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Adostasun zabalarekin onartu 
zuten txostena zapatuan Bilbon 
egindako lehen kongresuan. 87 
elkartek eta 206 pertsonek esku 
hartu zuten; Debagoieneko 
ordezkari ugarik, tartean. Eure-
tako hainbaten iritziak eta 
hausnarketak batu ditugu zen-
baki honetan.  |  4

euskaldunon elkarteek eragiten 
jarraitzeko konpromisoa berretsi dute 

Eskola kirolaren bitartez, kirol egokituak ezagutzeko aukera izan dute
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kirol egokitua,
uste baino nekezagoa

Egokitutako kiroletan ondo jokatzea ez dela hain samurra frogatu dute ibarreko neska-mutikoek; argazkian, saskibaloian gurpildun aulkietan.  |   JULIO CALLEJA

"errugbiak poztasun 
asko eman dizkit; 
kirola baino gehiago 
bizitzeko modua da" 
ander heriz | Errugbi jokalaria  |  27
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Ikasleak lanaren bidez lanerako 
prestatzen eta ikasketekin jarrai-
tzeko laguntzen diharduen koope-
ratiba bat badaukagu Debagoie-
nean. Mondragon Korporazioko 
Alecop kooperatiba da, ikasleek 
osatzen duten kooperatiba. 45 urte-
ko historia dauka eta 11.000 lagu-
netik gora izan dira bertako ikas-
le-bazkide, eta arduradunek ez 
dute antzeko iniziatibaren berririk. 
Alecop bere burua berritzen joan 
da denbora pasatu ahala; Bolonia-
ko hezkuntza-printzipio berriei 
aurrea ere hartu zien, eta ikasleen 
konpetentzia pertsonaletan arreta 
berezia jartzen du. Horrez gain, 
gaur egungo premiei egokitutako 
proiektuak lantzen ditu.

Oinarrian, sorrerako bi hel-
buru haiek ditu Alecop-ek: ikas-
leei prestakuntza integral bat 
eman, ikastetxean eureganatzen 
dutenaren osagarri gisa; eta, bes-
tetik, ikasketak ordaintzen lagun-
tzea, diru-sarrera bat ziurtatuz. 
Horretarako, ikasleek egun erdiz 
euren ikasketak egiten dituzte, 
eta beste erdian, ikasketekin lotu-
ra duten lanpostu bat dute, gehie-
nek Alecop-etik kanpo, baina 
baita barruan ere.

Arduradunek Alecop gehiago 
ezagutarazi nahi dute, izan ere, 
krisialdi garai hauetan, uste dute 
ikasle zein enpresendako berezi-
ki interesgarria dela. Alecop-eko 
training manager edo Formazio 
arduradun Koldo Etxezarretaren 
hitzetan, "krisiarekin, koopera-
tibetan lan egiteko aukera gutxia-
go dago, eta ikasle gehiago dabil-
tza izena ematen Alecop-en sar-
tzeko, eta informazio eskaera 
gehiago dituzte gurekin lan egiten 
duten hezkuntza zentroek". Eta 
enpresek, bestetik, abantaila asko 
dituzte Alecop-eko ikasle-bazkideak 
hartzen badituzte: epe luzeko 
laguntza kualifikatua, enpresaren 
etorkizunera begira ikasleak eza-
gutzeko aukera, edo denbora fal-

tagatik martxan ipini ezin izan 
dituzten proiektuei ekitea, beste 
batzuen artean.

Eskubide osoko bazkideak 
Alecop-en funtsa ikasle-bazkideak 
dira. Oraingo ikasturtean, 300 
daude. Bazkide kooperatibistak 
dira, eskubide osoz, eta sozietate
-kondratua dute: kapitala ipintzen 
dute, interesak jasotzen dituzte, 
erabaki-organu guztietan daude… 
Euren bazkidetzak irauten du 
ikasketek irauten duten adina. 
Ikasle-bazkide izateko, Alecopekin 
hitzarmena duen ikastetxe batean 
matrikulatuta egon behar da. 
Etxezarretak esaten digunez, 
"horiek dira Debagoieneko ikas-
tetxeak, batetik, eta hor daude 
Mondragon Unibertsitatea, Are-
txabaleta Institutua, Arizmendi 
ikastola, Miguel Altuna edo Oña-
tiko Institutua; eta, bestetik, Mon-
dragon Korporazioko ikastetxeak, 
bailaratik kanpokoak ere bai".

Euren ikastetxean Alecop-en 
proiektuan sartzeko izena eman 
behar du ikasleak, hortaz. Alecop
-ek aukeraketa prozesu bat egiten 
du hautagaien artean.

"Balio dugula erakusten dugu"
Hautaketa prozesua arrakastaz 
pasatu zuen 300 ikasle-bazkide 
horietariko bat da Josu Lopez 
arrasatearra. Ingeniaritza infor-
matikoa ikasten du, eta arlo horre-
tan lan egiten du Alecopen bertan. 
Laster hiru urte emango ditu 

Alecop-eko ikasle-bazkide moduan. 
Berak, arrasatear moduan, beti-
danik ezagutzen zuen Alecop. 
Biltokian hasi zen lanean, baina 
orain, bere ikasketekin lotura 
handia duen lana egiten du: sare 
sozialak kudeatzen lan egiten du. 
Alecop-en sare sozial bat ere era-
maten du, Alecoperos izenekoa 
(www.atekoalecop.es/alecoperos), 
Alecop-eko ikasle-bazkide izan 
direnek argazkiak, oroitzapenak… 
partekatu ditzaten.

Lopezek "ondo" darama ikas-
ketak eta lana, dena batera egitea; 
iaz arte, Mondran jokatzea ere 
bateratu beharra izan zuen, eta 
hala ere ondo moldatu zen. Hau 
esaten digu: "Esperientzia abe-
rasgarria da Alecopen ibiltzea; 
profesional moduan garatzen gara, 
balio dugula erakusteko aukera 
ematen digu, eta enpresek ere 
ikus dezakete balio handiko ikas-
leak daudela".

Informatikan dihardu ere 
Javier Sierrak: "Hiru urte daramat 
Alecopen, eta asko ikasi dut. 
Zalantzaren bat izan dudanean, 
beti laguntzeko gertu izan ditut 
ingurukoak. Bestalde, unibertsi-
tatean ikasten dugunak beti ez 
da lotuta egoten gero enpresan 
egin behar izango dugunarekin, 
baina hemen ikasi dudan guztia 
aplikatzen da lanean", esaten digu. 
Onartzen du "gogorra" izan dai-
tekeela ikasi eta lan egin behar 
izatea, baina, bere ustez, gakoa 
da gauza bakoitzerako "denbora 
bat hartzea: ikasteko, lanerako, 
lagunekin egoteko…"

Hezkuntza arloko negozioa
Alecop-en helburu nagusia sozia-
la da, baina beste edozein enpre-
saren moduko jarduera egiten 
du. Hala, batetik, kablegintza 
negozioa du, 60-70eko hamarka-
detan hasitakoa eta gaur egun 
ere jarraitzen duena. Baina bere 
negozio garrantzitsuena beste bat 
da: hezkuntzarako materiala, 

edukiak eta trebeziak sortzea. 
Koldo Etxezarretak azaltzen diz-
kigu azkenaldian dituzten lan eta 
proiektu batzuk: "Gure hezkuntza 
materiala ikastetxe teknikoeta-
rako da; adibidez, Ingeniaritza 
eskoletarako, Lanbide Heziketa 
eskoletarako… Baina eboluzio 
bat ere egon da: lehen materiala 
bakarrik egiten bagenuen, gero 
metodologia, material horrekin 
zer egin gehitu genion. Gaur egun, 

dena lantzen dugu, arlo pedago-
giko osoa: ikasgaiak curriculu-
mean sartzea, irakasleak presta-
tzea, materiala eta material hori 
nola erabiltzea…"

Materiala prestatzen lan egi-
ten du Oscar Espino zumaiarrak, 
Alecopen muntaketa-gunean. 
Berak urtebete darama ikasle-
bazkide moduan: "Ikastetxean 
izan nuen Alecopen berri eta, 
nire burua nahiko libre ikusten 

Ikasleek ikasi eta lan egiten dute alecop-en bidez

Misioa da ikasleak lan mundurako prestatzea

alecop ikasleen 
kooperatiba 
bezalakorik ez 
dago munduan!

Arrasatearrei ikasten jarrai zezaten 
lagundu gura zien Arizmendiarrietak 

Arrasate inguruan, 60ko hamarkada erdialdean, arazo 
ekonomikoak zirela-eta, ikasle askok ezin zuten hezkuntza maila 
guztietan ikasi, eta Lanbide Ikastetxean ikasten zuten laurdenek 
ere ezin zuten bukatu. Jose Mari Arizmendiarrietaren kezka zen 
ikasle horiek ikasten jarraitzeko baliabide ekonomikoak lor zitzaten, 
eta era berean, "heziketa aukerak eta lanaren mendekotasuna 
sozializatzea" beharrezko ikusi zuen. Hortik sortu zen 
Departamento Industrial Escolar (DIE) zelakoa, Arrasateko Lanbide 
Heziketa ikastetxean. Hasierako kideak izan ziren lau 
Galdaragintza ikasle eta irakasle bat. Eskolako eraikin berriak 
Iturripen eraikitzen lagundu zuten.

1965ean, Alecoop (Actividad Laboral Escolar Cooperativa) izena 
jarri zioten DIEri, eta gaur egunera arte izan dituen helburuak definitu 
zituzten. 1966an, Alecoop-ek kooperatiba izateko baimena jaso 
zuen. 1978az geroztik, hezkuntza eta instalazio elektrikoen arloetan 
dihardu produktuak egiten eta zerbitzuak saltzen.

datua

Alecop-en 45 urteetan, 
10.000 ikasle-bazkidetik gora 
izan ditu. Aurten, 300 ditu.

10.000
Ikasle

Ane Vitoria harreragilea da iraila ezkero.  |   leIre kortabarrIa

Josu Lopezek sare sozialak kudeatzen ditu.  |   leIre kortabarrIa
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Oscar Espinok Diseinu Industriala ikasten du eta muntaia elektrikoak egiten ditu Alecop-en.  |   leire kortabarria

alecop-eko Formazio arduradun edo 
training managerra da koldo etxe-
zarreta.
gaur egun, zein da Alecop-en 
helburu nagusia?
bi helburu ditugu, baina gaur egun, 
batek garrantzi berezia du: ikasleak 
lanerako prestatzen ditugu, eta pres-
takuntza integrala ematen diegu, 
euren prestakuntza akademikoaren 
osagarri gisa. Gainera, sistema koo-
peratibo baten printzipioak, egitura, 
lan egiteko modua… ezagutzen has-
teko aukera ematen diegu. 

Gure beste helburua, betidanik, 
da ikasleei laguntzea euren ikasketak 
ordaintzen.
Ze plus eskaintzen die Alecop-ek 
bere ikasle-bazkideei, hezkuntza 
aldetik?
ikusi genuen zerbait egin behar genue-
la euren ikasketak modu estruktu-
ratuan aberasteko. konpetentziaren 
kontzeptuaz asko hitz egiten zen 
momentuan geunden, eta ikasleei 
horiek garatzen laguntzea erabaki 
genuen. konpetentziak lanean gara-
tzen dituzte; horren jarraipena egiten 
diegu; eta ebaluazioa ere egiten die-
gu. 

izan ere, konturatu ginen hori 
zela guk eman dezakegun gauza 
garrantzitsuena: ez trebezia teknikoak, 
horiek ikastetxean ikasten dituzte-
lako, baizik eta trebezia edo konpe-
tentzia pertsonalak, sozialak eta 
metodologikoak.
Horrez gain, beste edozein enpre-
sa bezalakoa zarete…
bai. helburu sozial bat dugu, eta gure 
misioa ikasleei lan mundura erraza-
go sartzeko bidea zabaltzea da, bai-
na horrez gain, bi negozio ditugu: 

hezkuntza materiala eta kableatua. 
Gure negozio nagusia da proiektu 
pedagogikoak egitea. hezkuntza 
materiala fabrikatzen hasi ginen, 
ikastetxe teknikoetara zuzenduta: 
automobilgintza, ingeniaritza edo 
lanbide heziketa ikastetxeetara. 
Gero, material horrekin zer egin, hau 
da, arlo metodologikoa ere lantzen 
hasi ginen, eta orain, arlo pedagogi-
ko osoa, irakasleen prestakuntza, 
curriculuma… dena lantzen dugu. 

berritasunak ere baditugu: hez-
kuntza proiektuak garatzeko talde 
berri bat sortu da, eta batez ere hego 
ameriketako merkatua lantzen ari 
da. bestetik, langileendako ikastaroak 
ere sortzen hasi gara. enpresetara 
eta langile autonomoengana ailega-
tu nahi dugu.
Alecop-en antzeko enpresarik 
ezagutzen duzu?
ez; gure kasua bezalakorik ez dut 
ezagutzen, ikasleek osatutako koo-
peratiba bat, ikasleoi lan aukera 
ematea misiotzat duena. kanpotik 
bisitak izaten ditugu, eta horiek ere 
esaten digute inon ez dutela antze-
korik ikusi.

Koldo Etxezarreta, Alecop-en.  |   l.k.

"Gure irakasgai garrantzitsuena 
trebezia pertsonalak dira"

koldo etxezarreta | Formazio arduraduna

Ane Vitoria harreragilea da iraila ezkero.  |   leire kortabarria Javier Sierrak webguneak kudeatzen ditu bere lanpostuan.  |   leire kortabarria

Josu Lopezek sare sozialak kudeatzen ditu.  |   leire kortabarria

nuenez,  izena ematea erabaki 
nuen. Lehenengo urtean oso espe-
rientzia ona izan nuen", diosku.

Oscar elektrizitate-muntatzai-
lea da Alecopen, eta Diseinu 
Industriala dabil ikasten. "Hemen 
lantzen dudanak badauka zeri-
kusia ikasgelan ikasten dudana-
rekin", esaten digu. 

Ikasleek badute askatasuna 
euren lan eta ikasketa eguna eurei 
komeni moduan antolatzeko; Osca-

rrek, adibidez, goizez lan egiten 
du eta arratsaldea ikasketendako 
gordetzen du. "Iaz ondo moldatu 
nintzen. Ea aurten ere horrela 
den! Oraingoz, ikasturtea nahiko 
ondo doa", komentatzen digu.

Alecop-en lantzen dutenak beti 
ez du halako zerikusi argia euren 
ikasketekin. Hori da Ane Vitoria 
arrasatearraren kasua. Bera hasi-
berrietako bat da: irailean hasi 
zen Alecop-en. Mondragon Uni-

bertsitatearen Huhezi fakultatean 
Ikus-entzunezko Komunikazioa 
ikasten du. Alecop-en harrera-
gile da, eta goizetan egiten du 
lan. "Nire lana da jendeari harre-
ra egitea, deiak pasatzea, bai 
kanpotik eta bai barruko deiak… 
Hemen lantzen dudanak ez dau-
ka zerikusi handirik nire ikas-
ketekin, baina jendearekin ego-
tera ohitzeko-eta balio dit. Izan 
ere, badakit ikasketak bukatzen 
ditudanean, nire lanean askota-
riko jendearekin egotea sarritan 
tokatuko zaidala", esaten digu.

Euren lana edozein izanda 
ere, ikasleak ez daude bakarrik: 
denek daukate monitore bat, eta 
euren lana gainbegiratzen du 
eta edozein momentutan lagun-
tzeko gertu dago.

Boloniarekin bat 
Boloniako irizpide berriekin bat 
egiten du Alecop-ek. Ez hori baka-
rrik; aurrea ere hartu zien. Mon-
dragon Unibertsitatearen Men-
deberri proiektua hasi zenean, 
Alecop-eko arduradunek ikusi 
zuten "bide onean" zihoazela. 

Bide horretatik, ikasleekin 
lantzeko konpetentzia edo trebezia 
sorta bat aukeratu zuten Alecop
-eko arduradunek: talde-lana, era-
bakiak hartzeko gaitasuna, laneko 
ikuspegi orokorra, lanean inpli-

kazioa, informazioa eta komuni-
kazioa, lanaren planifikazioa eta 
antolaketa, eta arazoei aurre egi-
teko bideratutako pentsamendua. 
Horiei beste bat gehitu zieten: 
garapen kooperatiboa. "Koopera-
tibako bazkideak direnez, eta Ale-
cop Mondragon Korporazioko kide 
izanda, kooperatibismoaren oina-
rriak, lan egiteko modua, antola-
keta… erakusten diegu. Jakina, 
hemen dauden bitartean ez dute 
ikasiko kooperatibismoaren gai-
neko den-dena, baina behintzat 
lehen harreman bat izango dute", 
esaten du Koldo Etxezarreta For-
mazio arduradunak.

Konpetentzia horiei modu 
askotara deitzen zaie –konpeten-
tzia pertsonalak, konpetentzia 
orokorrak, oinarrizko konpeten-
tziak…–; Alecop-en, zeharkako 
konpetentziak deitzen diete, lan-

gilearen lan-jarduera edo postua 
dena dela izanda ere, bere lan-
bizitza osoan behar izango ditue-
lako. Horiei garrantzi handia 
ematen diete: izan ere, gaur egun, 
lan munduan asko eskatzen eta 
estimatzen dira, eta heziketan 
behar adina ez direla lantzen 
uste dute Alecop-en. ATEKO 
deitzen diote konpetentzia horiek 
lantzeko prozesuari.

"Gauza asko ikasi ditut" 
Ikasle-bazkideak dira Alecop-eko 
protagonista nagusiak. Pozik 
dabiltza gaur egungoak, eta baita 
lehengoak ere. Alecop-ek bere 
ikasle ohien zenbait mezu batu 
ditu: "Enpresa bat zer den ezagu-
tu dut eta hezten lagundu dit"; 
"Gehien gustatu zaidana pertso-
nekin izandako harremanak izan 
dira, batez ere beste ikasleekin 
izandakoa"; "Nire ustez, lortu 
dudan esperientzia etorkizuneko 
lanetan oso baliagarria izango 
da"; "Eskaini didaten autonomia 
eta konfiantza eskertzen ditut, 
nahiz eta hasieran gustukoa ez 
izan"; "Presio handirik sentitu 
barik, gauza asko ikasi ditut; 
ikaslea naizela kontuan hartzen 
da"; edo "Monitoreen papera oso 
garrantzitsua da. Klasean eraku-
tsi ezin dizkidaten gauzak eraku-
tsi dizkidate".

Energia eragingarritasun 'on line' 
ikastaro bat, Alecop-en laguntzarekin

FNeNERGIA energia-soluzio enpresak, Alecop-en hezkuntza 
soluzioen sailaren laguntzarekin, Eraikinaren Inguruneko Energia 
Eragingarritasun on line ikastaroa antolatu berri du. Lehenengo 
aldiz antolatzen du energia eragingarritasun enpresa batek halako 
ikastaro bat. Instalatzaileei, eraikuntzako profesionalei, arkitektoei 
eta administrazioko teknikariei bereziki zuzenduta dago.

Ikastaroa on line izango da, baina tutorearekin. 120 ordukoa 
izango da, ikasleak bere denbora bere kabuz kudeatu dezan. Kanpus 
birtual bat izango da, eta energia eragingarritasuneko eta energia 
berriztagarrietako tutoreek lagunduko diote ikasleari. 

Eraikinak egiteko eta berritzeko prozesuetan energia modu 
eragingarrian kudeatzeko moduak baloratu, proposatu eta 
bultzatzen ikasiko dute ikasleek; adibidez, eraikinaren inguruan, 
argiztapen instalazioan edo girotze-instalazioan. 

Informazio gehiago eska daiteke www.fnenergia.com 
webgunean edo doako 900 90 04 92 telefono zenbakian.

esanak

"Alecop-en 
ikasi dudan 
guztiak balio dit 
lanerako" 

j av i e r  s i e r r a   |   i k a s l e - b a z k i d e a
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Joxe mari muxika 
aeD-ko kiDea

elena laka
abokatua

eneko barberena 
txatxilipurDiko zuzenDaria

Jasone mendizabal 
topaguneko zuzenDaria

iban arantzabal 
goibekokaleko kiDea

"Balorazio oso ona egiten dut. 
Aberatsa eta dotorea izan zen 
kongresua. Etorkizunerako ildoak 
finkatu ziren. Mugimendu 
izaeraren barruan, eraginez egin 
behar dugu lan. Eragitea 
hezitzailea da eta ez da erraza. 
Norberak, lan bat egitea errazagoa 
da besteei lana eragitea baino. 
Ideia hori asko indartu zen eta 
mugimendu sozialarekin lotura 
handia dauka, eragina zuzenagoa 
delako.Hausnarketa horrek ere 
indarra eman dio. Txostena iritzi 
bilduma handi bat da. Bigarren 
etapan lantzeko lanak markatuta, 
seinalatuta geratu ziren".

"Kongresuko giro ona eta 
partaidetza handia azpimarratu 
behar da. Mugimendu indartsua 
eta dinamikoa behar dugu aurrera 
egiteko. Gogotsu dago jendea. 
Emendakinik ez zen egon 
biltzarrean, baina izandako 
ekarpenak modu oso positiboan 
hartu ziren; guztiei erantzun 
zitzaien. Urtebeteko lanaren 
ostean, jendea ilusionatuta eta 
pozik ikusi dut. Txosten horrek 
lana ekarriko du denondako, halaxe 
esan du Karmen Irizarrek ere. 
Transmisio hutsa ez da nahikoa, 
motibazioaren arloa ere landu 
behar dugu".

"Askotariko jendeak hartu du hitza 
eta aberasgarria izan da. Balorazio 
ona egiten dugu Txatxilipurditik. 
25 urte hauetan euskara elkarteak 
egin eta eragin ibili gara. GOIENA 
da egin horren eredu. Gure kasuan 
aisialdian, ludotekan edo 
gaztelekuan, egin dugu lana. Baina 
orain euskara elkarteek eragin ere 
egin behar dute, sentsibilizazioan 
eta euskararekiko jarreran. Igarri 
egin behar da euskara elkarteon 
lana eta diskurtsoa. Herritarra 
kontzientziatu behar da. Porrotxek 
dioen moduan, munduak behar 
gaitu. Kultura txikiak bizirik egotea 
osasuntsua da munduarendako".

"Txostena adostasun zabalarekin 
onartu da. Bestelako ikuspegiak 
eta iritziak ere jaso dira lehen 
kongresu honetan. Gurean dagoen 
aniztasun zabala entzun eta 
eztabaidatzea ezinbestekoa izan 
da aurrera egiteko. Urte askoan 
elkarteetatik egin eta eragin 
horretan egin da lana, ez dugu 
beste helbururik jarri. Orain, berriz,  
sendotu beharreko lan ildo 
garrantzitsuenak formazioa eta 
transmisioa ditugu. Transmisioan 
etenak egon dira eta zertarako 
egiten ditugun gure ekintzak 
gogoetatu behar dugu 
aurrerantzean".

"Gizarte mugimendu bat garela 
atzo ere demostratu zela esango 
nuke. Orain, txostenean jasotako 
kontzeptuak sakontzea tokatzen 
da: autoeratua, eragilea, hizkuntza 
ekologia, lidertza... Atzokoa pilak 
kargatzeko ekitaldia ere izan 
genuen. Ordu askotako lanaren 
emaitza lortzeko, eragile 
ezinbestekoak izan dira Karmen 
Irizar presidentearekin batera 
Topaguneko langileak. Bikain jo 
dute txistua eta elkarteoi gustatu 
zaigu musika. Gure elkartetik 
eskerrak ematea besterik ez, 
Topagunea indarberrituta denok 
irabaziko dugulako".

mAIdEr ArrEgI  |  arrasate

Topaguneak eta Euskaldunon 
Elkarteen Mugimendua osatzen 
duten 96 elkarteek "eragiten jarrai-
tzeko eta sakontzeko" konpromi-
soa berretsi dute. Bilboko Alhon-
degian ospatu zen XXI. mendeko 

Euskaldunon Elkarteen Mugimen-
duaren Kongresua zapatuan. 
Txostena gehiengoz onartu zuten: 
aldeko 74 boto, aurkako hiru eta 
10 zuri. Hala, euskaraz bizitzeko 
haututik "eragiletzan sakontzea" 
erabaki dela adierazi zuen Karmen 

Irizar Topaguneko lehendakariak. 
Etorkizunean, hizkuntzaren bizi-
berritzea "gizarte mugimendua-
ren eskutik" gauzatuko dela gai-
neratu zuen. Euskaldunon elkar-
teek, herriz herri, hurrengo 
urteotarako euskaldunon bilgune 

izaten jarraitzeko apustua egin-
go dutela azaldu zuten. Era berean, 
euskaraz bizitzeko aukerak eta 
baldintzak sortzea du helburu 
Euskaldunon Elkarteen Mugi-
menduak. Eta hori abiapuntutzat 
hartuta, "euskaldunek behar 

dituzten arnasguneak antolatzea 
eta zaintzea" lehentasunezko 
eginbehartzat jo dute. 

ekimen berriak erdaldunekin
Euskaldunon elkarteetatik, eus-
karaz ez dakitenekin ekimen 
berriak martxan jartzeko beharra 
azpimarratu dute: "Euskalgintza-
ri hauspoa eta sostengua eman 
diote milaka erdaldunek", nabar-
mendu zuen Jasone Mendizabal 
Topaguneko zuzendariak.  

instituzioekin elkarlanean
Bide horretan, erakundeekin 
elkarlanean aritzeko asmoa du 
Topaguneak. Eta elkarlan on 
bat lortu daitekeela uste du. 
Ondorengo hilabeteetan, etxeko 
lanak egin beharko dituzte eus-
kara elkarteek onartu berri 
duten txostena praktikara era-
mateko.

eragiten jarraitzea eta sakontzea 
adostu dute euskaldunon elkarteek
txostena adostasun zabalarekin onartu zuten zapatuko biltzarrean

Euskaldunon Elkarteen Mugimenduak zapatuan Bilboko Alhondegian ospatu zuen lehen biltzarra. Argazkian bozketaren unea.  |   topagunea

Ekarpenak eztabaidatu zituzten azalpenen ostean.  |   topaguneaElena Laka abokatuak hitza hartu zueneko unea.  |   topagunea

datua

Hausnarketa lanetan, 250 
lagunetik gora ibili da 
azken hilabeteotan. 
Zapatuan, 206 pertsonek 
hartu zuen parte bilkuran.

250
lagun
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Bi orduko negoziazioen ostean, 
Gurutze Gorriko psikologo batek 
gizonezkoa ibaitik ateratzeko kon-
bentzitzea lortu zuen. Ertzainek ez 
harrapatzeko salto egin eta ibaira 
erori ostean, bertan hartu zuen 
babesa.

Gertaera barikuan jazo zen, 
11:30 inguruan. Ertzaintzaren ara-
bera, "bi gazte Ibargaraiko Orange 
telefonia dendan iruzurra egiten 
saiatu ziren; dokumentazio faltsuaz 
telefonoak eskuratzeko saiakera 
egin zuten. Aurretik, Movistarren 
ere saiatu ziren". 

Une horretan, baina, udaltzai-
nen presentziak urduri jarri zuen 
gazte horietako bat eta ihes egin 

zuen korrika. Udaltzainek Espoloian 
atxilotu eta komisariara eraman 
zuten. Atxilotutako gazteak anaia 
eta, aldi berean, konplizea Zurra-
deron zain zuela kontatu zien ertzai-
nei. Bigarren horrek, identifikazio 
eske joan zitzaizkionean, ihes egi-
teko asmoz, Herri Lagunak ingu-
rutik salto egin zuen eta Deba 
ibaira erori zen; 6 metroko altue-
ratik behera hain zuzen.

Bi anaiak atxilotuta 
Bi ordu luze aritu ziren Gurutze 
Gorriko psikologoak gaztea erre-
katik atera eta entregatzeko kon-
bentzitzeko ahaleginean. Gazteak, 
zuhaitz bati helduta, bere burua 
uretara botako zuela egin zuen 

mehatxu, behin eta berriz. Azkenean, 
14:00etan, entregatu egin zen. Anbu-
lantzian sartu eta Arrasateko Ospi-
talera eraman zuten, konortea 
galduta. Alta eman ostean, atxilotu 
egin zuten. Iruzurra egitea lepora-
tzen diete biei.

Sekulako ikusmina
Ertzainek Santa Marinako zubia 
itxi egin behar izan zuten. Izan ere, 
gaztea oso urduri jarri zen begira 
zegoen jendetza ikusita. 

Bertaratutako bizilagunek, 
suhiltzaileek, ertzainek eta prentsak 
alde egin behar izan zuten inguru-
tik Gurutze Gorriko psikologoek 
euren lana egin ahal izateko eta 
gaztea ibaitik ateratzeko.

bi atxilotu bergaran, iruzur 
egitea leporatuta 
euretako bat Deba ibaira erori zen ertzainetatik ihes egiteko ahaleginean

Gurutze Gorriko psikologo bat gaztea ibaitik ateratzeko konbentzitzen.  |   MaIDer arregI

A.I.  |  bergara

Markel Olano diputatu nagusiak 
2007-2011 Kudeaketa Planaren 
balantzea egin eta etorkizune-
ko asmoak aurkeztu zituen joan 
den astean Donostiako Kursaa-
lean. 

Gipuzkoako ekonomia, azpie-
giturak eta zaborren kudeake-
ta bultzatzea izango dira Aldun-
diaren helburu nagusiak dato-
zen urteotan. 

Erronka nagusiak 
Lehiakortasuna bultzatzea; 
babes sozialeko sistemaren 
finantzaketa; komunikabide
-azpiegitura handiak burutzea; 
Eko-Gipuzkoa fundazioa sortzea; 
LandaGipuzkoa programa 2.500 
biztanletik beherako herri guz-
tietara zabaltzea eta lurraldeko 
gobernantza aldatzea izango 

dira, besteak beste, Diputazioa-
ren erronka berriak.

Azpiegituren atalean, Bea-
sain-Bergara korridorea da 
Aldundiaren ardatz nagusieta-
ko bat, baita Oñati-Zubillaga 
saihesbidearen garapena ere. 

Zaborraren kudeaketari 
dagokinez, bosgarren edukion-
tziaren instalazioa bultzatuko 
du. Olanoren esanetan, "etxee-
tako hondakin organikoen bil-
keta egiteko xedearekin". Zabor-
tegiak "unea iristen denean" 
isteko asmoa ere azaldu zuen 
diputatu nagusiak Kursaaleko 
agerraldian.

Debagoienean egindako 
inbertsioei dagokienez, Garaia 
Berrikuntza Guneko, Leintz 
Gatzagako eta Arantzazuko 
egungo ezarpenak azpimarratu 
zituen Olanok.

diputazioak etorkizuneko 
asmoak aurkeztu ditu  
besteak beste, beasain-bergara errepidea eta 
bosgarren edukiontzia dira erronka nagusiak

A.I.  |  bergara

Mikrokredituak oso garrantzi-
tsuak dira Mozambikeko Marru-
pa eremuko biztanleen bizi bal-
dintzak hobetzeko. Kredituen 
bidez, produkzioa eta errenta 
handi dezakete nekazariek, lan-
gile berriak kontratatuta. Era 

berean, lanerako erremintak eta  
haziak erosteko aukera eskaintzen 
die sistemak marruparrei, pro-
dukzioa aberats dezaten.

Urtero, azaroan eta abenduan 
ematen dira kredituak, eurite 
garaiaren hasierarekin, hain zuzen. 
400 familiak kolaboratzen dute 

ekimenarekin, eta pertsonako 20 
eta 140 euro inguru biltzen dira. 
Guztira, 20.000 euro banatzen 
dituzte Marrupako nekazarien 
artean. Mundukidek aditzera eman 
duenez, marruparrek biziki balo-
ratzen dute kreditu sistema eta 
nekazarien %90ek egoki egiten 
dute diruaren itzulera. 

Jasotako dirua ondo kudeatuz 
gero, Marrupako familien egu-
neroko dieta hobetu egin daiteke, 
eta goseteak denboraldi batez 
ekidin. Gosetea da bertako biz-
tanleek pairatzen duten arazo 
handienetako bat.  

Mikrokredituen aldeko eki-
mena Mondragon Taldeko koo-
peratibek, Eusko Jaurlaritzak 
eta Euskadiko Kutxak babesten 
dute, baita Euskal Herriko hiri-
tar askok ere. Mundukideren 
esanetan, kredituen aldeko kon-
promisoa eta interesa hazi egin 
da azken urteotan.

