzen 
da San inazio auzunean, produ-
san. 635 74 36 24. iñaki

elorrio. garaje itxia alokatzen 
dut Elorrion, kotxea bat eta 
trasteak sartzeko tokiarekin. 
Nizeto urkizu kalean dago. 660 
45 87 56.

 204. errentan hartu
elorrio. Furgoneta bat sartzen 
den garaje baten bila nabil Elorrion, 
alokatzeko.  679 66 63 31.

eskoriatza. Erdialdean, hala 
bada, garajea hartuko genuke 
errentan. 943 79 01 07 (Aran-
txa), 669 90 73 77 (Fran)

3. lokalak

301. salDu

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

abadiño. Lokal ekipatua, altza-
riekin alokagai, matiena eta 
durango bitarteko errepidean. 
120 m2. 619 79 00 53.

 

4. lana

401. eskaintzak
bergara. Emakume euskaldu-
na behar da umea zaintzeko.669 
70 89 36 

 

402. eskaerak
arrasate. Neska euskalduna 
Arrasaten goizetan haurrak 
eskolara eramateko prest .618 
62 79 11

arrasate. Neska euskalduna, 
ekonomian lizentziaduna, eskolak 
emateko gertu. 679 97 76 46

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

arrasate. Neska gazte euskal-
duna etxeak garbitzeko eta 
umeak zaintzeko prest, esperien-
tziaduna. 618 41 24 79

arrasate. Hemengo neska 
etxeko lanak, umeak zaintzeko 
edo edozein lanerako prest. 
Orduka ere bai. 659 55 27 16

arrasate. Orduka lan egingo 
nuke astegun, asteburu zein 
jaiegunetan. presazkoa da. gar-
biketak, ume edo nagusiak zain-
tzen, atariak. 682 31 97 37.

bergara edo arrasate. muti-
la gertu sukalde laguntzaile, 
zerbitzari, garbiketan edo nagu-
siak zaintzen jarduteko. Espe-
rientziaduna eta legezko pape-
rekin. 634 84 41 94

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

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

bergara. igeltsero lanetan edo 
mendia garbitzeko lanetan ari-
tzeko gertu. 663 34 11 55

bergara. umeak zaindu eta 
etxeko lanak egingo nituzke. 665 
75 41 32

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

Debagoiena. Emakume gazte 
esperientziaduna, pertsona 
nagusiak zaintzeko gertu; Arra-
saten, Aretxabaletan, Eskoria-
t z a n ,  O ñ a t i n  e ta  b e rg a r a n 
egingo nuke lan. deitu 679 59 
33 65  telefonora

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 .  E m a k u m e a 
gertu nagusi edo umeak zain-
tzen, etxeak garbitzen zein 
sukalde laguntzaile lanetan 
jarduteko. deitu 600 81 99 34 
telefonora.

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

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

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  edo 943 79 13 88

Debagoiena. Esperientziadun 
mutila gertu sukaldari, sukalde 
laguntzaile, menuak prestatzen 
eta abar. 666 21 88 95

Debagoiena. Tabernan zerbi-
tzari edo sukaldari laguntzaile 
lanetan lan egingo nuke. Autoa 
daukat. 680 92 59 14.

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. Nagusiak zain-
tzeko prest egongo nintzateke. 
beste lan batzuk ere egiteko 
prest. Auto propioa daukat. gil-
berto. 654 24 13 27

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

Debagoiena. Neska lanerako 
prest: nagusiak eta umeak zain-
tzeko zein garbiketa egiteko. Lan 
egin dezaket etxean bertan biziz, 
orduka edo asteburutan. gauez 
ere bai.  Erreferentzia onak. 
momentuan lanean hasteko 
prest. 638 93 11 48

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

Debagoiena. 27 urteko mutil 
gaztea nahiz eta lana bila nabil, 
edozein motatakoa, sukaldean 
eta obretan zein margotzenes-
perientzia handia daukat, baita 
hortuetan ere. pare bat ordu 
badira ere beharrean bainago. 
689 68 56 81/ 606 74 42 37

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 / 
648 68 24 30

Debagoiena. Emakume ardu-
ratsua gertu ume zein nagusiak 
zaintzeko. Orduka garbiketa 
lanak egiteko ere bai. 943 71 53 
74 edo 695 73 87 15

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

Debagoiena. 26 urteko neska 
arrasatearra orduka lan egingo 
luke, garbiketak, taberna, base-
rri, edota pertsonak zaintzen. 
606 74 42 37

Debagoiena. Edozein ordutan 
eta edozein animalia zaintzeko 
edota pasiuan ateratzeko prest, 
jaiegunetan barne. Arrasateko 
21 urteko neska gazte eta ardu-
ratsua, albaitari  ikastaroak 
egindakoa. Konfiantzazkoa eta 
animaliazale amorratua. deitu 
679 24 43 42 / 943 79 78 38 
telefono zenbakira.

Debagoiena. mutila gertu 
garbiketa lanetan jarduteko. 
Eskarmentuduna. interesatuok 
deitu: 689 88 80 23

Debagoiena. Neska gertu 
denetariko lanetarako: dendan, 
arrandegi zein okindegian, jate-
txe, taberna, umeak zaintzen, 
garbitzen. . interesatuok deitu: 
605 54 45 34

Debagoiena. Neska gertu 
zerbitzari edo garbiketa laneta-
rako. Eskarmentuduna. Autoa 
daukat. 679 04 42 68

Debagoiena. Emakume ardu-
rats ua edozein lan egi teko 
eskaintzen da. Lyda. interesa-
tuok deitu: 696 63 97 52

Debagoiena. gizon arduratsua, 
heziketa onekoa eta ikasketak 
dituena edonolako lanak egiteko 
eskaintzen da. pertsona nagu-
sien zaintzan esperientziaduna. 
Ordutegi moldagarria. Victor. 
660 59 77 20

Debagoiena. 45 urteko ema-
kumea, eskarmentuduna, nagu-
si zein umeak zaintzeko edo 
atari eta enpresak garbitzeko 
gertu. 685 21 24 89 edo 662 
57 53 46

Debagoiena. Esperientzia 
duen emakumea gertu etxeko 
lanak egiteko eta pertsona 
nagusiak zaintzeko. deitu 650 
17 74 87 telefonora.

Debagoiena. Esperientziadun 
igeltseroa prest edozein laneta-
rako, baita garbiketa lanak zein 
konponketa txikiak egiteko ere. 
Esperientzia daukat; elektrizita-
te, estaldura, iturgintzan.. Lan 
esperientzia daukat baserri eta 
baso lanetan. Albaro. deitu 648 
90 16 47 zenbakira.

Debagoiena. gizon arduratsua 
gertu edozein lan egiteko. inte-
resatuok deitu: 669 64 7628

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

Durango. igeltserotza lanak, 
almazen lanak, mendiko lanak, 
lorategi lanak, etab. Egiteko 
prest nago. Edozein egunetan 
hasteko prest. interesatuok 
deitu: 638 32 03 45 (Elmer)

Durango. inprenta baten inpri-
maketa ondorengo lanetarako 
(tolestu, moztu, kolatu,..) lan bila 
nabilen mutil gaztea. 4 urteko 
esperientzia. 620 08 75 94 

Durango. Lorezaintzan, erai-
kuntza, txofer modura, banake-
tan, etab. Erako lan bila. Lora-
zaintzan experientzia. paperekin. 
gidatzeko baimena. interesatuok 
deitu: 669 59 43 76

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. pertsona nagusien 
zainketan interna modura, gaue-
tan edo asteburutan lan egiteko 
prest. garbiketa lanetarako edo 
beste edozein lanetarako ere 
prest. Esperientzia eta errefe-
rentziekin.679 76 99 21

Durango. garbiketarako, ume 
edo nagusien zainketarako lan 
bila nabil. Lanaldi erdi edo oso-
rako. Experientziarekin. intere-
satuok deitu: 638 43 79 01

Durango. Neska gazte bat 
arrtatsaldetan garbiketa lanak 
egiteko prest dago. interesatuok 
deitu: 615 71 62 32.

Durango. Etxeko lanak egin eta 
portalak zein tabernak garbitze-
ko prest. durangaldean. Orduka. 
94 681 71 74

elorrio. Haur hezkuntza bukatu 
duen neska euskalduna, aste-
lehenetik ostiralera etxeko lanak 
egiteko edota umeak zaintzeko 
prest. . interesatuok deitu: 666 
19 75 68. 

zarautz. gizon euskalduna 
naiz,lan egiteko prest nago, 
edozein lanetarako. interesatuok 
deitu: 658 73 08 08 

 

5. irakaskuntza

501. jaso
arrasate. ingeleseko ahozkota-
suna lantzeko esperientziadun 
irakasle baten bila nabil. Astean 
bizpahiru ordu, arratsaldez. Lehen-
bailehen hasteko.665 72 79 38. 

 502. eman
arabiera.  eskolak emateko 
gertu nago.deitu 654 98 69 14  
telefono zenbakira.

aretxabaletan eskola partiku-
larrak ematen dira, 2.batxilergo-
ko mailara arte. deitu 653 01 
76 67 telefono zenbakira.

arrasate. 5. mailako ingenie-
ritza ikaslea Arrasaten eskola 
partikularrak emateko prest.
deitu 625 74 91 50  telefono 
zenbakira.

