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Debagoieneko ospitalera ere 
ailegatu da Osakidetzaren berri-
kuntza garrantzitsu bat: erra-
diologia irudi gehienak modu 
digitalean egiten eta lantzen 
dituzte orain. Izan ere, Osaki-
detzak 2008ko uztailean aurkez-
tu zuen Irudiak Digitalizatzeko 
Berrikuntza Teknologiko proiek-
tua, eta Arrasateko ospitalera 
otsailaren 26an ailegatu zen. 
Orduan ezarri zen, ospitaleko 
profesionalek lan egiteko modu 
berria ikasi zuten eta ohitzen 
joan ziren; gaur egun, horrela 
lan egiten dute, salbuespen gutxi 
batzuekin.

Hala, betidanik ezagutu ditu-
gun plakak, oro har, iraganeko 
kontua dira dagoeneko –nahiz 
eta kasu gutxi batzuetan orain-
dik ezinbestean erabili egin 
behar dituzten. 

Erradiografiak orain modu 
digitalean egiten dituzte, baina 
baita bestelako irudi batzuk ere: 
eskanerrak, mamografiak, eko-
grafiak eta antzekoak.

Informazio guztia, batera 
Ospitaleko mediku Martin Ape-
rribaik Goiena telebistarenda-
ko hitz egin zuen eta, Julen 
Iriondori azaltzen dionez, denon-
dako mesedea da sistema berria. 
Batik bat, pazientearendako: 
"Askoz azkarrago egiten da dena. 
Lehen, erradiografia egin eta 
gero, bost bat minutu itxoin 
behar izaten zuen aldagelan, 
erradiografia errebelatu arte 
eta ea ondo zegoen egiaztatu 
arte. Orain, irudia atera eta 
dagoeneko joan egin daiteke 
pazientea", azaltzen du. 

Beste onurarik ere badauka 
pazientearendako: "Diagnostiko 
hobea eta fidagarriagoa egin 
dezakegu medikuok, eta modu 
samurragoan. Izan ere, orain 
erradiografia egin eta ordena-
gailuan daukagu momentuan 
bertan; eta ordenagailuak ema-
ten digu aukera irudiaz joka-
tzeko: distira eta kontrastea 
aldatu, alderdi jakin bat gehia-
go nabarmendu, irudia handitu 
eta zati txiki bat hobeto aztertu, 

neurketak egin…", esaten du 
Aperribaik.

Ez hori bakarrik: erradio-
grafien bideak ez du zertan 
bukatu egin diren ospitalean. 
Aperribai doktoreak honela 
azaltzen du: "Erradiografia guz-
tiak barne-sarean gelditzen dira 
gordeta. Handik, adibidez, Deba-
goieneko ospitalean ikus deza-

kegu Santiagoko ospitalean edo 
beste baten ateratako erradio-
grafia bat. Bestalde, anbulato-
rioko familia-medikuak ere ikus 
ditzake bere pazientearen erra-
diografiak bere ordenagailuan". 
Modu horretara, pazienteak ez 
du erradiografiarekin alde bate-
tik bestera ibili beharrik, horrek 
dakartzan trabekin. 

Gainera, erradiografia ez 
dutenez ezabatzen, pazienteak 
ez dauka X-izpi gelatik irudi 
berdina ateratzeko bi aldiz pasa-
tu beharrik: informazio guztia 
sarean gordeta geratzen da.

Sare berri horrekin, Osaki-
detzako erabiltzaile bakoitzak 
bere identifikazio-kodea izango 
du, eta beraren gaineko infor-
mazio guztia batera gordeko da. 
Orain arte, informazio mota 
bakoitzeko kode bat zegoen, eta 
gainera, osasun-zentro bakoitzak 
bere kode sistema zeukan.

Medikuen arteko sarea 
Sistema berri horrekin, lehen 
arretako medikuak, familia-me-
dikuak, momentuan bertan ikus 
ditzake interesatzen zaizkion 
erradiografiak, lehen baino kali-
tate handiagoarekin, eta beste 
medikuenganako edo erradio-
logoenganako harremana askoz 
estuagoa da.