Bederatzi urte daramatza 
Mundukide GKEk Mozambikeko 
Niassa probintzian kokatuta 
dagoen Marrupa eremuan ekimen 
desberdinak garatzen. Bertako 
biztanleen garapen sozioekono-
mikoa bultzatzea dute helburu 
proiektuek.

Kreditu sistema bideratzen 
du Mundukidek Mozambiken
seigarren urtez, Marrupako nekazariei laguntzeko  
mikrokredituak eskaintzen ditu Mundukidek 

Marrupako emakume nekazariak.  |  gOIena

A.I.  |  bergara

Fagor Etxetresna Elektrikoak 
enpresak bihotzeko gaitzak 
dituzten gaixoen jarraipen medi-
koa errazteko proiektu pilotua 
jarri du martxan, Madrilgo Puer-
ta del Hierro ospitalearekin 
batera.

Motorizazio sistemaren bidez, 
gaitz ez larriak dituzten gaixoak 
distantziara tratatu ahal izango 
dira, medikuarengana horren-
besteko maiztasunarekin joate-
ko beharrik izan gabe. Sare 
Urdina izenarekin ezagutzen 
den proeiktua joan den astean 
abiarazi zen 30 gaixorekin.

Funtzionamendu erraza 
Sare Urdina punta-puntako 
teknologian oinarriturik dago, 

baina funtzionamendu erraza 
du gaixoentzat. Etxetik irten 
gabe, pazienteek euren neur-
ketak egin ditzakete eta ondo-
ren, bitartekari telematikoak 
erabiliz, ospitalera bidaltzen 
dira emaitzak, azter daite-
zen. 

Proiektu horrekin, preben-
tzioaren garrantziaz kontzien-
tziatu nahi dute kudeatzaileek. 
"Arreta pertsonalizatua eta 
bat-batekoa bermatu eta beha-
rrezkoak ez diren lekualda-
ketak ekidin nahi ditugu", 
adierazi du proiektuaren koor-
dinatzaile Jorge de Anto-
niok.

Ikerlanek eta Mondragon 
Unibertsitateak ere parte hartu 
dute ekimenean.

bihotzeko gaixotasunen 
kontrolerako proiektua 

mAIdEr ArrEgI  |  antzuOla

Juan Antonio Iturbe antzuola-
rrak eman dio Aranzadiri hilo-
biaren berri. "Gurasoen etxeko 
belar sail batean dago hilobia, 
Deskargan. Orain dela 30 bat 
urte, garotan ginela, aitak kon-
tatu zigun hilobi bat zegoela. 
Oso bistara zegoen eta lurra 
metatuta zegoen inguruan". 

Hilobian Osintxuko bost 
gizonezkoren gorpuak zeudela 
azaldu digu Iturbek. "Aitak 
kontatu zigun bost gorpuetako 
batzuk atera egin zituztela, bai-
na orain Aranzadik gorpuren 

bat bertan dagoen begiratu behar 
du". Ikerketa lanak, martitze-
nean, hasiko dituzte.

Alegazioa autobideari 
Beasain-Durango autobideko 
lanek hilobia dagoen lur sai-
lei eragiten die. Horregatik, 
Iturbek alegazioa jarri du, 
hilobian gorpuren bat geratzen 
den azter dezaten. Bost gizo-
nezkoen izen-abizenak jasota 
daude memoria historikoan; 
Antzuolan, 36ko Gerraren 
gaineko erakusketa batean 
jaso zituzten.

deskargan dagoen espainiako gerrako hilobi 
bat aztertuko du aranzadik bihar 
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FPK automobilgintzako fabrika-
tzaile nagusien bazkide eta hor-
nitzaile nagusietakoa da, egoitza 
Zamudion dauka, eta joan den 
eguenean, Brasilgo Parana esta-
tuko hiriburuan, Curitiban, ero-
si berri zuen produkzio lantegia 
inauguratu zuen.

Inaugurazio ekitaldian izan 
ziren Jose Mari Aldekoa, Mon-
dragon Korporazioko Kontseilu 
Orokorreko lehendakaria, eta 
Jose Ramon Goikoetxea, Auto-
mozio Dibisioko lehendakariordea, 
besteak beste.

"Plataforma bikaina da" 
Aldekoaren hitzetan, proiektu 
hori oso garrantzitsua da auto-

mobilgintzaren sektorearen jar-
duera osagarri gisa; Mondragonek 
10.000 pertsona inguru enplegatzen 
ditu sektore horretan, eta aurten 
1.500 milioi euro inguruko fak-
turazioa lortuko du. Halaber, 
FPKren adibidea nabarmendu 
zuen, "joint-venture lokala izate-
tik, Alemaniako matrizea eta 
Brasilgo filiala erosi eta gero 
nazioarteko taldea izatera igaro 
baita".

Brasilgo lantegiak, FPK do 
Brasil Componentes Automoti-
vosek, Europako planten estra-
tegia berari jarraituko dio mer-

katuan kokatzeari eta teknolo-
g i a r i  dagok i enez ,  t ok iko 
eskaerari egokituz. Lantegiak 
gaur egun 90 pertsona enplegatzen 

ditu, eta "plataforma bikaina" da, 
Mondragoneko arduradunen esa-
netan, bere produktuez Brasilgo 
merkatua hornitu ahal izateko.

Mondragon Taldeko FPK enpresak 
lantegia inauguratu du brasilen
automobilgintzako ekoizlea da FPK; taldeak 10.000 langile ditu sektorean

l.k.  |  arrasate

14 urteko ibilbidea bete du Ekai 
Center ikerkuntza zentroak. Poli-
tika publikoen azterketa bultza-
tzeko eta gai horren inguruko 
ezagutza zabaltzeko egiten dute 
lan; bereziki, politika ekonomikoa 
orokorrean, gizarte politikak eta 
ekonomia sozialarekin edo parte
-hartzailearekin zerikusia duten 
politikak dira euren ikerketa-
gaiak. Gaur egun dozena bat 
lagunek dihardute eta Garaia 
gunean dute egoitza. 

Batik bat enpresendako eta 
erakundeendako lan egiten badu-
te ere, bestelako ekintzak anto-
latzen dabiltza azkenaldian, denon 
ahotan dabilen krisia aintzat 
hartuta: "Jakin-min handia dago 
jakiteko nondik datorren krisia, 
ze mugimendu dagoen krisiaren 
barruan, ze datorkigun…", esaten 
du Adrian Zelaiak, Ekai Center-
ko lehendakari exekutiboak. Orain 
arte, beste gai batzuen artean 

pentsioen erreformaren gaineko 
kafe-tertulia bat egin dute, eta 
lan-erreformaren, sindikatuen 
negoziazio kolektiboen eta kri-
sialdiaren gaineko tertuliak anto-
latzeko asmoa dute. Talde txikie-
tan egiten dituztenez, ezinbeste-
koa da aldez aurretik izena 
ematea.

Zelaiak hauxe dio: "Gure ekar-
pena da gai politiko horietan 
teknikoki sakontzea, eta jendea-
ri argumentuak ematea eurak 
posizionatu ahal daitezen".

Mundu osoan 
Ekai Centerren txostenak eta 
analisiak ere denon eskura daude. 
Izena eman daiteke euren berri-
papera jasotzeko, honako helbi-
dean: info@ekaicenter.eu. Oraingoz, 
euren lanak jasotzen dituzte ez 
bakarrik Debagoienean, baizik 
eta Euskal Herri osoan (harpideen 
%80), Espainian (%10) eta beste 
herrialde batzuetan (%10).

"Politika ekonomikoko gaietan sakontzea da gure ekarpena"
ekai Centerrek tertuliak eta eztabaidak antolatzen ditu azkenaldian, bere lana gizarteratzeko; ekaiko 
adituek ikuspuntu teknikoa ematen dute eta gonbidatuek ikuspuntu "ideologiko-politikoagoa"

Adrian Zelaia lehendakari exekutiboa eta Errukane Aperribai managerra.  |   l.K.

l.k.  |  esKoriatza

Goi mailako ekintza baten parte 
hartu du Tesa sarrailagintza 
enpresak: urtarrilean Dubain 
egin den Intersec azokan, segur-
tasun sektorean munduko hitzor-
du garrantzitsuenetako baten. 
Bere produktu berrienak aurkez-
tu zituen han. Interes berezia 
piztu zuen sarreren kontrolean 
Tesak aplikatzen duen Smartair 
teknologiak. 18 herrialdeko pro-

fesionalek –%70, Emiratoen ingu-
ruko herrialdeetakoak– bisitatu 
zuten erakusketa-postua. 

Intersec urtero egiten den 
azoka bat da, eta segurtasunean 
erabiltzen den goi-teknologia 
erakusten du.

Tesak parte hartu zuen Secu-
ricom bere banatzailearen era-
kusketa-postuan. Smartair pro-
duktua eta bere lerro nagusiak 
erakutsi zituen: Smartair stand 

alone, Smartair Off Line Update 
on Card, Smartair Wireless eta 
zilindro elektronikoa, eta, berri-
tasun gisa, hiru produktu: Smar-

tair anti-beldur barretara apli-
katuta, Smartair beirazko ateen-
d a k o ,  e t a  e - m o t i o n 
armairutxoa.

Tesaren produktuek interesa 
piztu dute dubaiko azokan
intersec azokan izan dira, eta 18 herrialdeko 
profesionalek bisitatu dute euren 'stand'-a

Tesako ordezkariak, euren erakusketa-postuan, Intersec-en.  |   tesa

FPKren lantegi berria Curitiba hirian, Brasilen.  |   mondragon KorPorazioa

l.k.  |  bergara

ESK sindikatuak pentsioen 
erreformaren aurkako jarre-
ra azaltzeko kanpaina hasi 
du, Hau ez da itun bat, lapu-
rreta bat baizik! lelopean. 
Euren esanetan, "bertan behe-
ra bota" daiteke oraindik 
erreforma hori.

Kanpaina horren barruan, 
datozen hilabeteotan hainbat 
mobilizazio egingo ditu, eta 
ekintza zehatzak egingo ditu: 
250.000 esku-orri banatuko 
ditu Bizkaia, Gipuzkoa, Nafa-
rroa eta Arabako hiri eta 
herrietan; ESK-k ordezkaritza 
sindikalik duen enpresetan,  
pentsioentzako akordioak eta 
murrizketak dakartena azal-
tzen dituzten 20.000 informa-
zio-orri banatuko ditu; eta 
pentsioen erreformak ema-
kumeei dakarzkien ondorioak 
salatuko ditu, beste neurri 
batzuen artean.

Helburua da "CCOO eta 
UGTren jarrera" salatzea, 
ESKren ustez, langileon "esku-
bideen murrizketan lagundu 
baitute", eta gainontzeko alder-
diei "exijituko" die "ez deza-
tela onartu" langileon "pen-
tsioen aurkako murrizketa 
bortitz hau". Bestalde, "gai-
nontzeko erakunde sindikalei 
eta langile orori" dei egiten 
die, erantzun bateratua eman 
dezaten.

"Langileon %75, aurka"
ESK-k honakoa esaten du: 
"Erreforma hau indarrean 
sar dadin, Diputatuen Kon-
gresuak erreforma onartu 
behar du datozen hilabeteotan. 
Bertan behera botatzeko auke-
ra daukagu. Langileon %75 
baino gehiagok errefusatzen 
dugu akordio hau.

eSK: "bertan 
behera bota 
dezakegu 
erreforma"

esanak

"Nazioarteko 
talde bihurtu  
da FPk" 

j o S e  M a r i  a l d e Ko a   |   m o n d r a g o n 

ta l d e k o  p r e s i d e n t e a
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Gazte-gaztetatik hasi zen Juan 
Antonio Urbeltz (Iruñea, 1940) 
euskal tradizioaren eta folklorea-
ren inguruan ikertzen. Aratusteak 
dira kulturgizon horren pasioa, 
eta, jaiak bertan direla ikusita, 
Inauterien jatorriaz eta eboluzioaz 
hitz egiteko aukera izan dugu 
harekin. 
Nondik dator euskal Inauterien 
tradizioa?
Ohitura zaharra da; izan ere,  
Europan laborantza sartu zenean  
hasi ziren Inauteriak ospatzen. 
Hau da, Neolitiko garaian. Inau-
teri hitza inausi hitzetik dator-
kigu; beraz, inausaldi garaia 
markatzeko sortu ziren jaiak. 
Inauteri eta Aratuste, gauza bera 
dira?
Bai. Resurreccion Maria de Azkue-
ren hiztegiari begirada bat botaz 
gero, Aratuste arastui hitzetik 
datorrela ikusiko dugu eta inau-
sitako zuhaitzen landaketa esan 
nahi du. Hortaz, bi hitzek esana-
hi berdintsua dute.
Zenbat denbora daramazu Inaute-
ri eta etnografiaria ikertzen?
50 urte inguru daramatzat euskal 
folklorearen inguruan ikertzen. 
19 urterekin hasi nintzen, afizioz, 
nire kuriositatea ase nahian. 
Autodidakta naiz, baina oso serio 
hartzen dut nire afizioa. Egune-
roko lana eta dedikazioa beha-
rrezkoak dira horretarako. Izan 
ere, gu joaten garenean, guk ida-
tzitakoak bertan iraungo du, eta 
jakituriaren transmisioa berma-
tzea garrantzitsua da. 
Zein elementuk ezberdintzen dute 
euskal Inauteria gainontzekoeta-
tik?
Euskal Herriko Inauteriek ant-
zekotasun ugari dituzte Euro-
pakoekin, ardatz Euroasiatikoa 
moduan ezagutzen den eremu 
berean bizi baikara. Klimatologiak 
eragina du Inauterien izaera eta 
ezaugarriak definitzeko orduan. 
Euskal Herrian neguan ospatzen 
ditugu Aratusteak, eta horregatik 
dute kutsu dramatikoa zenbaite-
tan. Hego Amerikako Inauteriak, 
ordea, askoz ere ludikoagoak 
dira, klima beroari jarraiki.  
Ze iruditzen zaizu herri askotan 
gertatu den Inauterien berpizkun-
dea?
Oso interesgarria izan da azken 
urteotako pizkunde prozesua. 
Oro har, belaunaldiz belaunaldi 
pasa izan den tradizioaren ondo-
rio da hori. Baliabide bibliogra-
fikoak erabiliz eta adinekoen 
istorioak entzunez, Inauteriak 
ondo berreskura daitezke, gure 
nortasuna galdu gabe. Horreta-
rako, garrantzitsua da arketipoen 

bidez Euskal Herriko eta Europako 
eredua jarraitzea.
gure festa askok dantza edo abes-
tiak izaten dituzte ardatz; Inaute-
riekin ere horrela gertatzen da?
Hala da. Jatorrian oso ideia sin-
plean oinarritu ziren Inauteriak; 
bada, mozorrotzea eta etxetik 
etxera puska bila joatea. Musika 
eta jana folklore horren oinarri 
ziren, eta gaur egungo Aratusteek 
ezaugarri horiek mantendu dituz-
te.   
Teknologia berriek nola eragin dute 
Aratusteen bilakaeran?
Argi dago ez garela gure arbasoen 
garai berean bizi, baina posible 
da tradizioari eustea. Hala ere, 
nahiko konplikatua da, teknolo-
gia berriek iraganarekiko lotura 
moztu dezakete eta. Gazteek uler-
tu eta ikasi behar dituzte gure 
arbasoen folklore ohiturak, eta 
horiek guztiak euren sormen 
baliabideekin partekatu. Erronka 
interesgarria da.
Tradizioa festa bilakatzea arrisku-
tsua da?
Ez da arriskutsua; izan ere, fes-
ta tradizionalak izan arren, izae-

ra ludikoa dute. Inauteriek beti 
izan dituzte askatasuna eta dibert-
sioa ardatz. Oreka bilatzea da 
gakoa. Venezian, adibidez, Pizkun-
de garaiko testuak aztertu zituz-
ten eta azken urteotan lortu egin 
dute iraganean egiten zuten des-
filea berreskuratzea. Kasu hone-
tan, festa ere egingo dela ziurtzat 
jotzen da. Inauterietan posible 
da tokian tokiko tradizioa eta 
dibertimendua partekatzea.
Zeintzuk dira euskal Inauterien 

pertsonaia garrantzitsuenak?
Euskal Inauterien pertsonaiak 
oso politak dira. Alde batetik, 
joaldunak ditugu, Ituren eta 
Zubietakoak. Europa guztian 
zehar daude mozorro berdintsuak. 
Bestalde, zalditxoak eta Lantz 
herriko zaldikoak ere oso tradi-
zionalak dira. Erraldoiak eta 
Mielotxin ere aipatu behar ditu-
gu, karisma handiko pertsonaiak 
baitira. 
Zein herritan mantendu da Inaute-
ri tradizionala?
Ez nuke herri konkretu bat aipa-
tuko. Hala ere, azpimarragarria 
da hirietan bizi diren euskaldu-
nak herri txikietara joaten dire-
la Inauteriak nola berreskuratu 
diren ikustera. Euskal Herria 
gero eta urbanoagoa denez, herri 
txikietan mantentzen diren ohi-
turetara jotzen dugu, tradizioari 
eusteko asmoz.
Zein jakinduria maila daukagu eus-
kaldunok gure Inauteriez? 
Oro har, euskaldunen artean ez 
dago gaiaren inguruko jakituria 
historikorik. Familiaren bidez 
edo tokian tokiko tradizioari hel-

duz mantendu dira Inauteriak, 
baina arbasoekiko lokarria man-
tendu gabe. Aratusteen bisio 
globala ezin da ulertu, baldin eta 
ez bada ikasten. Euskal Herriko 
Inauteriak ezagutuz gero, Euro-
pako Aratusteak ere uler daitezke. 
Eta festa hauen inguruan aztert-
zeak balio izan dit gaiaren ingu-
ruko perspektiba holistikoa iza-
teko.
Zer da Inauteriez gehien txunditzen 
zaituena?
Oso gustuko dut Inauterietan 
erabiltzen den terminologiak 
naturarekin duen harremana 
aztertzea. Jai hauen atzean meta-
fora ugari daude, batez ere, ama 
lurrarekin harremana dutenak. 
Esate baterako, ezpata dantzaria  
ezpaletik edo mando-eulitik dator-
kigu, eta dantzan ari den intse-
ktua adierazi nahi du. Metafora 
horiek denboraz kanpokoak dira, 
gaur egun arte eboluzionatu egin 
baitute. Gure ohitura zaharrek 
izugarrizko aberastasun termi-
nologikoa dute, baina sarritan 
zaila da metafora horiek guztiak 
ulertzea.

Juan antonio Urbeltz | Euskal folklorean eta antropologian aditua

"inauterietan posible da tokian tokiko ohitura 
zaharrak eta dibertimendua partekatzea"

aratusteen atarian, jaien balio historikoaren inguruan jardun du folkloristak 
eguneroko lana beharrezkoa da Inauterien jatorrizko sinbologia manten dadin 

Juan Antonio Urbeltz, eguenean, Aretxabaletako Kurtzebarri eskolan egin zuen hitzaldiaren aurretik.  |   MIRIan BIteRI

"gazteek ulertu eta 
ikasi egin behar 
dituzte arbasoen 
folklore ohiturak"

"Inauteriek beti izan 
dituzte askatasuna 
eta dibertsioa 
ardatz"
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OJD erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKaZIO talDea

LAGUNTZAILEAK

k a l e  i n k e s ta

mertxe
segovia
arrasate

"Horrelako gehiago egin 
behar dira. Nahiz eta 
eguraldiak ez lagundu, 
azoka hobeto dago kalean 
frontoian baino".

rosarito
ceciaga
arrasate

"Eguraldi hobeagoarekin 
jende gehiago etorriko 
litzateke erostera baina, 
hala ere, herriari bizia 
ematea lortu dugu".

sheila
jurado
arrasate

"Gure lehenengo urtea 
izan da eta balorazio 
positiboa egiten dugu. 
Jendeak gu ezagutzeko 
balioko duela uste dut".

marjori
lopez
arrasate

"Oso ondo daudela uste 
dut, giro polita sortzen 
dute horrelako ekimenek. 
Gainera, gauzak ohi baino 
merkeago daude".

Saldu zein erosteko, aukera ona al dira merkealdi azokak?

I
par afrika eta Ekialde Hurbilean errege eta jekez betetako 
herrialde asko dago eta gehienetan demokraziatik at bizi 
dira. Demokrazia hitz grekoa bi zatiz osatutako dago: demos
-herria eta krazia-boterea edota gobernua. Beraz, herriaren 

boterea esan nahi du.
Egunotan musulman herrialdeetan jende xumearen altxamen-

duak ematen ari dira demokrazia eskatuz: Tunisia, Egipto, Aljeria, 
Libia, Iran, Bahrein eta Yemen-en, besteak beste. Herritarren 
altxamenduak Tunisian hasi ziren Ben Ali jauntxoa herritik bota 
arte eta berdina gertatu da Egipton Mubarak-ekin.

Jende askok uste zuen islam-
dar kultura ez zela demokratikoa 
eta beti jauntxoren batzuek 
agindu behar zutela, baina orain 
ikusten ari gara herriak nahi 
duela bere iritziak ematea eta 
zapalkuntza politikotik eta bai-
ta ekonomikotik irten. Errua 
ez zen beraiena bakarrik, okzi-
dentetik ere lagundu egiten 
genuen horrela izan dadin petrolio herrialdeak direlako eta 
Estatu Batuek eta Europako agintari askok horrela mantentzea 
nahiago zutelako: jauntxo batekin hobe herri oso baten aurka 
baino (bat edo bi aberastu eta ez milioika jende).

Petrolio kupelaren salneurria ehun eurotik gora jarri da 
istiluak hasi direnetik –kontuan izan Aljeria, Libia, Yemen, 
Bahrein eta Iranen artean munduko petrolio guztiaren %10  
ekoizten dutela– eta Ameriketako eta Europako ekonomia 
ahulen gorakada zaildu egingo dutela energiaren kostua igotzen 
baldin bada. Okzidente urduri jartzen hasia da jendearen 
erreboltak eragina izaten ari direlako gure ekonomian.

Arabiar herrialdeak historian zehar jakintsuak izan dira 
asmakizun pila bat sortuz eta orain herriak ere bere etorki-
zunaren protagonista izan nahi du kalera irtenez eta demo-
krazia eskatuz, beraien ondareak guztien artean kudeatzeko 
eta banaketa solidarioagoa egon dadin. Zorte on, herritar 
guztientzat.

mIkEl lEzAmIz
'http://goiena.net/iritzia/'

Islamean herria gorantza

"Jende askok uste 
zuen islamdar 
kultura ez zela 
demokratikoa

z a b a l i k

Z
abalik da. Otsailaren 24a pozez gogoratuko dute aramaioarrek.
Urtarrilaren 30a ezkero datorren atsekabea gainditzeko bidea 
hartuko dute, behingoz. Gainditzeko, ez ahazteko. Izan ere, gutxik 
ahaztuko dute urtebete eta hilabete iraun duen amesgaiztoa. 

Gehienak esnatu dira, baina ez guztiak: errepide berriak kaltetu berriak 
eragin ditu. Prozesu osoa gertutik jarraitu duen Cuatrovientos base-
rriaren kasua da. Baserrirako sarrera "erloju-bonba" bat da, alkatearen 
arabera. Lau metro eskas ditu eta autoz sartzeko alboko bidea okupatu 
behar da; oso arriskutsu dago. Udalak aspaldi eman zuen arazoaren 
berri, baina ez da konpondu; hau da, Cuatrovientoskoendako, ames-
gaiztoa ez da amaitu. 

JOkIN bErEzIArtuA  |  'jbereziartua@goiena.com'

Amesgaiztoa amaitu al da?

u st e a k  u st e

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

"Made in Spain"
luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/

Espainiako hamazazpi enpresa 
handi-mandiren buruzagirik 
nagusienak elkarrekin bildu 
dira eta Lehiakortasunerako 
Enpresa Kontseilua izeneko 
lobbya osatu "Espainiak 
kanpoan duen irudi eskasa 
garbitzeko". Beldur naiz 
euskal enpresa esportatzaileak 
ez ote diren hotz samar 
geratu. 

Hamazazpiok ordezkatzen 
dituzten enpresa-motei 
bagagozkie, hiruna enpresa 
banketxeak dira (BBVA, 
Santander eta La Caixa), 
eraikuntzakoak (ACS, 
Ferrovial eta Acciona) eta 
komunikazio zein 
komunikabide esparrukoak 
(Telefónica, Planeta Taldea 
eta Havas Media Group). 

Horrez gainera, beste 
enpresa bina, energiaz 
(Iberdrola eta Repsol), 
ehungintzaz (Inditex eta 
Mango), banaketaz (El Corte 
Inglés eta Mercadona) eta 
zerbitzuez (Mapfre eta Barceló 
Taldea).

Albisteak hausnarketa bi 
sortarazten dizkit. 

Lehen eta behingoz, ez 
dagoela zalantzan España 

jatorri-markak arazo larriak 
dituenik nazioarteko 
merkatuetan. 

Urrunegi joan beharrik 
gabe ez da gurean falta "made 
in Spain" zigiluaz saldu 
beharrak abantailak baino 
gehiago eragozpenak 
dakartzala ahopean salatu 
izan duen enpresaririk. 

Baina, nonbait, zenbait 
enpresari txikiri agirian 
onartzen ez zaion salaketa 
egia ofiziala bihurtu zaigu 
handien ahotan. 

Horrez gainera, ez dut 
esango hamazazpi konpainia 
garau horien buruak nor ez 
direnik espainiar 
ekonomia-sektoreak 
ordezkatzeko baina, behar 
bada, arazoa ez da dauden 
guztiak ote diren, behar 
luketen guztiak ote dauden 
baizik. 

Izan ere, nabarmen gero 
zerrenda horretan euskal 
burdina-tradizioari datxekion 
industriaren falta. 

Alegia, altzairugintza, 
metalurgia, automozioa, 
ontziolak, aeronautika, 
ekipamendu-ondasunak, 
makina-erreminta, 
esku-lanabesak, etxetresna 
elektrikoak eta antzerakorik 
eza.

Seguru gero bestelako 
sektoreak ere zeharo 

garrantzitsuak direna baina, 
gurean behintzat, ezin ukatu 
iaz Euskal Autonomia 
Erkidegoak esportatu zituen 
17.545 milioi euroetatik %85-90 
inguru industria-ekoizpenak, 
makina-erremintak, 
ekipamendu-ondasunak eta 
automozioa izan zirela. 

Hain zuzen ere, 
Euskadiren bezeria 
teknologia landua, balio 
erantsia eta kalitatea 
eskatzen duten merkatuek 
osatzen dute; hau da, euskal 
ekoizpenak, besteak beste, 
"made in Germany" eta 
pareko marken aurka lehiatu 
behar izaten du eta, seguro 
gero, ez dela batere samurra.

Hau ez da teoria, 
nolabaiteko hipotesia, 
eguneroko zeregina baino. 

Iaz, 2010ean, Euskal 
Autonomia Erkidegoko 7.162 
enpresa izan ziren euren 
produktuak eta zerbitzuak 
Espainiatik kanpoko 
merkatuetan saldu zituztenak. 

Zazpi milatik gora enpresa 
ez dira gero artaleak! EAE da, 
Katalunia eta Madrilekin 
batera, erkidegorik 
nazioarteratuena. 

Betiere onuragarri 
litzateke oinarrizko datu 
hauek gogoan hartzea edozein 
think tank indarrean 
jartzerakoan.
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ArANtzAzu EzkIbEl  |  elgeta

Maria Jesus Lete Ongizate Sai-
leko zinegotzia izan da azken 
urteetan Elgetan. 16 urte egin 
ditu Udalean, EAJko zinegotzi 
karguan. Orain, alde batera utzi-
ta dauka Udaleko kargua, baina 
oraindik ere lanean gogor jarrai-
tzen du.
zelan animatu zinen zinegotzi 
izateko aurkeztera?
Independenteak zeuden Udalean 
garai hartan. Orduan, EAJkoak 
etorri ziren eta galdetu zidaten 
ea aurkeztuko nintzen zinegotzi 
izateko. Ni nahiko konprometi-
tua izan naiz gauza askorekin, 
eta erabaki nuen baietz. 16 urtez 
izan naiz Ongizateko zinegotzi 
Udalean. 
Emakume gutxi izango zineten 
garai hartan udalean.
Bi emakume ginen, Mari Karmen 
Etxeberria eta biok.
zelako garaiak izan ziren zinego-
tzi urte haiek?
Garai onak izan ziren. Gauza 
asko egin genituen, eta, gainera, 
gauza asko zeuden egiteko. Indus-
trialdeko lanak hasita zeuden, 
adibidez. Garai hartan diru-sar-
tze asko izaten genituen; zorrak 
ere izango genituen, baina ez 
asko. Ekintza asko egiten geni-
tuen, urte onak izan ziren. 
ze behar zeuden garai hartan 
Elgetan?
Orduan industrialdea egin zen, 
frontoia eginda zegoen, eskola 
ere orduan egin zen. Gogoratzen 
dudan arazo handiena lantegi 
batekin izan genuen. Elgetak 
Bizkairekin muga egiten duen 
tokian, txori fabrika bat zegoen, 
galeperrak zituena. Horrek euli 
asko sortu zituen, eta herria 
euliz betea izaten genuen. Hori, 

adibidez, konpondu beharreko 
gatazka handia izan zen. 
Elgeta herri txikia izanda, langa-
bezia asko ez zenuten izango, eta 
ongizate mailan ez zenuten lan 

askorik izango, alde horretatik 
behintzat.
Beti zegoen norbait laguntza 
eman behar zitzaiona; euren 
burua zaintzeko gauza ez zirenak, 

adibidez. Horiei laguntza asko 
eskaintzen genien.
Eguneko zentroa izan zen proiek-
tu nagusia?
Bai, eta eskolak ere bai. Garai 

batean eskola nazionalak eta 
ikastola zeuden herrian. Baina, 
behin adin batera iritsiz gero, 
Bergarara joan behar izaten 
zuten gaztetxoek. Nazionalak 
zeuden orain gaztetxea dagoen 
tokian eta ikastola Domingo 
Iturbe Patronatua dagoen tokian. 
Ikastolak 20 urte inguru egin 
zituen, baina, mantendu ezin 
zenez, utzi egin genuen. Gaur 
egun euskal eskola publikoa 
daukagu herrian. 
Eguneko zentroa noiz hasi zineten 
lantzen?
Etxe berriak egiten zirenean, 
ehuneko zati bat Udalarendako 
izaten zen. Hortaz, lokal horiek 
aprobetxatu genituen eguneko 
zentroa egiteko. Nik beti esaten 
nuen etxe horiek egiten zirenean 
han egingo genuela eguneko 
zentroa. Batera egin genituen 
eguneko zentroa eta babestuta-
ko etxeak.

Zazpi pertsonarendako lekua 
dago zentroan. Hasieran Eibar-
tik etorri ziren, eta beteta izan 
genuen, baina orain lau bakarrik 
ditugu. Hitzaldi batzuk egin behar 
ditugu orain, ea jendea animatzen 
den zentrora etortzera. Ez daki-
gu zergatik jendea ez den ani-
matzen hona etortzera. 

Diputazioaren laguntzarekin, 
eta herritar batek egin zuen 
dohaintzarekin, Udalari ez 
zitzaion ezer kostatu eguneko 
zentroa eraikitzea.
Nola ikusten duzu herria?
Niri asko gustatzen zait, herri 
txikia da, baina denetarik dugu. 
Udalean gauza asko eginda har-
tu zituzten baina oraindik badau-
de egitekoak. Gertatzen dena da 
ez dela garai onena, dirurik ere 
ez dago-eta. 

Maria Jesus Lete, eguneko zentroaren aurrealdean; inauguratu zenean Lete ez zen zinegotzia.  |   a.e.