Durango. Haur eta lehen hezkun-
tzako irakaslea, ingeleseko first 
tituluarekin eta pedagogia tera-
peutikoko ikasketak burutzen 
dabilen neska euskaldun bat klase 
partikularrak emateko prest.

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

oñati. Eskola partikularrak ema-
teko prest Haur, Lehen eta bigarren 
Hezkuntzan. 667 52 83 29.

oñati.3. dbhko eskola partiku-
larrak jasoko nituzke. interesa-
tuok deitu: 617 35 63 53

iruñea. Ega eta euskarazko 
klaseak. Egarako prestakuntza, 
idatzizko eta mintzatzeko trebe-
tasunak. irunean.  619 77 68 67     
akinloikas@gmail.com

 

7. animaliak

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

asto arra, beltza, salgai. Hiru 
urteko asto arra, beltza, salgai. 
688 67 84 74

703. eman

katuak eman gasteizen. 
berri onak ditugu: bikik eta por-
terok babesetxea daukate eta 
ziur aski laster adoptatuko dituz-
te; zeuk ere katutxoa har deza-
kezu, hurrengoa izango zara? 
hemen aurkituko gaitzazu: www. 
esperanzafelina.com edo 650 
80 76 72 telefonoan.

6. motorra

601. salDu

bmW 118 D salgai. 2008ko 
uztailekoa. 55.000 kilometro. 
urdin iluna. Aluminiozko llantak. 
Oso egoera onean, oso gutxi 
kontsumitzen du. Ordenagailua, 
aginteak bolantean dituen bmw 
ekipo profesionala bluetooth-a-
rekin. bi guneko klimatizagailua.
bmw garantia ofiziala 2011ko 
azaroa arte. Sapairako barrak eta 
llanta joku bat oparitzen ditut. 
656 75 95 37. joseba.

csr ona sport 125-eko moto-
rra salgai. Csr ona sport edition 
motorra salgai. itv-a pasa berria. 
beti garajean gordea. gorri kolo-
rekoa. zilindrada aldaketagatik 
saltzen da. 950 euro. ikustea 
pena merezi du. 686 89 77 32

opel Vivaro salgai. Opel Viva-
ro 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.

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. deitu 650 
27 48 80 telefonora. 

Wolswagen passat bat 
salgai. Wolswagen passat bat 
salgai. 190.000 km. bi cp. 
5.000 euro. kotxea ikusteko 
elorrioko besaide autoetan. 617 
35 88 05

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

 8. Denetarik

801. salDu

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 zenbaki honetara: 619 
81 70 72

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

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.

jeitsieretarako mountain-
bik-a salgai.  scott gambler 
dh20 2010. Oso egoera onean 
dagoen eta ia erabili ez den jei-
tsieretarako (descenso) bizikle-
ta salgai. konponente guztiak 
originalak. prezioa 1950 euro. 
655 70 67 13

karateko. kaskoa eta babes-
garriak salgai. Homologatuak. 
m neurrikoak. 80 euro.deitu 
690 22 05 56  telefonora

manikiak. gizonezko manikiak 
salgai Azkotian. berri berriak 
daude, ez erabiltzeagatik saltzen 
ditugu. 50 eurotan bakoitza. Hiru 
maniki ditugu saltzeko. 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 automatica 
modeloa. beltza eta zilar kolore-
koa. berria. Abendura arteko 
bermearekin. dendan 149 euro 
balio du, eta nik 90 euroan sal-
tzen dut. 639 29 40 11

nintendo Wii salgai. Osaga-
rri askorekin. mandoak, nuncha-
kuak, wii fit tabla, joako origina-
lak etabar. Segurtasun kopiak 
irakurtzen ditu. 627 10 25 12 
egurre@gmail.com

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

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

sehaskak salgai. Etxerako 
sehaska, koltxoi eta guzti, eta 
bidaiatzeko sehaska salgai. 75 
euroan biak. komun musikala 
opari. 652 74 85 82

umeendako kapazoa. Oso 
egoera onean dagoen umeen-
dako kapazoa eta aulkia. Arrue 
derby modeloa. 180 euro. zakua 
opari.652 74 85 82 

 
802. erosi

baserria berriztatzeko mate-
rial bila gabiltza. baserrietako 
biga, ate eta lehio zaharrak 
erosiko genituzke. Ezkina-harri 
eta lozak ere bai. 657 77 61 98 
edo 685 77 24 68.

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

bigarren eskuko inkubagai-
lu bila. bigarren eskuko inkuba-
gailu baten bila nabil, txitak eta 
galeperrak ateratzeko. deitu 
686-50 06 92 zenbakira.

804. hartu
ordenagailuarendako pan-
taila.  pCarendako pantaila 
emateko moduan bazaude, guk 
gustura hartuko genuke. 635 
20 18 56 

 
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.648 70 02 07 

 
806. galDu

argazki kamera  galdu da 
Aretxabaletan. beltza, fujifilm 
etxekoa, funda eta guzti. Aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki honetara, 
mesedez. Eskerrik asko. 639-99 
33 34 

belarritakoa galdu. urtarri-
laren 28an belarritakoa galdu 
nuen portaloia eta zaldibar 
artean. Harri beltza eta harritxo 
zuridun loturarekin. 629-40 64 
99

Dmm fly pioleta. dmm mar-
kako fly piolet bat galdu nuen 
otsailaren 6. Ean vacias (panti-
cosa) mendian behera eskiatzen 
nebilela. 634-43 05 16 .

Patinete urdin argia galdu da.
Aretxabaletan, Araba ibilbidean 
dagoen plazan. 618 49 28 56

Perla zuri bat duen. urrezko 
eraztuna galdu nuen igandean, 
otsailaren 6an, Arrasateko 
erdialdean, eguerdi aldean. 
bilatu duenak, mesedez dei egin 
dezala.943 79 29 20 

txamarra eta giltzak galdu. 
Otsailaren 5etik 6rako gauean, 
ganbara tabernan, norbaitek 
txamarra beltz bat (marra zurie-
kin) hartu zuen konfusioz. bertan 

giltza batzuk zeuden. Eskertuko 
genuke zenbakia hauetara deitu-
ko balu, txamarren aldaketa eta 
giltzak jasotzeko asmoarekin.675 
00 95 11  edo 688 64 30 92. 

ume baten baserritar jan-
tzia galdu da. joan den oste-
gunean, hilak 13, urtebeteko 
neskatilaren baserritar jantzia 
galdu genuen iturriotz kaletik 
sebero altube bitartean. 605-77 
57 38. Eskerrik asko

urrezko eraztuna galdu. 
perla zuri bat duen urrezko eraz-
t u n a  g a l d u  n u e n  i g a n d ea n 
arrasateko erdialdean, eguardi 
partean. 943-79 29 20

807. aurkitu
Pesa bizkaia txartela. berri-
zen otsailaren 4an pesa bizkaia 
txartel bat agertu zen izaro 
ziarsoloren izenean, berrizko 
kiroldegian dago.

 

9. harremanak

904. bestelakoak
autoa partekatu. ikaslea gertu 
bergara-donostia-bergara ibilbi-
dean autoa partekatzeko. Ordu-
tegi malgua.629 06 93 60.

beasain-ordizia-miramon. 
miramonera egunero joateko autoa 
partekatu nahiko nuke. 7:30etan 
miramonen egon behar dut eta 
15:30etan bueltatzen naiz. 

Donostia alde zaharreko 
joaldunak. zuk ere joaldun izan 
nahi duzu? Etorri gure entsaioe-
tara eta proba egin! Edo zure 
herriko jai edo ikuskizunetan gu 
han egotea nahi baduzu ere bai.
idatzi mezu bat: aldezaharreko-
joaldunak@gmail.com 

gitarrista bila. La madriguera 
(rock -urbano) taldeak gitarrista 
serioa behar du. gitarristak den-
bora izan behar du entseiu eta 
kontzertuak emateko. Harrema-
netarako: www.myspace.com/
losmadriguera edo deitu zenbaki 
hauetara: 680 48 94 38 (Ando-
ni), 646 61 63 29 (juantxu)

sarriguren - comarca ii. 
Autorik gabeko mutil bat naiz. 
Sarriguren - comarca 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

sagardotegira irteera. mar-
txoaren 12an sagardotegira joate-
ko autobusa betetzeko jende bila 
gabiltza debagoienean. 15 pertso-
na gaude. Asmoa bazkaltzeko 
joatea eta arratsaldean Hernanin 
egon ondoren gau aldean buelta-
tzea da. Animatu!686 28 76 80  
edo 943 76 59 21

zarautza lanegunetan. Tolo-
saldetik edota goierritik zarautza 
autoz joateko jende bila. irten, 
7etatik 8etara; bueltan, 15etatik 
16etara. 688-60 67 15.