Debagoieneko Eskualde Ospi-
taleak apustu egin du, hain zuzen 
ere, lehen arretako medikuen 

Debagoieneko ospitalean hasi dira erradiografiak informatikoki gordetzen eta erabiltzen

Askoz prozesu azkarragoa, merkeagoa eta fidagarriagoa da, garantia gehiagorekin

Paziente bakoitzak bere historiala izango du mediku eta zentro guztietarako 

Erradiografia digitalizatuak, 
gaixoaren hobe beharrerako

Orain arte erabili izan duten erradiografiak ateratzeko makina. Kasu batzuetan, oraindik ezinbestekoa da.  |   julen iriondo Profesionalak pazientearen historiala eta, horren barruan, interesatzen zaion erradiografia aukeratu dezake.  |   julen iriondo

"Sistema oso landua zegoen"
Gabriel Inclanek, garaiko Osasun sailburuak, 2008ko uztailean 
aurkeztu zuten Erradiologia-Irudiaren Kudeaketa Proiektu Globala 
izenekoa. Lehenengo fasean, 12 milioi euroko aurrekontua zuten, 
eta helburua zen EAEko paziente bakoitzak bere 
erradiologia-historial klinikoa izan zezan, kode-zenbaki bakar 
batekin, zentralizatua eta edozein momentutan Osakidetzako 
edozein mediku baimenduk sareko edozein osasun-zentrotan 
ikusteko eta erabiltzeko moduan.

Debagoieneko ospitalean, otsailean ezarri zuten. Martin 
Aperribai doktoreak dioenez, horrek bere alde ona ere izan du: 
"Guregana ailegatu orduko, sistema oso landua zegoen, eta ez da 
ia arazorik egon", esaten du. Hilabete eta erdian bukatu zuten 
profesionalek euren prestakuntza.
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asteko gaia

eta mediku espezializatuen 
artean pazientearenganako arre-
ta integral sarea osatzearen alde. 
Horrek esan nahi du helburua 
dela paziente bakoitza atenditzen 
duten medikuek euren artean 
konpartitzea informazio guztia, 
eta pazientearen inguruko infor-
mazioa bion eskura egon dadin. 
Horrela, urte askoan oso ohikoak 
izan diren egoerak saihestuko 
dira: alegia, pazienteak berak 
azaldu beharra –behin baino 
gehiagotan, gainera– bere tra-
tamenduari dagokion informa-
zioa hainbat medikuri. Bada, 
honako aurrerapen berria bide 
horretatik doa.

Ebakuntzetarako, plakak 
Arrasateko ospitalean oraindik 
badaukate betidanik erabili 
izan duten erradiografien gela, 
bere makineriarekin. Hantxe 
egiten zituzten erradiografiak, 
eta, gero, pazienteak han itxoin 
behar zuen irudiaren negatiboa 
errebelatzen zuten bitartean. 
Txasis batzuetan kapturatzen 
zuten irudia eta horiek prozesu 
kimiko baten bidez errebelatu 
behar izaten zituzten, likido 
batzuekin. 

Hori hasierako sistema zen. 
Gero, hobetu egin zuten hura: 
inprimagailua baten bidez ateratzen 
zituzten, eta likidoen bidez egin 
beharreko errebelatu prozesua 
saihestea lortu zen horrela. 

Orain, hirugarren pausoa 
eman dute: irudi halogeno bat 
lortzen dute eta hori irudi digi-
tal bihurtzen dute. 

Edozein modutan, oraindik 
plaka zaharrak ez dira guztiz 
baztertzekoak, eta zenbait kasu-
tan haiek erabiltzen jarraitzen 
dute: "Osakidetzako zentrook 
elkarrekin sarean gaude, baina 
paziente asko dauzkagu Lagun 
Arokoak, edo beste zentro pri-
batu batzuetakoak; hortaz, horien 

kasuan oraindik plakak egin 
behar izaten dira", esaten du 
Martin Aperribaik.