"konprometitua 
izan naizelako 
baietz esan nion 
zinegotzi izateari"

"zazpi 
pertsonarendako 
lekua dago eguneko 
zentroan"

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

Maria Jesus Lete | EAJko zinegotzia Elgetan (1987-2003)

eaJko zinegotzia izan da Maria Jesus lete elgetan, beti Patxi Basauri alkatearekin 

Ongizate sailean jardun izan du lanean; eguneko zentroa sortzen ibili zen lete

gaur egun elgeta ondo ikusten du; txikia dela baina denetarik duela uste du 

Eguneko zentroa inauguratu zen eguna.  |   gOiena

"garai onak izan ziren, gauza asko zeuden 
egiteko eta gauza asko egin genituen orduan"

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

magazinea
goiena telebista | goiena magazinea
astelehenetik eguBakOitzera, 19:45 | arritxu BarrusOk aurkeztua
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h e r r i a k
Oñati

mIrEIA bIkuñA  |  oñati

Sandaili eraberritzeko eta bizi-
berritzeko aukerak aztertu gura 
ditu Udalak. Hori horrela, gunea 
egokitzeko proiektua eskatu dio 
LKS enpresari. Lourdes Idoiaga 
alkateak esan digu "oraingoz" 
proiektua besterik ez dela: "Jakin 
gura dugu zer egin daitekeen 
gune horretan. Paraje ederra da, 
leku pribilegiatuan dagoena. 
Baina utzita eta oso zikina dago. 
Gure asmoa da proiektua esku 
artean edukitzea, edozein unetan 
dirulaguntzaren bat eskatzeko 
aukera badugu, eskatzeko". Alka-
teak gaineratu du Aloña Mendi 
elkarteko eta Araotz auzoko 
ordezkariek hainbatetan egin-
dako eskaerak aintzat hartuta 
erabaki dutela Sandaili bizibe-
rritzea.

Gainera, Udalak, turismoaren 
2009-2011 plan estrategiakoa aur-
keztu zuenean, Jaturabeko pre-
saren alboan dagoen gunea bizi-
berritzeko beharra azpimarratu 
zuen.

"Oso zikina dago" 
Sandaili ingurua oso inportantea 
da araoztarrendako. Mirari Guri-
di auzo alkateak gustura jaso du 
Udalaren asmoa. "Askotan egin 
diegu eskaera udal arduradunei. 
Sandaili ingurua oso zikin dago. 
Ermita-gunea ere bai. Duela hiru 
aste egon nintzen han, aspaldiko 
partez, eta negargarri zegoen. 
Duela hamar urte arte edo, auzo-
tarren artean txukuntzen genuen 
tokia, baina guk utzi genuene-
tik...", esan digu. 

Pertsona asko ibiltzen da 
inguru horietan: mendizaleak, 
eskaltzaileak, Arrikrutzeko doa-
zen turistak... "Hasieran esan 
ziguten Arrikutz egokitzeko lane-

kin konponduko zutela Sandaili, 
baina ez zuten ezer egin. Ea bada 
oraingoan zerbait egiten duten. 
Pertsona asko dabil han, eta nor-
berak modu batera erabiltzen du. 
Araoztarrok behintzat asko esker-
tuko dugu.", dio Guridik.

Urtiagainetik Araotzera doan 
bidean eta eskalatzaileak ibiltzen 
diren inguruetan errepidea zabal-
du egin zuten toki batzuetan. 
Hori horrela, autoa uzteko apar-
kalekuak eta bi auto pasatzeko 
guneak egin zituzten.

San Elias eguna araotzen
Urte askotan ospatu dute araoz-
tarrek San Elias eguna ermita 
aurrean, ekainaren 24aren ondo-
rengo domekan. "Bazkaria egiten 
zuten, eta etxeko seme-alabek 
pribilegio ezberdinak zituzten. 

Maiorazkoek etxetik mahaiak 
eroaten zituzten ondo bazkaltze-
ko. Festa handia zen. Hasieran  
han egiten zuten bazkaria. Geroa-
go, Mantxuena jatetxetik eroaten 
zuten", kontatu digu Araozko 
auzo alkateak. 

Sandaili eraberritzeko proiektua 
eskatu dio Udalak LKS enpresari

ondoren, proiektua garatzeko dirulaguntza eskatu beharko dute

haitzuloaren eta ermitaren sarrerak utzita eta oso zikinak daude egun

Sandailiren ikuspegi orokorra, elurtuta.  |   aloña mendi espeleologia taldea

Ernal indarren santutegia askorendako
Sandailik duen kondaira nagusia haurdun geratu gura zuten 
emakumeena da. Umerik gabeko senar-emazteak hara joaten ziren 
laguntza eske. Han, ermita eta kobarako eskaileran dagoen harrizko 
aska batean, uretan sartzen omen zen emakumea, haurdun 
geratzeko asmotan. Baina Sandailin ez dago iturririk. Ura 
haitzuloaren goiko hormatik erortzen den itogin batetik datorkio.

Bestalde, Iñaki Zumaldek beste kondaira hau jasotzen du 
Araotz, albiste eta ohiturak liburuan: "San Eliasen irudia 
Narbaxako (Araba) elizatik harrapatu zuten araoztarrek. Kontua 
da, egun, zenbait arabar herrixkatako nekazariak lehorte 
handietan San Eliasera joaten zirela errogatibak egitera".

Ermitako zaindariak mototsa zuen
Herri-kondairetan Sandailiko ermita San Eliasena edota Santa 
Yliarena dela agertzen da. Dena den, dokumentuak gehiago mintzo 
dira santaz santuaz baino. "Guztiok uste zuten San Elias zela 
ermitako zaindaria, baina irudiak mototsa zuela konturatu ziren, eta 
Santa Ylia izango zela zehaztu zuten", esan digu Guridik. 

Bitoriano Gandiagak San Eliasen gaineko kondaira hauxe jaso 
zuen: "San Eliasek bi anaia zituen San Adrian eta San Julian. Oso 
gaiztoak ziren eta amak esan zien mendira bidaliko zituela. Bat 
San Adrianera bidali zuen, San Julian Urrexolara eta San Elias 
Narbaxara. Handik harrika bota zuten gaiztoa zelako... eta gero 
santu egin zuten".

ESanak

"Araoztarrek 
San Elias eguna 
ospatzen zuten 
haitzuloaren 
sarreran; ekain 
bukaeran edo 
uztail hasieran"
Mirari guridi  |  ArAozko Auzo A l k At e A
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MIrArI AltubE  |  Bergara

Eraberritze lan garrantzitsuak 
egin dituzte Irizar jauregian eta 
horien berri eman eta eraikina 
ikusteko aukera eskaini die Uda-
lak herritarrei. Bergarar asko 
hurreratu da aste bukaeran zelan 
geratu den jakin nahian: Helduen 
Heziketa Iraunkorreko (HHI-EPA) 
ikasle eta irakasleak, KZguneko 
erabiltzaileak… Gehienek aurre-
tik ezagutzen zuten, eta harrituta 
eta pozik agertu dira, eraikin 
zaharrak hartutako itxurarekin. 

Egurrezko zorua eta teilatupea 
XVII. mendean Urrutia-Espilla 
familiak eraikitako jauregiak 
zituen egurrezko zoru, eskailera 
eta teilatupea dagoenetan utzi 
dituzte konpondu ostean; hain 
zuzen, horixe izan da herritarrek 
gustukoen izan dutena. Hala, 
bere nortasunari eutsi dio Iriza-
rrek, baina gaur egun beharrez-
koak dituen irisgarritasun neu-
rriak sartuta: ezinduendako 
sarrera egokitua albotik eta igo-
gailua beheko solairutik ganba-

raraino. Eraikina hutsik dago 
baina herritarrek bost solairue-
tan dauden txoko guztiak ikusi 
gura izan dituzte eta igogailua 
behar bezala dabilela frogatu.

Sotoa, lau solairu eta teilatu-
pea ditu eraikinak. Sotoa eta behe 
solairua Udal euskaltegiak eta 
HHIk partekatuko dute; lehenen-
goa HHIrendako izango da eta 

bigarrena, euskaltegirako. Hiru-
garren solairuan KZgunea egon-
go da eta teilatupean 60 bat lagu-
nendako aretoa. Aste Santu 
inguruan zabalduko dute.

Herritarrak harrituta 
eraberritutako Irizar 
jauregiak hartu duen 
itxura politarekin
aste bukaeran goitik behera ikusteko aukera izan 
da eta herritar askok bisitatu dute jauregia

Herritarrak Irizar jauregian egindako lanak ezagutzen, zapatuan.  |   Julio CalleJa

ItzIar SESma 
Bergara

SabIna JImEnEz 
Bergara

"Liluratuta geratu naiz, ez nuen 
uste hain ondo geratuko zenik. 
Leihoak, zorua eta eskailera 
antzinakoak dira eta errespetatu 
egin dituzte. Eta beharrezko 
berrikuntzak egin dizkiote, 
adinekoak ere etortzen direlako".

"Zoragarria da eraikina, eta 
benetan polita geratu da, egurra 
han eta hemen. Nik barrutik ez 
nuen ezagutzen, baina orain 
ikusita ederra iruditu zait. Gainera, 
oso ondo antolatu dute eraberritze 
lanak egin ostean".

markEl ErraStI 
Bergara

"Aurretik ezagutzen nuen eta 
izugarrizko aldaketa jasan duela 
ikusi dut, ez nuen pentsatzen 
hainbesterako izango zenik. Oso 
polita geratu da orokorrean, eta 
beheko solairua gustatu zait asko, 
hobeto antolatuta dago orain". 

GurutzE arana
Bergara

"Lehengoarekin ez dauka 
zerikusirik, oso polita utzi dute. 
Egurra errespetatu dute eta batez 
ere ganbara gustatu zait. Ni HHIko 
irakaslea naiz eta elkartu naizen 
ikasleek esan didate: benetako 
luxua izango da ona etortzea".

JoSEfa aGuayo 
Bergara

"Izugarri gustatu zait, zoragarri 
utzi dute. Helduen Heziketa 
Iraunkorreko ikaslea naiz eta 
lehendik ezagutzen genuenok 
harrituta geratu gara hartu duen 
itxurarekin. Gainera, sarrera 
egokitua eta igogailua ditu orain".

bErGara

gOIAtZ ArANA  |  arrasate

"Aurreikusi moduan, jende asko-
ren parte-hartzearekin eta bikain 
joan da asteburua", esan digu 
Rafa Gomez Al-Andalus elkarte-

ko presidenteak. Bariku iluntzean 
hasi eta atzo arte, Andaluzia egu-
neko ospakizunek ez dute etenik 
izan. Dantza, kantua eta bazkari
-afariak izan dira ardatzak.

Egubakoitzean goizaldeko 
hiruak arte luzatu ziren, Sevilla-
ko dantzen eskolakoen afari eta 
dantza maratoiarekin. Zapatuan, 
euren jaioterriko musikaren 
erritmora ez ezik, beste hainbat 
erritmotara dantzatu zuten, Kor-
dobatik espresuki etorritako 
Sonora orkestrarekin; eta arra-
tsaldeko eta gaueko saioen artean, 
afari-gala egin zuten. Esanahi 
handikoa izan zen eurentzat, 
Ramon Jauregik –lehendakaritza
-ministroa egun eta abokatu labo-
ralista garai baten– bertan ego-
terik ez-eta agurra bidali zielako 
bideo baten. Domeka eguerdian 
bazkaritarako batu ziren berriz; 
100 lagun baino gehiago, gaine-
rako ekintza denetan moduan. 
Bazkal aurreko batzarrean, irai-
lean Arrasaten egingo den Eus-
kadiko andaluziar elkarteen 
topaketaz jardun zuten.

Al-Andalus elkartekoek eztarria 
apurtuta amaitu dute aste bukaera 
andaluzia eguna ospatzen jardun dute egubakoitz iluntzetik atzo arte

Sonora orkestrak jende asko jarri zuen dantzan.  |   Julio CalleJa

arraSatE

JoKin BereZiartua

Duela urtebete hil zen Joseba Iglesias gazte arrasatearra Udalatxen 
eta, hura gogoan, zapatuan 80 bat lagun Besaidera igo ziren. Haritz 
bat landatu zuten bere omenez eta, ondoren, hamaiketakoa egin 
zuten Udalako elkarte gastronomikoan; eguerdian, bazkaritarako batu 
ziren berriz. Gaur, 19:00etan, lore eskaintza egin eta aurreskua 
dantzatuko dute, Iglesiasen omenez margotutako muralaren aurrean. 

Joseba Iglesiasen haritza Besaiden  

arraSatE
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Bergara

Neska-mutikoak saskibaloian jokatzen zapatuan, gurpildun aulkien gainean.  |   Julio CalleJa

BErgArA  |  Mirari altube

Bergarako Labegaraietako kirol-
degia ume eta gurasoz bete zen 
zapatu goizean, ohi bezala. Orain-
goan, baina, ohikoak ez diren 
kirolak ezagutzeko aukera izan 
zuten: saskibaloia gurpildun aul-
kietan; boccia; eta goal-balla. 

Dordoka elkartekoak lagun 
Bergarako San Martin, Aranzadi 
eta Mariaren Lagundia ikaste-
txeetako ikasleak, Antzuolakoak 
eta Elgetakoak elkartu ziren, ben-
jamin eta kimuen mailetako 150 
umetik gora, hain zuzen. Begira-
leen azalpenei adi-adi jarraitu eta 
jokatzeko beldur barik kantxara-
tu ziren guztiak. Ezintasunak 
dituztenei egokitutako saskiba-
loian, boccian –pilota zuria jotzea– 
eta goal-ballean –begiak itxita 
zaratadun baloiarekin golak sar-
tzea– jardun zuten. Boccian joka-
tzeko, gainera, Dordoka kirol 
elkarteko kide bi izan zituzten 
lagun, arauak azaldu eta jokoari 
jarraipena egiten. "Asko laguntzen 
digute horiek eta, gainera, serio-
tasuna ematen diote jokoari", 
azaldu zuen Josu Agirrezabal 

begiraleak. Bocciako jokalari 
Agustin Toledo Lleidara joango 
da aste bukaeran Euskadiko selek-
zioarekin txapelketa jokatzera.

Gurpildun aulkietan saskiba-
loian egitea gustatu zitzaien gehien 
gaztetxoei, baina egokitutako 
kirol horietan ondo jokatzea ez 
dela samurra frogatu zuten. 

Kirol egokitua 
ezagutu dute 
gaztetxoek
boccia, goal-ball eta gurpildun 
aulkiekin saskibaloian jardun zuten

Josu agirrezaBal 
begiralea

anDer, amets eta KolDo 
kirolariak

"Umeak gustura jardun dira; 
astean zehar zein kirol egingo 
duten azaltzen diete eta, hala, 
badakite arauen berri. Urtero 
egiten dugun ekimena da eta 
poliki-poliki kirol egokitua ere 
ezagutzen doaz".

"Saskibaloian jokatzen pasatu 
dugu ondoen, gurpildun aulkietan 
ibili gara-eta; baina kirolari horiek 
ahalegin handia egiten dutela 
konturatu gara. Boccia eta 
goal-balla samurragoak dira, baina 
asmatu egin behar da gero".

miKel, iKer eta oier 
kirolariak

"Gurpildun aulkietan saskibaloian 
jokatzea da gehien gustatu 
zaiguna, nahiz eta oso samurra ez 
izan gurpilei eragitea, baloia 
eramatea eta saskiratzea. Batzuk 
asmatu dute saskian sartzen 
baina gehienok ez".

agustin toleDo
boCCia Jokalaria

"Norgehiagokan ibiltzen gara gu 
normalean baina umeei erakustera 
ere gustura gatoz. Aulkietan 
daudenek ere kirola egiten dutela 
ikustarazteko ekimen ona da. 
Nahiko ondo moldatu dira, nahiz 
eta beti egon bihurritxoren bat".

Peio CaBallero 
txapel dotoreena

mari Corral 
torrada onenak

"Ezusteko handia hartu dut 
sariarekin, ez nekien halakorik 
zegoenik-eta. Kolore gorria eta 
berdea dituen iratxoaren txapela 
jantzi dut eta antza 'Mourinho'ren 
gustukoa izan da Portugalgo 
banderaren koloreak dituelako".

"Bigarren aldiz hartu dut parte 
Torrada Lehiaketan, iaz hirugarren 
saria jaso nuen eta aurten 
lehenengoa; hobetzen noan 
seinale. Betiko osagaiak erabili 
ditut: ogia, esnea, azukrea, kanela 
eta limoia. Irinik, ostera, ez".

M.A.  |  aretxabaleta

Txapel Txin egunak Mourinho 
ekarri zuen Aretxabaletara zapa-
tu ilunkaran. Herritarrez gainez-
ka zegoen Herriko Plazan Ara-
tusteetarako deia egin zuen.  

Bapatean zirku taldeak era-
kustaldi polita eskaini zien ume 
eta helduei kalejira eginez. Ondo-
ren, ospakizuna hasi zuten Kar-
nabalen Lagunek eta jai giroan 
agertu zen Mourinho plazako 

eraikineko balkoian, txapela 
buruan eta Real Madrileko bufan-
da lepoan. Kexatxo batzuk ere 
agertu zituen: "Gizenduta ikusten 
zaituztet; pizza banatzaileak asko 
ibiltzen dira gero hemen". 

Gero Torrada Lehiaketako 
sariak banatu zituen. 15 lagunek 
aurkeztu zituzten torradak, bakoi-
tzak zortzina, eta txapelduna izan 
zen Mari Corral. Haren atzetik 
geratu ziren Espe Perez; eta Lier-

ni Zangituk, Ane Gartziak, Amaia 
Kortabarriak eta Deiane Ugartek 
osatutako taldetxoa.

Aurten, txapel dotoreenaren-
dako ere izan da saria, herriko 
tabernen laguntzarekin (50 euro) 
eta Peio Caballerok jaso zuen.

Jaia bukatzeko torradak, txis-
torra (30 kilo) eta sagardoa eskai-
ni zizkieten plazan elkartutakoei 
Karnabalen Lagunek.

'Mourinho'-k Aratusteetarako deia egin die herritarrei
Mari Corral izan da torrada lehiaketako txapelduna eta peio Caballerok txapel dotoreenaren saria jaso du

'Mourinho' sagardoa dastatzen Aratusteetarako deia egin ondoren.  |   M.a.

aretxaBaleta
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ubANE mAdErA  |  arrasate

Beteranotasuna eta gaztetasuna 
uztartu ditu PSE-EEk Udalerako 
zerrendan: beteranotasuna, Paco 
Garcia moduko "pisutsuek" segitzen 
dutelako; eta gaztetasuna, zinego-
tzigai erdiak berriak eta asko gaz-
teak direlako. Aritz Arrietari, Raquel 
Diaz, Paco Garcia, Miren Lorea 
Lana, Juan Manuel Zugasti, Maia-

len Romero eta Gregorio Achutegik 
jarraitzen diote zerrendan. 

Aurkezpena ondo babestuta 
egin zuten. Besteak beste, Legebil-
tzarreko presidente-orde Blanca 
Roncal izan zen. Bestalde, gogoan 
izan zuten Isaias Carrasco –mar-
txoaren 7an hiru urte beteko dira 
hil zutela–. Haren alargun Marian 
Romero 12.a da zerrendan. 

Zazpi zinegotzi ateratzeko 
asmoarekin datoz sozialistak

M. Lorea, A. Arrieta, P. Garcia, R. Diaz, M. Romero eta G. Achutegi.  |  u.m.

"Aste hasieran izandako egu-
raldiak eta lanen ezaugarri 
teknikoek obraren iraupena 
luzatzea eskatuko dute", esan 
dute Obra Sailetik, iragartzeko 
Garibai etorbidearen irekiera 
martxoaren 3ra arte atzeratu 
dela. Beraz, Aretxabaleta, Esko-
riatza eta Gasteizerako auto-
busak Nafarroa etorbidean 
hartzen segitu beharko dira.  

Eguaztenean 
zabalduko dute 
Garibai etorbidea

ubANE mAdErA  |  arrasate

Egubakoitzean astebete egin zuen 
Gelma-Zaldibarko oinezkoen zubiak 
zabalik. Eta astea pasata, herrita-
rrek bidea ondo ikasi dutela age-
rikoa da, inguruan denboratxo bat 
emanez gero jendearen joan-etorria 
etengabekoa delako. 

Ospitalerako eta paseorako
Ospitale-INEM ingurura joateko 
erabiltzen dute gehienek zubi 
berria: batetik, bide zuzenagoa 
eta laburragoa delako; eta beste-
tik, atseginagoa ere badelako, 
batez ere, paseoan ibiltzen dire-
nendako. "Paseoan zubitik pasa-
tu eta beste aldetik bueltatzen  
gara. Horrez gainera, goiko auzoei 
ere mesede handia egiten die, eta 
jakina, baita Gelman bizi direnei 
ere", kontatu du Jose Marik.   

"Zenbat eta buelta gehiago 
aurreztu, hobeto. Ospitale eta 
anbulatoriora joateko erabiliko 
dut", azaldu du Jesus Mariak. 

Txukuna eta kuriosoa
Zubiaren itxurarekin ere gustura 
aurkitu ditugu herritarrak, "kurio-
soa" eta "txukuna" dira gehien 
errepikatu dituzten berbak. 

Obrak bukatzeko azken egunak
Inguru hartan, baina, zubia ez 
da elementu berri bakarra; ikus-
tea besterik ez dago azken urteo-

tan zela eraldatu den Gelma-Zal-
dibar gune osoa.

Are gehiago, datozen asteotan 
aldaketa berriak ikusiko ditugu 

han, azkeneko asteak dituzte-eta 
Gelman egiten dabiltzan obra 
guztiak bukatzeko.

114 etxebizitza gehiago
Obrak egiten diharduen Obene-
rreka enpresatik kontatu digu-
tenez ,une honetan jolasparkea 
eta azkeneko etxe-blokea eraiki-
tzen, kaleko urbanizazio lanak 
bukatzen, lorategiak ipintzen eta 
Elmako egoitza zaharra berritzen 
dabiltza. "Astebete baino apurtxo 
bat gehiagoan bukatuko dugu 
Elmako fatxadaren berritzea. 
Etxe-blokeari dagokionez, berriz, 
kanpotik guztia bukatuko dugu, 
baina pisuak orain saldu behar 
ez ditugunez, barruko banaketa 
egin barik utziko dugu. Proiek-
tuaren arabera, 114 etxebizitza 
eraikiko ditugu barruan; baina 
akaso hemendik hiru urtera bana-
keta aldatu egingo da. Jolaspar-
keari dagokionez, baldosak-eta 
ipintzen hasi gara", adierazi du 
Carlos Martin aparejadoreak.  

Osasun-gunera joateko zein 
paseorako erabiltzen da zubi berria 

Gelmako gainontzeko lanak martxoaren 31rako bukatu gura dituzte

azken etxe-blokea kanpotik bukatuta utziko dute, baina barrutik ez

Familia bat zubi berritik errekara begira, paseoan zebiltzala.  |   ubane madera

esTeban mOndragOn 

"Premiazkoa zen zubi berria 
Gelma inguruan bizi direnendako, 
eta anbulatorio ingurura etortzeko  
oso egokia da. Bestalde, oso 
txukuna ere bada, ondo dago".

gregOriO eTxabe

"Gaur pasatu behar gara lehen 
aldiz. Txukuna da, polita, eta 
gainera bidea asko errazten du. 
Ospitalera eta INEMera etortzeko 
erabiliko dut bereziki ."

jOse mari menika

"Semea bizi da hor parean, eta 
hari bisita eginez estreinatu behar 
dut zubia gaur. Bidea erraztu 
egingo dit eta zubia kurioso 
dagoela iruditzen zait."

puri alOnsO 

"Ni Santa Teresa auzokoa naiz, eta 
askoz ere gertuago geratzen zait 
guztia orain. Paseatzeko, 
medikuetara joateko… erabiliko 
dut, batez ere."

Lanak bukatzeko 
eguraldiari begira
Gelmako gainontzeko lan 
guztiak ere badoaz aurrera. Eta 
hala beharko, izan ere, 
Obenerreka enpresaren 
aurreikuspena da martxoaren 
31rako lan guztiak bukatuta 
izatea. Hala ere, epe-muga hori 
eguraldiaren menpe izango 
dela adierazi dio Goienari 
Carlos Martinek, Obenerrekako 
aparejadoreak: "15 bat egun 
beharko ditugu eguraldi 
sikuarekin lanak epe barruan 
bukatzeko, izan ere, egiten 
gabiltzan lan guztiak kanpoko 
lanak dira".    Jolasparkean baldosak ipintzen dabiltza egunotan.  |   ubane madera
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ubANE mAdErA  |  arrasate

Obretarako etxolatxoak joan den 
astean ipini ostean, bihar, mar-
titzena egingo dute obra-gunera 
aurrenengo bisita Sukia eraikun-
tza enpresakoek, Zerrajerako 
babes ofizialeko etxe berriak 
eraiki behar dituen enpresako 
ordezkariek. Modu horretan, eta 
nahiz eta oraindik mugimendu 
gutxi ikusi, etxeak eraikitzeko 
obrak martxan jarriko dituzte.  

Behin hasita, 24 hilabeteko 
aurreikuspena dute lanak buka-
tzeko, eta 9.073.000 euro pasako 
aurrekontua. 

Hiru bloketan 140 etxebizitza
Guztira 140 etxebizitza eraikiko 
dituzte. "Zortzi eta bederatzi pisu 
izango dituzte blokeok, altu sama-
rrak izango dira. Azkeneko solai-
ruan trastelekuak izango dituzte, 
eta beheko aldean, berriz, lau 
soto-erdi eta garajeak", jakinara-
zi du Jabier Ruedak, Sukia enpre-
sako obra arduradunak. 

Garajeen harira, gainera, ira-
garri du eraikiko dituzten etxe-
bizitzak baino garaje gehiago 
eraiki behar dituztela (guztira, 
179, beraz, 39 gehiago): "Kontuan 
hartuta herrian dagoen aparka-
leku arazoa, eta bereziki ospita-
le-gune horretan dagoena, gara-

je gehiago eraiki eta salgai jarri-
ko ditugu". 

Bi gelakoak, alokairuan hartzeko
Etxebizitzen ezaugarriei dago-
kienez, gehienak bi gelakoak 
izango dira (90 etxebizitza); 60-65 
metro karratu artean izango 
dituzte horiek. Beste 36 etxebizi-
tzak 75 metro karratu eta hiru 
gela izango dituzte, eta azkeneko 
14ek gela bakarra eta 45-50 metro 
karratu artean. 

Entregatu, berriz, 2014an 
entregatuko dituzte, Jaurlaritza-
ko Etxebizitza Sailetik jakinara-
zitakoaren arabera. 

Etxebizitzak alokairuan eman-
go dituzte, hori da-eta, Arrasate-
ko Udalak zehaztutako baldintza: 
alokairu sozialeko etxebizitzak 
izan behar direla guztiak. 

Prezioak, errentaren arabera 
Eta alokairuzkoak izaterakoan, 
adjudikatario bakoitzaren erren-
taren arabera kalkulatuko dute 
zein prezio kobratuko duten.

Etxebizitza horietakoren bat 
eskuratzeko Etxebiden eman behar 
da izena. Ahalik eta lasterren 
hobe, gainera, izena emanda dute-
nen antzinakotasunak lehenta-
suna emango dielako etxebizitzen 
zozketan. 

Era berean, lehentasuna izan-
go dute, baita ere, Etxebiden 
izena ematerakoan finkatu dute-
nek etxebizitza horietako bat 
Arrasaten eskuratu gurako luke-
tela, beraz, arrasatear askok 
izango dira tartean.  

Etxeon zozketa datari dago-
kionez, baina, momentuz Etxe-
bidek ez du halakorik iragarri. 

Hori-berde-grisak
Koloretsuak izango dira etxe 
berriak. "Aurrez fabrikatutako 
plaka berdeak, horiak eta gris-
zuriak izango dituzte, proiektua-
ren arabera. Dena den, baliteke 
koloreren bat aldatzea, obraren 
martxaren arabera", adierazi du 
Sukiako ordezkariak. 

Eta bestelako ezaugarriren 
bat aipatzearren, eguzki-plaken 
bitartez elikatuko dira arginda-
rraz. "Galdara gela bakarra, eta 
etxebizitza guztiek berogailu zen-
tralizatua izango dute", kontatu 
du Ruedak. 

Kutsatutako lur batzuk 
Anbulatorioaren atzeko aldean 
eraiki behar dituzte hiru blokeak, 
eta dagoeneko urbanizazio guztia 
(argiteria, telefonia, ur hodiak…) 
ia gertu dago; hala ere, badaude 
lur batzuk oraindik garbitu beha-
rrekoak, "zati txikitxo bateko 

kutsadura kentzea besterik ez da 
falta".

Behin etxeok bukatuta, urba-
nizazioko erremateak Arrasateko 
Udalak egingo ditu. 

Bihar, martitzena, 
hasiko dituzte 
Zerrajerako etxe 
berrien obrak
140 etxebizitza eraikiko dituzte, 45-75 metro 
kaadro artekoak, alokairu sozialean emateko

Zerrajerako etxe berriak hiru bloketan eraikiko dituzte, argazki-muntaiak erakusten duten moduan.  |   visesa

datua

9.073.000 euro kostako da 
140 etxebizitzak eraikitzea; 
obrak bukatzeko, berriz, 24 
hilabeteko epea du Sukia 
eraikuntza enpresak. 

9
milioi euro

etxebiZitZa 
gehiago

Zerrajera-gunean babes 
ofizialeko etxebizitza 
gehiago eraikitzeko 
proiektua dauka Eusko 
Jaurlaritzak. Beste 184 
eraiki gura ditu, gaur 
egungo "igerilekuan"; 
baina "eraikitzeko data 
oraindik erabaki gabe" 
dagoela adierazi dute 
Eusko Jaurlaritzako 
ordezkariek. 

Zabaldu dute garaia gunetik 
Markulete industrialderainoko 
oinezkoendako bide zati berria. 
eta estreinatu, herritarrek 
estreinatu ere egin dute: "ederra 
aldea, han goitik pasa behar edo 
hemendik etorri ahal izatea", 
kontatu du paseatzaile batek. 
bidearen ondoan belarra erein 
dute, guztia txukun uzteko. 

Zabalik da
Garaia eta
Markulete 
arteko bidea

Biztanleen Arreta Zerbitzuko 
langileen eta igeltseroen lan
-poltsak osatzeko deialdia 
abiarazi du Arrasateko Uda-
lak. Bietako baten sartu gura 
dutenek otsailaren martxoa-
ren 4ra arte (egubakoitza) 
dute izena emateko epea, Biz-
tanleen Arreta Zerbitzuan. 

Baldintzak 
BAZeko lan-poltsarako opo-
sizio lehiaketa gainditu behar-
ko dute izangaiek, eta honako 
baldintzak bete: eskola gra-
duatua, LH1 edo baliokidea 
izatea eta, besteak beste, 3. 
hizkuntza eskakizunaren pare-
ko jakintza.

Igeltseroen poltsan sartu 
ahal izateko, berriz, bi proba 
gainditu (ariketa praktikoa 
eta euskara) eta honako bal-
dintzak bete beharko dituzte: 
eskola graduatua, LHI edo 
baliokidearen tituluaren jabe 
izatea eta, besteak beste, B1 
gidabaimena.

egubakoitzera arte 
eman daiteke izena 
Udalaren lan-poltsetan
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ArrItxu bArrusO  |  bergara

Bergarako Udalak Mizpirualde 
egoitzarekin batera duela bi urte 
uztailean egindako auzolandegiak 
errepikatu nahi ditu. Izaera sozio
-asistentziala duten auzolandegiak 
dira eta belaunaldien arteko 
trukaketa moduan planteatzen 

dira. Hau da, dena aurreikusi 
bezala irteten bada, aurten ere 
uztailean Estatu osotik iritsita-
ko gazteek Mizpirualde egoitzan 
pasatuko dituzte goizak erresi-
dentziako animazio taldeak anto-
latutako ekintzetan parte har-
tzen. 

"2009koa oso esperientzia posi-
tiboa izan zen eta Mizpirualde 
egoitzako arduradunek ere hala-
xe jakinarazi ziguten. Gazteek 
bizitasun handia ematen zioten 
goizetan egoitzari eta gazteak 
eurak ere oso gustura ibili ziren", 
azaldu du Agurne Barruso alka-

teak. Hori horrela, aurten ere 
Eusko Jaurlaritzan eskaera egi-
tea erabaki dute: "Eusko Jaurla-
ritzak antolatzen dituen auzolan-
degiak dira. Udalak eskaera egin 
behar du proiektua aurkeztuz. 
Egun batetik bestera esango digu-
te baiezkoa edo ezezkoa". 

Belaunaldien arteko trukea
Jarduera honen helburua da 
belaunaldien arteko elkarbizitza 
indartzea, pertsona nagusi eta 
gazteen arteko elkartrukearen 
bitartez; jarduera ludikoak egi-
nez eta bizipen positiboak bul-
tzatuz. 