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

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. - Profesionalen moduluak. 

zure iragarkiak

aRRasate
Taberna salgai 

alde zaharrean. 
Txikiteo zonan.
666 40 65 19

aRetxabaleta
ile-apaintzaile 

ofiziala behar da.
635 70 66 02
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1. etxebizitzak

101. salDu
antzuola. bi logelako etxebizi-
tza salgai. igogailua eta bero-
kuntzarekin. berritua. 163.000 
eruo, negoziagarri. interesatuok 
deitu zenbaki hauetara: 645 00 
89 97 edo 645 70 80 26

abadiño. Etxea salgai muntsa-
ratz auzoan. 2 logela, 2 komun, 
egongela, sukaldea eskegitokia-
rekin, balkoia, garajea eta tras-
telekua. ia berria. Oso polita. 
deitu eta ikusi.   615 00 72 16

altsasu. Altsasuko kale Txiki 
kalean pisu bat saltzen da. 660 
09 14 74 edo 948 46 76 38

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

bergara. ibargarain etxebizitza 
salgai. 88 metro koadro. Leku 
onean. Hiru logela, egongela, bi 
komun eta sukaldea. Egoera oso 
onean. garajeak aukeran. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 652 76 95 09,

elorrio. Elorrio. 65 m2-ko etxe 
berri bat salgai buzkantz kalean. 
2 logela, komun bat, sukalde
-egongela eta ganbara ederra. 
igogailua dauka eta prest dago 
bizitzera sartzeko. kokapen 
oneko etxe polita eta eguzkitsua. 
prezio ona.   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

mañaria. bi logela handi,bal-
koia duen egongela eta sukalde 
handia duen pisua. Eguzkitsua. 
Aluminiozko leihoak, elondo 
egurra. mendira ematen du. Toki 
lasaian kokatua. garaje itxia. bi 
solairu ditu; ez dago igogailurik. 
Sukaldea guztiz hornitua, bitroa-
rekin. Etxea guztiz hornitua 
geratzen da. 615 76 56 46 
(jabi).

oñati. 60 m2ko 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. 84 m2ko 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. 678 71 36 97 

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. deitu 
659 05 11 57 edo 630 52 17 
89 telefono zenbakira.

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

oñati. kalebarrian 71 metro 
koadroko etxebizitza salgai. bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna, guztiz hornituak. patio 
erabilgarria, ganbara eta garaje 
itxia. prezio ona. deitu 665 71 77 
98 telefonora. 

zaldibar. 300 m2-ko baserria 
berriztuta. 28.000 m2-ko lur-
saila. Oso eguzkitsua. deitu 625 
70 59 97 telefono zenbakira.

 103. errentan eman
bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan. bi logela, sukaldea, 
bainugela, egongela eta traste-
lekua. 616 92 55 06

elorrio. 45 m2-ko pisua aloka-
gai. Logela, komuna eta sukalde
- e g o n g e l a .  E g o e r a  o n e a n . 
(garajearekin batera alokatzen 
da) prest dago bizitzera sartze-
ko.. 687 74 04 49

elorrio. Hiru urteko pisua alo-
katzen dut elorrioko nizeto 
urkizu kalean, plazatik gertu. Hiru 
logela ditu, egongela, bi komun, 
sukaldea eta bi balkoi. 87 m2 
erabilgarriak ditu. deitu 660 45 
87 56 telefono zenbakira.

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. 

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

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

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

 
105. etxeak osatu

aretxabaleta. pertsona bat 
behar dugu etxebizitza osatzeko. 
695 72 79 55

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

bergara.Familia batek etxebi-
zitza behar du errentan. 650 62 
12 94, 943 08 22 60

Debagoiena. Logela hartuko 
nuke errentan Arrasaten edo 
inguruan. 685 73 48 59

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

Durango. pisua konpartitzeko 
bi lagun behar dira. Etxe berria 
eta jantzia. 656 77 16 62

hernani. Leku lasaia eta ber-
dea. Apirilean sartzeko. 300 
euro/hileko. 2 gela. kontratuan 
biok azaltzea beharrezkoa, 
bakoitzak 600 euroko fiantza-
rekin. 4 etxebizitzako eraikina. 
Ez erretzailea eta maskotarik 
gabe, hobe. Aparkatzeko arazo-
rik ez eta herritik 5 minutura 
oinez. 678 59 56 38

iruñea. Neska bat behar dugu 
etxe bat osatzeko. prezioa: 200 
euro, gastu guztiak barne. 628 
04 38 53. 

2. garajeak

203. errentan eman
aretxabaleta. garaje bikoitza, 
itxia, 26 metro koadrokoa, 
errentan eman edo saltzen da. 
ilargi plazan dago eta autoa 
garbitzeko lekua dauka.  675 70 
53 79 

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

Durango. plateruen plazan 
garajea alokagai. 65 eurohileko. 
635 73 57 59 (josu)

Durango. garajea alokatzen 
da San inazio auzunean, produ-
san. 635 74 36 24. iñaki

elorrio. garaje itxia alokatzen 
dut Elorrion, kotxea bat eta 
trasteak sartzeko tokiarekin. 
Nizeto urkizu kalean dago. 660 
45 87 56.

 204. errentan hartu
elorrio. Furgoneta bat sartzen 
den garaje baten bila nabil Elorrion, 
alokatzeko.  679 66 63 31.

eskoriatza. Erdialdean, hala 
bada, garajea hartuko genuke 
errentan. 943 79 01 07 (Aran-
txa), 669 90 73 77 (Fran)

3. lokalak

301. salDu

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

abadiño. Lokal ekipatua, altza-
riekin alokagai, matiena eta 
durango bitarteko errepidean. 
120 m2. 619 79 00 53.

 

4. lana

401. eskaintzak
bergara. Emakume euskaldu-
na behar da umea zaintzeko.669 
70 89 36 

 

402. eskaerak
arrasate. Neska euskalduna 
Arrasaten goizetan haurrak 
eskolara eramateko prest .618 
62 79 11

arrasate. Neska euskalduna, 
ekonomian lizentziaduna, eskolak 
emateko gertu. 679 97 76 46

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

arrasate. Neska gazte euskal-
duna etxeak garbitzeko eta 
umeak zaintzeko prest, esperien-
tziaduna. 618 41 24 79

arrasate. Hemengo neska 
etxeko lanak, umeak zaintzeko 
edo edozein lanerako prest. 
Orduka ere bai. 659 55 27 16

arrasate. Orduka lan egingo 
nuke astegun, asteburu zein 
jaiegunetan. presazkoa da. gar-
biketak, ume edo nagusiak zain-
tzen, atariak. 682 31 97 37.

bergara edo arrasate. muti-
la gertu sukalde laguntzaile, 
zerbitzari, garbiketan edo nagu-
siak zaintzen jarduteko. Espe-
rientziaduna eta legezko pape-
rekin. 634 84 41 94

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

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

bergara. igeltsero lanetan edo 
mendia garbitzeko lanetan ari-
tzeko gertu. 663 34 11 55

bergara. umeak zaindu eta 
etxeko lanak egingo nituzke. 665 
75 41 32

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

Debagoiena. Emakume gazte 
esperientziaduna, pertsona 
nagusiak zaintzeko gertu; Arra-
saten, Aretxabaletan, Eskoria-
t z a n ,  O ñ a t i n  e ta  b e rg a r a n 
egingo nuke lan. deitu 679 59 
33 65  telefonora

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 .  E m a k u m e a 
gertu nagusi edo umeak zain-
tzen, etxeak garbitzen zein 
sukalde laguntzaile lanetan 
jarduteko. deitu 600 81 99 34 
telefonora.

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

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

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  edo 943 79 13 88

Debagoiena. Esperientziadun 
mutila gertu sukaldari, sukalde 
laguntzaile, menuak prestatzen 
eta abar. 666 21 88 95

Debagoiena. Tabernan zerbi-
tzari edo sukaldari laguntzaile 
lanetan lan egingo nuke. Autoa 
daukat. 680 92 59 14.

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. Nagusiak zain-
tzeko prest egongo nintzateke. 
beste lan batzuk ere egiteko 
prest. Auto propioa daukat. gil-
berto. 654 24 13 27

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

Debagoiena. Neska lanerako 
prest: nagusiak eta umeak zain-
tzeko zein garbiketa egiteko. Lan 
egin dezaket etxean bertan biziz, 
orduka edo asteburutan. gauez 
ere bai.  Erreferentzia onak. 
momentuan lanean hasteko 
prest. 638 93 11 48

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

Debagoiena. 27 urteko mutil 
gaztea nahiz eta lana bila nabil, 
edozein motatakoa, sukaldean 
eta obretan zein margotzenes-
perientzia handia daukat, baita 
hortuetan ere. pare bat ordu 
badira ere beharrean bainago. 
689 68 56 81/ 606 74 42 37

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 / 
648 68 24 30

Debagoiena. Emakume ardu-
ratsua gertu ume zein nagusiak 
zaintzeko. Orduka garbiketa 
lanak egiteko ere bai. 943 71 53 
74 edo 695 73 87 15

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

Debagoiena. 26 urteko neska 
arrasatearra orduka lan egingo 
luke, garbiketak, taberna, base-
rri, edota pertsonak zaintzen. 
606 74 42 37

Debagoiena. Edozein ordutan 
eta edozein animalia zaintzeko 
edota pasiuan ateratzeko prest, 
jaiegunetan barne. Arrasateko 
21 urteko neska gazte eta ardu-
ratsua, albaitari  ikastaroak 
egindakoa. Konfiantzazkoa eta 
animaliazale amorratua. deitu 
679 24 43 42 / 943 79 78 38 
telefono zenbakira.