Beste kasu jakin batzueta-
rako ere plakak beharrezkoak 
dira oraindik: "Ebakuntza-gele-
tan oraindik ez dago erradio-
grafia digitalizatuak erabiltzeko 
behar den ekipamendua. Trau-
matologian ere lan-karga handia 
izaten dute, eta sail hori ere 
egokitu egin behar da", esaten 
du Aperribai doktoreak. "Asmoa 
da hurrengo hilabetean egitea 
aldaketa", gaineratzen du.

Teknologia digitalak beste 
abantaila bat ere ematen du, 
hor zubi-lana egiten lagun deza-
keena: CDan edo antzeko eus-

karri baten irudiaren kopia 
grabatu daiteke. Helburua da 
CDak erabiltzea Osakidetzaren 
saretik kanpo. Aperribai dok-
toreak esaten duenez, leku asko-
tan –Onkologikoan, Donostiako 

poliklinikan…– dagoeneko era-
biltzen dituzte CDak. 

Kontuan hartu behar da 
"pazientea dela bere erradiogra-
fien jabea", Martin Aperribaik 
esaten duen moduan. Hortaz, 
etorkizunean berak jaso ahal 
izango du bere erradiografia 
digitalizatua; "horrela, beste 
mediku batengana jo nahi badu, 
edo Osakidetzatik kanpoko zen-
troren batera, CDa eraman ahal 
izango du".

Ahotsa ere, digitalizatu
Irudia ez ezik, ahotsa ere gorde 
daiteke sarean, teknologia berria-
rekin; izan ere, ahots-oharrak 
ere egin ditzakete medikuek. 
Martin Aperribai medikuak 
honela diosku: "Hori beste aban-
taila bat da. Lehen, txostenak 
ahots-grabagailuarekin grabatzen 
genituen, eta gero idazkariak 
transkribatu egin behar izaten 
zituen". Orain, berriz, tresna 
informatiko bat daukate medi-
kuek: ordenagailuari konekta-
tutako mikrofono baten bidez, 
txostena diktatu egiten dute, 
eta automatikoki idatzita, zuzen-
duta, artxibatuta eta izenpetuta 
gelditzen da. 

Profesionalak pazientearen historiala eta, horren barruan, interesatzen zaion erradiografia aukeratu dezake.  |   julen iriondo Ordenagailuan aztertu daiteke erradiografia, eta beste batzuekin konparatu ere bai.  |   julen iriondo

EsAnAk

"Bi ospitaletako 
medikuek aldi 
berean pantailan 
ikusiko dituzte 
erradiografiak"

g a b r i e l  i n c l a n   |   b u lt z at z a i l e a

"Diagnostiko 
hobea egin 
dezakegu orain, 
askoz modu 
samurragoan"

m a r t i n  a p e r r i b a i   |   m e d i k u a

dAtuAk

Kudeaketa sistema 
berriarekin, Osakidetzak 
urtean bi milioi azterketa 
erradiologiko gordetzen 
ditu informatikoki.

2
milioi azterketa

Urtean 3,4 milioi euro 
aurrezten ditu 
Osakidetzak, ia hiru milioi 
plaka zeluloidean 
inprimatzeari utzi diolako.

3,4
milioi euro



2011-04-10  |  astelehena  |  gOIENA4 debagoiena

U.M./I.g.  |  oñati

Mendi federazioetako ordezkariek, 
babestutako mendi-guneen ardu-
radunek eta besteak beste, ahol-
kularitza zientifikoko ordezkariek 
parte hartu dute egunotan Aran-
tzazun bi urtetik behin egiten 
duten VI. mintegian. "Estatu oso-
tik etorritako 85 bat lagunek eman 
dute izena, 14 erkidego daude 
ordezkatuta", kontatu du Alvaro 
Arregik, Gipuzkoako Mendi Fede-
razioko presidenteak. 

Mendiko lasterketak naturgu-
ne babestuetan eta Nola uztartu 
mendiko kirolak eta erabilera 
tradizionalak, landu dute. Hau 
da, halako ekimenek mendian 
duten eragina aztertu dute adituek, 
beti ere, aholkularitza zientifi-
koko batzordeak egindako iker-
ketan oinarrituta.    