Boluntarioak taldeka bana-
tuko dira eta, besteak beste, 
egoiliarrei egunkaria irakurtzen 
lagunduko diete, haiekin karte-
tan jolastuko dute, pasealdi eta 
irteeretan adinekoei lagunduko 
diete eta aisialdiko ekintzak 
antolatuko dituzte. Astelehene-
tik ostiralera bitartean 10:00eta-
tik 13:00ak bitartean egon behar-
ko dira erresidentzian. 

Udalaren asmoa da, 2009an 
egin zuten bezala, uztaileko auzo-
landegia bi txandatan banatzea; 
uztailaren 1etik 15era eta 16tik 
30era. 

Gaztelekua ostatu
Udalak ostatu eman beharko die 
auzolandegira datozen gazteei 
eta aurten Gaztelekuko instala-
zioak erabiliko dira horretarako; 
Gaztelekuko sukaldea eta bi gela, 
hain justu ere.

Gaztelekua gaur egun Udal 
Euskaltegia dagoen tokian koka-
tu nahi da. Zabalotegi auzoan, 
Mizpirualde egoitzaren ondo
-ondoan. Gaztelekuko lanak 
oraindik gauzatu gabe dauden 
arren, maiatza ingururako lanak 
bukatuta egotea aurreikusten 
du Udalak.

Aisialdirako ekintzak 
Arratsalde eta asteburuetarako 
ere ekintzak antolatu eta propo-
satzen dizkie Udalak bolondresei: 
San Martzialetako erromeria, 
San Kristobal jaiak, egubakoitze-
tako jazz kontzertuak Espoloian, 
Bergarako udaleko Turismo Bule-
goarekin batera bisita bidatuak 
edo kostaldera irteerak.

Udalaren asmoa da aurten ere 
auzolandegiak egitea Mizpirualden
Proiektua aurkeztuta, Jaurlaritzaren erantzunaren zain dago Udala

2009ko uztailean Mizpirualden egindako auzolandegietan jasotako irudia.  |   goienkaria

A.b.  |  bergara

Aste bukaeran Inauteriak ospa-
tuko direla-eta Bergarako Udalak 
Euskal Herriko Inauterien ingu-
ruko hitzaldia antolatu du; Inau-
teriak Euskal Herrian: tradizioa-
ren forma berriak du izenburua. 
EHUko irakasle eta antropologo 
Aitzpea Leizaolak egingo du 
hitzaldia martxoaren 2an Aroz-
tegi aretoan, 19:00etan. Dena dela, 
ez da hileko hitzaldi bakarra 
izango. Martxoaren 30ean, kul-
tura etxean, Hamarkada bat 
harkaitzen artean izeneko diapo-
rama emanaldia egingo du Irati 
Andanak.

Antzerkia Zabalotegin
Heldu eta txikitxoendako antzez-
lanak egongo dira hil honetan. 
Martxoaren 11n Behibi's teatro 
taldearen No es facil antzezlana 
egongo da. Glu-glu antzerki tal-
deak, bestetik, Cotillas izeneko 
antzezlana eskainiko du martxoa-

ren 18an; eta nobedade gisa inge-
lesezko emanaldi bat ere izango 
da. Martxoaren 24an A fool in the 
house of Windsor eskainiko du 
Forum Teatre taldeak.  

Txikitxoendako, berriz, Txin-
txilipurdi erregea izeneko antzez-
lana egongo da hilaren 19an.

Dantzarako aukerak
Udalak DBHko ikasleendako DJ 
Jaialdiekin jarraitzen du eta hil 
honetan, 12an eta 26an egingo 
dira Zabalotegin. Nagusiagoek 
Pantxoa eta Peiorekin dantza 
egiteko aukera izango dute 12an 
Udal Pilotalekuan. 

Aratusteez gain, festa eta ospakizunez 
beteta dator martxoko kultura egitaraua
hilaren 24an ingelesezko 'a fool in the house of Windsor', Zabalotegin

Haurren irudimena piztuko du Txintxilipurdi Erregea antzezlanak.  |   Panta rehi

A.b.  |  bergara

Udal Gobernuak pasa den aste-
lehenean onartu zuen Ibaiondo 
pasealekua txukuntzeko proiek-
tua. Hori horrela, lehiaketara 
atera dute eta apirilean adju-
dikatuko dituzte lanok. Auke-
ratutako enpresak sei hilabe-
teko epea izango du proiektua 
gauzatzeko. Beraz, arazorik 
ezean, azarorako itxura berria 
izango du Ibaiondo paseale-
kuak.

Ibaiondo txukuntzeko proiek-
tuak hiru helburu ditu: apar-
kalekuen arazoari irtenbidea 
ematea; erreka bazterra balioz-
tatzea, erabilerak bateragarri 
eginda; eta Aspace inguratzen 
duen gunea txukuntzea. 

Proiektua Anselmo Iñurra-
tegi arkitektoak egin du eta 
aurrekontua 433.204 euro da.

Bide berria egingo dute 
Proiektuak pasealeku guztia 
hartzen du aintzat: Etxeaundi 
jauregi ondoko sarreran hasi 
eta beste muturrean dagoen 
zubipeko sarreraraino. Bada, bi 
sarrera horiek mantendu egin-
go dira, baina bide berria ere 
aurreikusten da. Horrek eka-
rriko du, besteak beste, ziburuen 
gunea apur bat mugitu behar 
izatea, eta baita iturria ere.

Aparkalekuak ordenatu
86 aparkaleku marraztuko dituz-
te. Gaur egun Etxeandiko hor-
maren kontra dauden 11 lekuak 
mantendu egingo dituzte; Aspa-
ceren bi aldeetan autoa lagatze-
ko gune bana egongo da, eta, 
ibilbidean aurrera eginez, zubi-
perantz beste 14 autorendako 
lekua egongo da. 

Ibaiondo pasealekua ordenatzeko 
proiektua lehiaketara atera dute 
eta apirilean hasiko dituzte lanak
aukeratutako enpresak sei hilabeteko epea 
izango du lanak amaitzeko
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maider arregi

Aranzadi ikastolaren 40. 
urteurrena ospatzeko ekintzen 
barruan, egubakoitzean Ikasleen 
Eguna ospatu dute. Haur 
Hezkuntzako txikiak mozorrotuta 
joan ziren eskolara eta, giro ezin 
hobeak lagunduta, ikastolako 
patioan dantzak eta jolasak egin 
zituzten, besteak beste. 
Nagusiagoek bazkaria izan zuten.

Ikasleen 
Eguna 
ospatu zuten
Aranzadikoek

ArANtzAzu EzkIbEl  |  bergara

Jardun euskara elkarteak Gura-
solagun egitasmo berria martxan 
jarriko du; asmoa da gurasoen 
artean euskaraz egingo dituzten 
taldetxoak sortzea, haurrak esko-
lan dauden bitartean gurasoak 
batu daitezen euskaraz berba 
egiteko.

Euskaraz egiten dituztenak 
animatu gura dituzte laguntzai-
le moduan astean ordubeteko 
saioetan parte hartzeko (15:00e-
tatik 16:00etara); eta, noski, bai-
ta euskara praktikatu nahi dute-
nak ere. Jardun euskara elkar-
tera dei dezatela interesatuek: 
943 76 36 61.

Berriketan egitasmoa 
2006an jarri zuen Berriketan egi-
tasmoa martxan Jardun euskara 
elkarteak Bergarako Udaleko 
Euskara batzordearekin, Udal 
Euskaltegiarekin eta Akulu-AEK 
euskaltegiarekin elkarlanean. 

Berriketan egitasmoak arra-
kasta handia izan du. Talde horie-
tako batzuetan, gurasoak hau-
rrekin elkartu izan dira euskaraz 
egiteko; oraingoan, asmoa da 
gurasoak eurak elkartzea euska-
ra praktikatzeko.

Gurasoek euskara praktikatzeko 
egitasmo berria: Gurasolagun

A.E.  |  bergara

Musika Eskolak antolatu duen 
antzerki ikastaroan oraindik 
badago izena emateko aukera. 
Ikastaroa izango da martxoaren 
12a eta apirilaren 2a bitartean, 
10:00etatik 13:00etara. 

15 urtetik gorakoei zuzen-
duta dago eta interesa dutenek 
martxoaren 4a arte izango dute 

aukera izena emateko: 943 76 
57 80 zenbakian edo idazkaritza@
bme.e.telefonica.net helbidean. 
Tailerrak 50 euroko kuota izan-
go du; eskolako ikasleek eta 
bazkideek 35 euro. 

Oinarrizko baliabide eta 
teknikak erakusteaz Aitziber 
Garmendia aktore zaldibiarra 
arduratuko da.

Oraindik izena emateko aukera dago 
Musika Eskolako antzerki tailerrean

m.b.  |  bergara

Sorospen eta lehen laguntzen 
ikastaroa antolatu du Deba-
goieneko Gurutze Gorriak 
martxo eta apirilerako. Ikas-
taroan parte hartu ahal izan-
go dute apirilaren 2rako 16 
urte beteta dituztenek. Kontuan 
hartzekoa da, bestalde, titulu 
ofiziala lortzeko aukera izan-
go duela ikastaroa egiten due-
nak. 

Sorospen eta lehen lagun-
tzen gaineko ikastaroko esko-
lak Gurutze Gorriaren egoitzan 
izango dira, martxoaren 5ean 
hasi eta apirilaren 3ra arte: 
zapatuetan, 09:30etik 13:30era 
eta 15:00etatik 19:00etara eta 
domeketan  09:30etik 13:30era. 
Guztira, 40 ordu izango dira 
eta eskolak euskaraz eta gaz-
telaniaz emango dituztela 
aurreratu dute.

Ikastaroaren prezioari 
dagokionez, 125 euro da. Izena 
emateko eta informazio gehia-
go lortzeko, deitu 943 76 55 76 
telefono zenbakira (Santi).

Sorospen eta 
lehen 
laguntzen 
ikastaroa

mIrIAN bItErI  |  bergara

Dagoeneko badute kartela aur-
tengo Aratusteek. Amaia de Zerio 
Lazkano bergararrak irabazi du 
lehiaketa; egubakoitzean jasoko 
du 350 euroko saria, Aroztegi 
aretoan egingo duten sari bana-
ketan. Aurtengo lehiaketan 9 
lagunek hartu dute parte. 

Ekimenei dagokienez, etzi, 
eguaztenean, Inauteriak Euskal 
Herrian: tradizioaren forma 
berriak izeneko hitzaldia egingo 
du EHUko irakasle eta antropo-
logo Aitzpea Leizaolak, 19:00etan, 
Aroztegin. 

Kontzertuaren dirua Magaliri
Eguenean, ostera, Bergarako Udal 
Musika Bandaren eta Bergarako 
Orkestra Sinfonikoaren kontzer-
tua izango da, 22:30ean, Udal 
Pilotalekuan. Leihatilan erosi 
ahalko dira sarrerak, 7 eurotan. 

Hortik lortutako dirua Magali 
Muruamendiaratz neskatoaren 
familiari emango zaio. 

Bestalde, zapatua ekimenez 
josita dator. Umeek hain gustuko 

dituzten Pirritx, Porrotx eta Mari 
Motots pailazoak ikusi ahalko 
dituzte pilotalekuan. Ongi etorri... 
Pupu eta Lore-ren emanaldi bikoi-
tza eskainiko dute, 16:00etan eta 

18:30ean. Sarrerak 5 eurotan sal-
duko dira leihatilan. 

Horretaz gainera, 18:15ean, 
bonba japoniarrak egongo dira 
plazan; eta ordu laurden geroago, 
herriko erraldoi, kiliki eta 
buruhandien kalejira hasiko da 
toki berean. 19:30ean, ostera, 
mozorroen kalejiraren txanda 
iritsiko da. Hori amaitzean, mozo-
rrorik onenari 200 euroko saria 
emango dio Bedelkar merkatarien 
elkarteak, plazan.

Mozorro afaria 21:30ean hasi-
ko da azokan. Txartelak Depor, 
Ariznoa eta kultura etxean dau-
de, 15 eurotan. Eguna amaitzeko, 
Drindots taldearekin dantzaldia 
izango da plazan. 

Hitzaldi batekin hasiko 
dira aurtengo Aratusteak

Kodrila mozorrotuta iaz Aratusteetan.  |   goiena

Kartel irabazlea.  |   amaia de Zerio

amaia de Zerio lazkano bergararrak irabazi du 
lehiaketa; egubakoitzean izango da sari banaketa
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m.b.  |  oñati

Parrokiako erretaulako argiak 
aldatu egingo dituzte berriro ere. 
2009an led argiak ipini zituzten, 
baina ez dira "egokiak", eta mar-
txoan aldamioak jarriko dituzte 
erretaula nagusian 25 argiak 
aldatzeko. Foru Aldundiko tek-
nikariek egingo dute argiztapen 
proiektu berria. 

Teknikarien aholkularitzarekin
Luzea da parrokiako argien isto-
rioa. 2009ko otsailean jaso zuten 
parrokian erretaulako argiztape-
na aldatzeko proposamena, Foru 
Aldundiko Turismo Sailetik. 
"Argia zuriegia zela esan ziguten, 
eta erretaulak zituen koloreak 
apenas bereizten zirela", esan 
digu Joxan Larrañaga parrokoak. 

Lanak hilabeteko epean bukatu-
ta behar zituztela esanez, korri-
ka eta presaka egin zuten guztia: 
proiektu egokia egin barik eta 
baimena eskatu barik. 

Handik hilabete batzuetara 
Foru Aldundiko ordezkariak  
hileta baten egon ziren Oñatin. 
Eta harri eta zur geratu ziren 
argiztapena ikusita. "Aldundikoek 

esan ziguten ondare kalifikatu-
tako erretauletan kableak ezin 
direla erretaula barrutik joan, 
segurtasunagatik", dio Joxan 
Larrañaga parrokoak. Hori horre-
la, argiztapena aldatu beharra 
zegoela erabaki zuten, proiektua 
ez zelako egokia. "Erretaula his-
torikoetan egiten diren lanak 
Aldundiko Ondare Departamen-

tuko teknikarien aholkularitza-
rekin egin behar dira, beti. Eta 
Oñatiko parrokiakoak ez dira 
modu horretan egin", adierazi 
zuten.

Eta, hain justu ere, horixe da 
orain egingo dutena. Aldamioak 
jarriko dituzte, eta instalazioa 
atera egingo dute erretaula atze-
tik.

Lehen argiztapenaren aurre-
kontua Foru Aldundiak (%60)  
eta Udalak (%40) ordaindu zuten. 
Bigarrena, berriz, oso-osorik 
Aldundiak ordainduko du.

Parrokiako erretaulako argiak aldatu egingo dituzte
Martxoan jarriko dituzte aldamioak eta erretaula historikoetarako egokiagoa den argiztapena ipiniko dute

Mireia bikuña

Maiatzaren Bata plazari itxura aldatu diote. Iturriaren inguruan 
apurtuta zeuden baldosak konpondu egin dituzte. Zaharrak kendu eta 
berriak ipini dituzte. Gainera, errepide aldera dagoen horma indartu 
egin dute. Lanak egin aurretik, zulo asko eta handiak zeuden han, eta 
istripuren bat edo beste gertatu izan da. Aste bukaeretan jende asko 
ibiltzen da Aker tabernaren inguruetan.

Lurreko baldosak konpoduta 

mIrEIA bIkuñA  |  oñati

Valentin Mugartza Martinez Foru 
Aldundiko teknikaria da. Eguaz-
tenean, hilaren 23an, egon zen 
Oñatin, Natur Eskolak gonbida-
tuta, Life proiektuari buruz ber-
ba egiten. Lagun asko bildu ziren 
kultura etxean. Baina gurekin 
berba egiteko denbora izan 
zuen.
Zertan datza Life proiektua?
Life Naturaleza proiektua Euro-
pako Batasunak ingurumena 
lantzeko duen tresna da, eta hel-
burua da Natura 2000 guneetan 
natura babestea. Europako Bata-
sunak dio halako proiektuak 
onartzeko proiektu berritzaileak 
izan behar dutela. Hiru urterako 
proiektua da, 2012ra arte, eta 
Gipuzkoako bost naturagunetan 
garatuko da; hain zuzen ere, Aia-
ko Harrian, Aralarren, Ernio
-Gatzumen, Pagoetan eta Aizko-
rri-Aratzen. Azken horren barruan 
ekintzak egingo ditugu Iturrigo-
rrin eta Artason.
Zeintzuk dira ekintza horiek?
Askotariko ekintzak egingo ditu-
gu: mendian egingo ditugunak, 
espezie ezberdinen gaineko iker-
ketak… Iturrigorrin egin duguna 
da zuhaitz motzen kimaketa eta 
zuhaitz berrien sorkuntza abia-
razi. Zuhaitz motza industriare-
kin lotuta egon da beti. Garai 
baten energia sortzeko ikatza 
erabiltzen zuten, eta ikatza egi-
teko zuhaitz motzak. Baina, azken 
80 urteotan, ikatzak indarra gal-
du du industrian. Ikatz begetalik 
ez dute erabiltzen, beste energia 
mota bat erabiltzen delako. Hori 
horrela, zuhaitz motzen erabil-
pena galdu egin da.

Zuhaitz motzak egoki kimatzen 
badira, 500 bat urteko bizitza izan 
dezakete; bestela, 200-300 bat urte. 
Bestalde, kimaketa ondo eginez 
gero, 10-15 urtean behin adarrak 
mozten zaizkio, eta zuhaitza egon-
kor, egoera onean mantentzen 
da. Horregatik guztiagatik, zuhaitz 
motzen egungo egoera nahiko 
eskasa da.

Hori horrela, proiektu berri 
honekin lehenagoko kimaketa 

teknikak berreskuratu, eta zuhaitz 
gutxi batzuk mantendu gura ditu-
gu. Gipuzkoan 150.000 zuhaitz 
daude, eta horietako gutxi batzuk 
mantendu gura ditugu; bestela, 
100 urte barru gehienak galduta 
egongo dira.
Zein da zuhaitz motzen garran-
tzia?
Zuhaitz motzak oso garrantzitsuak 
dira bioaniztasunerako. Zuhaitz 
horietan espezie batzuendako 
habitatak sortzen dira. Europako 
Batasunak diruz lagundu du 
proiektua zuhaitz motzek duten 
garrantziagatik. Era berean, iku-

si zuten Gipuzkoan ez zirela 
geratzen berezko baso zaha-
rrik.
Zein da Iturrigorriren eta Artasoren 
egoera?
Iturrigorri pagadi gaztea da, han-
go zuhaitzak adin berekoak dira. 
Gainera, hildako egur gutxi dago, 
eta espezie gutxi ditu: %90 pagoa 
da. Artason, aldiz, hildako egur 
eta espezie gehiago dago.
Zeintzuk dira proiektuaren helburu 
nagusiak?
Helburua da Osmoderna eremita, 
Rosalia alpina eta Gipuzkoan 
interesekoak diren beste koleop-
tero saproxilikoak mantentzea 
epe luzean, zuhaitz motzen irau-
penaren bitartez. Helburu orokor 
hori lortzeko, espezieen kontser-
bazioarekin zerikusia duten hel-
buru zehatzagoak ditugu. Besteak 
beste, zuhaitz motzen eskuraga-
rritasuna bermatzea; zuhaitz 
motzak karakterizatzea; zuhaitz 
motzen adierazpen onenen erre-
serba guneen sarea osatzea; Gipuz-
koako Natura 2000 sareak bioa-
niztasuna kontserbatzeko duen 
garrantziaz biztanleria kontzien-
tziatzea; eta orain arte erabilita-
ko teknikei buruz informazioa 
biltzea eta teknika berreskura-
tzea.

Valentin Mugartza | Aldundiko teknikaria

"Zuhaitz motzak berreskuratzea 
da Life proiektuaren helburua"

Valentin Mugartza, Oñatiko kultura etxean.  |   M.b.

aiako harrian, aizkorri-aratzen, aralarren, ernio-Gatzumen eta Pagoetan 
ipiniko dute martxan europako batasunak diruz lagundu duen egitasmoa

"kimaketa ondo 
eginda zuhaitz batek 
500 urteko bizitza 
eduki dezake"

"150.000 zuhaitz 
daude gipuzkoan, eta 
batzuk mantendu  
behar ditugu"

O H A R R A K

ipuin konTakeTa
Boni Ofogo ipuin kontalari afri-
karrak saioa egingo du hilaren 
28an Elkar Hezi ikastetxean.  

informaTika
Askotariko ikastaroak egingo 
dituzte KZgunean; besteak bes-
te, Oinarrizko Internet, Flickr, 
Sare sozialak eta Gmail ikasta-

roak. Informazio gehiago gura 
duenak 943 08 16 34ra dei deza-
ke edo tutor.onati@kzgunea.net 
helbidera mezua bidali.

DeialDia
Odol-emaileen taldeak deituta 
ateratzea egingo dute martxoa-
ren 11n, 18:00etatik 20:00etara, 
Txantxiku ikastolan.

m.b.  |  oñati

Show Business taldeak susto 
galanta hartu zuen hilaren 20an. 
Bidebarrietako lur azpiko gara-
jean zuten furgonetatik mate-
riala lapurtu zieten. Hiru gita-
rra eta bi maleta. Gitarrak dira 
Gibson Les Paul Custom beltza 
–potentziometroen bi botoi fal-
tan dituena–; Epiphone Shera-
ton beltza; eta Hamer urdina. 
Maletatxoan gitarra-jotzaileen 
pedalak eta efektuak zituzten. 
Lapurretaren gaineko informa-
zioa duena taldeko kideekin 
harremanetan jar daiteke: Igor 
(609 54 38 53) edo Mikel (670 59 
66 71).

elkartasun ekimenak 
Bestalde, urtarrilaren 31n CC627 
taldearen entsegu lokalean sua 
piztu zen. Sare elektrikoan 
izandako arazo batek eragin 
zuen sutea, eta kalte materialak 
handiak izan ziren: taldearen 
material eta instrumentu asko 
erre egin ziren. 

Errockaldek, Oñatiko musik-
ta taldeen kolektiboak sufritu 
dituen bi ezbehar hauei aurre 
egiteko, elkartasun ekimenak 
egingo dituzte aurrerago. Euren 
asmoa da dirua batzeko kon-
tzerturen bat egitea, baina 
oraindik ez dute zehaztu eguna 
eta ordua.

Show Business-en furgonetatik materiala 
lapurtu dute; besteak beste, hiru gitarra
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M.A.  |  aretxabaleta

Bigarren Ixadebalde merkealdien 
azoka egitea erabaki dute Are-
txarte merkatarien elkarteko 
kideek martxoaren 12an, zapatua 
(10:00-20:00). Eguenean, hilak 24, 
egin zuten batzarra eta 12 mer-
katari elkartu ziren ekimena 
antolatzeko gertu. 

Irailean egindakoan legez, 
Mitarte kalean jarriko dituzte 
postuak, eta eguraldi txarra egi-
nez gero Iturrigorri pilotalekura 
joatea erabaki dute. Hona parte 
hartuko dutenak: Kilima, Haurrak, 
Zare, Asensio, Belar Meta, Zubia, 
Leintz mertzeria, Kioskoa, Maria 
Jesus argazkilaria, Txilarra, Ger-
tu eta Orly taberna. 

Gainera, disko-jartzaile bat 
etorriko da azoka girotzera, eta 
beste ekitaldi batzuk ere izango 
direla iragarri dute; baita zozke-
ta ere bezeroen artean, bi lagun 
aste bukaera pasa joateko.

Martxoaren 12an egingo 
dute II. Ixadebalde azoka
12 merkatarik jarriko dute postua eta Mitarte 
kalean izango da (euria eginez gero pilotalekuan)

Ixadebalde azoka gertatzeko elkartutako Aretxarteko kideak.  |   M.a.

Aretxabaletan abian jarri 
gura duten Basherri kontsu-
mo taldea aurkeztu eta horren 
gaineko argibideak emango 
dituzte eguaztenean, mar-
txoaren 2an, Arkupen (19:00). 
Gipuzkoako Biolur eta Ehne 
sindikatuko kideek eta Uda-
leko ordezkariek aurkeztuko 
diete ekimena interesa duten 
herritarrei. 

Loramendi Elkarteak zabalik 
dauzka martxoko ikastaroetarako 
izenemateak –loramendielkartea@
gmail.com–. Batetik, DBHkoenda-
ko antzerkigintza emango du 
Jurgi Etxebarriak –egubakoitzak, 
19:00-20:30–. Eta bestetik, larrin-
dantza irakatsiko du Maialen 
Elortzak martxoaren 11tik 25era 
–egubakoitzak 18:00-19:30 eta aste-
lehenak 19:00-20:30. 

loramendiren antzerki eta 
dantza ikastaroetarako 
izenemateak zabalik

basherri kontsumo 
taldea aurkeztuko dute 
eguaztenean, hilak 2

Bihar, martxoak 1, zaindari 
duten Aingeru Guarda eguna 
ospatuko dute erretiratuen 
elkarteko kideek. Salda hartu 
Basotxon (11:30) eta meza 
entzungo dute (12:30) agustin-
darren monasterioan, eta gero 
bazkaltzera joango dira Arra-
sateko Sara jatetxera; auto-
busa parrokia albotik irtengo 
da (13:30). 

aingeru Guarda eguna 
ospatuko dute bihar 
basotxoko bazkideek

Udaleko Gizarte Zerbitzuak 
nagusiendako Aste Santuko 
egonaldiak antolatzen dabiltza 
eta eskaera egiteko epea zaba-
lik dago. Eskaera horiendako 
azken eguna martxoaren 18a 
da eta plazen kopurua mugatua 
dela gogorarazi dute. Izena ema-
teko Udaleko Gizarte Zerbitzue-
tara joan behar da (aurrez 
txanda hartuta): 943 71 31 36.

Nagusiendako aste 
santuko egonaldietarako 
eskaera epea zabalik

Mozorro desfilea eta lehiake-
ta egingo dituzte Inauteri-za-
patuan Eskoriatzan. Horreta-
rako, izena eman behar da 
aurrez –943 71 46 88 edo kul-
tura@eskoriatza.net–, eta egu-
nean bertan ere eman daiteke 
pilotalekuan (16:30-17:00). Des-
filean parte hartzeko Luis 
Ezeizako patioan egon behar-
ko dute 17:15ean.

zapatuko mozorro 
lehiaketarako aurrez 
eman behar da izena

M.bItErI/M.AltubE  |  eskoriatza

Eskoriatzako zaharren egoitzak 
dirua batzeko hasi duen kan-
paina salatu du egunotan EB-Ber-
deak alderdiak ohar baten bidez. 
Besteak beste, administrazio 
ohia egoitzaren egoera larriaren 
erantzule bakarra ez dela eta 
Patronatuak ere baduela ardu-
ra dio. Horrekin batera, Zaldi-
bar antzokia egiteko bideratu-
tako dirua egoitzarako erabili 
beharko zela aipatu du: "Zer-
gatik gobernu taldeak eta bere 
morroi leialenak, Alderdi Sozia-
listako ordezkariak, milioi bat 
euro inbertitu dituzte (400.000 
estatuko funtsetik eta 600.000 
udal aurrekontutik) erabilera 
anitzeko aretoa egiten".

PSEk eta Udal Gobernuak 
ohar bana kaleratu dute esan-
dako horiei erantzuteko.

Herritarrak "nahasten" 
Udal Gobernuak gogor kritika-
tu ditu esandakoak. "Gezurra" 
dela dio egoitzako zuzendari 
ohiak egindakoen erantzukizu-
na Patronaturena ere badenik: 
"Argi eta garbi esaten du hori 
epaileak emandako epai irmoak". 
Eta zaharren egoitza zabalik 
mantentzeko "apustu garbia" 
egin du: "Patronatuak egindako 
eskaerari erantzungo diogu eta 
zorra ordaintzen lagunduko". 
Azkenik, herritarren artean "uste 
okerrak" zabaltzea ez dela zuze-
na aipatu du: "Diru hori inber-
tsio publikoetarako da, eta egoi-
tza, oraingoz, pribatua da". 

PSEko Iñaki Pierruguesek 
ildo beretik jo du; Udalak ezin 
duela diru hori egoitzara bide-
ratu esan eta herritarrak "nahas-
tea" ez dela zilegi adierazi du.

Ika-mika sortu dute 
EB-Berdeak taldeak 
zaharren egoitzaren 
gainean esandakoek 
Udal Gobernuak eta Psek "gezurra" esatea eta 
herritarrak "nahasten" ibiltzea egotzi diote

beheko errota MUsika eskola

Eskoriatzako Beheko Errota musika eskolako lau piano-jotzaile 
gaztetxo izan dira Andoainen egindako piano jaialdian, eta bikain 
egindako lanaren ordaina jasota itzuli dira laurak. Zilarrezko domina 
irabazi zuten hiruk: Idurre Elortzak, Leire Astiazaranek eta Ane 
Arrietak; eta urrezkoa, Aitziber Erañak. Azken horrek, gainera, 
jaialdiaren itxiera kontzertuan parte hartu zuen.

Dominaz beteta piano-jotzaileak

Emakumea da martxoko 
protagonista Arkupen

MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Martxoaren 8ko Emakumeen 
Nazioarteko Eguna gogoan, ema-
kumeari eskainitako ekitaldiz 
betetako egitaraua du Arkupek 
martxoan. Bihar, martxoak 1, 
Gehituk antolatutako Homose-
xualak historian erakusketa 
zabalduko dute eta Gehituko 
kideak etorriko dira aurkezpe-
nera (18:00).

Ondoren (19:00), Kepa Erras-
ti –Maritxu– eta Yera Sanchez 
–Biontzat, Ermugarra, P.D Ondo 
ibili eta Itsasora begira– aretxa-
baletarrek egindako film laburrak 
emango dituzte berriro. Otsailean 
aurkeztu zituzten film horiek 
baina herritar asko ikusi ezinik 
geratu zen, leku faltagatik.

Antzerkia, berbaldia eta 
zinema
Zineklubeko filmek eta antzezla-
nek ere emakumea izango dute 
gai oraingoan. Eguenean, martxoak 
3, Latirili taldeak Piskolabis baka-
rrizketa eskainiko du (19:00); 

martxoaren 15ean, martitzena, 
Ser mujer; ser hombre. Estereotipos 
en crisis izeneko berbaldia eskai-
niko dute (19:00), azken 50 urteo-
tan emakume eta gizon izatea 
zelan aldatu den hausnartzeko; 
eta martxoaren 19an, zapatua, 
Autu Mautu taldeak Emakumeak 
Munduan ipuin kontaketa saioa 
egingo du liburutegian (11:30).

Eguenetako (19:30) zineklubean 
botako dituzten filmak hauek 
dira: Madres e hijas –martxoak 
10–; Mujeres de El Cairo –martxoak 
17–; Chloe –martxoak 24–; eta En 
el camino –martxoak 31. 

Eta 14 eta 15 urte arteko ikas-
leekin bi tailer egingo dituzte 
martxoaren 17 eta 18an: autode-
fentsa eta maskulinitatea.

Gehitu elkarteko kideak izango dira bihar (18:00) 
'homosexualak historian' erakusketa zabaltzen

Homosexualak historian izeneko erakusketa.  |   kUltUra saila

AretxAbAletA eskoriAtzA
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Cuatrovientos baserrirako 
sarrera behar den moduan 
uzteko eskatu du Udalak

herriak     |    antzuola, elgeta, aramaio, leintz gatzaga

usOA AgIrrE  |  antzuola

Patxi Saizek harreman estua du 
Antzuolarekin eta kaleratu berri 
duen lana Antzuolan aurkeztu 
nahi izan du. Itxaropena du ize-
na diskoak eta biltzen dituen 
hamaika kantuetan itxaropena 
da gai nagusi. 2010ean grabatu 
eta nahastu zuen lana Musikor-
ta eta Noizbehinka estudioetan, 
eta auto-ekoizpen moduan atera 
du. 

Ahotsa eta gitarra dira oina-
rri kantu guztietan. Kantautore 
izaera du, beraz, lanak, baina 
diskoa instrumentazio ezberdi-
nez jantzita dago: J. Luis Aran-
buru pianoan eta akordeoian; 
Nerea Lasarte biolinarekin; Josu 
Salegi oboean; Xabier Azkarate 
perkusioan; eta Kemen Lertxun-
di abeslariaren kolaborazio 
berezia izan du, harmonikarekin. 
Kantuen hitz gehienak Saizenak 

berarenak badira ere, beste auto-
re batzuen hitzak ere erabili 
ditu: Ernest Arranbide, Luis M. 
Lauzirika Txili, Inazio Eizmen-
di Basarri eta Telesforo Monzo-
nenak, besteak beste. 