Debagoiena. mutila gertu 
garbiketa lanetan jarduteko. 
Eskarmentuduna. interesatuok 
deitu: 689 88 80 23

Debagoiena. Neska gertu 
denetariko lanetarako: dendan, 
arrandegi zein okindegian, jate-
txe, taberna, umeak zaintzen, 
garbitzen. . interesatuok deitu: 
605 54 45 34

Debagoiena. Neska gertu 
zerbitzari edo garbiketa laneta-
rako. Eskarmentuduna. Autoa 
daukat. 679 04 42 68

Debagoiena. Emakume ardu-
ra ts u a  e d ozei n  l a n  egi teko 
eskaintzen da. Lyda. interesa-
tuok deitu: 696 63 97 52

Debagoiena. gizon arduratsua, 
heziketa onekoa eta ikasketak 
dituena edonolako lanak egiteko 
eskaintzen da. pertsona nagu-
sien zaintzan esperientziaduna. 
Ordutegi moldagarria. Victor. 
660 59 77 20

Debagoiena. 45 urteko ema-
kumea, eskarmentuduna, nagu-
si zein umeak zaintzeko edo 
atari eta enpresak garbitzeko 
gertu. 685 21 24 89 edo 662 
57 53 46

Debagoiena. Esperientzia 
duen emakumea gertu etxeko 
lanak egiteko eta pertsona 
nagusiak zaintzeko. deitu 650 
17 74 87 telefonora.

Debagoiena. Esperientziadun 
igeltseroa prest edozein laneta-
rako, baita garbiketa lanak zein 
konponketa txikiak egiteko ere. 
Esperientzia daukat; elektrizita-
te, estaldura, iturgintzan.. Lan 
esperientzia daukat baserri eta 
baso lanetan. Albaro. deitu 648 
90 16 47 zenbakira.

Debagoiena. gizon arduratsua 
gertu edozein lan egiteko. inte-
resatuok deitu: 669 64 7628

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

Durango. igeltserotza lanak, 
almazen lanak, mendiko lanak, 
lorategi lanak, etab. Egiteko 
prest nago. Edozein egunetan 
hasteko prest. interesatuok 
deitu: 638 32 03 45 (Elmer)

Durango. inprenta baten inpri-
maketa ondorengo lanetarako 
(tolestu, moztu, kolatu,..) lan bila 
nabilen mutil gaztea. 4 urteko 
esperientzia. 620 08 75 94 

Durango. Lorezaintzan, erai-
kuntza, txofer modura, banake-
tan, etab. Erako lan bila. Lora-
zaintzan experientzia. paperekin. 
gidatzeko baimena. interesatuok 
deitu: 669 59 43 76

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. pertsona nagusien 
zainketan interna modura, gaue-
tan edo asteburutan lan egiteko 
prest. garbiketa lanetarako edo 
beste edozein lanetarako ere 
prest. Esperientzia eta errefe-
rentziekin.679 76 99 21

Durango. garbiketarako, ume 
edo nagusien zainketarako lan 
bila nabil. Lanaldi erdi edo oso-
rako. Experientziarekin. intere-
satuok deitu: 638 43 79 01

Durango. Neska gazte bat 
arrtatsaldetan garbiketa lanak 
egiteko prest dago. interesatuok 
deitu: 615 71 62 32.

Durango. Etxeko lanak egin eta 
portalak zein tabernak garbitze-
ko prest. durangaldean. Orduka. 
94 681 71 74

elorrio. Haur hezkuntza bukatu 
duen neska euskalduna, aste-
lehenetik ostiralera etxeko lanak 
egiteko edota umeak zaintzeko 
prest. . interesatuok deitu: 666 
19 75 68. 

zarautz. gizon euskalduna 
naiz,lan egiteko prest nago, 
edozein lanetarako. interesatuok 
deitu: 658 73 08 08 

 

5. irakaskuntza

501. jaso
arrasate. ingeleseko ahozkota-
suna lantzeko esperientziadun 
irakasle baten bila nabil. Astean 
bizpahiru ordu, arratsaldez. Lehen-
bailehen hasteko.665 72 79 38. 

 502. eman
arabiera.  eskolak emateko 
gertu nago.deitu 654 98 69 14  
telefono zenbakira.

aretxabaletan eskola partiku-
larrak ematen dira, 2.batxilergo-
ko mailara arte. deitu 653 01 
76 67 telefono zenbakira.

arrasate. 5. mailako ingenie-
ritza ikaslea Arrasaten eskola 
partikularrak emateko prest.
deitu 625 74 91 50  telefono 
zenbakira.

Durango. Haur eta lehen hezkun-
tzako irakaslea, ingeleseko first 
tituluarekin eta pedagogia tera-
peutikoko ikasketak burutzen 
dabilen neska euskaldun bat klase 
partikularrak emateko prest.

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

oñati. Eskola partikularrak ema-
teko prest Haur, Lehen eta bigarren 
Hezkuntzan. 667 52 83 29.

oñati.3. dbhko eskola partiku-
larrak jasoko nituzke. interesa-
tuok deitu: 617 35 63 53

iruñea. Ega eta euskarazko 
klaseak. Egarako prestakuntza, 
idatzizko eta mintzatzeko trebe-
tasunak. irunean.  619 77 68 67     
akinloikas@gmail.com

 

7. animaliak

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

asto arra, beltza, salgai. Hiru 
urteko asto arra, beltza, salgai. 
688 67 84 74

703. eman

katuak eman gasteizen. 
berri onak ditugu: bikik eta por-
terok babesetxea daukate eta 
ziur aski laster adoptatuko dituz-
te; zeuk ere katutxoa har deza-
kezu, hurrengoa izango zara? 
hemen aurkituko gaitzazu: www. 
esperanzafelina.com edo 650 
80 76 72 telefonoan.

6. motorra

601. salDu

bmW 118 D salgai. 2008ko 
uztailekoa. 55.000 kilometro. 
urdin iluna. Aluminiozko llantak. 
Oso egoera onean, oso gutxi 
kontsumitzen du. Ordenagailua, 
aginteak bolantean dituen bmw 
ekipo profesionala bluetooth-a-
rekin. bi guneko klimatizagailua.
bmw garantia ofiziala 2011ko 
azaroa arte. Sapairako barrak eta 
llanta joku bat oparitzen ditut. 
656 75 95 37. joseba.

csr ona sport 125-eko moto-
rra salgai. Csr ona sport edition 
motorra salgai. itv-a pasa berria. 
beti garajean gordea. gorri kolo-
rekoa. zilindrada aldaketagatik 
saltzen da. 950 euro. ikustea 
pena merezi du. 686 89 77 32

opel Vivaro salgai. Opel Viva-
ro 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.

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. deitu 650 
27 48 80 telefonora. 

Wolswagen passat bat 
salgai. Wolswagen passat bat 
salgai. 190.000 km. bi cp. 
5.000 euro. kotxea ikusteko 
elorrioko besaide autoetan. 617 
35 88 05

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

 8. Denetarik

801. salDu

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 zenbaki honetara: 619 
81 70 72

bizikletarako kaskoa. giro 
encinal sport modeloa. Estrei-
natzeke.  g or r i a  e ta  be l tza . 
Eguzkitako biserarekin. Erosoa, 
arina, doigarria. dendan 71 euro 
balio du, eta nik 55 euroan sal-
tzen dut. 639 29 40 11

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.

jeitsieretarako mountain-
bik-a salgai.  scott gambler 
dh20 2010. Oso egoera onean 
dagoen eta ia erabili ez den jei-
tsieretarako (descenso) bizikle-
ta salgai. konponente guztiak 
originalak. prezioa 1950 euro. 
655 70 67 13

karateko. kaskoa eta babes-
garriak salgai. Homologatuak. 
m neurrikoak. 80 euro.deitu 
690 22 05 56  telefonora

manikiak. gizonezko manikiak 
salgai Azkotian. berri berriak 
daude, ez erabiltzeagatik saltzen 
ditugu. 50 eurotan bakoitza. Hiru 
maniki ditugu saltzeko. 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 automatica 
modeloa. beltza eta zilar kolore-
koa. berria. Abendura arteko 
bermearekin. dendan 149 euro 
balio du, eta nik 90 euroan sal-
tzen dut. 639 29 40 11

nintendo Wii salgai. Osaga-
rri askorekin. mandoak, nuncha-
kuak, wii fit tabla, joako origina-
lak etabar. Segurtasun kopiak 
irakurtzen ditu. 627 10 25 12 
egurre@gmail.com

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

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

sehaskak salgai. Etxerako 
sehaska, koltxoi eta guzti, eta 
bidaiatzeko sehaska salgai. 75 
euroan biak. komun musikala 
opari. 652 74 85 82

umeendako kapazoa. Oso 
egoera onean dagoen umeen-
dako kapazoa eta aulkia. Arrue 
derby modeloa. 180 euro. zakua 
opari.652 74 85 82 

 
802. erosi

baserria berriztatzeko mate-
rial bila gabiltza. baserrietako 
biga, ate eta lehio zaharrak 
erosiko genituzke. Ezkina-harri 
eta lozak ere bai. 657 77 61 98 
edo 685 77 24 68.

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

bigarren eskuko inkubagai-
lu bila. bigarren eskuko inkuba-
gailu baten bila nabil, txitak eta 
galeperrak ateratzeko. deitu 
686-50 06 92 zenbakira.