Tratamendua da garrantzitsua 
Eta besteak beste, atera duten 
ondorioa da gure mendiek "osa-
sun ona" dutela, eta gizakiok 
garela "natura baino basatiago".  
Uste dute gune babestu izan edo 
ez, azkenean garrantzitsuena dela 
mendia "behar den moduan" tra-
tatu behar dela. Bereziki "horri 
bueltak ematen" ibili dira VI. 
mintegi honetan. 

Bestalde, Arregik esandakoa-
ren arabera, aurten lehen aldiz, 
mintegia herritarrei zabaldu eta 
joan den astean bi mahai-inguru 
egin zituzten, Donostian eta Bea-
sainen. Bakoitzean 40na bat lagu-
nek parte hartu zuten. 

Gurean izan diren bitartean, 
Txindoki eta Udalatx bisitatu 
dituzte, besteak beste, Estatuko 
ordezkariek. "Ikaratuta geratu 

dira izandako eguraldiarekin, 
eurendako ere ez-ohikoa delako, 
eta gure mendi eta bistekin ere 
bai", kontatu du Arregik. 

Konklusioak hilabete barru 
Orain, mintegian landutakoarekin 
borradorea egingo dute, eta atzera 
ere emango diete adituei, haiek 

hilabetean ekarpen, zuzenketak eta 
antzekoak egin ditzaten. "Horren 
ostean emango ditugu jakitera kon-
klusioak", adierazi du Arregik. 

Mendiari eman behar zaion tratu egokiaren 
gaineko hausnarketa, arantzazun

astean hainbat ekitaldi egin ostean, arantzazun amaitu dituzte orain arteko jardunaldiak

Vi. mintegi horretan estatu osotik etorritako 80 lagun pasak parte hartu dute

Agustin Santori, Jose Maria Nasarre eta Asier Arrese.  |   irati goitia

ubane madera

Bi egunetako gogoeten ondoren, itxaropenerako mezua helarazi zuten 
Arantzazuko Baketik zentroan, bizikidetzaren berradiskidetze 
prozesuaren gaineko mahai-inguru publikoan. 300 bat herritarrek 
parte hartu, eta aukera izan zuten Juan Jose Ibarretxe, Margarita 
Robles, Mario Zubiaga eta Juan Pablo Fusiri galderak egiteko.    

berradiskidetzarako gakoak  

ander monedero

Bergarako Barrenkalen inauguratu du egoitza berria Bildu koalizioak. 
Biltoki izena ipinita, koalizioa hauteskundeetarako prestatzen ari den 
programari buruzko informazioa ezagutzeko aukera izango da. Besteak 
beste, herri euskalduna, euskal kultura, ama lurraren eta langileen 
eskubideen defentsa eta berdintasuna aldarrikatzen ditu Bilduk. 

biltoki, bilduren egoitza bergaran 

ArrItxU bArrUsO  |  arrasate

Eskubide zibil eta politikoen defen-
tsan orain legalizazioa zioen 
pankartaren ostean jendetza ate-
ra zen egubakoitz iluntzean Arra-
sateko Seber Altube plazatik. 

Sorturen legeztatzea eskatzeko 
Arrasateko Eusko Alkartasunak, 
Alternatibak, Aralarrek, Ezker 
Abertzaleak, Gorripideanek eta 
LAB eta ESK sindikatuek deitu-
tako manifestazioa izan zen. 

Irtenbide elkarrizketatua
Herriko plazan amaitu zen mani-
festazioa eta Mariasun Pagoaga 
aktoreak hartu zuen hitza amaie-
ran manifestua irakurtzeko. 
Euskal Herriko politikagintza 
aro berri baten atarian dagoela 
adierazi zuen: "Urte luzeetako 
gatazkaren ostean, argi dago 
herritarren gehiengo zabalak 
uste duela politikagintzan eman 
diren azken urratsek eragina 
izango dutela. Horregatik, uste 
dugu herri honek bizi duen kon-
frontazio eta gatazka egoerak 
irtenbide elkarrizketatua behar 
duela".