Diskoaren aurkezpen kon-
tzertua martxoaren 18an, egu-
bakoitza, izango da, 22:00etan, 
Torresoroan.

Erretiratuen merienda
Erretiratuen Elkartean martxoa-
ren 8an ospatuko dituzte Ara-
tusteak. Merienda egingo dute, 
eta izena emateko gaur astelehe-
na, eta bihar, martitzena, joan 
beharko da elkartera, 16:00etatik 
18:00etara. 3,50 euro ordaindu 
beharko ditu bakoitzak. Aratus-
te-martitzenean meriendara 
mozorrotuta joateko dei egin du 
elkarteak; sariak egongo dira 
onenendako. 

Antzuolan aurkeztuko du 
Patxi Saizek disko berria
'Itxaropena' izeneko diskoa grabatu berri du eta 
torresoroan aurkeztuko du martxoaren 18an

antzuola

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Itsasoa Elgetatik gertuago egon-
go da barikuan, martxoak 4. 
Herri Eskolako neska-mutikoak 
pirata, itsasmutil, naufrago eta 
urpekari mozorroak prestatzen 
ari dira egunotan. Baita bariku 
arratsaldean jendaurrean egin-
go dituzte dantzak ere. 

Herri Eskolako zuzendari 
Emma Igartuak aurreratu due-
nez, 15:00 aldera irtengo dira 
eskolaumeekin kalera eta, egu-
raldi ona badago, urteroko kale-
jira egingo dute Domingo Itur-
be eta San Roke kaleetan barre-
na. Herriko Plazan amaituko 
dute, eta bertan dantzak eskai-
ni. Eguraldi txarra badago, 
berriz, Udal Pilotalekuan izan-
go da.

Gurasoendako saioak 
12 eta18 urte arteko seme-alabak 
dituzten gurasoendako, bestalde, 
proposamena egin du Bideberri 
mankomunitateak. Martxoaren 
15ean hasi eta lau martitzenetan 
ordu eta erdiko formazio saioak 
egingo dituzte: 19:30etik 21:00e-
tara, martxoaren 15ean, 22an 
eta 29an eta apirilaren 5ean.

Hainbat gai landuko dituzte: 
nerabezaroa aldaketa garaia, 
familia komunikazioa, arauak 
eta mugak eta familien jarrera 
drogen inguruan.

Saio horietan parte hartzeko 
aurrez izena eman beharra dago. 
Martxoaren 4a, barikua, da 
horretarako azken eguna. Inte-
resatuek udaletxera jo behar 
dute.

Inauteria prestatzen 
dihardute Herri Eskolan: 
barikuan egingo dute
12-18 urte bitarteko gurasoendako, berriz, 
formazio saioak antolatu ditu Bideberrik

Eskolako umeak iazko inauterietan.  |  l.z.

ElGEta

aramaio

Goiko irudian ikusten denez, Cuatrovientos baserritik errepide berrira irtetea oso arriskutsua da egun.  |   aramaIoko udala

jOkIN bErEzIArtuA  |  aramaIo

Bidea zabaldu den arren, ara-
maioar guztiendako amesgaiztoa 
ez da amaitu. Cuatrovientos base-
rrian bizi direnen kasua da horren 
adibide. Bide berriak baserrira-
ko sarrera "oso egoera arrisku-
tsuan" utzi du, Asier Agirre 
alkatearen arabera: "Cuatrovien-
toserako sarrera, egun, erloju-
bonba bat da. Auto edo kamioiren 
batek errepidera irten behar badu, 
bi norabideak hartu behar ditu 
nahitaez; eta bihurgune erdian, 
gainera", adierazi zuen Agirrek 
eguazteneko osoko bilkuran. 

Egoera arriskutsuaz gain, 
errepidearen seinaleztapenek 
ez dute Arrasaterako noranzkoa  
hartzen uzten, hau da, Cuatro-
vientos baserritik irten behar 
den ibilgailuak Aramaiorako 
norabidea hartu behar du derri-
gor. 

lau metro eskas ditu sarrerak 
Hau horrela, Oier Ezkerra Uda-
leko teknikariak txosten bat egin 
du sarreraren egoera azaldu eta 
arazoa lehenbailehen konpontze-
ko. Txosten horretan jasotzen da, 
besteak beste, Cuatrovientosera-
ko sarrerak lau metro eskaseko 
zabalera duela –errepideko bion-
da kendu dute lau metroko luze-
ran– eta baserrira sartu edo irte-
teko beste noranzkoan doan bidea 
hartu beharra dagoela. 

Gainera, aipatutako sarrera 
bihurgune baten dago kokatuta, 
eta Arrasatetik Aramaiora doazen 
autoendako ikuspena oso eskasa 
da. Hori guztia kontuan hartuta, 
honakoa da txostenean ondorioz-
tatzen dena: "Inondik inora har-
tu ezin daitekeen arriskua supo-
satzen du sarrera hori erabiltzeak". 
Errepide legea ere ez du betetzen 
eta horregatik guztiagatik Ara-

maioko Udalak Arabako Diputa-
zioari eskatu dio "ahalik eta 
lasterren" arazoa konpontzea. 

Diputazioaren zain
Eguazteneko ohiko osokoan aho 
batez onartu zen txostena, eta 
eguenean bertan bidali zuten. 
Hala ere, alkateak esandakoaren 
arabera, itxaronaldia "askotxo" 
luzatuko da: "Legezko sarrera 
jarri bitartean, oraingoa ez da-e-
ta legezkoa, gainerako gidariei 
arriskuaren berri emateko  sei-
naleak jarri behar dira". Izan ere, 
errepide hori erabiliko duten 
gidari askok ez dakite hor sarre-
ra dagoela, Agirreren ustez: 
"Abiadura bizian joango dira".

Bestalde, alkateak salatu du 
Diputazioak, Cuatrovientoseko 
sarrerako arazoaren berri duela 
urtebete izan arren, ezer egiteko 
gai ez direla izan. 

udalbatzak aho batez eskatu dio diputazioari sarrera "ahalik eta lasterren" 
egokitzeko; bitartean, arriskuaren berri emateko seinaleak jartzea nahi dute  

MIrArI AltubE  |  leIntz gatzaga

Gatzagako Udala herrian etxe 
berriak egitea aztertzen dabil 
eraikuntza enpresa batekin bate-
ra. Baina inolako erabakirik 
hartu aurretik etxe horiek esku-
ratzeko herritarrek interesik 
duten jakin gura izan du. Horren 
berri emanaz oharra banatu zuen 
abenduan gatzagarren artean, 

eta herritar batzuek erantzun 
egin diote deialdi horri. Udalak, 
gainera, Debagoienera zabalduko 
zuela deialdi hori iragarri zuen 
orduan, gatzagarren artean inte-
resik ikusi ezean. Eusebio Villar 
alkateak jakinarazi du oraindik 
ez dutela azken erabakirik hartu, 
baina, seguru asko, ibarrekoen 
artean galdeketa egingo dutela.

Sei etxe, erdiak udalarenak 
Sei etxe dira egin edo ez aztertzen 
dabiltzanak; horietatik hiru Uda-
lak bideratuko lituzke eta beste 
hirurak eraikuntza enpresak. 
Udalak ez dauka erabakita zela-
ko etxebizitzak izango diren, eta 
asmoa da interesa agertutako 
horiekin hastea proiektua ados-
tu eta lantzen. 

Azken urteotan ez da etxerik 
eraiki Gatzagan, eta herritarrek 
horren beharra izan dezaketela 
pentsatuta hasi dira aztertzen 
kontua. Alkateak esan zuen aben-
duan etxe beharra zuten gazte asko 
dagoeneko alde eginda daudela, 
baina oraindik izan daitekeela 
interesa duenen bat.

Oraindik ez du erabaki Udalak 
etxeen kontuarekin aurrera egitea
herritar batzuek agertu dute interesa, baina 
deialdia ibarrera zabaltzea aztertzen dabiltza

lEintz GatzaGa
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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

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

MARTXOKO 
SARIAK

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: 943 25 05 05

e-postaz: kluba@goiena.com

SMS bidez.

Parte-hartzaile guztien 
artean zozketatuko da.

Parte 
hartzeko

2011n
atera etekina 
txartelari

350 €
OPARIA

ZORIONAK!
SUKALDEAK

M. ASUN
ARKAUZ

IRABAZLEA

MIREIA LARRAÑAGA 
GOIENA KLUBEKO ARDURADUNAREKIN 
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Bolada txarrari buelta emateko 
gogoarekin zeuden arrasatearrak, 
atzeko postuetara gehiegi hur-
biltzen ari zirelako (7 puntura 
jaitsiera postuak), eta zapatuan 
lasaitu ederra hartu zuten. Orain-
dik badutela akatsak zuzendu 
beharra erakutsi zuten, baina 
datorren astean duten atsedenal-
dira lasaitasunez joan dira. 

Partidua irabazteko gogoz 
atera ziren Iban Rodriguezen 
mutilak zelaira eta gola 13. min-
tuan iritsi zen: Andresek korne-
rra atera eta Irulegik buruarekin 
sareetara bidali zuen. Hondarri-

biak samur galtzen zituen baloiak 
zelai erdian baina arrasatearrek 
ez zuten aprobetxatzen jakin. 
Hondarribikoen atera iritsitakoan 
ere ez zegoen behar bezalako 
errematatzailerik eta baloiak 
galdu egiten ziren. Atezaina eta 
defentsak, gainera, urduri antzean 
zeuden eta pase arriskutsuak 
egiten zituztela ikusita harmai-
letako ikusleak ere urduritu egin 
ziren. 27. minutuan Irulegik min 
hartu zuen eta haren ordez Roa 
zelairatu zuen Rodriguezek.

Bigarren gola hasi orduko 
Lasaitasunaren gola behar zuten 
arrasatearrek eta bigarren zatia 
hasi orduko iritsi zen: hondarri-
biarren ate aurrean galdutako 
baloia Aizpuruari iritsi eta honek 
zuzenean sareetara bidali zuen. 
Ondoren gorabeherak izan zituen 
Mondrak; jokaldiak bukatzen 
asmatu ez eta atzealdean sustoren 
bat edo beste. Hirugarren gola 
ondorio izan zuen jokaldia Cres-
pok hasi zuen ezkerretik: defen-
tsa bi gainditu eta jaurtiketa 
bortitza egin zuen, baina parean 
Hondarribiko Martinen eskua 
suertatu zen, eta penaltia adie-
razi zuen epaileak; Jon Muruak 
bidali zuen sareetara 80. minu-
tuan, eta harmailetako ikusleak 
ezin pozago. 

Partiduko azken minutuetan 
ez zuten amore eman Mondrakoek 
eta aukera polita ere izan zuten. 
Baina bukatzeko ezer ez zenean 
geratzen defentsek huts egin eta 
atezainari aurrea hartuta kan-
pokoen gola iritsi zen. 

Arerio zuzena den Hondarri-
biaren aurretik jarri da orain 
sailkapenean Mondra eta 11. dago, 
28 punturekin. Hurrengo partidua 
martxoaren 12an du, Trintxerpe-
ren aurka.

azkenean iritsi da 
garaipena 
Mondrarendako 
eta gainera hiru 
gol eginda

Partiduko lehen minutuak 
aprobetxatu zituen golak egiteko

Jokalariak eta zaleak lasaitzeko 
garaipena izan da

Mondrako jokalariak lehenengo gola ospatzen.  |   Julio CalleJa

datua

Urte berria hasi duenetik bi 
partidu bakarrik irabazi 
ditu Mondrak eta bost gol 
sartu, horietako hiru azken 
partidu honetan. Ostera, 
talde arrasatearrari 11 gol 
egin dizkiote azken zortzi 
jardunaldiotan.

5
gol bi hilabetean

futBola

Mondra: Ruiz de Azua, Loiti, 
Etxeberria, Irulegi (Roa, 27. min), Tena, 
Garin, Lopez, Pavon (Nuñez, 80. min), 
Muruamendiaraz, Aizpurua (Pavo, 73. 
min) eta Andres (Crespo, 45. min).
Hondarribia: Oronoz, Etxebeste, 
Martinez, Percaz, Martin, Etxeberria, 
Abad, Tijero, Eremias, Elberdin 
(Cervantes, 67. min) eta Balda 
(Balerdi, 67. min).
Epailea: Antoñana jaunak zuzendu 
zuen partidua. Haren laguntzaileak: 
Taberna eta Palenzuela.

FITXA TEKNIKOA

EMaItZa

3-1
mondra

hondarribia

Penaltia jaurtita hirugarren gola sar-
tu zuen muruak. Pozik zegoen azken 
asteotako bolada txarrari buelta ema-
teko aparteko emaitza zelako.
Ez da izan partidu polita baina hiru 
puntuak etxean, ezta?
garrantzitsuena ez zen partidu polita 
jokatzea, hiru puntuak etxean geratzea 
baizik. gainera, hondarribiaren aurre-
tik jarriko gara eta arnasa hartzeko 
ondo datorkigu.
urtarriletik hona partidu bakarra 
zeneukaten irabazita, egoera horri 

bukaera eman behar zitzaion.
bai, kalean ere entzuten genuen "kon-
tuz, kontuz, beherantz zoazte-eta". 
baina gu ondo entrenatzen gabiltza 
eta bagenekien lehenago edo beran-
duago iritsiko zela garaipena. hortaz, 
lasai geunden.
Pena izan da azken momentuan 
gola sartzea.
bai, atsedenaldian ere geure artean 
esan dugu atea hutsean mantendu 
behar dugula. eta partidua bukatzeko 
bost minuturen faltan ere horri eusten 

geunden baina… hala ere berdin da 
hiru puntuak etxean daude-eta.
Aurrera begira horri eutsi behar.
bai, ea naurketak irabazten goazen 
eta lasaitasuna hartzen, azken parti-
duetan lasai jokatzeko.

"Hutsean mantendu gura genuen atea 
baina… berdin da hiru puntuak ditugu-eta"

Jon MuruaMEndIaraZ | Jokalaria

Jon Muruamendiaraz.  |   m.a.

Andoni Aizpurua baloia eskuratzeko borrokan Hondarribiko jokalari batekin.  |   Julio CalleJa
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Partidu txarra izan zen Idia-
zabalek eta UDAk zapatuan 
jokatu zutena, batez ere, ikus-
teko. Gol aukera garbirik ez 
zuten izan ez etxekoek ezta 
aretxabaletarrek ere. Baloi 
jabetzari dagokionez, bi tal-
deak pareko ibili ziren, baina 
Idiazabalek irizpide gehiago 
izan zuen baloia mugitzera-
koan. Hala ere, Aretxabaletak 
ez zuen golik jaso etxetik kan-
po eta puntu batekin etorri 
zen. Aurten oraindik ez dute 
partidurik galdu.

aretxabaletak eta 
idiazabalek husna 
berdindu zuten

Emakumezkoen igoera fasean 
Mondrak 8-2 irabazi zuen atzo 
Touringen aurka. Atsedenera 
lehia erabakita iritsi ziren 
(5-0). Golegileak izan ziren: 
Tania (2), Roa, Alaine, Bera-
sa, Alonso, Lide eta Lopez. 
Datorren astean, Mondrak 
Zarautz liderraren aurka 
neurtuko ditu indarrak. Lehia 
interesgarria izango da; izan 
ere, 18 punturekin berdindu-
ta daude bi taldeak. Arizmen-
dik, bana berdindu zuen Hon-
darribiaren aurka atzo.

Mondrak 8-2 irabazi du 
eta arizmendik bana 
berdindu

Juanina Garaik zuzentzen 
duen taldeak banako berdin-
keta eskuratu zuen zapatuan 
etxean. Elgoibar liderraren  
aurka lehiatu ziren antzuola-
rrak. 

22 partiduren ostean, 
Antzuola sailkapeneko seiga-
rren tokian dago, 35 puntu-
rekin. Datorren astean Amai-
kak Bat taldearen aurka 
neurtuko ditu indarrak. Amai-
kak Bat sailkapeneko 13. pos-
tuan dago. 

antzuolak 1-1 berdindu 
zuen etxean 
Elgoibarren aurka

ArANtzAzu EzkIbEl  |  oñati

Hiru puntu garrantzitsu lortu 
zituen atzo Aloñak Berioren aur-
ka. Azkeneko postuetatik irtete-
ko balio izan dioten urrezko 
puntuak dira; eta era berean, 
atzeko lehia horretan talde gehia-
go sartzeko. Berio da talde horie-
tako bat, adibidez. 

Azkoagaineko lehia nahiko 
motel hasi zuten bi taldeek; lehe-
nengo zatian aukera gutxi sortu 
zituzten eta, ondorioz, husnako 
berdinketarekin joan ziren alda-
geletara. Esan behar da, baina, 
lehenengo zatiko azkeneko bost 
minutuetan, Beriok bi gol auke-
ra izan zituela. Aloñako atezain 

Aginagalde, ordea, bikain ibili 
zen eta atea hutsik mantendu 
zuen. 

Bigarren zatian, golak 
Bigarren zatian erabat aldatu 
zen lehia. 55. minutuan, Idigora-
sek lehenengo gola egin zuen: 
area ertzean baloia lapurtu eta 
atezainaren aurrean baloia guru-
tzatuta egin zuen gola. Hurrengo 
jokaldian, Beriok izan zuen ber-
dinketa egiteko aukera, baina 
baloia kanpora bota zuen. 

Berdinketa 72. minutuan eto-
rri zen: korner baten ondoren, 
Berioko jokalariek baloia buruz 
sartu zuten atean.

Berdinketarekin etxeko joka-
lariak urduritu egin ziren. Hala, 
Beriok baloia zelai erdian lapur-
tzen zuenean min handia egiten 
zien Aloñako atzelariei.

Urduritasunak, baina, gutxi 
iraun zuen. 76. minutuan Aloñak 
bigarren gola egin zuen: Carpin-
terok eskuin hegaletik egindako 
erdiraketa bikaina buruz erre-
matatu zuen Idigorasek.

Lasaitasunaren gola 
2-1ekoarekin etxeko jokalariak 
berriro sartu ziren partiduan. 
Aitor Orueta entrenatzaileak 
hainbat aldaketa egin zituen; 
batez ere, atzeko eta erdiko lerroak 

sendotu zituen. Gainera, partidua 
amaitzeko 5 minutu falta zirela, 
epaileak defentsa donostiar bat 
egotzi zuen. 

Lasaitasuna eman zuen gola 
Iker Olaldek egin zuen: area kan-
potik jaurtitako falta eskuadratik 
sartu zuen Olaldek. Azkoagainen 
batutakoen txaloak jaso zituen 
Olaldek sartutako gol bikainare-
kin.

Taldea indartsu 
"Emaitza onak lortzeak motibatu 
egin gaitu. Gainera, azkeneko 
postuetako lehian talde gehiago 
sartu ditugu", azaldu zuen amaie-
ran Iker Olalde jokalariak.

aurkari zuzenen kontra irabazita 
aloñak atzeko postuak ekidin ditu 

aloñak 3-1 irabazi zion atzo azkoagainen Donostiako Beriori

24. lehia jokatuta, sailkapeneko 14. postuan daude 26 punturekin

Roberto Idigoras baloiarekin eta atzean Palacios. Idigorasek bi gol egin zituen atzo.  |   julio calleja

julio calleja

Lasagabasterrek 3-2 irabazi zuen 
kopako finala Ekaitz taldearen 
aurka. Canasek eta Koldok (2) 
sartutako golei esker 3-0 
aurreratu zen Lasagabaster. 
Finalerdietan, Lasagabasterrek 1-1 
berdindu zuen McAwenen aurka 
–penaltietan erabaki zen lehia–, 
eta Ekaitzek 8-5 irabazi zion 
Portaboleiros taldeari. 

lasagabasterrek 
Zaldibarko 
kopako finala 
irabazi du 
Ekaitzen aurka

emakumezkoak

erregionaL pref.

areTo fuTBoLa

ohorezko erregionaLa

ohorezkoerregionaLa
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mAIdEr ArrEgI  |  oñati

Zapatu goizean aurkeztu zuen 
Oñatiko Triatloi Taldeak denbo-
raldi berria. Erabiliko duten 
arropa da aurtengo nobedadee-
tako bat. "Kirolariak bizikletare-
kin doazenean errepidean ondo 
ikus daitezen egindakoa da, bere-
ziki; oso aproposa, istripuak 
saihesteko", kontatu digu istripua 
izan eta gero ia guztiz errekupe-
ratuta eta ilusioz beteta aurkitu 
dugun Unai Pedregal Triatloi 
Taldeko kideak. 

Aurten, taldea iaz baino zor-
tzi kirolari gehiagok osatzen dute. 
Balorazio positiboa egin digu 
Pedregalek: "Gure taldea jende 
oso ezberdinak osatzen du: batzuk 
Ironman-a egiten dute;  beste 
batzuk, ordea, erritmo desberdin 
batean, astean zehar eta aste 
bukaeretan egiten dute kirol pix-
ka bat triatloiak prestatzeko, 
batez ere. Iaz 35 kide ginen eta 
aurten 43 lagunek osatzen dugu 
taldea. Pozgarria da benetan". 
"Ia-ia karrera guztietan gure 
kolorea da nagusi. Aurrean ibil-
tzen direnak asko dira, baina 
garrantzitsuena da gure taldea 
lasterketa osoan barrena ikusten 
dela, nabariak garela". 

Oñatiko Duatloia martxoan
Aurtengo Oñatiko Duatloia mar-
txoaren 19an egingo da eta berri-
kuntzekin dator. Izan ere, Euskal 
Herriko Txapelketarako puntua-
garria izango da. 

Hala, ibilbidea ere aldatu dute, 
distantzia ofizialetara egokitzeko. 
Hasierako zatian, 10 kilometro 
korrika egin beharko dituzte; 

ondoren, 40 kilometro bizikleta-
rekin, Bergaratik Deskargara; 
eta bukatzeko, beste 5 kilometro 
lasterka, lehengo Ibarrako zelai-
tik, hau da, oraingo Enpresagin-
tza fakultatea dagoen tokitik. 

Atzeko Kaleko obrak direla 
eta, bada bestelako aldaketarik 
ibilbidean. Hala, Trianako biri-
bilgunetik saihesbideraino igo 
beharko dute zuzenean; gero, 
Korreosetik plazara joango dira 
lasterkariak.

Interesa dutenendako, izena 
emateko epea zabalik dago. Dagoe-
neko, 200 lagunek eman dute 
izena, baina 400 lagunendako 
dago tokia. Antolatzaileen esa-
netan, aurtengoa Euskal Herriko 
Txapelketarako puntuagarria 
izanik, plaza guztiak beteko dira. 
Kirolari handiak etorriko direla 

ere aurreratu digute Oñatiko 
Triatloi Taldetik. Besteak beste, 
Ainhoa Murua eta Oñatiko pro-
ban aski ezagunak diren bi fran-

tziarrak etorriko dira duatloia 
egitera. Maila ezin hobea duen 
Australiako kirolari batek ere 
parte hartuko du proban.

oñatiko Duatloia martxoaren 
19an egingo da aurten

euskal herriko txapelketarako proba puntuagarria izango da

oñatiko triatloi taldeak denboraldi berrirako arropa aurkeztu du

Oñatiko Triatloi Taldea 43 lagunek osatzen dute, iaz baino 8 lagun gehiagok.  |   julio calleja

OñaTiKO TRiaTLOi 
TaLDEKO KiDEaK

 aitor agiriano 

 Gaizka aranburu 

 joxe aranzadi

 Maite arietaleanizbeaskoa

 Gorka arrieta

 Mikel askorbebeitia

 asier Barrainkua

 joseba Blazquez

 jesus cantero

 andoni correas

 loreti elorza

 Mikel errarte

 jon Garro

 andoni Gartzia

 Miguel igartua

 jose luis irizar

 argider isasti

 iban isasti

 julen Kortabarria

 Mikel larrea

 urtzi legorburu

 iban letamendi

 joseba letamendi

 aratz losada

 Xabier luis

 jon ander Madina

 asier Murguzur

 josu odriozola

 ekaitz osa

 unai Pedregal

 iñaki Pelayo

 iban Perez

 iñigo Regueiro

Fernando Rezabal

 Gaizka Romero

 antonio Ruesga

 joseba santor

 iker sologaistoa

 Mikel sologaistoa

 iñigo tercero

 Ramon Viana

 javier Zelaia 

arropa berria aurkeztu du Triatloi Taldeak
Gogorra baina bukaera ona daukan istorioa da Triatloi Taldeak arropa 
berria egiteko orduan oinarri izan duena; Unai Pedregal taldekideak 
bizikletarekin zihoala izandako istripua, alegia. Hala, errepidean 
bizikletarekin dabiltzanendako arropa berezia egin gura izan dute. 
Hau da, auto-gidariek erraz ikusteko moduko jantzia aurkeztu dute. 
Uda parterako, kulot eta maillot motzak egin dituzte; negurako, 
berriz, dena da luzea. Kolore berdineko –urdin-berde koloreko– 
kaskoak eta botinek osatzen dute ekipamendu berria, biak ala biak 
errepiderako ikusterrazak.

Lehiaketetara joateko jantzia ere egin dute, kolore urdin ilunago 
batean. 

arropa egiteko erabili den materialarekin ere gustura daude. "Gertu, 
desiratzen erabiltzeko", kontatu digu Unai Pedregalek. arropa berria.  |   julio calleja

Unai PeDregal 
tRiatloi talDea

"Pixkanaka hasi naiz kirola 
eta bizitza normala egiten; 
gogoz nago berriro 
bueltatzeko. arropa, gertatu 
zitzaidan istripuan dago 
oinarrituta eta bizikletan 
ibiltzeko jantziari eman zaio 
garrantzia".

lOreti elOrtza 
tRiatloi talDea

"Giro polita dago eta aurten 
taldean parte hartzea erabaki 
dut; ea neska gehiago ere 
animatzen den! Oraingoz, 
triatloiak egiteko asmoa 
daukat. Senpere, Lekeitio eta 
Hondarribiako probak egin 
nahi ditut".

JUlen KOrtabarria 
tRiatloi talDea

"iaz lehen aldiz Ironman proba 
egin nuen ingalaterran. 
Esperientzia polita izan zen, 
gustura nago egindako 
lanarekin. aurten, maiatzean 
Lanzarotera joango naiz eta 
abuztuan, alpeetara Oñatiko 
beste laurekin".
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ArANtzAzu EzkIbEl  |  oñati

Atzo eguerdian aurkeztu zuen 
Aloña Mendiko Txirrindularitza 
sailak denboraldi berria. Etxe
-Aundi jatetxearen aurrealdean 
dena prest zuten aurkezpena egi-
teko baina, eguraldi txarra tar-
teko, jatetxeko gela batera igo 
behar izan zuten txirrindulari 
gaztetxoek.  

Kanpoaldean, baina, Markel 
Irizar txapeldun oñatiarra eto-
rriko ote zen zain zeuden guztiak: 

"Markel eta Velasko etorriko 
direla uste dugu", zioen Anton 
Inza Aloña Mendiko presidenteak. 
Azkenean, busti-busti eginda, 
entrenamenduan tartetxo bat 
hartuta iritsi zen Irizar aurkezpen 
ekitaldira, bera ere Aloña Men-
dikoa dela gogoraraziz. 

Lau talde izango dituzte 
Lau talde izango ditu Aloña Men-
dik denboraldi berrian. Infanti-
letan Xabier Aiastui, Julen Ume-

rez, Beñat Azkoaga, Beñat Ormae-
txea, Unai Inza, Andoni Guridi, 
Ekaitz Txintxurreta eta Xabier 
Murgiondo ibiliko dira. 

Alebin taldea osatuko dute: 
Irati Barrena, Josu Gartzia, Ander 
Gartzia, Eneritz Lizarralde, Beñat 
Biain, Iker Plazaola eta Danel 
Teheranek. Bai infantilen eta 
bai alebinen zuzendaria Joseba 
Iciar izango da, eta Lizarralde 
Kirolak dendak babestuko du 
taldea. 

Kadete mailako taldearen 
zuzendaritza Iñigo Tercerok eta 
Josu Alberdik hartuko dute. 
Ulmak babestuko du taldea eta 
txirrindulariak izango dira: Iker 
Alberdi, Mikel Fernandez, Sergio 
Perez eta Maider Usandizaga. 
Usandizagak Debabarrena nesken 
taldearekin jokatuko ditu nesken 
lasterketak; baina, nesken pro-
barik ez dagoenean, mutilek 
jokatzen dituzten proba berdinak 
jokatuko dituzte neskek ere.

Gazte mailako txirrindulariak 
Iker Arkauz, Aitor Umerez, Unai 
Arabaolaza eta Iñaki Mugarza 
izango dira, eta euren zuzendaria 
Garikoitz Baños izango da.

Apirilaren 3an, proba 
Denboraldiari aurre egiteko, 24.000 
euro inguru izango ditu Aloña 
Mendik. Pedro Irurtzun taldeko 
lehendakariak azaldu du aurten 
sei proba antolatuko dituztela: 
apirilaren 3an, alebin mailakoa; 
ekainean, kadete mailakoa; uztai-
lean, gazte mailako Arantzazuko 
igoera; San Migel proba; irailean, 
afizionatuen saria; eta azaroan, 
ziklo-krosa.

Markel Irizarri, zorionak! 
"Pozgarria izan da Irizar aurkez-
penean izatea", esan zuen Irur-
tzunek. "Txikitan, Irizar ere 
argazkiak ateratzen izaten zen 
gurekin hemen", gogoratu du.

aloña Mendik 23 neska-mutiko 
izango ditu denboraldi berrian
aurkezpen ekitaldian izan zen Markel irizar txirrindulari oñatiarra

Aloña Mendi osatzen duten neska-mutikoak; eta, eurekin, Markel Irizar txirrindularia.  |   julio calleja

A.E.  |  bergara

Denboraldiko lehenengo laster-
keta jokatu zuten gazte mailako 
txirrindulariek zapatuan. Egu-
raldia lagun izan ez arren, 115 
lasterkarik eman zuten izena 
proban. 

88 kilometroko lasterketa izan 
zen Osintxukoa. Sahiesbidetik 
Bergarara hartu zuten lasterka-
riek; Elorregin, Zubillagara; eta 
han buelta eman zuten, berriro 
ere Osintxura joateko. Bi bider 
egin behar izan zuten txirrindu-
lariek itzuli hori. 

Xabier Peñagarikano garaile 
Osintxuko helmugan Xabier Peña-
garikano Buruntzazpi txirrindu-
lari eskolakoa izan zen azkarre-
na (02:04:29). Bakarrik iritsi zen 
helmugara, ihes egindako talde-
txotik azken kilometroetan ihes 
egin ostean. 

Jarraian, lau segundora, Oskar 
Santamaria –Gerardo de La Calle 
taldekoa– eta Aitor Rey –Asfaltos 
Olarra taldekoa– sartu ziren 
(02:04:33). Hirurek osatu zuten 
Osintxuko podiuma.

Emakume azkarrenaren saria 
Debabarrena taldeko Ane San-
testebanek jaso zuen: 02:06:16.

Etxeko onena, Lizarralde 
Debagoiendarren artean Lokatza 
taldeko Eneko Lizarralde izan 
zen azkarrena. Gainera, bergarar 
onenaren saria jaso zuen. Liza-
rralde zortzigarren sailkatu zen, 
02:04:52 denbora eginda. Lokatza 
taldeko Orobengoa eta Gallaste-
gi izan ziren hurrengo debagoien-
darrak. 

Aloña Mendiko txirrindulariei 
dagokienez, Aitor Umerez izan 
zen onena. Umerez 27. tokian 
sailkatu zen, eta egin zuen den-

bora izan zen: 02:06:16. Arabao-
laza eta Mugartza izan ziren 
Aloñako hurrengo sailkatuak.

Taldekako sailkapena 
Egubakoitzeko GOIENA paperean 
aurreratu bezala, Gerardo de La 
Calle Burgosko taldea indartsu 
etorri zen Osintxura. Hala, tal-
dekako sailkapena eurendako 
izan zen. 06:13:50 denbora egin 
zuten. Bergarako Lokatza Sumo-
fic taldea bosgarren sailkatu zen, 
eta Aloña Mendi Ulma zortziga-
rren. 