804. hartu
ordenagailuarendako pan-
taila.  pCarendako pantaila 
emateko moduan bazaude, guk 
gustura hartuko genuke. 635 
20 18 56 

 
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.648 70 02 07 

 
806. galDu

argazki kamera  galdu da 
Aretxabaletan. beltza, fujifilm 
etxekoa, funda eta guzti. Aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki honetara, 
mesedez. Eskerrik asko. 639-99 
33 34 

belarritakoa galdu. urtarri-
laren 28an belarritakoa galdu 
nuen portaloia eta zaldibar 
artean. Harri beltza eta harritxo 
zuridun loturarekin. 629-40 64 
99

Dmm fly pioleta. dmm mar-
kako fly piolet bat galdu nuen 
otsailaren 6. Ean vacias (panti-
cosa) mendian behera eskiatzen 
nebilela. 634-43 05 16 .

Patinete urdin argia galdu da.
Aretxabaletan, Araba ibilbidean 
dagoen plazan. 618 49 28 56

Perla zuri bat duen. urrezko 
eraztuna galdu nuen igandean, 
otsailaren 6an, Arrasateko 
erdialdean, eguerdi aldean. 
bilatu duenak, mesedez dei egin 
dezala.943 79 29 20 

txamarra eta giltzak galdu. 
Otsailaren 5etik 6rako gauean, 
ganbara tabernan, norbaitek 
txamarra beltz bat (marra zurie-
kin) hartu zuen konfusioz. bertan 

giltza batzuk zeuden. Eskertuko 
genuke zenbakia hauetara deitu-
ko balu, txamarren aldaketa eta 
giltzak jasotzeko asmoarekin.675 
00 95 11  edo 688 64 30 92. 

ume baten baserritar jan-
tzia galdu da. joan den oste-
gunean, hilak 13, urtebeteko 
neskatilaren baserritar jantzia 
galdu genuen iturriotz kaletik 
sebero altube bitartean. 605-77 
57 38. Eskerrik asko

urrezko eraztuna galdu. 
perla zuri bat duen urrezko eraz-
t u n a  g a l d u  n u e n  i g a n d ea n 
arrasateko erdialdean, eguardi 
partean. 943-79 29 20

807. aurkitu
Pesa bizkaia txartela. berri-
zen otsailaren 4an pesa bizkaia 
txartel bat agertu zen izaro 
ziarsoloren izenean, berrizko 
kiroldegian dago.

 

9. harremanak

904. bestelakoak
autoa partekatu. ikaslea gertu 
bergara-donostia-bergara ibilbi-
dean autoa partekatzeko. Ordu-
tegi malgua.629 06 93 60.

beasain-ordizia-miramon. 
miramonera egunero joateko autoa 
partekatu nahiko nuke. 7:30etan 
miramonen egon behar dut eta 
15:30etan bueltatzen naiz. 

Donostia alde zaharreko 
joaldunak. zuk ere joaldun izan 
nahi duzu? Etorri gure entsaioe-
tara eta proba egin! Edo zure 
herriko jai edo ikuskizunetan gu 
han egotea nahi baduzu ere bai.
idatzi mezu bat: aldezaharreko-
joaldunak@gmail.com 

gitarrista bila. La madriguera 
(rock -urbano) taldeak gitarrista 
serioa behar du. gitarristak den-
bora izan behar du entseiu eta 
kontzertuak emateko. Harrema-
netarako: www.myspace.com/
losmadriguera edo deitu zenbaki 
hauetara: 680 48 94 38 (Ando-
ni), 646 61 63 29 (juantxu)

sarriguren - comarca ii. 
Autorik gabeko mutil bat naiz. 
Sarriguren - comarca 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

sagardotegira irteera. mar-
txoaren 12an sagardotegira joate-
ko autobusa betetzeko jende bila 
gabiltza debagoienean. 15 pertso-
na gaude. Asmoa bazkaltzeko 
joatea eta arratsaldean Hernanin 
egon ondoren gau aldean buelta-
tzea da. Animatu!686 28 76 80  
edo 943 76 59 21

zarautza lanegunetan. Tolo-
saldetik edota goierritik zarautza 
autoz joateko jende bila. irten, 
7etatik 8etara; bueltan, 15etatik 
16etara. 688-60 67 15.

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

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. - Profesionalen moduluak. 

zure iragarkiak

aRRasate
Taberna salgai 

alde zaharrean. 
Txikiteo zonan.
666 40 65 19

aRetxabaleta
ile-apaintzaile 

ofiziala behar da.
635 70 66 02



36 2011-02-21  |  asteleHena  |  gOIENAzerbitzuak    |   teknologia berriak

Jeopardi saioaren une bat.  

Tuenti sare sozial espainiarrak 
Estatu barruko erabiltzaileen 
arteko loturen mapa argitaratu 
du. Gipuzkoa eta Bizkaia erabat 
daude konektatuta. Aldi berean, 
Araba eta Nafarroa "hutsago" 
agertzen dira. Iruñea eta Gasteiz 
irla isolatu moduan agertzen dira 
eta lotura gehienak herrietatik 
hiribururakoak dira.

elkarren lagun
dira tuentin
gipuzkoar 
eta bizkaitarrak

tuenti.Com

J.b.  |  arrasate

IBM etxearen ordenagailurik 
adimentsuena da Watson, eta 
hori frogatzeko, giza garunarekin 
ipini dute dueluan. AEBetako 

telebistako Jeopardi galdera-e-
rantzun lehiaketa klasikoaren bi 
txapeldunen aurka neurtu da, 
giza garunen planteamenduak 
imitatuta. 

Watson zortzi unitatez dago 
osatua, 13,64 terabiteko memoria 
dauka eta zerbitzariz jositako 
gela bat dauka alboan. Segundo 
milaren baten 200 milioi entzi-
klopedia orritan bilatu eta Inter-
neten nabiga dezake. 

Jeopardi telebista-lehiaketan 
Giza gaitasunak gainditzen ditue-
la frogatzeko eguazten eta egue-
neko Jeopardy saioan bi txapel-
dunen aurka egin behar izan du: 
Ken Jennings eta Brad Rutter. 

Milioika lagunek jarraitu dute 
AEBetan gizakia vs makina borro-
ka eta azkenean Watson-ek esku-
ratu ditu sariaren 35.734 dolarrak. 
Jeninngsek kiroltasunez onartu 
zuen porrota: "Gure jaun berriei 
ongietorria" emanda. Anekdota 
edo bitxikeriaz aparte –IBMri 
publizitatea egiteaz gain–, espe-
rimentu horrek giza garunaren 
funtzionamenduaren zenbait pro-
blema ulertzeko balioko du; bes-
teak beste, prozesu linguistikoak 
azaltzeko.

neuronak vs terabitak: 
makina txapeldun
ibmren ordenagailu batek bi gizaki garaitu ditu 
jeopardi telebista saio egunean  

JON bErEZIbAr  |  arrasate

Eguaztenean aurkeztu zuten 
Metaposta Arabako Parke Tek-
nologikoan. Posta zerbitzua eta 
gordailu digital seguru eta doa-
koa eskaintzen dira Metapostan 
(www.metaposta.com) eta Mon-
dragon  Ta ldea ,  e rakunde 
publioekin eta beste zenbait 
enpresarekin batera, egitas-
moaren partaide da. 

Posta-kutxa eta gordailua 
Posta-kutxa birtuala da Meta-
posta eta bertarako helaraziko 
zaizkio erabiltzaileari berak 

aukeratutako erakunde eta zer-
bitzuen jakinarazpenak (argia-
ren faktura, banketxeko oharrak, 
udal eta aldundien gutunak...). 
Horrez gain, gordailu funtzioa 
izango du; izan ere, erabiltzai-
leak bertara kargatu ahal izan-
go ditu agiri garrantzitsuak 
(etxearen eskriturak eta jaiotza 
partidak, esate baterako). Sina-
dura elektronikoari esker balio 
ofiziala izango dute aipatutako 
agiri horiek. Metaposta Dani-
markan orain 9 urte hasitako 
e-Boks zerbitzuaren arrakastan 
oinarritzen da.

agirien gordailu birtuala bizi 
osorako doan metapostan
erabiltzaileak aurrez erabakitako gutunak jaso eta 
agiri garrantzitsuak gorde ahalko ditu

Nokiak Microsoftekin bat egin 
du, eta mugikorretan Windows 
Phone 7 sistema eragilea eza-
rriko duela iragarri. Komu-
nikazio-teknologien esparru-
ko aliantzarik indartsueneta-
koa izango da. Hala ere, 
bategite horren lehen onura-
dun moduan Apple etxea 
ikusten dute aditu askok. 
Nokiak Android adoptatuko 
balu, Google-en sistema asko 
hedatuko litzateke. Lehia 
hirutara da orain: Apple-en 
iOS, Google-en Android eta 
Windows Phone 7 (WP7).