Gernikako Akordioan esan-
dakoa berretsiz eskubide zibil 
eta politikoak errespetatzea 
ezinbestekoa dela adierazi zuen 
Pagoagak eta gaineratu zuen 
Alderdien Legea bertan behera 
utzi beharra dagoela: "Herri 
honek zatiketarako eta ukazio-
rako sorturiko tresna den Alder-
dien Legea bertan behera uzte-
ko eskatzen dugu. Ezker aber-
tzaleari politika egiteko eskatzen 
zaio, baina era berean ez zaio 
uzten. Herri honen sektore 
garrantzitsu bat baztertu egiten 
da erabaki politikoen ondorioz. 
Eratu berri den Sortu alderdiak 
estatutuetan legea osotasunean 
bete arren, Sorturen sinesga-
rritasuna epaitzen ari dira". 

Etorkizunerarako itxaropentsu
Etorkizunera begira, itxaropen-
tsu egoteko arrazoiak dituztela 
esan zuen Pagoagak: "Konfron-
tazioa, desadostasun, ezin iku-
si eta ezin ulertuen ilunabarra 
atzean utzi eta elkartasuna, 
errespetua eta adostasunaren 
egunsentiari bide emateko 
momentua da orain".

Manifestazioa txalo zapa-
rrada luze batekin amaitu 
zen.  

Manifestazio jendetsua, 
Sortu legeztatzearen alde
mariasun Pagoagak manifestua irakurri zuen 
alderdien legea bertan behera uzteko eskatuz

Manifestazioa Portaloitik gora.  |   julio calleja

EsanaK

"gure mendien 
osasuna ona da. 
gertatzen dena 
da gizakiok 
garela 
natura baino 
basatiago"
alvaro arregi  |  gipuzkoako mendi federazioa
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Garbiketa orokorrak eta
mantentze-lanak

Obra bukaerako garbiketak

Auzotarren komunitateen
eta garajeen garbiketak

Kristalen garbiketak

Arropa garbiketak

Jardunaldian parte hartu zuten hainbat ikertzaile.  |   GOIena

MIrIAN BItErI  |  arrasate

Ikerlan-IK4k eta Europako Batzor-
deak antolatuta, mikro, nano eta 
bioteknologien gaineko jardu-
naldiak egin zituzten joan den 
astean Arrasaten. Europako 100 
lagun  batu zituen jardunaldiak. 
Besteak beste, Alemania, Fran-
tzia, Ingalaterra, Suitza eta Ita-
liako adituak izan ziren osasun, 
ingurumen eta elikagai eta eda-
rien sektoreen aplikazioen gai-

neko esperientziak elkartrukatzen 
eta etorkizunari begira proiek-
tuak bultzatzeko sinergia topatzen 
eta lorpenak merkaturatzeko 
aukerak aztertzen. Besteak bes-
te, Ikerlango Jesus Ruano, Mic-
ro-Nano-Systems Clusterko 
Andreas Lymberis eta Biobasque 
agentziako Maria Agirre izan 
ziren.

Europan osasunarekin lotuta 
dauden proiektu garrantzitsuenak 

aurkezteaz gain, gailu berritzaileak 
ere aurkeztu zituzten; esaterako, 
odol tanta bat haurdun dagoen 
emakumearen umea neska edo 
mutila izango den jakiteko gailua 
erakutsi zuten han. Horretaz gai-
nera, gaixotasun bat detektatzeko 
orduan ere, ez da gauza bera odol 
pote bat erabiltzea edo tanta baka-
rra erabiltzea; horretarako, gailu 
txikiak ikertzen dabiltza odol 
tanta bakarrarekin pertsona batek 
salmonella duen edo ez jakite-
ko. 

Sektore horien gainean zabal 
jarduteaz gain, jardunaldietan 
parte hartu zuten ikertzaileek 
Ikerlan-IK4 enpresaren laborate-
giak ezagutzeko aukera izan zuten, 
mikrosistemen harira garatuta-
ko berrienarekin.