12ko taldea ihes eginda 
Bigarren itzulian 12 laguneko 
taldeak ihes egin zuen tropel nagu-
sitik; baina, helmugarako kilo-
metro batzuk falta zirela, Peña-
garikanok talde horretatik ihes 
egin zuen eta bakarrik sartu zen 
helmugan, garaipena lortuz.

lasarte-oriako taldera joan da 
denboraldiko lehenengo garaipena 
Zapatuan jokatutako osintxuko proba Xabier Peñagarikanok irabazi zuen

Xabier Peñagarikano erdian, eta Santamaria eta Rey podiumean.  |   a.e.
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ANdEr mONEdErO  |  bergara

Eneko Mugurutza da senior mai-
lako Euskal Ligako banakako 
txapeldun berria. Pilotari berga-
rarrak egubakoitz iluntzean jan-
tzi zuen txapela Bergarako pilo-
talekuan, Ozkarbi taldeko Sala-
berria 22-11 menderatu ostean. 
Mugurutzak ez zituen errepikatu 
bi pilotariek ligan jokatutako 
neurketan egindako akatsak. 
Hasiera-hasieratik joan zen par-
tiduaren bila, eta lortu zuen hel-
burua.

Etxeko pilotariak egin zuen 
lehen sakea eta ez zuen aukera 
galdu. Horrek min handia egin 
zion Salaberriari. Mugurutzak 
konfiantza hartu zuen eta mar-
kagailuan 12-6 jarri zen. Momen-
tu horretan etxeko pilotariak 
beherakada izan zuen eta Sala-
berriak bost tanto egin zituen 
jarraian.

Ozkarbi taldeko pilotaria mar-
kagailuan gertu ikusi zuenean 
erreakzionatu zuen Mugurutzak: 
hamar tanto segidan egin eta 

partidua irabazi zuen. 22-11 emai-
tzarekin, Mugurutza Euskal Liga-
ko banakako txapeldun bilakatu 
zen, etxeko zaleen aurrean. 

Baina ez zen hori izan egu-
bakoitz iluntzean jokatu zen 
Euskal Ligako final bakarra, 
beste bi gehiago ere jokatu zituz-
ten: seniorretako eta ohorezko 
mailako eskuz binakako finalak, 
hain justu. Lehenengoan, Elez-
kanok eta Larrunbek 22-5 men-
deratu zituzten Barandiaran eta 
Sanchez. Bigarrengoan, berriz, 
Ojuel eta Gorrotxategik osatu-
tako bikoteak 22-16 irabazi zuen 
Apezetxea eta Telletxearen kon-
trako neurketa.

Harmailak beteta 
Egubakoitz iluntzeko partiduek 
jende asko bildu zuten Bergara-
ko udal pilotalekuan: 350 pertso-
na baino gehiago. Izandako ikus-
le kopuru altuarengatik eta etxe-
ko pilotari batek txapela jantzi 
izanagatik, oso gustura daude 
Bergarako pilota elkarteko 
kideak.

Euskal Ligako finaletarako 
sarrerekin bildutako dirua –5 
euro sarrerako–, burmuineko 
gaixotasuna duen Magali Murua-
mendiaraz neskatila bergararra-
ri eta haren familiari laguntzera 
bideratuko da.

Etxeko zaleen babesarekin Eneko Mugurutza 
bergararra Euskal ligako txapeldun
salaberria baino gehiago izan zen; txapeldun 
berriak 22-11 irabazi zuen partidua

Indupime Basaurik mendean hartu zuen Bergara zapatuan Labega-
raietan jokatutako partiduan. Norgehiagoka orekatua izan zen, 
baina azken minutuetan kanpoko taldeak bi goleko aldea lortu zuen 
eta etxekoek ez zuten egindako kontraerasoak bukatzen jakin. 
Hurrengo astean Labegaraietan jokatuko dute, Urolaren aurka.

Soraluze BkEk ezin izan zuen sailkapeneko azken 
aurreko taldea menderatu (22-23)

julio calleja

140 lagun izan ziren Oñatiko Zubikoa kiroldegian zapatuan egin 
zuten spinning maratoian. Gipuzkoa osotik etorritako 7 irakaslek 
gidatuta, partaideek 40 minutuko 4 saio egin zituzten. Aparteko 
giroa izan zen eta saioa ohiko abestiekin egin arren, Oñatiko 
altubetarrek jotako trikiti doinuekin eman zioten amaiera. Ondoren, 
kirola egiteko arropa zozketatu zuten partaide guztien artean. 

Zubikoan 3 orduz pedalei eragiten  
spinning maratoia

eskubaloia

pilota

Mugurutza pilota jotzeko prest.  |   julio calleja 

erregional ohorezko maila

emaiTzak

Aloña Mendi-Berio  3-1
Mondragon-Hondarribia  3-1
Real Union-Trintxerpe  2-1
Anaitasuna-Roteta  1-2
Aurrera-Zumaia  2-3
Ordizia-Oiartzun  3-3
Hernani-Bergara  atzeratuta
Pasajes-Tolosa  2-1
Idiazabal-Aretxabaleta 0-0

SailkaPena

  TALDEA P J
 1 Pasajes 53 24
 2 Real Union 52 24
 3 Hernani 51 23
 4 Anaitasuna 45 24
 5 Aretxabaleta 41 24
 6 Oiartzun 37 24
 7 Bergara 36 23
 8 Tolosa 35 24
 9 Aurrera 34 24
 10 Trintxerpe 31 24
 11 Mondra 28 24
 12 Berio 27 24
 13 Hondarribia 26 24
 14 Aloña Mendi 26 24
 15 Roteta 21 24
 16 Idiazabal 20 24
 17 Zumaia 18 24
 18 Ordizia 18 24

hurrengo jardunaldia

Hondarribia-Aloña Mendi
Trintxerpe-Mondra
Roteta-Real Union 
Zumaia-Anaitasuna
Oiartzun-Aurrera
Bergara-Ordizia 
Tolosa-Hernani 
Aretxabaleta-Pasajes 
Berio-Idiazabal

F u T B o l a

gazTeak, liga nazionala

Durango-Aretxabaleta 5-0

gazTeak, euSkal liga

Laudio-Bergara 2-3

erregional PreFerenTea

Aretxabaleta B-Lagun Onak 2-2

Zestoa-Mondra B  6-0

Antzuola-Elgoibar 1-1

ohorezko gazTeak - igoera

Mondra-Añorga 3-3

Aloña Mendi-Amaika Bat 3-1

lehen mailako gazTeak - igoera

Arizmendi-Urki 3-5

kadeTeak ohorezko maila

Aretxabaleta Arizmendi-Bergara 4-3

inFanTilak ohorez. TxaPel. FaSea

Bergara-Lengokoak 1-1

Aretxabaleta Arizmendi-Euskalduna 1-2

aleBinak TxaPeldunen FaSea

Bergara-Anaitasuna 4-5

euSkadiko TxaPelkeTa

Urola-Ford Mugarri bihar

Soraluce BKE-Basauri 23-24

Bigarren TerriToriala

Aloña Mendi-Urola 33-24

gazTeak giPuzkoako TroFeoa

Leizaran-Aloña Mendi 23-36

Bergara-Pulpo KE 33-35

e S k u B a lo i a
Senior gizonez., 2. maila

SustraiAloña Mendi-Alde Zaharra 51-46

Soraluce BKE-Kostkas 88-52

Senior gizonezkoak

Goierri-MU 53-57

Senior emakumezkoak

Eskoriatza KE-Alde Zaharra 61-53

gazTe gizonezkoak, ParTa.

Oiartzun-Aloña Mendi 87-48

gazTe emakumezkoak, Par.

Santo Tomas-Aloña Mendi 40-23

kadeTe gizonez., ParTa.

Bide Bide-Aloña Mendi 60-46

kadeTe emakumez., ParTaid.

Arizmendi Eskoriatza-Bera Bera 24-39

SaS k i B a l o i a

euSkal liga

Kurutziaga-Eskoriatza 2-2

giPuzkoako hirugarren m.

Aloña Mendi-Hirukide 0-2

a r e T o  F u T B o l a

gazTeak

Arrasate-Santander 62-5

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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Errugbia

kirola

ArANtzAzu EzkIbEl  |  arrasate

Ander Heriz Arana (Arrasate, 
1987) maletak egiten harrapatu 
dugu. Izan ere, martxoaren 4an, 
egubakoitza, hasiko du Austra-
liarako bidaia. Errugbian jokatu 
eta bere burua ezagutzea da Heri-
zen asmoa.
Arrasate taldekoa izan arren, Duran-
gorekin jokatzen zabiltza. zelan 
doa denboraldia?
Denboraldi hasieran bi taldeak 
elkartu egin ziren; hala, Arrasa-
ten ondo genbiltzanek aukera 
izan genuen goian jokatzeko. Lau 
hasi ginen Durangon jokatzen. 
Beste maila bat da [ohorezko 
maila], eta igarri egiten da. Batez 
ere, aldea igartzen da jokalarien 
gorpuzkeran, fisikoan, jokatzeko 
eran, taktikan… talde dinamika 
ezberdinak dira. Gainera, ikusten 
duzu gainerako taldeetan joka-
lari erdi-profesionalak daudela, 
eta horrek asko motibatzen du.

Entrenamenduei dagokienez, 
zuzendaritzak erabaki zuen joka-
lari bakoitzak bere herriko taldean 
entrenatu beharko zuela; hortaz, 
Durangon entrenatzen hasi ginen 
arren, gaur egun Arrasaten entre-
natzen gara. Hasiera baten, Arra-
sate elkarteko jokalariak gara, 
baina aste bukaeretan Durangon 
jokatzen dugu.
lesio bat dela-eta errugbia utzi 
zenuen iaz, baina berriro hasi zara. 
Nola gogoratzen duzu lesio hura?
Joan den denboraldian, bizka-
rreko arazo batengatik utzi nuen 
errugbia. Trantsizio garaia izan 
zen. Kiropraktikoarenean hasi 
nintzen eta medikuaren lagun-
tzarekin erabaki nuen berriz ere 
ekitea. Probatu dut eta ikusi dut, 
oraingoz, ondo doala.
ligan ondo zabiltza, eta, gainera, 
Australiara joateko aukera duzu 
esku artean.
Erabaki dut orain ez badut egiten 
ez dudala inoiz egingo. Bidaia-
tzeko erabakia hartu dut, eta, 
gainera, errugbian jokatzeko 
aukera ere izango dut. Errugbia 
nire laguntza izango da. Bidaia-
tzeaz gain, nire burua ezagutze-
ko aukera ere izango dut.
Iker Elortza lehengusuak ze aholku 
eman dizkizu?
Aukera ona dela esan dit, eta 
aprobetxatzeko. Izugarri asetzen 
duela esan dit, eta errugbian asko 
ikasten dela. Kontuan hartu behar 
da Australian kirol nazionala dela 
errugbia; hemen futbola da.

Nahiko maila handia dago 
han; hortaz, han ikasi eta hona 
zerbait berriarekin etortzeko 
asmotan joango naiz.
talde konkretu batera zoaz ala han 
ikusiko duzu zer egin?

Internet bidez taldeak bilatzen 
ibili naiz, eta dagoeneko talde 
batek bidali dit eurekin jokatze-
ko gonbidapena. Bestalde, Sydney 
inguruan badaukat lagun bat eta 
haren bitartez ere talde batekin 
harremanetan jarri naiz. Hara 
joandakoan nire burua aurkez-
tuko dut, eta onartuz gero gera-
tuko egingo naiz eta bestela bes-
te talde bat bilatu beharko dut.
Hango taldeak ze mailatakoak 
dira?
Talde asko daude, eta, beraz, liga 
asko daude. Ni hara noa ondo 

pasatzera, eta asmoa ez da talde 
amateur batean jokatzea, zerbait 
gehiago gurako nuke. Talde serio 
bat gurako nuke, izan ere nire 
asmoa ikastea da.
Noiz itzultzeko asmoa daukazu?
Martxoaren 4an hasiko dut bidaia. 
Hilabete Thailandian egongo naiz, 
bidaiatzen. Apirilaren 10a ingu-
ruan iritsiko naiz Australiara, 
eta asmoa da abuztua erdira arte 
han egotea errugbian jokatzen. 
Hona etorri eta fisikoki ondo 
egotea izango da asmoa. Bestalde, 
bidaia Zeelanda Berrian amaitu-

ko dut. Izan ere, aurten han joka-
tuko da munduko errugbi txa-
pelketa, eta beste erakargarri bat 
izango da hori.
Nola hasi zinen errugbian?
Anaiak errugbian jokatzen zuen; 
hortaz, anaiak eta etxekoek ani-
matuta hasi nintzen errugbian.

Egia esan, errugbia gozoki 
bat bezala izan da niretako, eta 
ezin izan dut utzi. Hainbeste poz-
tasun ikusten dizkiot errugbiari… 
zelaian zaudenean, daukazun 
haserre guztiak botatzen dituzu. 
Bizitzeko filosofia ere bada.

ander Heriz arana | Errugbi jokalaria

"Errugbiak poztasun asko eman dizkit; kirola 
baino gehiago, bizi izateko modua da niretako" 

ander herizek Durangon jokatzen dihardu aurtengo denboraldian, ohorezko mailan
egubakoitzean australiarako bidaia hasiko du: han, errugbian jokatzeko asmoa du

Heriz errugbi jokalaria Mojategiko zelaian, egubakoitz arratsaldean.  |   a.e.

zuzendaritzak hala 
erabakita, entrenatu 
Arrasateko taldean 
entrenatzen gara

Internet bidez ibili 
naiz taldea bilatzen, 
eta dagoeneko 
badut gonbidapena 
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItz zEbErIO  |  arrasate

Logopedia ezezaguna da oraindik 
ere jende askorendako. Maider 
Egino logopeda da Arrasaten, eta  
orain, Guraso.com webguneko 
kolaboratzaile berria . Logopedia 
zer den eta diziplina horrek zein 
arazo mota lantzen dituen azaltzen 
ahaleginduko da artikulu ezber-
dinetan, edo, adierazi duen 
moduan, "diziplina ezezagun 
horren balioa ezagutarazten". 
     Eginok bere artikuluan azal-
tzen duenez, "logopedia komuni-
kazioan sartzen diren hiru arlo-
ren tratamendua lantzen duen 
diziplina da: mintzaira arazoak, 
lengoaia arazoak eta ahots ara-
zoak". Aditzera eman duenez, 
"gaur egungo bizimoduan gero 
eta gehiago dira arazo horiek 
adierazten dituzten haurrak".  

Lesioak osasunarekin lotuta-
koak izan daitezke; jaiotzez zein 
lesio baten ondorioz burmuinean 
arazoak dituzten umeen kasua 
da. Hezkuntza arazoak ere gero 
eta nabariagoak direla adierazten 
du Eginok. "Irudiz osatutako 
gizarte baten murgiltzen ari gare-
lako, irudimena, hizkuntza eta 
hitzen gizartea alde batera uzten 
ari gara". Hala, mintzaira arazoak 
areagotzen ari direla ohartaraz-
ten gaitu; esaterako, letra bat 
ondo ez esatea edo letra multzo 
baten ahoskera desegoki egi-
tea. 

Lengoaia arazoak ere badau-
dela dio: "Esaldi pobreak eraiki-
tzea, hitz kopuru pobrea barne-
ratzea, esaldien estrukturak ongi 
ez eraikitzea... Irakurketa edo 
idazketa arazoak ere ager daitez-

ke; hitzak jatea, letrak aldatzea...". 
Ezjakintasunak ez du batere 
laguntzen eta gurasoek arazo 
hauek guztiak gertatzen direla 
jakitea komeni da, seme-alaben-
gan agertuz gero lehenbailehen 
detektatzeko. Kasu guztietan, 
gomendioa bera da: ez itxi begiak 
eta ez begiratu beste aldera. Sus-
moa izanez gero arazoren bat 
egon daitekeela, jo espezialista-
rengana.

Degluzio atipikoa
Logopediak tratatzen duen eta 
orokorrean ezezaguna den pato-
logia bat da degluzio atipikoa, 
eta garrantzi berezia eman nahi 
izan dio Eginok bere lehenengo 
artikuluan. "Haur askoren gaitza 
da, baita txikitan landu ez duten 
nagusi askorena ere. Laburki 
aipatuz, mihiaren mugimendu 
txarragatik edo tragatzeko orduan 
parte hartzen duten ahoko beste 

estrukturen mugimendu okerra-
rengatik, inongo arazo aipaga-
rririk egon gabe, gaizki irensten 
duten haurren arazoa da. Horrek 
guztiak aho eta hortzen despla-
zamenduan eragiten du". Deglu-
zio atipikoa dentistek detektatu 
ohi dute eta horrelakoetan kome-
ni izaten da kasua logopediara 
bideratzea, Eginoren esanetan, 
"estruktura guztien kokapena 
berrezartzeko".

Logopedia mintzaira: 
lengoaia eta ahots 
arazoak lantzen 
dituen diziplina 
arrasate Iratzarri zentroko Maider eginok 
logopediaren garrantziaz ohartarazten gaitu 

Maider Egino, Arrasateko Iratzarri fisioterapia-logopedia zentroko atarian.  |   arantzazu ezkIbel

l.z.  |  arrasate

Eli Moreno psikologoak 15 orduko 
ikastaroa egingo du martxoaren 
12tik 26ra bitartean. "Normala da 
haurrek eta gaztetxoek jokabide 
desegokiak azaltzea", esan du. 
"Jokabide egokiek harreman zuze-
na dute arau sozialekin eta guk 
erakutsi egin behar dizkiegu". 
Psikologoak esan du arazo asko 
pentsatzen duguna baino errazago 
konpontzen direla eta oso ikasta-
ro parte-hartzailea egingo duela: 
"Dinamika ezberdinekin; antzerkia, 
eztabaidak, lantalde txikiak...". 
Haren esanetan, gurasoek seme
-alabekin egoteko denbora luzeagoa 
eta atentzio handiagoa ipintzea da 
behar duguna, ez orientatzaile 
profesionalak".

Ikastaroan izena emateko epea 
martxoaren 4an itxiko dute. Infor-
mazioa gehiago www.ueu.org 
webgunean aurki daiteke. 

Umeen portaera arazoei 
aurre egiteko teknikak
udako euskal unibertsitateak (ueu) antolatuta 
ikastaroa egingo dute martxoan eibarren

Kasketaldia.  |   chesI fotos cc

O H A R R A K

guraso tertulia
Eskolako jantokiak izango dituz-
te hizpide eguaztenean, martxoak 
2, Goiena telebistako guraso ter-
tulian. Kezka azaldu duen gura-
so bat eta Eusko Jaurlaritzako 
ordezkari bat izango dira platoan. 
Saioa Magazinea-ren ostean izan-
go da, 20:45ean. 

guraso eskolak elgetan
Martxorako Bideberri manko-
munitateak hitzaldi sorta anto-
latu du 12-18 urte arteko seme
-alabak dituzten gurasoendako. 
Nerabezaroak, mugak eta arauak, 
komunikazioa eta drogak landu-
ko dituzte. Izenemate epea: mar-
txoaren 4a. 

luDoteka san anDresen
Otsailean Musakolan egin duten 
ludoteka ibiltaria martxoan San 
Andres auzoan egingo dute. Txa-
txilipurdi elkarteko hezitzaileek 
gidatuko dute eta 3-12 urte bitar-
teko umeei zuzenduta egongo da. 
Martxoko zapatuetan egingo dute, 
10:30etik 12:30era. 

l.z.  |  arrasate

Lau urtez landu dute Bizizika-
si pedagogia Arantzazuko Bake-
tik zentroan, eta pedagogia 
horretan oinarritutako guraso
-irakasle eskola egin dute aur-
ten. Lehenengo edizio honetan, 
Euskal Herri osotik etorritako 
30 lagunek hartu dute parte. 
"Harrera eta satisfazio handiak 
sortzen ari den egitasmoa da", 
adierazi du Baketik-eko zuzen-
dari Jonan Fernandezek. "Ez 
ditugu gauza konplikatuak lan-
tzen, baina batzuetan gurasoek 

eta irakasleek beharrezkoa iza-
ten dute dituzten intuizioak eta 
sentsazioak konfirmatzea eta 
kontrastatzea".  

Hurrengoa prestatzen 
Jarraipena izango du Baketik
-eko guraso-irakasle eskolak. 
"Datorren ikasturtea prestatzen 
ari gara eta gure asmoa da pro-
grama zabaltzea", esan du Fer-
nandezek. Eskolaz eskola eta 
guraso elkarteetan egiten dituz-
ten saioek ere harrera oso ona 
izaten ari direla adierazi du.

Baketik zentroko guraso eskolaren 
lehenengo ikasturtea amaitu da eta 
oso balorazio positiboa egin dute

Jonan Fernandez, Arantzazuko Baketik zentroan.  |   baketIk
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Zaldiko (Lantzeko Inauteriak). 
Zaldiz mozorrotutako gaztea, 
Zuberoko Zamalzainaren eran jantzia.

gOIATZ ARANA  |  BeRGaRa

Altsasu, Ituren-Zubieta, Lantz, 
Ziburu edo Donibaneko Inaute-
rietan egon ez arren asteburuan 
Aroztegitik pasa direnek, leku 
horietako festari buruz lehen bai-
no gehiago dakite orain; tokian 
tokiko Inauterietako pertsonaia 
esanguratsuenak ikusi dituzte 
Bergarako aretoan, tamaina han-
dian: Kotilungorri, zaldiko, Mie-
lotxin, hartza, lamia... 800 lagunek 
bisitatu dute erakusketa eguba-
koitzetik atzora arte, eta ez dira 
ohiko bisitariak izan, ume eta 
gurasoak baizik, gehienak behin-
tzat. Pertsonaia batzuk arrotzagoak 
izan arren, beste asko ezagutzen 
zituztela-eta identifikatuta senti-
tu dira, gainera; eta bat baino 
gehiagok argazkiak ateratzeko 
ere aprobetxatu dute aukera.  

Pertsonaia bakoitzak panel 
bat du ondoan, bisitariak ikusten 
ari den hori nor den jakin dezan: 
izena eta Inauterietan jokatzen 

duen papera zein den azaltzen 
da bertan. Argazkiak ere jasotzen 
ditu erakusketak: sua nola egiten 
duten, Mielotxin nola dantzaraz-

ten duten edota ahariak basoan 
nola mugitzen diren erakusten 
dutenak. Ikus-entzunezko batekin 
borobiltzen da mostra: pertsonaien 

jatorria eta gune bakoitzeko Inau-
terietako ohiturak ezagutzera 
ematen dituen ikus-entzunezko 
batekin. 

Martxoaren 13ra arte egongo 
da erakusketa Bergaran –marti-
tzenetik zapatura arteko arra-
tsaldeetan 18:00etatik 20:30era; 
eta zapatu eta domeka eguerdie-
tan 12:00etatik 14:00etara– eta, 
ondoren, beste herri batetara 
eramango dute, kontuan izanik 
ibiltaria dela. Iruñeko Ahari kul-
tur taldea da antolatzailea.  

Eguaztenean, hitzaldia 
Inauterietako pertsonaien babe-
sean, Aroztegin bertan, Aitzpea 
Leizaolak –EHUko irakaslea eta 
antropologoa– hitzaldia emango 
du eguenean, 19:00etan: Inauteriak 
Euskal Herrian. Tradizioaren 
forma berriak. 

"Filadelfiako lagun bati euskal Inauteria 
nolakoa den erakutsi diogu Aroztegin"

euskal Inauterietako pertsonaiek Bergarako aroztegi aretoa hartu dute

800 bat lagunek bisitatu dute erakusketa egubakoitzetik atzora arte

IñIgo ZubELdIa
BeRGaRa

"Euskal Inauteri zalea naiz, 
uste dut horiek direla 
benetakoak. Harrituta 
geratzen naiz garezurra nola 
erabiltzen den ikusirik. 
Erakusketa interesgarria 
iruditu zait, baina Oiartzungo 
intxisuak falta dira!"

aINaRa JuRado 
BeRGaRa

"Bisitan etorri zaigun 
Filadelfiako lagun bati euskal 
Inauteria nolakoa den 
erakusteko asmoz sartu gara 
aretoan. Pertsonaia 
koloretsuenak gustatu zaizkio 
gehien; bitxiak iruditu zaizkio. 
Nik ere ikasi dut zerbait".

MaNEX baLENTZIaga 
BeRGaRa

"Gustatu zait erakusketa. 
Hartza ezagutu dut, eta 
sorginak Mari Domingik 
moduko janzkera du buruan! 
Ahuntzari buruz ere galdetu 
diot amari, bitxia iruditu zait. 
Lesakako Inauterietan ikusita 
nago antzerako pertsonaiak".

M. VICToRIa bIdEgaIN 
BeRGaRa

"Polita eta interesgarria 
iruditu zait, antzinako 
ohiturak indartu eta 
ezagutzera emateko. Toki 
askotako Inauterietan izana 
naiz eta pertsonaia gehienak 
ezagutu ditut; animaliak 
gustatuko zaizkit gehien".

Kotilungorri (Ziburu). Kalejirako 
buru, ordena mantentzen du 
idi-buztanak lagunduta.

Hartzazain (Ituren-Zubieta). 
Kateaturik eramaten du hartza 
karriketan barrena.

Zaldia (donibane). Lurpeko jeinuak 
irudikatzen dituzte; kobazulo eta 
leizeak zaintzen zituzten.

Lamia (donibane). Euskal lamiak 
onberak ziren eta arrak zituzten 
komunitatean: maide edo lami arrak.

Sorgina (altsasu). Andia 
mendizerrako Arleze, sorginak 
gurtzeko lekua da.

Momotxorro (altsasu). Euskal 
Inauterietan bortxa eta sexuarekin 
lotura gehien duen pertsonaia.

Mielotxin (Lantz). Herriko gazte 
batek eramaten duen lastoz 
betetako panpina erraldoia.

Perretzaile (Lantz). Ferrak jartzeko 
ahaleginean Zaldiko jarraitzen duten 
perratzaileak irudikatzen dituzte.

Txatxo (Lantz). Ikusleak zirikatzen 
ditu eta Ziripot babestu Zaldikoren 
erasoetatik.
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ArANtzAzu EzkIbEl  |  elgeta

Barrea eragitea. Hori izan zen 
Pez en raya antzerki taldekoen 
asmoa egubakoitzean Elgetan, 
eta lortu zuten. Hasieran, Espa-
loira joandako ikusleak nahiko 
hotz egon ziren arren, antzezlana 
ikusi ahala, berotu eta barre 
algara ederrak egin zituzten. 

Pésame mucho antzezlanak 
zorigaiztoko herri bateko istorioa 
kontatzen du. Hain zuzen, herri-
ko alkatea esne-saltzailearekin 
ezkondu behar den egunean, dea-
bru batek herria hartzen du. Hala, 
eguna zapuzten die deabruak 
herritarrei.

Esne beltza 
Cristina Medina eta Joan Estra-
der dira antzezlaneko protago-
nistak. Umorea da istorioaren 
ardatza; umore sinplea. Deabruak 
herria hartu duela azaltzeko, behi 
bat esne beltza ematen hasiko 
da. Hori da istorioaren abiapun-
tua, eta gainerakoa umorea eta 
txorakeriak dira, bata bestearen 
atzetik.  

"Pez en raya inoiz ikusi ez 
duenak bost minutu behar ditu 

konturatzeko ze umore mota 
den. Tontakeria hutsak direla 
konturatzen direnean, asko 
gozatzen dute", azaldu du Cris-
tina Medina aktoreak. Medina-

ren ustez, hori gertatu zen 
egubakoitzean Espaloian. Ikus-
leei kosta egin zitzaien girotzea; 
baina, behin girotutakoan, "eder-
to" pasa zutela azaldu du. "Lasai 

hasten da jendea eta, antzezla-
na aurrera joan ahala, anima-
tzen da. Egia da, baita ere, guk 
egiten dugun antzerki mota ez 
dela oso ohikoa; hortaz, hasie-

ran puntua harrapatzea zaila 
izaten da. "Baina, zer gertatzen 
zaie, txoratuta daude? pentsatzen 
dute ikusleek, eta gero kontu-
ratzen dira, baietz, txoratuta 
gaudela. Hortaz, barre egiten 
dute", azaldu du Medinak.

Elgetan, hiru bider 
Pez en raya taldea hiru bider 
izan da Elgetan. Medinak aitortu 
du Elgetakoak "poltsikoratzeko" 
lan asko egin behar dela. Hala 
ere, Espaloian egon diren hiru-
retan arrakasta lortu dute. 

Pésame mucho antzezlana 
2002an estreinatu zuten. Aurten, 
13. urteurrena ospatzen dabiltza 
antzerki taldean eta, arrazoi 
hori tarteko, berriro dabiltza 
eskaintzen antzezlana. 400 ema-
naldi baino gehiago egin dituz-
te dagoeneko; Euskal Herritik 
kanpo, Espainian, Italian eta 
Ingalaterran ere izan dira Pez 
en raya taldekoak Pésame mucho 
lanarekin.

Umoreak Espaloia deabrutu zuen
KroniKa

antzErkia

Pez eN raya taldeareN 'Pésame 
mucho' aNtzezlaNa

estiloa: komedia.
Non: Espaloian.
eguna: Egubakoitza, otsailak 25.
Iraupena: 70 minutu.

fitxa

Cristina Medina aktorea egubakoitzeko antzezlaneko une batean.  |   julio calleja

Azkargorta, Azkarate eta Laskurain hirukotea Arranon eskaini zuten kontzertuan.  |   julio calleja

A.E.  |  oñati

Oso kontzertu "ona eta alaia" 
izan zen egubakoitzean Mahaster 
River talde bergararrak Oñatiko 
Arrano tabernan eskaini zuena. 
Taberna jendez bete zen hiruko-
tearen azken kontzertua entzu-
teko. Azken kontzertua Oñatiri 
dagokionez; izan ere, bergararrek 
Mahaster River proiektua bertan 

behera uztea erabaki dute eta jo 
izan duten herrietan dabiltza 
orain, azken kontzertuak eskain-
tzen. Hurrengoa izango da Orion, 
eta azken jaialdia Bergaran. Data 
zehaztu barik dago oraindik. 

Bi diskoetako abestiak 
Bergararrek euren bi diskoetako 
kantuak jo zituzten Arrano taber-

nan. Jendeak gustura entzun 
zituen Azkarate, Laskurain eta 
Azkargortaren gitarra doinuak. 
Gainera, Xabi Elortza Txirli-ren 
laguntza izan zuten hainbat abes-
titan bergararrek. Giroa bikaina 
izan zen. "Oñatin azkeneko aldiz 
jo genuen orain dela urtebete, 
Gaztemaniaken, Sorkunekin", 
gogoratu du Azkaratek.

EtBko saioan arituko dira 
Hirukoteak Oñatin esan zuen 
"multinazional baten deia" izan 
dutela. Kontua da, ETBtik deitu 
dietela El club de los sentidos 
saioan parte hartzeko, musikari 
bezala. Apirilaren 1ean eskaini-
ko dute saioa. 

mahaster riverrek agur esan 
dio oñatiri esklusiba batekin
Bergararrak 'Bidaiaren amaiera' bira egiten 
dabiltza; orion eta Bergaran, hurrengo saioak

A.E.  |  aretxaBaleta

Uxue Alberdi eta Maialen Lujan-
biok giro bikaina jarri zuten 
egubakoitzean Hibai Gain elkar-
tean eskainitako bertso afarian. 
Bi bertsolariek umorea izan 
zuten ardatz; Alberdi "oso ondo" 
aritu zen, eta Lujanbio, "bere 
estiloan, bikain". 

Bi ordu inguruko saioa izan 
zen; lehenengo orduan, librean 
abestu zuten. Umore askoko 
bertsoak bota zituzten eta auke-
ra aprobetxatu zuten han batu-
takoak zirikatzeko. Besteak 
beste, egungo egoera politikoa 
aztertu zuten, eta baita herriko 
–Aretxabaletako– gaiak ere. 

Loramendi elkarteak antolatu-
tako saioa izanda, Loramendi-
ko kideak zirikatzeko ere apro-
betxatu zuten aukera. 

Objektuen inguruan 
Bigarren orduan, objektu batzuk 
eskaini zitzaizkien bertsolariei, 
eta horien inguruan jardun 
ziren. Adibidez: megafono bat 
izan zuten, eta baita arbel txi-
ki bat ere. Azken objektu horren 
inguruan kantatzerakoan, ema-
kumeen istorioak izan zituzten 
berbagai Alberdik eta Lujan-
biok.