Windowsen sistema 
eragilea izango dute 
nokiaren mugikorrek

Aurkeztu berri duten Honey-
comb plataforman txertatuta 
joango litzateke musika des-
kargatzeko denda. Sistema 
horrekin, dagoeneko liburu, 
mapa eta bideoekin eskaintzen 
duen deskarga zerbitzua osa-
tuko du Google-ek. Jo-puntu 
argi moduan Apple-en iTunes 
ezaguna dute Google-ekoek. 
Dagoeneko Apple-ek 10.000 
milioi abesti dauzka salduak, 
azken estimazioen arabera, 
eta zerbitzu errentagarria 
dela frogatu dute. 

itunes-en antzeko 
musika denda birtuala 
gertatzen dabil google

Eguen gauean hasi zuen txan-
txa Josu Lezameta blogariak 
Twitterren; txantxa moda 
bihurtu, eta ehunka erabil-
tzaile jarri zituen ea nork 
asmatuko euskarazko esamol-
de, kantuen hitz, atsotitz edo 
dena delakoen esanahiaren 
eraldaketa sexuala edo aldae-
rarik maltzurrena. Umapen 
dagoeneko termino nagusia 
da eta Espainian trending 
topic.

'#euskalporn' gakoak 
twitter konkistatu 
zuen astea

Proiektuaren garapenean  isea 
enpresak ere hartu du parte. oro-
bengoa  arrasatearra arduratu da 
partaide eta erakunde ezberdinen 
arteko harremanen zuzendaritzaz.
Ze ahalmen izango du zerbi-
tzuak?
jaurlaritzako bunkerretan daude 
metapostako zerbitzariak. 21 zer-
bitzari daude zuntz optikoz konek-
tatuta. ahalmen handiko zerbitza-
riak dira, ze, batetik, orduko 100.000 
gutun kudea baititzakete; hau da, 
euskadin sortzen den gutun kopu-
rua da hori. zerbitzua, gainera, 24 
orduetan izango da erabilgarria.
Zerbitzua martxan egonda, era-

kunde gutun-igorleekin hitzar-
menak egiten hasi zarete?
inguruko banketxe nagusiekin egi-
nak dauzkagu eta baita iberdrola, 
naturgas, lagun aro, eroski eta 
euskaltelekin. dokumentazioa 
sortzerakoan pisu handien dute-
nekin egon gara dagoeneko.
mugarik ipiniko diezue erabil-
tzaileei?
metapostaren helburua da bizitzan 
benetan garrantzitsuak diren doku-
mentuak gordetzea. 100 mega da 
muga. danimarkako esperientzia-
tik dakigu bertako herritarrek urtean 
hiru edo lau dokumentu garrantzi-
tsu igotzen dituztela gordailura. 

baina, hala ere, Kixotea ez badugu 
100 aldiz igotzen, ez dugu muga 
hori gaindituko. 100 megarekin 
gure bizitzan garrantzia izan deza-
keten agiri guztiak kabitzen dira 
eta hori doan egin ahal izango. 
nahi beste argazki eta bideo igo-
tzeko ez, baina agiriak gordetzeko 
ahalmena sobera du zerbitzuak, 
eta, gainera, bizi osorako.

"Bizitzan benetan garrantzitsuak diren 
dokumentuen gordailua da, doan"

AITOR OROBENGOA | isea (mondraGon taldea)

Aitor Orobengoa.  |   jon berezibar
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ASTELEHENA, 21

iban letamendi eus-
kal Herriko mendiko 
eskiko txapeldun oña-
tiarrarekin izango gara 
kirol kontuez berbe-
tan.

iban 
letamendirekin
20:45

13:15 marrazki bizidunak

13:35 kantari 

14:15 berbetan 

14:45 berriak 

15:15 Lamien artean

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, 22

jasone mendizabal 
topaguneako zuzen-
daria xxi. mendeko 
euskaldunon elkarteak 
egingo duen kongre-
suaz ariko da. 

elkarrizketa 
'magazinea'-n
19:45

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, 23

julen iriondoren gida-
ritzapean, sorturen 
legalizazioaz eta nafa-
rroa bairi buruz hitz 
egingo dute, besteak 
beste.

Politika kontuak 
'tertulia'-n
20:45

13:15 marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:00 Harmailatik 

15:45 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 Lamien artean 

EguENA, 24

d o w n  s i n d r o m e a 
duten pertsonengana 
hurbiltzen lagunduko 
d u e n  a n t ze r k i a r i 
buruzkoak jasoko ditu-
gu.

'etzi' ikuskizuna 
mintzagai
22:15

13:15 marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 Onein 

14:45 berriak 

15:10 Nire Herria 

15:35 bi tartean 

16:30 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, 25

danbakako azkeneko 
edizioko irabazlearen 
eta talde gonbidatua-
ren kontzertuak eskai-
niko ditugu, emanal-
diekin gozatzeko.

xarma eta atom 
rhumba
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 

33:45 goiena magazinea

ARRASATE IRRATIAGOIENA TELEBISTA

E
ntzun dudanez, zapping 
praktikaren azken 
egunak bizitzen ari 
gara; izan ere, hain-

beste telebista kate edukiko 
ditugu aukeran laster, ezen, 
denbora galtze izugarria izan-
go da katez kate dantzan ari-
tzea, dagoenari erreparatzerik 
ere ez diogu izango-eta.

Kalitate eta kantitate hitzen 
arteko amildegiaz hitz egin 
nuen aurreko baten, eta den-
bora galtze horri lotuta aipa-
tu gura nituzke berriz ere. 
Kalitatez ona eta kantitatez 
ugaria litzatekeen telebista 
eskaintza baten ez al genuke 
zappingik egingo? Denbora-
pasa gustukoenetakoa izango 
litzateke; niretzat, behintzat.

Tamalez, CNN+en itxierak 
kalitate-kantitate binomioari 
eragin zion hausturatik ez da 
sendatu telebista. Telecincoren 
akziodunek Cuatroren emisio 
esparrua erostea erabaki zute-
nean, entzun genuen CNN+ek 
edukiko zuela ordezko zintzo 
bat. Horren ordez, Gran Her-
mano-ko txorimaloen komeriak 
nozitu behar ditugu 24 
orduz.

Audientzia emaitzek, ordea, 
aditzera ematen dute ez dela 
inor CNN+ kateaz gogora-
tzen. 

Bada, entzun dudanez, 
zapping praktikaren azken 
egunak bizitzen ari gara.

AmAIA PAVON
'twitter.com/
amaiapavon'

Zappingaren 
azken hasperena

t e l e - b e g i

Kooltur Ostegunak egitasmoa-
ren barruan, eguenean Niños 
Velcro Madrilgo hip-hop tal-
dea ikusteko sarrerak zozke-
tatuko ditugu. Kontzertua 
Arrasateko gaztetxean izango 
da. Bi bide daude: 943 25 05 
05 telefonora deituta edo irra-
tia@goiena.com helbidera 
idatzita.

madrilgo hip-hop    
talde baten 
kontzerturako sarrerak

Astea ondo hasteko, igo zaitez 
Arrasate Irratiko autobusera. 
10:30etik 11:30ak arte zuzenean 
izango gara  107.7an eguneko 
albisteen berri ematen eta 
protagonistekin berba egiten. 
Horretarako, mikrofonoetan 
izango ditugu Aitziber Aran-
buruzabala eta Oihana Elor-
tza.

'igo autobusera' 
astelehenetik 
egubakoitzera

Aste honetan jorratuko ditu-
gu gaien artean Arrasateko 
Merke Merkaua egongo da. 
Aurten, gainera, inoiz baino 
saltoki gehiago egongo dira: 
30, zehazki. Bestalde, Fermin 
Lezeta basozaina ere izango 
dugu Arrasate Irraiko uhine-
tan eta basoen osasunaz jar-
dungo dugu harekin. Hori eta 
gehiago, 107.7an.

merke merkaua eta 
basoak hizpide, 
besteak beste

t e l e -a l b i s t e a k

AmAIA tXINtXUrrEtA  |  arrasate

Astelehenetik egubakoitzera 
emititzen dugun Magazinea saioa  
berrikuntzekin dator; egitura 
eta atal berrituak izango ditu 
astelehenetik aurrera. Besteak 
beste, leku zabalagoa hartuko 
dute teknologia berriek, ama-
raunak, bideo-iritziek, kulturak 
eta lehiaketak.

Teknologia berriak eta sarea
Astelehen, martitzen eta eguaz-
tenetan Interneten eta ikus-en-
tzunezkoetan oihartzuna izan 
duten albisteak jorratuko dituz-

te Maider Arregi eta Usoa Agirre 
kazetariek. Egun horietan, sarean 
zeresana ematen ari diren gaiak 
aukeratuko dituzte eta horiei 
buruz hitz egingo dute. Beraz, 
eguneko puntua emango diote 
Magazinea saioari han-hemenka 
eragina izan duten albisteek. 

Nazioarteko bideo-iritziak
Orain arte bezala, egunero-egu-
nero hainbat profiletako pertso-
nen bideo-iritziak entzuteko 
aukera ere izango dugu. Baina, 
berrikuntza modura, martitze-
netan haratago joango gara iri-

tzi bila; nazioartera, zehazki. 
Atzerrian ditugun debagoienda-
rrekin bat egingo dugu albisteren 
bat eurenean nola jaso den jaki-
teko, hango albisteren baten 
berri emateko edo hemengo noti-
ziak han nola ikusten diren jaki-
teko.

lehiaketak denbora luzeagoa
Eguenetan izaten dugun lehia-
ketak tarte zabalagoa hartuko 
du, eta, ondorioz, ikus-entzuleek 
aukera gehiago izango dituzte 
sariren bat eskuratzeko. Aste 
honetako sari nagusia argazki 
kamera digital bat da, baina sari 
gehiago ere egongo dira.

Kulturak toki zabalagoa
Egubakoitzetan, berriz, kultura 
luze eta zabal jorratuko dugu. 
Asteburuko hitzorduei begira jarri-
ko gara eta musika taldeetako eta 
antzerkietako protagonistekin hitz 
egingo dugu, adibidez.

Gainera, bizitza digitalaren 
eta teknologia digitalen gaineko 
albisteez eta Internetez jardun-
go du Jon Berezibar kazeta-
riak.

berrikuntzekin dator 
'magazinea', 
gaurtik aurrera
teknologia berriek eta sareak leku berezia izango 
dute gaurtik aurrera 'magazinea'-n

Arritxu Barruso, Magazinea-ko aurkezlea.  |   Goiena

Atzerrian dauden 
debagoiendarren 
bideo-iritziak 
martitzenetan

kulturari toki 
zabalagoa emango 
diogu, 
egubakoitzetan
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ArrASATE
izaro soto acha
Otsailaren 24an, 6 urte. 
zorionak, printzesita. 
muxu handia etxekoen 
partetik.

ArETXAbALETA
aner zugasti
Otsailaren 25ean, 5 
urte. zorionak, Anertxo! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetze eguna. 
mila-mila patxo Eneko, 
aitatxo eta amatxoren 
partetik.

ArrASATE
Danel zabala muruamendiaraz
Otsailaren 24an, 2 urte. zorionak, pirata! Txokolatezko patxo handi bat Haizea, 
amatxo eta aitatxoren partetik.

ArETXAbALETA
aimar Diez castro
Otsailaren 24an, 4 urte. 
zorionak, pirata! 
Hamaika muxu gurasoen 
eta maialenen partetik. 
Eta noski, baita lagun 
guztion partetik ere. 
Ondo-ondo pasatu eta 
urte askotarako!

dEbAgOiENA
maren bruña gonzalez
Otsailaren 23an, 5 urte. 
zorionak, printzesa! 
Ondo pasatu eta muxu 
handi bat zure gurasoen 
partetik. maite zaitugu.

ArrASATE
aimar gomez martins
Otsailaren 23an, 6 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat etxeko guztien 
partetik. Ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
Amatxoren muxu 
potolo-potolo bat!

ArrASATE
lander agirre osinaga
Otsailaren 23an, 6 urte. 
zorionak, mutikote! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
muxu handi bat etxekoen 
partetik.

bErgArA
ane alberdi sanz
Otsailaren 23an, 2 urte. zorionak eta muxu handi bat 
etxeko guztien partetik. Ondo-ondo pasatu zure 
egunean.

ArrASATE
garazi agirre osinaga
Otsailaren 23an, 6 urte. 
zorionak, pottola! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna. muxu handi bat 
etxekoen partetik.

ArAmAiO
izaro ezpeleta etxeberria
Otsailaren 22an, urtebete. zorionak, sorgintxo! 
Txokomarrubizko muxu handia! Amatxo, aitatxo eta 
Aratzen partetik.

ArETXAbALETA
ainhoa zubillaga garcia
Otsailaren 22an, 3 urte. zorionak, maitia! patxo 
handi-handi bat amama, aitaita eta izeba itxaroren 
partetik.

OñATi
aitziber aramburu
Otsailaren 22an, 32 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, guapisima! 
Ondo-ondo osapatu zure 
eguna eta muxu handi 
bat kuadrillakoen 
partetik. mua!

ANTzuOLA
ekhi cabo mundiñano
Otsailaren 22an, urtebete. zorionak eta patxo handi 
bat gure bihurri txikiarentzat. Ongi pasatu eguna. inar, 
aitatxo eta amatxo.

ArrASATE
felix ormaetxea 
goitana
Otsailaren 21ean, 72 
urte. zorionak, aitaita. 
Ondo pasatu zure eguna. 
muxu bat txokolatezkoa 
eta beste bat 
marrubizkoa. Etxekoen, 
eta bereziki, jon eta 
iraideren partetik.

OñATi
haizea frutos 
martinez
Otsailaren 21ean, 4 urte. 
zorionak, poxpolin! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna. Txokolatezko 
patxo handi-handia 
aitatxo eta amatxoren 
partetik.

bErgArA
eider moncayola
Otsailaren 21ean, 13 
urte beteko ditu Eiderrek. 
Etxeko danen partetik, 
zorionak eta ondo 
pasatu!

OñATi
june barrena bikuña
Otsailaren 21ean bi urte 
betetzen ditu. zorionak, 
printzesa! marrubizko 
patxo pila markel, Leire 
eta Eiderren partetik. pa!

 

bErgArA
iker Perez marzan
Otsailaren 19an, 2 urte. 
zorionak, txapeldun. 
Ondo pasatu zure 
egunean eta patxo pila 
bat amai, aita eta 
Naiaren partetik.

OñATi
iban eta aimar arregi
ibanek, otsailaren 19an, 36 urte eta Aimarrek 22an, 2 
urte. zorionak, bikote. Ondo-ondo pasatu zuen 
urtebetetze egunetan. patxo potolo-potolua familixa 
danan eta batez be amatxoren partetik.

ArrASATE
Danel gonzalo maria
Otsailaren 18an, 4 urte. 
zorionak, maitia! muxu 
handi bat aita, ama eta 
Anderren partetik.

ANTzuOLA
jabier gastañaga
Otsailaren 18an, 39 urte. Aita jabier eta Sor Sorpresa 
(gonak altzatu eta... sorpresa!). zorionak, jabi, 
familiakoen partetik.

ArrASATE
alaitz barrutia 
ezpeleta
Otsailaren 17an, 10 urte. 
zure lehenengo 
hamarkada! zorionak eta 
ondo pasatu! Ama, aita 
eta uxueren partetik.

 

OñATi
alazne irazabal
Otsailaren 16an, 
urtebetetzea. zorionak, 
guapixima! Ondo-ondo 
pasatu eguna eta muxu 
handi bat familixakuen 
partetik.

 

ArrASATE
irati ayesa 
ibaibarriaga
Otsailaren 15ean, 4 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat etxeko guztien 
partetik. Ondo-ondo 
pasatu zure eguna.

ArrASATE
manex ayesa 
ibaibarriaga
Otsailaren 15ean, 4 urte. 
zorionak, manex! Etxeko 
guztien partetik eta egun 
zoriontsua pasa ezazu 
zure urtebetetze 
egunean.

z O R i O n  ag u R R a k

OñATi
enaitz arregi 
markuleta
Otsailaren 20an, 6 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, Enaitz! Xiup, 
txirristan behera! 
belarritik egingo dizugu 
tira etxeko danok, eta 
baita laguntxoek ere! pa, 
pa eta pa amatxo, 
aitatxo, Haizea eta 
Amaiurren partetik.

ArrASATE
camila eta Daniel bonilla
Camilak otsailaren 17an, 2 urte bete zituen eta 
danielek 26an, 4 beteko ditu. besarkada eta patxo 
handia guraso eta anaia Alejandroren partetik. jainkoak 
bedeinka ditzala.

ESkOriATzA
joseba gabilondo
Otsailaren 16an, 27 urte. 
Txorixonak! Eta txistorra 
hobiak! katxiburuen 
partetik. 
mostatxuandako gillette 
fussiona gure kontu, 
zeuk atara karteria ondo 
beteta, elegante 
zelebraukou eta!

zorionak!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
Hiru bide dituzu gOiENAren bidez zoriontzeko:

internet  
Sar zaitez goiena.net atariko zorion agurren tartean sartu. 
Aukeratu zein herritan gehitu nahi duzun eta eskatzen diren datuak bete.
Posta elektronikoa 
mezu bat bidali zorionagurrak@goiena.com helbidera, adieraziz: 
izen abizenak, herria eta nahi duzun testua.
ordezkaritzak
Etor zaitez gOiENAko ordezkaritza batera.

egubakoitz 11:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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esker ona

Arrasaten hil zen 2011ko otsailaren 14an, 79 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko otsailaren 21ean.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

rosario 
Agirregomezkorta Arregi

ekain kortabarria gonzalez 

arrasate 2,790 kilo. otsailaren 11. Gurasoak: 
maite eta ander. argazkian,  ekain jaioberria 
gurasoekin.

elene kortabarria aranzabal 

arrasate. 3,310kilo. otsailaren 14a. Gura-
soak: ainhoa eta txema. argazkian,  elene 
aita eta amarekin.

oihana uribarren Walerjanczyk 

oñati 3,100kilo. otsailaren 16a. Gurasoak: 
marzena maria eta Haritz. argazkian,  oiha-
na gurasoekin.

kepa oses egaña 

oñati 3,740 kilo. otsailaren 13a. Gurasoak: 
tania eta tarsicio. argazkian,  kepa jaiobe-
rria amarekin.

itzal mugika carrillo 

bergara. 3,550kilo. otsailaren 15a. Gura-
soak: Paloma eta aitzol. argazkian,  umea 
gurasoekin.

oier eta aritz Vazquez cordero 

arrasate 2,720 eta 2,920kilo. otsailaren 
16a. Gurasoak: ines eta Gorka. argazkian,  
oier, aritz, aita eta ama.

amane agiriano arregi 

oñati 3,980kilo. otsailaren 13a. Gurasoak: 
nerea eta aitor. argazkian,  umea osaba 
alberto eta izeba laurarekin.

ines egizabal barrachina 

elgeta. 2,810kilo. otsailaren 14a. Gurasoak: 
marta eta iñaki. argazkian, jaioberria gura-
soekin.

laia iruarrizaga cerezo 

igorre 3,750kilo. otsailaren 16a. Gurasoak: 
irantzu eta joseba. argazkian,  jaioberria 
gurasoekin.

j a i O ta kO a k

Lazarraga 4  OÑATI 943 08 23 32

BABESLEA

Eskelaren prezioa: 126  euro.
Egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero, 169 euro.
goiena: astero, 34.000 irakurle (CIes) gipuzkoan.

gOIeNAN esKelA jArtZeKO 
DeItU egUeN egUerDIA BAINO leHeN: 943 25 05 05.
eDO ZAtOZ OrDeZKArItZA BAterA*.