Bertso afari arrakastatsuan 
80 lagun batu ziren.

egoera politikoa aztertu eta 
herritarrak zirikatu zituzten 
bertsolariek, umore ukituarekin

Uxue Alberdi eta Maialen Lujanbio.  |   julio calleja
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gOIATZ ARANA  |  antZUOla

"Erakusketa ederra da benetan 
eta argazkiek oso kalitate ona 
dute diren garaikoak izateko", 
zioten atzo eta zapatuan Antzuo-
lako Olaran etxetik pasatzen 
zirenek. 30 bat lagun izango ziren 
guztira, gizon eta emakume, nagu-
siak gehienak. Gustura ibili ziren 
argazkietan jasotako hainbat 
pertsona eta leku ezagutzen zituz-
tela ikusirik. 

Pilotazale amorratua 
Toribio Jauregi, pelotazale bat 
kameraren atzean da Olaranen 
dagoen erakusketa eta, izenak 
berak dioen moduan, Toribio 
Jauregik ateratako argazkiek 
osatzen dute. Bergarako semeak 
(1896-1969) argazkilaritza zuen 
zaletasun eta ofizio eta, pilotaza-
le amorratua izanik, 1930eko 
hamarkadatik aurrera, inguruko 
pilotaleku guztiak bisitatu zituen, 
argazki-kamera eskuetan. Izuga-

rri maite zituen pilota eta frontoi 
giroa eta hala islatzen dute bere 
lanek: Toribio Jauregik jasotako 
argazkietan ikusi ditugu Arriaran, 
Garcia Ariño, Zurdo de Mondra-
gon edota Miguel Gallastegi; 
Oñatiko frontoi estali gabea; Ber-

garako udal frontoiaren bedein-
kapena; agintarien palkoa, Ber-
garako armarriaren gainean; 
ikusleak Uberako San Pablo fron-
toi estaliaren inaugurazio egu-
nean, 1947ko apirilaren 8an; 
Japonian hildako San Martin de 

Agirreren kanonizazioaren ehun-
garren urteurrena ospatzeko, 
herrialde hartakoak Bergaran 
izan zirenekoa; aspaldiko garaie-
tako markagailu bat; edota pilo-
ta beltzekin betetako otzara. 30 
bat argazki guztira.  

"Gogoratzen dut bere denda" 
Eugenio Larrañaga Antzuolako 
herritarrari hurbildu gatzaizkio; 
arretaz ari da argazkiei begiratzen. 
"Gogoratzen dut bere denda, Ber-
garan eskolan nenbilen garaian", 
esan digu. "Bere-berea zuen argaz-
ki-kamera, leku gutxitara joaten 
zen hura barik, eta ni ere ikusi-
ta nago frontoian. Oso lan ona 
egin zuen, argazki eder asko utzi 
dizkigu". 

Bergarako Udal Artxibokoak 
dira argazkiak –Bixente Jauregik 
eraman zuen hara aitaren bildu-
ma–. Martxoaren 5ean eta 6an 
ere bisitatu ahalko da erakuske-
ta Olaranen, 18:30etik 20:30era.

toribio Jauregi: argazki kamera barik 
leku gutxitara joaten zen gizona
Pilotazale amorratua zen Bergarakoa eta inguruko pilotaleku guztiak 
bisitatu zituen. Jasotako argazkiak ikusgai daude antzuolako Olaranen

Erakusketak antzuolarren interesa piztu du.  |   JUlIO CalleJa

MAIdER ARREgI  |  Bergara

Barikuan I. Metal Festa egin 
zuten: Gamora, Dark Code, 
Bullets of misery eta 13 Left to 
die taldeen doinu eta riff gogo-
rrek kartzela zaharreko hormak 
astindu zituzten.

Zapatuan, berriz, Gitar 
Heroiak bertsio festa egin zuten; 
jendeak egindako bertsioekin 
gozatzeko aukera izan zen; 100 
bat lagun batu ziren gaztetxean. 

Helburua: Pol-Polek antolatu-
tako jaian hautsi zen gitarra-
rendako dirua batzea. 

Ander Elortzak azaldu digu-
nez, positiboa eta jendetsua 
izan da antolatutako jaia. "Bafle 
bat nire gitarra gainera erori 
zen. Zorte txarra, gertatu egin 
zen eta listo, ez zaio bueltarik 
eman behar". Elkartasun jaiak 
jendetza ekarri zuen gaztetxera 
aste bukaeran. 

Metal doinu bortitzak eta gitarrak 
aste bukaerako protagonistak 
Bergarako gaztetxean

'Bullets of misery' Gernikako taldeko kideak.  |   JUlIO CalleJa

MAIdER ARREgI  |  arrasate

Maia bilobak ez du ulertzen aito-
nari gertatzen zaiona. "Baina 
nola da posible aitonak horren-
beste gauza irakatsi eta kontatu 
ostean bere izena zein den ez 
gogoratzea?", galdetzen dio bere 

buruari Maia txikiak. Aitonak, 
dagoeneko, ez ditu gogoratzen 
bilobari kontatzen zizkion istorio 
harrigarri eta txundigarri horiek. 
Askotan, etxerako bidea zein den 
ere ez daki. Aitona gaixo dago; 
Alzheimerra dauka. 

Aitona eta bilobaren arteko 
harremana aldatu egin da. Aito-
na zahartuz doa eta Maia, berriz, 
heltzen. Horregatik, Maiak aito-
nari bere izena zein den berriro 
irakatsi behar dio. Horretarako, 
gaztetxoak letrak aukeratzen 
ditu, aitonari bere izena gogora-
razteko. Hizki bitartez, zuhaitze-
tako adarretan, M-A-T-I-A-S jar-
tzen dio aitonak irakur dezan. 
Halaxe irakatsi zion aitona Matia-
sek ere berari. 

Bizitzaren legea
Lehen, aitona Matiasek mundu-
ko txoko guztien izenak, senti-
menduak, bizitako esperientziak... 
denetarikoak irakasten zizkion. 
Orain, Maiak badaki berak ira-
katsi behar diola bizitzaren bidea 
zein duen, eta sentimenduen zer-
gatia ere azalduko dio aitonari. 
Baina badago ahaztu ez duen 
espresio bat, sentimendu batek 
eragindakoa: irribarrea. 

Txotxongilo emanaldiak lezio 
ederra ematen die gaztetxoei. 
Agian, gertutik biziko duten gai-
xotasuna hurbiltzen diete Teatru 
Nu taldeko neskek. Aitaita-ama-
men gaineko lana da Aitona 
Matias; haien memoria bizirik 
mantentzeko borondatearen gai-
nekoa. Bizitzarekin ikasten ari 
den neskaren eta aitaitaren arte-
ko erlazio hunkigarria.Maia, Matias aitonak erakutsitako mundu bolarekin.  |   JUlIO CalleJa

alzheimerraren gaineko hausnarketa 
sakona teatru Nu taldearen eskutik
30 bat gaztetxo eta gurasok adi-adi jarraitu zuten ikuskizuna

MAIdER ARREgI  |  arrasate

Sakanako taldeak Borrokatu 
eta irabazi diskoa aurkeztuko 
du Arrasateko gaztetxean 
martxoaren 3an. Punk, rock 
eta ska doinu dantzagarriak 
oinarri, neska-mutil ahots 
joko bereizgarria du Hesian 
taldeak. 

Azken lana 2010ean kale-
ratu zuten; aurrez, beste bi 
disko dituzte argitaratuak: 
Maite dugu, 2007an eta Herria-
ren oihua, 2008an. Gainera, 
dagoeneko sarean dago ikus-
gai taldeak grabatu berri duen 
azken bideoklipa: Ezin ahaz-
tu, izenekoa.

Bitxikeria bat ere bada 
talde nafarrarekin lotuta: 
AEBetako Boiseko ikastolako 
abestia egin berri dute.

Kooltur ostegunak ekime-
neko kideek aurreratu dutenez, 
kontzerturako sarrerarekin 
batera Borrokatu eta irabazi 
diskoa oparituko dute Hesian 
taldeko kideek. 

Sarrera 5 euro da eta ema-
naldia beti, moduan, 22:00etan 
hasiko da. 

Hesian talde 
nafarraren 
doinuak,  
eguenean 
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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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mAIdEr ArrEgI  |  oñati

Rockeatzera dator CC627 hirukoa. 
Korronte ezberdinetatik edan 
ostean, bestelako proiektu bate-
kin bat egin dute. Mikelek (aho-
tsa eta gitarra), Iñakik, (bateria) 
eta Javik (baxua eta ahotsa) osa-
tzen dute taldea.
gai pertsonalak lantzen dituzue.
Bai, momentuan ezintasuna sor-
tzen dizkigutenak eta eguneroko 
kontuak. Horren barruan daude 
politika, gizartea, norberaren 
egoera eta testuingurua... 
Ironia eta umore fina.
Umorearen bitartez gauza asko 

esatea lortzen duzu. Letretan, 
umorea eta ironia tartekatu ditu-
gu. Mundu zoragarri hau diogu-
nean, esaterako, oso zoragarria 
ez dela argi geratzen da.
Do it your self –zugatik egin behar 
duzu– oihu egiten duzue.
Garbi geneukan taldea sortu 
genuenean geu izan behar gine-
la motorra. Norberak egin behar 
du aurrera eta autonomoa izan-
da nahi den moduan, askatasun 
osoz egin daiteke lan. Zu zeuk 
nahi duzun eran! 
maketa erockalden grabatu 
duzue.

Guk ez geneukan esperientzia 
handirik grabazio kontuekin eta 
bi lagunek, Laurendik eta Duraño-
nak lagundu digute horretan. 
Lokalean sartu ginen eta aste 
bukaera pare baten maketa gra-
batu genuen. Errekaldeko lokal 
hori orain dela aste pare bat erre 
zitzaigun, eta lokal berrien alde-
ko aldarrikapena egin nahi dugu, 
berriro gerta ez dadin.
Nolakoa izan da zuzenekoetan jen-
deak eduki duen jarrera?
Urtarril hasieran maketa kale-
ratu genuen eta hilabete pare 
batean igarri egin dugu jendeak 

maketa erosi duela. Ondo saldu 
da eta jendearen erantzuna oso 
polita izan da. Zuzenekoetan jen-
deak abestiak badakizki eta hori 
ikusteak bete egiten zaitu.
Influentzia askoko taldea da.
Triskantza, Sospechosos eta Tru-
llo y Sus Zurullos taldeetatik 
gatoz. Oso estilo ezberdinetatik 
edan dugu eta ez daukagu orain-
go proiektuaz zerikusirik. Ager-
tokian igarri egiten da, baina, 
esperientzia hori. 
80ko punk ingelesa egiten duzue-
la esango nuke...
Rockeroak garela esaten dugu. 
Ez zaizkigu etiketak gustatzen, 
norberak egin dezala bere inter-
pretazioa, libre da-eta. 
CC627?
Taldekideak Oñatikoak eta Arra-
satekoak gara. Eta bi herriak 
lotzen dituen errepidea CC627 
da. Hortik dator izena.
"Kondenatzera kondenatuak dau-
de euskaldunak... ";diozue.
Uste dugu oso momentu apropo-
sean atera dugula abesti hau; 
gure inguruko errealitatea da. 
Badago herri honetan sektore 
jakin bat derrigortua izan dena.
Bizi dugun egoerak baditu eran-
tzule batzuk eta hori salatzen 
dugu. Egoerari buelta eman nahi 
diogu, eta aldatu.
Noizko lehen diskoa?
Disko baterako abestiak baditu-
gu. Eta uda osterako grabatu eta 
kaleratu nahiko genuke. Maketa, 
Arrasaten (Irati, Illuntz) eta Oña-
tin (Boga, Arrano) duzue. Mys-
pace-en ere entzun daiteke:  www.
myspace.com/cc-627.

lehen diskorako abestiak prest dituzte; uda sasoian grabatu nahi dute

eguneroko kontuetan oinarritzen dira abestien letrak egiteko orduan

"rockeroak garela 
esaten dugu; izan ere, 
ez zaigu gustatzen 
etiketak jartzea"

Javi, Mikel eta Iñaki, Oñatiko gaztetxean kontzertua hasi aurretik.  |   JUlio CalleJa

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

CC627

ZERTZELADA

CC627

Estiloa: Rocka, punk-rocka.
Egilea: CC627
argitaletxea: Autoekoizpena.
Iraupena: 10,8 minutu.

Bada Arrasaten musika ildo 
zehatz bat nagusitzen dela 
dioenik, eta, agian, hortik 

aldendu guran edo gauza berriak 
probatzeko, Oñati eta Arrasate 
arteko kideak dituen CC627 jaio 
da. Oinarrian punk-rocka egiten 
dute, melodia dezente duena, eta 
estilo horrek hain berezkoa duen 
amorrua batez ere hitzetan 
jasotzen dute. Are gehiago, 
hitzetan, irudimenez eta nortasun 
propioz gaur egungo zenbait 
errealitate irudikatu dituzte. 
Euskara eta gaztelera tartekatuta, 
lau kantuotan igarri egiten da 77ko 
Ingalaterrako punka maite dutela, 
baita Donostialdeko Nuevo 
Catecismo Catolico ere. Baina 
bada berezitasun nabarmen bat 
melodiak lantzeko orduan, batez 
ere 'Mundu zoragarria' berezian.  

Amorrua hitzetan ere 
azalera daiteke

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.   Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 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! Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 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. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 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. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 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. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 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.. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 687 74 04 49

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

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 zain-
duko 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 osatze-
ko. 695 72 79 55

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

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 
bi ok  a za l tzea  be ha r rezkoa , 
bakoitzak 600 euroko fiantza-
rekin. 4 etxebizitzako eraikina. 
Ez erretzailea eta maskotarik 
gabe, hobe. Aparkatzeko arazo-
rik ez eta herritik 5 minutura 
oinez. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 678 59 
56 38

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

2. garajeak

203. errentan eMan

aretxabaleta. Garaje bikoitza, 
itxia, 26 metro koadrokoa, erren-
tan eman edo saltzen da. Ilargi 
plazan dago eta autoa garbitze-
ko 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, produsan. 
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

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 nagu-
siak zaintzeko. 650 17 74 87.

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. 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. Neska euskalduna 
eskola partikularrak emateko 
prest. 5. mailako ingenieritza 
ikaslea. 625-74 91 50

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

bergara. Goizez etxera joanda 
ingeleseko eskolak ematen ditut. 
Gurasoei zuzendutako eskolak, 
ohiko maila lortzeko. Pazientzia 
handia daukat. 679-74 00 61

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

bergara. Eskola partikularrak 
emango nituzke. Haur hezkun-
tza, lehen hezkuntza eta ingele-
sa. 645-72 01 50

bergara. Bergaran frantseseko 
eskola partikularrak ematen 
ditut. 679-74 00 61

bergara. Emakume euskaldu-
na behar da bi ume zaintzeko. 
Hilabetean aste bat edo bi, 
arratsaldez. 685 79 47 27 .

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: 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. Deitu 653 70 45 47 
telefono zenbakira.

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 dau-
de, ez erabiltzeagatik saltzen 
ditugu. 50 € bakoitza. Hiru mani-
ki 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 aldaketa. 
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. Deitu 652 74 85 82  te

 
802. erOSi

baserria berriztatzeko mate-
rial bila gabiltza. Baserrietako 
biga, ate eta lehio zaharrak 
erosiko genituzke. Ezkina-harri 

eta lozak ere bai. Deitu 657 77 
61 98 edo 685 77 24 68 tele-
fono zenbakira..

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

neurri handiko 2002ko Mtb 
bat aldatu nahi dut. Neurri 
handiko 2002ko mtb bat (1,90 
metro inguruko pertsona) alda-
tu nahi dut errepideko bizikleta 
bategatik (neurri handia). Conor 
wrc 2 , aurreko suspentsioa, 
pedal automatikoak, nahiko 
erabilia baina kubiertak, bielak 
eta koroak berriak dauzka. Era-
biltzeko moduan. Dagoeneko 
maila ertaineko errepideko bizi-
kleta baten bila nabil. Deiut 
648-70 02 07 telefonora. 

 
806. galdu

Patinete urdin argia galdu 
da. Aretxabaletan, Araba ibilbi-
dean dagoen plazan. Deitu 618 
49 28 56  telefonora.

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 telefono zenbakia haue-
tara deituko balu, txamarren 
aldaketa eta giltzak jasotzeko 
asmoarekin. Norbaitek  aurkitu 
badu, deitu dezala zenbaki 
honetara: 675 00 95 11  edo 
688 64 30 92 

txamarra Oñatin.  Ternua 
etxeko txamarra beltz bat galdu 
da Oñatin, otsailaren 13 edo 
14an. 10 neurrikoa. Norbaitek  
aurkitu badu, deitu dezala zen-

baki honetara 678 37 85 42  
eta Nerea edo Ritxarrengatik 
galdetu.

argazki kamera galdu da 
aretxabaletan. Beltza, Fujifilm 
etxekoa, funda eta guzti. Aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki honetara, 
mesedez. 39-99 33 34. Eskerrik 
asko.

Dmm fly pioleta. Dmm mar-
kako fly piolet bat galdu nuen 
otsailaren 6. Ean vacias (panti-
cosa) mendian behera eskiatzen 
nebilela. Aurkitu baldin baduzu, 
deitu nagizu 634 - 43 05 16 
telefonora, mesedez.

Patinete urdin argia galdu 
da. Aretxabaletan, araba ibilbi-
dean dagoen plazan. Deitu 618
-49 28 56 telefonora.

baserritar mandarra altsa-
sun. Baserritar traje bateko 
mandarra galdu zen otsailaren 
5ean, gauean, altsasun. Harizkoa 
eta beltza da. Topatu duenak 
hots egin dezala 948-56 38 72 
telefonora. 

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

haurren berokia altsasun. 
8 urteko beroki beltz bat topatu 
zen Altsasun santa ageda egu-
nean. Guaixeko bulegotik pasa 
behar da jasotzera. 

txamarra eta giltzakgaldu. 
Otsailaren 5etik 6rako gauean, 
ganbara tabernan, norbaitek 
txamarra beltz bat (marra zurie-
kin) hartu zuen konfusioz. Bertan 
giltza batzuk zeuden. Eskertuko 
genuke telefono zenbakia haue-
tara deituko balu, txamarren 
aldaketa eta giltzak jasotzeko 
asmoarekin. 675-00 95 11 
/688-64 30 92

txamarra Oñatin. Ternua 
etxeko txamarra beltz bat galdu 
da oñatin, otsailaren 13 edo 
14an. 10 neurrikoa. Deitu 678
-37 85 42 telefonora.

urrezko eraztuna galdu. 
Perla zuri bat duen urrezko eraz-
tuna galdu nuenigandean arra-
sateko erdialdean, eguardi par-

tean. Bilatu duenak, mesedez 
dei egin dezala. Deitu 943-79 
29 20 telefonora.

807. aurkitu

Pesa bizkaia txartela. Berrizen 
Pesa Bizkaia txartel bat agertu zen 
Izaro Ziarsoloren izenean, Berrizko 
kiroldegian dago.

 

9. harreManak

902. harreManak

emakume laztantxoaren billa. 
Kaixo! hitzegitea (euskeraz edota 
erderaz), txango kulturalak, musika, 
bizikleta, zine-antzerkia, masajea, 
natura, etabar, gustoko dituen 
Donostiako gizon atsegina, antze-
ko emakume laztantxoa ezagutu 
nahiko luke. Abisuak: nire euskeraz-
ko maila ez da oso altua, gaztelaniaz 
hobeto moldatzen naiz. Pilotan 
jokatzen zale izandakoa orain dela 
bost hilabete eskubiko aldakatik 
operatuta nago baina ez da naba-
ritzen. 616-12 03 10 

har-eman. Egunon,ea erakar-
tzen nauzun eni ta ederra naizen 
hiretzat,gizona niz ta hi emaku-
me. Ligatzeko utzi hemen irunea. 
nabarra@gmail.com

904. beStelakOak

autoa partekatu (donostia
-bergara-donostia). Ikaslea 
gertu Bergara-Donostia-Berga-
ra ibilbidean autoa partekatzeko. 
Ordutegi malgua. Deitu 629-06 
93 60 telefonora.

za ra u t z a  l a n e g u n e ta n . 
Tolosaldetik edota Goierritik 
Zarautza autoz joateko jende 
bila. Irten, 7etatik 8etarako 
tartean; handik, bueltan, 15eta-
tik 16etara. 688-60 67 15.

Sagardotegira irteera. Mar-
txoaren 12an sagardotegira 
joateko autobusa betetzeko 
jende bila gabiltza debagoie-
nean. Dagoeneko 15 pertsona 
gaude. Asmoa bazkaltzeko joa-
tea eta arratsaldean hernanin 
egon ondoren gau aldean etxera 
bueltatzea da. Animatu! 686
-28 76 80 edo 943-76 59 21

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

iragarkia jartzekO bideak: 

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

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

OrdaintzekO atalak dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. Motorra Saldu/errentan.
Egubakoitzean + Astelehenean: 21 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 21 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 28 € (+BEZ).

1. etxebizitzak
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan eman
104. Errentan hartu
105. Etxeak osatu
106. Bestelakoak

2. garajeak
201. Saldu
202. Erosi
203. Errentan eman
204. Errentan hartu
205. Bestelakoak

3. lOkalak
301. Saldu
302. Erosi
303. Errentan eman
304. Errentan hartu
305. Bestelakoak

4. lana 
401. Eskaintzak
402. Eskaerak
403. Bestelakoak

5. irakaSkuntza
501. Jaso
502. Eman
503. Bestelakoak

6. MOtOrra
601. Saldu
602. Erosi
603. Alokatu
603. Konpondu
604.Bestelakoak

7. aniMaliak
701. Saldu
702. Erosi
703. Eman
704. Bestelakoak

8. denetarik
801. Saldu
802. Erosi
803. Eman
804. Hartu
805.Trukatu
806.Galdu
807.Aurkitu
808. Bestelakoak

9. harreManak
901. Agurrak
902. Harremanak
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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.   Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 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! Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 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. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 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. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 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. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 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.. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 687 74 04 49

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

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 zain-
duko 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 osatze-
ko. 695 72 79 55

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

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 
bi ok  a za l tzea  be ha r rezkoa , 
bakoitzak 600 euroko fiantza-
rekin. 4 etxebizitzako eraikina. 
Ez erretzailea eta maskotarik 
gabe, hobe. Aparkatzeko arazo-
rik ez eta herritik 5 minutura 
oinez. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 678 59 
56 38

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

2. garajeak

203. errentan eMan

aretxabaleta. Garaje bikoitza, 
itxia, 26 metro koadrokoa, erren-
tan eman edo saltzen da. Ilargi 
plazan dago eta autoa garbitze-
ko 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, produsan. 
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

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 ,  umea k z a i n tzeko 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 e d oze i n  l a n  eg i te ko 
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 nagu-
siak zaintzeko. 650 17 74 87.

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. 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. Neska euskalduna 
eskola partikularrak emateko 
prest. 5. mailako ingenieritza 
ikaslea. 625-74 91 50

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

bergara. Goizez etxera joanda 
ingeleseko eskolak ematen ditut. 
Gurasoei zuzendutako eskolak, 
ohiko maila lortzeko. Pazientzia 
handia daukat. 679-74 00 61

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

bergara. Eskola partikularrak 
emango nituzke. Haur hezkun-
tza, lehen hezkuntza eta ingele-
sa. 645-72 01 50

bergara. Bergaran frantseseko 
eskola partikularrak ematen 
ditut. 679-74 00 61

bergara. Emakume euskaldu-
na behar da bi ume zaintzeko. 
Hilabetean aste bat edo bi, 
arratsaldez. 685 79 47 27 .

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: 619 81 70 72

bizikletarako kaskoa. Giro 
encinal sport modeloa. Estrei-
na tze ke .  Gor 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. Deitu 653 70 45 47 
telefono zenbakira.

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 dau-
de, ez erabiltzeagatik saltzen 
ditugu. 50 € bakoitza. Hiru mani-
ki 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 aldaketa. 
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. Deitu 652 74 85 82  te

 
802. erOSi

baserria berriztatzeko mate-
rial bila gabiltza. Baserrietako 
biga, ate eta lehio zaharrak 
erosiko genituzke. Ezkina-harri 

eta lozak ere bai. Deitu 657 77 
61 98 edo 685 77 24 68 tele-
fono zenbakira..

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

neurri handiko 2002ko Mtb 
bat aldatu nahi dut. Neurri 
handiko 2002ko mtb bat (1,90 
metro inguruko pertsona) alda-
tu nahi dut errepideko bizikleta 
bategatik (neurri handia). Conor 
wrc 2 , aurreko suspentsioa, 
pedal automatikoak, nahiko 
erabilia baina kubiertak, bielak 
eta koroak berriak dauzka. Era-
biltzeko moduan. Dagoeneko 
maila ertaineko errepideko bizi-
kleta baten bila nabil. Deiut 
648-70 02 07 telefonora. 

 
806. galdu

Patinete urdin argia galdu 
da. Aretxabaletan, Araba ibilbi-
dean dagoen plazan. Deitu 618 
49 28 56  telefonora.

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 telefono zenbakia haue-
tara deituko balu, txamarren 
aldaketa eta giltzak jasotzeko 
asmoarekin. Norbaitek  aurkitu 
badu, deitu dezala zenbaki 
honetara: 675 00 95 11  edo 
688 64 30 92 

txamarra Oñatin.  Ternua 
etxeko txamarra beltz bat galdu 
da Oñatin, otsailaren 13 edo 
14an. 10 neurrikoa. Norbaitek  
aurkitu badu, deitu dezala zen-

baki honetara 678 37 85 42  
eta Nerea edo Ritxarrengatik 
galdetu.

argazki kamera galdu da 
aretxabaletan. Beltza, Fujifilm 
etxekoa, funda eta guzti. Aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki honetara, 
mesedez. 39-99 33 34. Eskerrik 
asko.

Dmm fly pioleta. Dmm mar-
kako fly piolet bat galdu nuen 
otsailaren 6. Ean vacias (panti-
cosa) mendian behera eskiatzen 
nebilela. Aurkitu baldin baduzu, 
deitu nagizu 634 - 43 05 16 
telefonora, mesedez.

Patinete urdin argia galdu 
da. Aretxabaletan, araba ibilbi-
dean dagoen plazan. Deitu 618
-49 28 56 telefonora.

baserritar mandarra altsa-
sun. Baserritar traje bateko 
mandarra galdu zen otsailaren 
5ean, gauean, altsasun. Harizkoa 
eta beltza da. Topatu duenak 
hots egin dezala 948-56 38 72 
telefonora. 

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

haurren berokia altsasun. 
8 urteko beroki beltz bat topatu 
zen Altsasun santa ageda egu-
nean. Guaixeko bulegotik pasa 
behar da jasotzera. 

txamarra eta giltzakgaldu. 
Otsailaren 5etik 6rako gauean, 
ganbara tabernan, norbaitek 
txamarra beltz bat (marra zurie-
kin) hartu zuen konfusioz. Bertan 
giltza batzuk zeuden. Eskertuko 
genuke telefono zenbakia haue-
tara deituko balu, txamarren 
aldaketa eta giltzak jasotzeko 
asmoarekin. 675-00 95 11 
/688-64 30 92

txamarra Oñatin. Ternua 
etxeko txamarra beltz bat galdu 
da oñatin, otsailaren 13 edo 
14an. 10 neurrikoa. Deitu 678
-37 85 42 telefonora.

urrezko eraztuna galdu. 
Perla zuri bat duen urrezko eraz-
tuna galdu nuenigandean arra-
sateko erdialdean, eguardi par-

tean. Bilatu duenak, mesedez 
dei egin dezala. Deitu 943-79 
29 20 telefonora.

807. aurkitu

Pesa bizkaia txartela. Berrizen 
Pesa Bizkaia txartel bat agertu zen 
Izaro Ziarsoloren izenean, Berrizko 
kiroldegian dago.

 

9. harreManak

902. harreManak

emakume laztantxoaren billa. 
Kaixo! hitzegitea (euskeraz edota 
erderaz), txango kulturalak, musika, 
bizikleta, zine-antzerkia, masajea, 
natura, etabar, gustoko dituen 
Donostiako gizon atsegina, antze-
ko emakume laztantxoa ezagutu 
nahiko luke. Abisuak: nire euskeraz-
ko maila ez da oso altua, gaztelaniaz 
hobeto moldatzen naiz. Pilotan 
jokatzen zale izandakoa orain dela 
bost hilabete eskubiko aldakatik 
operatuta nago baina ez da naba-
ritzen. 616-12 03 10 

har-eman. Egunon,ea erakar-
tzen nauzun eni ta ederra naizen 
hiretzat,gizona niz ta hi emaku-
me. Ligatzeko utzi hemen irunea. 
nabarra@gmail.com

904. beStelakOak

autoa partekatu (donostia
-bergara-donostia). Ikaslea 
gertu Bergara-Donostia-Berga-
ra ibilbidean autoa partekatzeko. 
Ordutegi malgua. Deitu 629-06 
93 60 telefonora.

za ra u t z a  l a n e g u n e ta n . 
Tolosaldetik edota Goierritik 
Zarautza autoz joateko jende 
bila. Irten, 7etatik 8etarako 
tartean; handik, bueltan, 15eta-
tik 16etara. 688-60 67 15.

Sagardotegira irteera. Mar-
txoaren 12an sagardotegira 
joateko autobusa betetzeko 
jende bila gabiltza debagoie-
nean. Dagoeneko 15 pertsona 
gaude. Asmoa bazkaltzeko joa-
tea eta arratsaldean hernanin 
egon ondoren gau aldean etxera 
bueltatzea da. Animatu! 686
-28 76 80 edo 943-76 59 21

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

iragarkia jartzekO bideak: 

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

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

OrdaintzekO atalak dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. Motorra Saldu/errentan.
Egubakoitzean + Astelehenean: 21 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 21 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 28 € (+BEZ).