ArrAsAte 
goiena: Otalora lizentziaduna 31. 
943 25 05 05. 
BergArA
goiena: ibarra kalea 6. 
943 25 05 05.
OñAtI
biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 
943 78 10 65.
AretxABAletA
goiena: durana 11. 
943 79 86 21. 
edo: basabe poligonoa EO5. 
943 25 05 05.
ArAMAIO
kintelena janaridenda: Nardeaga 11. 
945 44 50 22.
elgetA 
ugari janari denda: Andra mari plaza 2. 
943 76 80 98.
ANtZUOlA: 
itzar liburu denda: kalebarren 1. 
943 76 60 62.
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a s t e l e h e n e k o a

Gaur, astelehena, euria txikia 
goizez, eta barra-barra arra-
tsaldean. Haizea, ahul.
euskalmet.net

max. 13º

min. 6º

e g u R a l d i a

andoni egaña ogibidez bertsolaria, 1961ean jaiotako zarauztar honek badaki zer den munduan 
txapela buruan duela ibiltzea, halaxe egin zuen-eta hamasei urtez. |  tXOmIN mADINA 

"sakelako barik bizi izatea posible da; niretzat, ezinbestekoa"

lexuri doyaGe

h a m a R R e kO a

lEHENDAKARIA BANINTZ

"Dimititu egingo nuke"
"Gaur egun dimititu egingo nuke. Politika erabakiak hartzearen 
artea da eta iruditzen zait egungo lehendakaria ez dabilela erabaki 
egokiak hartzen; hainbeste langabe dagoen herrialdean erabakiak 
ez daude ondo hartuta. Eta lehendakaria neu baldin banintz ere, ez 
dut uste erabakiak hartzeko ona izango nintzatekeenik".

1. Neguak gogorragoak dira txa-
pela erantzi zenuenetik?
Ez, berdintsuak dira. Buru gai-
nean bai, hor sentitzen dut hotz 
handiagoa, baina ile faltagatik 
da hori.

2. gazteek irudi modernoa eka-
rri dute bertso mundura... geratzen 
da taburik bertsolaritzan?
Geratuko da, beti izaten dira 
tabuak. Gertatzen dena da zenbat 
eta hurbilago egon, orduan eta 
gutxiago ikusten direla. Urrutia-
gotik hobeto ikusiko dituzte gure 
tabuak, gure lotsak eta gure esa-
nezinak.

3. Oholtza gainean zaude bertsoa 
botatzen eta ikusle batek aharrau-
si egiten du. Zer egin halakoetan?
Lanean segi; mila kontugatik 
izan daiteke aharrausia: lo gutxi 
egin duelako gauean, akaso geu 
ez garelako ongi ari... Lanean 
segi eta zerbait irtengo da.

4. Zein bertsolarirekin joango 
zinateke oporretan?
Askorekin... Bat aukeratzekotan 
Jon Maia aukeratuko nuke, ondo 
pasatuko genuke. Bertsolarien 
artean lagun asko eta onak 
ditut.

5. Euskalduna izan eta bertsoak 
gustatzen ez zaizkionari zerbait 
gertatzen zaio?
Ez, ezer ere ez, oso naturala iru-
ditzen zait. Ni neu euskalduna 
naiz eta opera ez zait gustatzen. 
Batak ez du bestearekin zeriku-
sirik.

6. Imajinatzen duzu bertsolariak 
protagonista diren OT erako pro-
grama bat?
Bertsolariak ez, baina akaso ber-
tso-eskola bai; betiere, helburu 
pedagogikoekin. OT tarte batzuk 
ikusten nituen lehen, eta epai-
mahaiaren eta irakasleen azal-
penak interesgarriak iruditzen 
zitzaizkidan.

7. bat-batean botatako bertso on 
batek edo luzaro landutako liburu 
arrakastatsuak, zeinek ematen du 
satisfazio handiagoa?
Biek, baina, akaso, nire iritziz, 
balio garrantzitsuagoa da lana-
rena eta saiatzearena; alde horre-
tatik, liburuak.

8. kostaldekoak izateak marka-
tu egiten du?
Bai, baina uste dut zarauztarrok 
ez garela oso kostaldekoak, ez 
garela oso marinel herrikoak. 

9. Ez duzu sakelakorik. Posible 
da egungo bizitzan horrela bizi iza-
tea?
Bai; niretzat, ezinbestekoa, gai-
nera. Egilea naiz, ez eragilea, eta 
sakelakoarekin desorekatuta 
egongo litzateke nire bizimodua. 
Baina puntual ibili behar duzu, 
ezin duzu lanik delegatu...

10. Nola daroazu tabakoaren 
legea?
Ondo, ni legeak errespetatzearen 
aldekoa naiz. Tabakoaren Legea-
ren aldekoa naiz, baina lege guz-
tiak zorroztasun berarekin apli-
katu beharko lirateke.

Batzuetan erraza da etorkizuna 
asmatzea: sekulako fama duen 
telesail bateko protagonista nera-
beak okerreko bidea hartzen du 
handitzean. Horixe da Miley Cyrus
-ekin gertatu dena... Aita orain 
damu da; hori bai, behin poltsi-
koak ondo bete ostean.  

''hannah montanak 
nire familia suntsitu 
zuen; ahal banu, dena 
ezabatuko nuke''

'GQ' aldizkariab i l lY  r aY  cY r u s   |   m i L E Y  C Y r u S - E N  A i TA

a h O b e R O

monarkia, baita 
intimitatean ere 
Ez tazak, ezta pastak ere: kondoiak 
etorkizuneko Ingalaterrako erre-
ge-erreginen ezkontzaren oroi-
garri moduan. Hoberik bai?
'www.nopuedocreer.com'

a i ,  e n e !

Izaten dira liburuak toki 
batzuk ezagutzeko gogoa 
pizten dizutenak, ba horie-

tako bat da Fermin Etxegoienen 
Autokarabana nobela. Bilbora 
joaten naizen hurrengoan, ez 
dut Guggenheimeko kolunpioak 
ikusi gabe alde egin nahi. Ele-
berriko protagonistari hain-
beste burukomin ekarri zizkion 
kolunpio modernoa bereziki.  

Baina nobelan aipatzen diren 
tokiak gehiago dira, eta horie-
tako asko Oñatin daude. Baila-
rako Mankomunitateak turis-
moa erakartzeko ateratzen 
dituen liburuxketan Autokara-
bana aipatzea puntada bat izan 
daiteke. Bidaien literatura ize-
neko generoaren baitan koka 
daiteke. Ahaztu barik literatur 
sari garrantzitsu bat eskuratu 
duela, eta guk ez badugu sinis-
ten, nork sinistu! 

Imajina dezaket Autoka-
rabana-n oinarritutako bisita 
gidatu bat Oñatin. Ulma Erai-
kuntzatik pasatzerakoan: 
"Begira, hemen lan egiten zuten 
protagonistek". Ondoren, Aran-
tzazura, narru polarren eta 
frantziskotarren sotanaren 
antzekotasunaz eztabaidatze-
ra (euskara planen debatea 
askotxo izan daiteke). Arra-
tsaldean, nola ez, zurito batzuk 
hartzera, Atraxkua taberna 
zein izan daitekeen asmatzeko 
(pena, ezingo genuke tabernan 
Malbororik erre). Eta gauean, 
dantzara. Oñatin, posible bai-
ta Elvis sentitu. Kar-kar-kar.

Ferminen 
'Autokarabana'

b i h a R a m u n a

mArIA
AgIrrE

Ane Remedios Sanchez
Ane Coranti Gabilondo

Ibargarai 35
20570 Bergara
Tel.: 943 25 24 40
sanefisioterapia@hotmail.es

fisioterapia zentroa

Gimnasia Abdominal Hipopresiboa (GAH)
Ezagutu ezazu zoru pelbikoa eta faja abdominala indartzeko gimnasia mota berria!
(Taldeak hilabetero osatzen dira eta klase indibidualak ere ematen ditugu)

Zoru pelbikoaren errehabilitazioa
LAGUN ARO eta Centro Médico Udalaitzen eskutik.