1. etxebizitzak
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan eman
104. Errentan hartu
105. Etxeak osatu
106. Bestelakoak

2. garajeak
201. Saldu
202. Erosi
203. Errentan eman
204. Errentan hartu
205. Bestelakoak

3. lOkalak
301. Saldu
302. Erosi
303. Errentan eman
304. Errentan hartu
305. Bestelakoak

4. lana 
401. Eskaintzak
402. Eskaerak
403. Bestelakoak

5. irakaSkuntza
501. Jaso
502. Eman
503. Bestelakoak

6. MOtOrra
601. Saldu
602. Erosi
603. Alokatu
603. Konpondu
604.Bestelakoak

7. aniMaliak
701. Saldu
702. Erosi
703. Eman
704. Bestelakoak

8. denetarik
801. Saldu
802. Erosi
803. Eman
804. Hartu
805.Trukatu
806.Galdu
807.Aurkitu
808. Bestelakoak

9. harreManak
901. Agurrak
902. Harremanak
903. Deiak
904. Bestelakoak

10. relax

Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zure iragarkiak

ESKORIATZAKO 
ZAHARREN EGOITZA

LAN ESKAINTZA 
ERIZAIN / KUDEATZAILEA

Betekizunak: 
      - Erizaintzan diplomatua.
      - EGA edo parekidea.
Izena emateko azken eguna: 
Martxoaren 4a.
Curriculumak aurkeztea:
      - Eskoriatzako Zaharren Egoitza
      Gaztañadui kalea, 22
      20540 ESKORIATZA
      - Ordutegia: 10:00 -18:00
Oinarriak ikusteko:
www.eskoriatza.net/udala/lanpostuak 

MESEDEETAKO ANDRE MARIAREN EGOITZA
RESIDENCIA N.ª S.ª de las MERCEDES
Tel.: 943 71 46 57 Faxa: 943 71 47 16 
20540 ESKORIATZA (Gipuzkoa)
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Ingelesaz gain makina bat 
hizkuntza aurki badaiteke ere, 
Twitterrek ez du oraindik 
euskarazko bertsiorik. Hori 
horrela, zenbait erabiltzaile 
mezularitza zerbitzu gero eta 
hedatuagoa itzultzeko gertu 
daude eta horixe eskatzen 
dihardute sarean, urte batzuk 
lehenago Facebookekin egin 
zen moduan. Berez, bi dira 
egitasmoak: batetik, izena eman 
daiteke Twitter euskaratzeko 
konpainiak berak horretarako 
daukan zerrenda baten izena 
emanda; eta, bestetik, eskaera 
orria abiatu dute (http://act.
ly/35s). Izena emanez zuzenean 
tuiteatzen da eskaera mezua. 
Hau da tuiteatzen de mezua: 
"Twitter euskarara itzultzea 
nahi dugu. Sinatu eskaera 
http://act.ly/35s ondoren, 
mesedez RT #twittereuska-
raz".

twitter euskaratzeko 
eskaera 'tweet' 
kanpainan abiatu dute

Ramoncin abeslari eta SGAE 
erakundeko bozeramaile ohia-
ri kalte-ordain bezala 6.000 
euro ordaintzera zigortu ditu 
Auzitegi Gorenak Alasbarri-
cadas.org webguneko ardu-
radunak. Aipatutako webgu-
ne horretako eztabaida foroe-
tan 2006an Ramoncinen 
aurkako iruzkin eta irudi 
iraingarriak ipini zituzten 
erabiltzaileek eta epaileak 
erabaki du kritikarako esku-
bidea gainditu eta abeslaria-
ren ohorea kaltetzen zutela. 
Irainak eginda zeudela iku-
sita eta delitu izan zitezkeela 
jakinda, horiek behar beza-
lako azkartasunarekin ez 
ezabatzeagatik zigortu dituz-
te webguneko arduradunak; 
irainak foroetako erabiltzai-
leek eginikoak ziren, baina.

ramoncin foroetan 
iraindua izateagatik 
6.000 euroko zigorra

Etzi, hemen arratsaldeko zaz-
piak direnean aurkeztuko 
dute iPad2 delakoa San Fran-
tziskon (Kalifornia). Esamesei 
kasu eginez gero, apiril-ekain 
aldera egongo da dendetan. 
Espero daitezkeen berritasu-
nen artean, kamera bikoitza, 
Retina Display-a (azken iPho-
ne-ek daukaten erresoluzio 
bikaineko pantaila) eta RAM 
memoria gehiago daude, bai-
na gutxik espero dute Apple
-ekoak oraingoan sorpresa 
itzelekin etortzea. Hala ere, 
modelo berria asegarri suer-
tatu ala ez, gailuak berak 
izandako arrakastaz gain, 
iPadean erabiltzeko sortutako 
aplikazioek ere dirutza sortu 
dute eta espero da 2011n 15 
bilioi dolarreko sarrerak iza-
tea Apple-ek Apple Store dela-
kotik bakarrik.

etzi aurkeztuko dute 
iPad gailuaren bigarren 
bertsioa

jON bErEzIbAr  |  arrasate

Helburu garbia dute ia 400.000 
bisita izan dituzten webgune 
horretan: maiatzaren 22an PSOE, 
PP eta CiU alderdiei botorik ez 
ematea. Mugimendua, antza, 
oihartzun handia hartzen dabil 
eta Espainiako hedabide nagusiak 

hasi dira horren berri ematen. 
Ser irrati kateak, esate baterako, 
oraingo astean PSOEren doku-
mentu bati buruz hitz egin du 
esanez sozialistek 500.000 boto 
galtzeko beldurra dutela Sinde 
legearen onarpenaren ondorioz 
eta NoLesVotes moduko mugi-

menduek izan dezaketen eragi-
narengatik. 

Ekimen eta proposamen ugari 
Sarean bestelako ekimenak ere 
aurki ditzakegu. Proposamenen 
artean daude, adibidez, kontsumo 
greba egitea; CD, DVD eta libu-

ruak ez erostea, alegia. Lege 
berriarekin itxiko dituzten web-
guneen erreplikak egitea ere bada 
proposamenetako bat. Justiziari 
trabak jartzea ere planteatzen da 
egileak Google salatzera anima-
tuz, euren edukietara estekak 
erakusteagatik.

'Sinde' legea babestu duten alderdiak 
zigortzeko ekimena hasi dute sarean

PsOe, PP eta CiU ez bozkatzea eskatu dute 'nolesvotes.com'-en 

ser irrati kateak sozialistek 500.000 boto gal ditzaketela atera du

Interneteko askatasuna geroago 
eta erregulatuagoa dago, neurri 
bateko kontroletik erabateko 
zentsurara, presio-bideak modu 
askotakoak dira munduan zehar. 
Urdinez: ezelako zentsurarik ez 
duten herrialdeak; horiz: motaren 
bateko zentsura; gorriz: 
interneten kontrol zorrotzak; 
beltzez: zentsura erabatekoa 
daukatenak.

interneten 
zentsuraren
mapa: ilunak
nagusi

j.b.  |  arrasate

Recipe View dauka izena zer-
bitzu berriak eta bilatzailea 
espezializatuta egongo da 
errezetak aurkitzen. Estatu 
Batuetan eta Japonian abiatu 
dute, baina arduradunek ira-
garri dute aurki zabalduko 
dutela mundu osora. 

Bilaketa sistema 
Erabiltzaileak hainbat ere-
mutan egin dezake bilaketa: 
osagaiak, sukaldaritza mota, 
sukaldari handien izenak, 
edota jatetxeak. Izartxoekin 
baloratzen da orria eta horre-
la ordenatuko da bilaketa bera. 
Elikagaien konbinazioaren 
arabera edota kaloria kopu-
ruaren arabera ere sailka 
daitezke bilaketak.

Hala eta guztiz ere, erre-
zetei buruzko webguneek 
bilatzailean behar bezala ager 
daitezen kode txiki bat txer-
tatu beharko dute webgunean 
Google-ek identifika ditzan. 
Recipe Viewrako zein beste 
bilaketetarako balioko du kode 
berri horrek. 

Bilaketarako lotura Google
-en bilatzailean bertan aurki 
daiteke, ezkerreko zutabean, 
gainontzeko bilaketa espezia-
lizaturekin batera. Hozkailuan 
dauden elikagaiak zerrenda 
baten sartuta bakarrik, osagai 
horiei egokitutako errezetak 
ere aurkezten ditu Google 
Recipe Viewk. 

Logaritmo aldaketa 
Google-ek, gainera, bilaketak 
egiteko erabiltzen dituen loga-
ritmoan aldaketak egin ditu 
emaitzen hierarkia hobeto 
ordenatzeko. Kalitate handi-
ko guneak hobeto baloratu 
gura dituzte eta txarrekoak 
zigortu. Hain zuzen, emaitzen 
kopuru osoaren %11,8ri era-
gingo dio horrek.

errezeta 
bilatzailea da 
Google-en 
berritasuna

j.b.  |  arrasate

Amazonek ere badu jada film eta 
telesailen streaming zerbitzua: 
Amazon Instant Video. Estatu 
Batuetan abiatu dute, oraingoz. 
Sistema berria, ordenagailuez 
gain, prest dago, gainera, zenbait 
telebista aparailutan erabiltzeko 
eta DVD eta telesailen estreinal-
diak eman ahala egongo dira 
eskuragarri eta Samsung, Pana-
sonic eta Sony telebistetan erabil 
daiteke eta Google TV eta Roku 
sistemekin ere bateragarria da. 
Zerbitzua Amazon Prime harpi-
detzaren bitartez egiten da urte-
ko 79 dolarreko tarifarekin. Alo-
katzea ere badago, 2 egunerako, 
edo 30erako bateragarria den 
gailu batera deskargatuz gero.

Netflix-en iritsiera, dudatan 
On line bideokluba dagoeneko 
jarduera errentagarria da Estatu 
Batuetan. Hemen, aspalditik dabil 

esamesa han hain hedatua dagoen 
Netflix streaming zerbitzua Esta-
tuan ere abiatuko dutela. Intere-
sa bai, baina, era berean, esaten 
da konpainiaren zabalkunde 
asmoen galga direla Espainiako 
pirateria indize altua zein egile 
eskubideengatik ordaindu beha-

rreko kopuru handia. Bereziki 
erabiltzaileentzat da erakargarria 
Netflixen zerbitzua, 8 dolarreko 
tarifa finkoak eskaintzen baititu 
katalogoko film eta telesail guztiak 
ikusteko, muga barik.

Amazonek ere abiatu du bere 'on line' film 
eta telesail zerbitzua aebetan
Netflix sistema Estatuan iristear legoke, zalantzak izan arren

Amazon Instant Video sistemaren iragarkia. 
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as t e a  g o i e n a n

ASTELEHENA, 28

Iker Martinez de lagos 
topaguneko zuzenda-
ri ondokoa eta aitor 
Izagirre zuzendaritza 
batzordeko kidea elka-
rriketatuko ditugu. 

topaguneko 
kongresuaz
19:45

13:15 Marrazki bizidunak 

13:35 Kantari 

14:15 Berbetan 

14:45 Berriak 

15:15 Nere herrie 

15:45 Ikusmira 

16:15 Gipuzkoa kultura 

16:45 Berriak 

17:15 Marrazki bizidunak 

17:45 Ur eta lur 

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, 1

arantza tapia, Mugi-
k o r t a s u n e k o  e t a 
lurralde antolaketako 
foru diputatua, elka-
rr izketatuko dugu 
Magazinea-n.

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 Sokamuturra 

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 Erremeixuak 

21:20 Goiena Magazinea 

22:30 Iragana gogoratuz 

23:00 Goiena Magazinea 

EGUAZTENA, 2

eskola publikoetako 
jantokiari buruz hitz 
egingo dugu larraitz 
Zeberiok gidatutako 
Tertulia saioan; bi gon-
bidatu izango ditugu.

eskoletako 
jantokiari buruz
20:45

13:15 Marrazki bizidunak 

13:35 Kantari 

14:00 Harmailatik 

14:45 Berriak 

15:15 Onein 

15:40 Bi tartean 

16:30 Leku txiki bat 

16:45 Berriak 

17:10 Marrazki bizidunak 

17:30 Sokamuturra 

18:00 Berbetan 

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 Nere herria

EGUENA, 3

ekainberriri emandako 
kalitate sariaz eta 
ekaingo txoriaz jar-
dungo dugu. Baita 
Miauless antzezlana-
ri buruz ere.

'Gipuzkoa 
kultura' saioa
22:15

13:15 Marrazki bizidunak 

13:45 Kantari 

14:15 Onein 

14:45 Berriak 

15:10 Nire Herria 

15:35 Bi tartean 

16:10 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 Erremeixuak 

23:45 Goiena Magazinea 

EGUBAKOITZA, 4

Goierr i  telebistak 
ekoitzitako Sakonduz 
saioan elkarrizketa 
egingo dio ainhoa 
Ibañezek eako Ikerne 
Badiolari.

ikerne badiolari 
elkarrizketa
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 

16:45 Erremeixuak 

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 Sakonduz 

23:45 Goiena Magazinea

ARRASATE IRRATIAgoIEnA TElEbISTA

B
hutango erreinuaren 
istorioa kontatu 
digute aste honetan. 
Txina eta Indiaren 

artean ezkutatuta dagoen 
herrialdetxoan milioi bat 
biztanle ere ez dira bizi, eta 
zeharo ezezaguna izan da 
orain gutxira arte; 1980az 
geroztik, eta tasa garestiak 
ordainduta, aukera dago bisi-
tatzeko.

Herrialde budista hone-
tako ongizatea zoriontasunean 
neurtzen dela kontatu digute, 
diruan eta ongizate materia-
lean beharrean; kontatu digu-
te ere,  matriarkatuan oina-
rritzen dela gizartea.

Baina bertako erregea 
arduratuta zegoen herrialdea 
ez ote zen isolatuegi bizi mun-
dutik, eta 1999an erabaki zuen 
kendu egingo zuela telebis-
taren eta Interneten erabile-
raren gainean zegoen debe-
kua. 

Kontatu digute gazteek 
jeansak eta minigonak jantzi 
gura dituztela orain, bertako 
jantziak errefusatuta; MTV-
ko izarren doinuekin datozen 
mugikorrak eta futbol joka-
larien kamisetak erosi gura 
dituztela; edatea eta erretzea 
bihurtu dela dibertsio nagu-
sia; emakume gogor eta lan-
gilearen irudia apaldu egin 
dela, edertasunarekin bat ez 
omen datorrelako.

AmAIA pAvON
'twitter.com/
amaiapavon'

Bazen behin 
Bhutan

t e l e - b e g i

Jasone Mendizabal Topagu-
neko zuzendaria 107.7ko auto-
busera igoko da gaur, aste-
lehena. Eta hitz egingo digu 
asteburuan izan den kongre-
suari buruz. Bertako emaitzak 
jasoko ditugu eta balorazioa-
ren eta ondorioen berri gal-
detuko diogu Topaguneko 
zuzendariari.

asteburuko 
topagunearen 
kongresuak emandakoa

Eguenean, Kooltur Ostegunak 
egitasmoaren barruan, Hesian 
Sakanako taldeak kontzertua 
eskainiko du Arrasateko gaz-
tetxean. Kontzertu horreta-
rako sarrerak lortu nahi bal-
din badituzu, deitu 943 25 05 
05 telefonora edo bestela ida-
tzi irratia@goiena.com helbi-
dera.

Hesian taldearen 
kontzerturako   
sarrerak 107.7an

Kirolei ere eskaintzen diegu 
tokia Igo autobusera! irra-
tsaioan. Gaur, astelehena, 
asteburuan herriko talde eta 
kirolariek zer egin duten kon-
tatuko dizuegu. Eta egubakoi-
tzean, berriz, hurrengo aste-
buruan izango diren kirol 
hitzorduen berri emango 
dizuegu Arrasate Irratiko 
uhinetan. 

arrasateko kirolariek 
ere badute euren lekua 
arrasate irratian

t e l e -a l b i s t e a k

AmAIA tXINtXURREtA  |  aRRasate

Gaixotasunak osatzeko sendabe-
lar eta bestelako erremedioak 
aztertzen ditu Erremeixuak: Osa-
suna munduko ondasuna izeneko 
ikus-entzunezkoak. 

Anaje Narbaitzaren ideian 
oinarrituta dago eta Narbaitzak 
berak, Andoni Goitik eta Belen 
San Torkuatok garatutako lana 
da, hiru urtean barrena. 45 gai-
xotasuni aurre egiteko 120 sen-
dagai aurkezten dira DVDan. 
Bada, lan horretan jasotakoak 
Goiena telebistan emitituko digu-
tu martitzenetik aurrera.

Testigantzak
Ikus-entzunezko hori egiteko, 
hamabi pertsonaren testigantzak 
jaso dituzte egileek. Hamabi lagun 
horietatik, hamarrek harremana 
dute Debagoienarekin; izan ere, 
Antzuola, Bergara eta Elgetan 
jaio edo bizi dira; beste biak 
Zumarragan bizi dira. Gainera, 
ahoz aho eta belaunaldiz belau-
naldi transmititu direnak hala 
jaso nahi izan dituzte, euskalkia 
errespetatuta. 

Ikus-entzunezkoak, besteak 
beste, erakusten du oro har bai-
lara ezberdinetan erremedio 

berdinak erabiltzen diren arren, 
etxe bakoitzak bere ukitu propioa 
ematen diola.

120 sendagai
Ikus-entzunezkoak 45 gaixotasu-
ni aurre egiteko 120 sendagai 
inguru aurkezten ditu eta lana 
lau ataletan bereizten da: lehe-
nengoan, arnas aparatuarekin 
erlazionatutako gaitzen erreme-
dioak erakusten dira; bigarre-
nean, azal arazoentzako erreme-
dioak; hirugarrenean, orokorrean 
minen erremedioak; eta azken 
atalean abereen gaitzak jorratzen 
dira.

Gainera, sendabide horiek 
nola egin ere azalduko dugu.

Egungo medikuntza zalantzan 
jartzeko asmorik gabe, urtetan 
erabili izan diren sendagaien 
berri eman nahi du.

DVDak salgai
Ikus-entzunezkoa Goiena telebis-
tan atalka eskaikiko dugu, baina 
salgai ere badago 10 eurotan. 
DVDa egiteko Bergarako Udala-
ren, Kutxaren eta Goienaren 
laguntza jaso dute egileek.

Sendabelarrei eta 
bestelako erremedioei 
buruzko saioak ikusgai
'erremeixuak: Osasuna munduko ondasuna' 
DVDan jasotakoak telebistan emango ditugu

Katarroa kentzeko sendagaia prestatzen.  |   GOIena

Arnas, azal eta 
abereen gaitzak eta 
minak jorratzen dira 
ikus-entzunezkoan

Lau ataletan 
eskainiko dugu eta 
martitzenean hasiko 
gara emititzen
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Oñati
Uritz Zabala Arabaolaza
Martxoaren 5ean, urtebete. Zorionak eta muxu pila bat 
etxekoen eta, bereziki, tio Jonen partetik. Ondo pasatu 
zure urtebetetzean.

Oñati
Jose Antonio 
Fernandez Guzman
Martxoaren 5ean, 
urtebetetzea. 
Zorionak, Kotxan, 
Oñatiko kaudrillaren 
partetik. Muxu pilatxo 
bat.

arrasate
Alba Andres Bautista
Martxoaren 5ean, 9 urte. 
Zorionak, printzesa! 
ederto pasatu larunbat 
berezi honetan, 9 
kandelatxoak putz 
handi-handi batekin 
itzali eta muxu goxo 
potoloak laguntxo 
guztien partetik. 
Patxoak, laztana!

arrasate
Ioseba Heriz 
Uribesalgo
Martxoaren 5ean, 24 
urte. Zorionak! 24 urte 
jada gure mutilak. egun 
ona pasatu eta patxo pila 
gure pinpirinarentzat, 
Zigarrolakuen partetik.

Bergara
Uxue eta Maialen 
Agiriano
Uxuek otsailaren 23an, 
10 urte eta Maialenek 
martxoaren 5ean, 5 urte. 
Patxo handi bat 
etxekoen partetik!

aretxaBaleta
Malen Basabe
Martxoaren 5ean, 8 urte. 
Zorionak, poxpolin! eta 
urte askotarako. 
Zorionak eta patxo bat 
zuretzako! Beñat, aimar, 
aita eta ama.

 

DeBagOiena
Beñat eta Ekain Zugasti
Martxoaren 4an, urtebetetzea. Zorionak gure 
bandoleruei! ekainek otsailaren 20an bete zittuen 5 
urte eta Beñatek barriz hurrengo martxoaren 4an eingo 
ditxu 2 urtiak! Zorionak eta patxo handi-handi bat 
familixa danan partetik, bixondako. Ondo-ondo pasatu!

Oñati
Mailu Guridi 
Martxoaren 4an, 53 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako. laztan asko 
etxeko danon eta, 
bereziki, libe eta izarren 
partetik. gu prest 
larunbatian zure bazkai 
goxua jateko.  Muxuak 
eta asko maitte zaittugu.

elgeta
Alaitz Agirreurreta 
Litago
Martxoaren 2an, 5 urte. 
Zorionak, gure printzesa, 
etxeko guztien partetik 
eta marrubizko patxo 
potoloa!

arrasate
Naiara Oroiz Muñez
Martxoaren 2an, 4 urte. Zorionak, naiara! Ondo pasatu 
zure egunean. Muxu potolo bat etxekoen partetik. 
Maite zaitugu!
 

esKOriatZa
June Fernandez 
Sedano
Martxoaren 2an, 6 urte. 
Zorionak, sorgina! Muxu 
handia zure familiaren 
partetik eta bereziki zure 
anaia ikerrek.

 

elgeta
Mikel Canelo Ubera
Martxoaren 1ean, 13 
urte. Ondo-ondo pasatu 
zure egunean. Zorionak 
etxekoen partetik.

aretxaBaleta
Andoitz Gomez Iturbe
Martxoaren 1ean, 3 urte. 
gure "perrexilak" bihar 
3 urte egingo ditu. Zu 
zauden lekuan beti dago 
"saltsa eta martxa". 
Jaso itzazu 3 patxo 
erraldoi, zure 3. 
urtebetetzean. Mua! 
Mundiala zara!

aretxaBaleta
Xabier Del Teso 
Astondoa
Martxoaren 1ean, 
urtebete. Zorionak, 
Otxandioko 
txikirrintxoari! Patxo 
handi bat familia 
guztiaren partetik.

Bergara
Aitor Anton Serrano
Otsailaren 28an, 3 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
amatxo, aitatxo, ariadna 
eta etxeko danen 
partetik patxo asko.

Oñati
Alain Azkue Agirre
Otsailaren 28an, 3 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako! Muxu handi 
bat aittajauna, amandria, 
tio Joxe, tio iker eta tia 
amaiaren partetik!

 

Oñati
Urko Gomez Barrena
Otsailaren 28an, 5 urte. Zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu eguna eta muxu handi bat etxekoen 
partetik.

Oñati
Roberto Maiztegi 
Rigault
Otsailaren 27an, 
urtebetetzea. Zorionak 
bihotzez, zure familia eta 
lagunen partetik. asko 
maite zaitugu eta 
aurrera!

Oñati
Ane Garcia Calzada
Otsailaren 28an, 
urtebete. Zorionak, 
pittin! Muxu asko gure 
etxeko sorgintxoari zure 
amatxo eta aitatxoren 
partetik. Ondo pasatu 
zure urtebetetze festan!

aretxaBaleta
Iñigo Arkauz 
Uribesalgo
Otsailaren 27an, 11 urte. 
Zorionak, iñigo, eta 
muxu handi bat etxekoen 
partetik. Primeran 
ospatuko dugu!

arrasate
Hur Leturia Lete
Otsailaren 26an, 7 urte. 
erdixa arrasatekua 
zarelako hemen doiaz 
gure mila patxuak. Hau 
da hau 7 urteko 
futbolarixa! Zorionak, 
Hur! ximun, naroa, 
garazi, libe, ion, noa eta 
familixa danan partetik.

aretxaBaleta
Amaia Ribera 
Otsailaren 26an, 8 urte. Zorionak, amaia. Muxu handi 
bat ander, amama eta gurasoen  partetik eta belarritik 
tirakada.

arrasate
Maider Gomez 
Ibaibarriaga
Otsailaren 25ean, 5 
urte. Zorionak eta 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguan. 
Muxu handi-handi bat 
etxeko guztien partetik.

Bergara
Igor Larrañaga Agirre
Otsailaren 25ean, 
urtebete. Zorionak, 
politxoi! Patxo potolo 
bat etxekoen eta, batez 
ere, eleneren partetik.

aretxaBaleta
Mireia Frutos
Otsailaren 25ean, 
urtebetetzea. Zorionak, 
amatxo! Oso ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunian, muxu handi bat 
zure familian partetik 
bereziki ariane, ayuri, 
Oinatz eta iraide.

arrasate
Eder Luengo eta Luken Ugarteburu
ederrek otsailaren 23an, 4 urte eta lukenek, 
martxoaren 1ean, 10 urte. Zorionak eta muxu handi bat 
etxeko guztien partetik! Primeran ospatu zuen eguna!

z o r i o n  ag u r r a k

Zorionak!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. Hiru bide dituzu gOienaren bidez zoriontzako:

Internet  
sar zaitez goiena.net atariko Zorion agurren tartean sartu. aukeratu zein herritan gehitu nahi duzun eta eskatzen diren datuak bete.
Posta elektronikoa 
Mezu bat bidali 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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OrOigarria

Ikastolako gurasoa

Aretxabaletan hil zen, 2011ko otsailaren 24an, 45 urte zituela.

Arizmendi ikastolako guraso eta langileak.
Leintz bailaran, 2011ko otsailaren 28an.

Une zail eta gogor hauetan bat egiten dugu familiaren saminarekin.

Eli 
Zuazabeitia Zuaza

esKer Ona

Aretxabaletan hil zen 2011ko otsailaren 24an, 45 urte zituela.

Aretxabaletan, 2011ko otsailaren 28an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Eli 
Zuazabeitia Zuaza

Haizea Sanchez roman 
Bergara 3,530 kilo. Otsailaren 19a. 
gurasoak: ana eta Mikel. argazkian,  
umea gurasoekin.

Liher Pereira bilbao 
Bermeo 3,490 kilo. Otsailaren 18a. 
gurasoak: naia eta Fernando. argazkian,  
umea gurasoekin.

Paula Manjon Vicente 
arrasate 3,100 kilo. Otsailaren 18a. 
gurasoak: ines eta goyo. argazkian,  
Paula amarekin.

Hodei amutxastegi Gonzalez 
arrasate 3,380 kilo. Otsailaren 20a. 
gurasoak: Carmen eta David. argazkian,  
umea gurasoekin.

irune Orueta Dominguez 
aretxabaleta 3,370 kilo. Otsailaren 19a. 
gurasoak: nuria eta Jokin. argazkian,  
umea amarekin eta amama rosarekin.

eider Goñi arevalo 
Oñati 3,920 kilo. Otsailaren 19a. gura-
soak: sonia eta aitor. argazkian,  umea 
amamarekin.

ziara Olaetxea Calvo 
atxondo 2,880 kilo. Otsailaren 20a. 
gurasoak: Vanesa eta igor. argazkian,  
umea gurasoekin.

eneko bolibar Gutierrez 
Bergara 2,120 kilo. Otsailaren 21a. 
gurasoak: Yolanda eta iker. argazkian,  
umea amarekin.

elaia Ortuoste Carrero 
arrasate 3,250 kilo. Otsailaren 24a. 
gurasoak: susana eta garikoitz. argaz-
kian,  umea amarekin.

aroa de arriba taracido 
arrasate 3,610 kilo. Otsailaren 24a. 
gurasoak: susana eta Carlos. argazkian,  
umea sehaskan.

Helene berasaluze idigoras 
aretxabaleta 3,300 kilo. Otsailaren 23a. 
gurasoak: ane eta arkaitz. argazkian,  
umea amarekin.

j a i ota koa k

Lazarraga 4  OÑATI 943 08 23 32

BABESLEA

Eskelaren prezioa: 126  euro. Egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero, 168 euro.
Goiena: astero, 34.000 irakurle (CIES) Gipuzkoan.

GoIEnAn ESkELA jArtZEko 
DEItu EGuEn EGuErDIA bAIno LEhEn: 943 25 05 05. EDo ZAtoZ orDEZkArItZA bAtErA.

esKela

Oñatin hil zen 2011ko otsailaren 24an , 93 urte zituela.

Sendia.
oñatin 2011ko otsailaren 28an.

Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
ez zaitugu inoiz galduko

gure bihotz barrenean 
eramango zaitugu betiko.

bixente
Markuleta Azurmendi
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A s T E l E H E n E k o A

Prezipitazioa egun osoan egin 
dezake eta 600-700 m-tik gora 
elur moduan egingo du.
euskalmet.net

Max. 7º

Min. 2º

E g u r a l d i a

Amaia Zubiria  Zubietako abeslari bitalista Haize taldearekin ezagutu genuen, eta, Txomin Artola eta 
Pascal Gaignerekin aritu ostean, egun ere jarraitzen duen bakarkako bide emankorrari ekin zion |  txomin madina

"Ez naiz amona arrunta, baina naizen moduan onartu naute"

lexuri doYAGe

H a m a r r E koa

lehendakaria banintz

"Artista arruntei lagunduko nieke"
"Sortzaileak ez dira batere kontuan hartzen, eta sortzaile 
diodanean, sortzaile ezezagunak esan gura dut. Ez dira gogoan 
hartzen eta uste dut beharrezkoa dela artisauei eta sortzaile 
txikiei laguntzea. Laguntzeak esan nahi du euren bizitza erraztea, 
kontuan izanik berez lan honek ez digula bizi izateko lain ematen."

1. Zer geratzen da lehen kontzer-
tua eman zuen amaia Zubiriatik?
Dena. Gertatzen da gauza gehia-
go erantsi zaizkidala: urteak, 
esperientzia... Eta, akaso, inozen-
tzia galdu. 

2. Sentimenduz abesteko, sufri-
tu egin behar izan da?
Ez dakit behar den, baina niri, 
behintzat, tokatu izan zait asko 
sufritzea eta gero, sufritzen den 
hori nahi gabe edo jakin gabe 
erabiltzen da sentimenduak eta 
dramatismoa adierazteko. Ez 
dakit beharrezkoa den, baina 
nire kasuan hala izan da.

3. taldean, binaka eta bakarka 
abestu izan duzu. nola erosoen?
Denetara. Oso erosoa da binaka 
edo taldean abestea, babestuta 
sentitzen zara. Baina bakarka 
ere ez zaude bakarrik, musikariak 
hor dituzu; erantzukizun handia-
goa duzu, hori bai. 

4. Lana eta maitasuna nahastea 
formula ona da?
Ondo ateratzen bada, bai. Nire 
kasuan, denbora luzean bizi izan 
naiz eta lan egin dut pertsona 
batekin, eta iraun duen bitartean  
oso ondo iraun du.

5. Zeren alde ez zenuke inoiz 
abestuko?
Eskuinaren alde. Oso ezkertiar 
sentitzen naiz eta musikaren 
praktizitatean sinesten dut: gau-
zek zerbaitetarako balio dute eta 
daukagun ahalmen hori gure 
ideietan erabili behar dugu.

6. 80ko hamarkadan hainbat 
pelikulari jarri zenion musika. nola-
ko esperientzia izan zen?
Horretarako oso intuitiboa izan 
naiz, ez dakit-eta musika; gero, 
musika dakitenekin egin dut lan. 
Nik ideiak izan ditut, horiek mar-
txan jartzea izan da nire meritua. 
Esperientzia polita izan zen; bere 
garaian egin beharrekoa.

7. Zergatik ez dago Euskal Herrian 
emakume bakarlari gehiago?
Badaude, baina taldeetan: Zea 
Mayskoa, Sorkun, Goseko Ines... 
Emakume eta ahots sendoak dira, 
izugarrizko nortasunarekin. Baina 
niri ere gertatu zitzaidan: taldean 
abesteak absorbitu egiten zaitu.

8. Zer iruditzen zaizu Lady Gaga 
fenomenoa? 
Uste dut horrelako fenomenoak 
kreatibitatearen agerpenak dire-
la, inkonformismoarenak. Gero 
arrunt bihurtu arren, aurrera-
pauso ausartak dira, baita kome-
nigarriak ere.

9. Zer-nolako amona zara?
Zoragarria! Hori esaten didate, 
behintzat... Ez naiz amona arrun-
ta, baina naizen moduan onartu 
naute; oso pribilegiatua naiz.

10. askotan aldatu duzu bizile-
kua. nomada, bokazioz ala hala-
beharrez?
Halabeharrez; baina, azkenean, 
bizitzak apur bat nomada egiten 
zaitu. Nire ametsa beti izan da 
leku finko bat izan eta gero mugi-
tzea; oso bidaiaria naiz.

Donostian jaiotako filosofoak 
irribarre batekin bota zuen esal-
di hori. Baina ez zuen hori baka-
rik bota: terrorismoak aktibo eta 
politikan sartuta mantendu due-
la ere esan du, baita gazte ere. 
Hitzok beste norbaitek esan izan 
balitu...

"lagunak hil arren, ni 
neu asko dibertitu 
naiz 
terrorismoarekin"

telecincof E R n A n D o  s AvAT E R   |   f i l o s o f o A

a H o b E r o

Mendi puntan, 
faraoien pare
Azken urteotan, lo-zakuak gero 
eta txikiagoak eta beroagoak dira. 
Baina aurrerapenak estetikan 
ere izaten dira, antza denez.
www.nopuedocreer.com

a i ,  E n E !

Bete berri dira 30 urte 
1981eko otsailaren 23an 
Tejerok Madrilgo Par-

lamentuan eta Milansek 
Valentziako kaleetan, tanke 
eta guzti, eginiko ibilera 
haietatik.  

Hamaika jardunkizun 
eragin dituzte ilunabar eta 
gau haiek.

Orotarik entzun daiteke 
gertakarien gogorantzia egi-
tean, kontu kontalari nor 
den: "Halakok –esango dizu 
norbaitek– beldurraren bel-
durrez, laster jaso zituen 
polainak etxe-zuloan ezku-
tatzeko; ni, berriz, ea zer 
zetorren enteratzera joan 
nintzen… etxera!". Joño!

Beste berba hauek ere 
esan ditu batek baino gehia-
gok, ordukoak oroiberri-
tzean: "Parlamentuan tiroak 
entzun, jende armatua ber-
tara sartzen ikusi eta, lehen 
unean, terroristak zirela 
uste izan nuen; gero ohartu 
nintzen mozorro gabeko 
guardia zibilak zirela!".

Terroristak? Non? Teje-
roren hooliganek sabaira 
tiro egin zutenean hiru par-
lamentari ez beste guztiak 
ez ziren makurtu eta uzkur-
tu, terrorearen terrorez, 
lurrari mun emateraino? 
Ala, deskantsuan ping-pong 
partidak jokatzeko beharko 
zituzten pilotak non koño 
zeuden bila zebiltzan, aul-
kipeetan? 

Otsailaren 
23an

b i H a r a m u n a

markoS 
baLEntZiaGa

SUKALDEAK:
ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43  
OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48
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