Mikro, nano eta bioteknologiaz 
jardun dute ikerlanen
Besteak beste, gaixotasunen diagnostiko 
azkarrago eta eraginkorrez egin zuten berba

UBane Madera

Beriainen hilda azaldutako Yanela 
Zarumaren hilketa gaitzesteko 
elkarretaratzea egin zuten 
eguenean Arrasateko Herriko 
Plazan, emakumeen aurkako 
indarkeriaren aurkako plataformak 
deituta. Normalean baino jende 
gehiago batu zen han. Ertzaintza 
ere ezustean azaldu zen eta 
hainbat lagun identifikatu zituen.

Yanela 
Zarumaren 
hilketa 
salatu zuten

AHTren Bergara-Antzuola zati-
ko lanen aurrekontua igo dela 
ezeztatu egin du Jaurlaritzak. 
EB-Berdeak taldeak galdetuta, 
Iñaki Arriolaren Sailaren ara-
bera, "kontzeptu aldaketa bat 
egin da, Bergara-Bergara tartean, 
13.624.638 eurorekin. Kontu-sail 
batetik bestera eraman da, bai-
na, guztira, 42.637.100 euro egiten 
du, kopurua aldatu gabe ".

bergara-antzuolaren 
aurrekontua 9 milioi igo 
izana ezeztatu dute 

Diputazioak Debabarrena, Uro-
la Erdia eta Urola Kosta eskual-
deetako eta horiek Donostiare-
kin lotzeko herriarteko garraio 
publikoaren zerbitzua ezartzeko 
baldintzak onartu eta emakida 
enkantera ateratzea erabaki du. 
Emakida berriak 19 garraio linea 
eskainiko ditu; tartean, Eusko-
trenek Eibar eta Elgeta artean 
eskaintzen duen linea dago. 

enkantera atera dute 
eibar-elgeta garraiorako 
zerbitzuaren emakida

txOMIn MadIna

ELA, LAB eta UGT sindikatuek deituta, eskoletako jantokietako 
langileek elkarretaratzea egin zuten egubakoitz goizean Ausolanen 
aurrean. Lan hitzarmen "duina" izan zen esandako mobilizazioaren 
aldarria, eta datozen egunotarako beste hainbat mobilizazio deitu 
dituzte. Bihar, martitzena, manifestazioak egingo dituzte erkidegoko 
hiru hiriburuetan eta eguenean greba eguna izango da. 

elkarretaratzea ausolanen

M.B.  |  arrasate

Fagor Groupen hotzaren sek-
toreak 50 urte bete ditu elika-
gaiak kontserbatzen. Prentsa
-ohar batean, kooperatibak 
nabarmendu nahi izan du "berri-
kuntza" izan dela urte hauetan 
guztietan hotzaren sektorearen 
ardatza. 

Enpresa hasi zen ate bateko 
hozkailuak egiten. 60ko hamar-
kada bukaeran beste ate bat 
gehitu zuen eta 80ko hamarka-
da hasieran lehenengo Combiak 
egin zituen, makina berean 
batuta hozkailua eta izozkailua. 
Hamarkada bereko amaiera 
aldean, hiru atekoak eta izotzik 
sortzen ez dutenak fabrikatzen 
hasi zen.

Lau planta
Taldeak gaur egun lau lantegi 
ditu: Arrasaten, Marokon (1998), 
Polonian (2004) eta Italian (2006). 
Prentsa-ohar berean, Fagor 
Groupek azaldu du egun eskain-

tzen duen hozkailu-gaman 
"berrikuntza, diseinua eta iraun-
kortasuna bere DNAren barruan" 
daudela, "fidagarritasuna, segur-
tasuna eta kalitatea ahaztu 
barik". Horrekin batera, azpi-
marratu du energia-eraginkor-
tasunaren erronka beteta, era-
biltzaile bakoitzaren beharre-
tara egokitzen eta bezeroen bizi 
kalitatea hobetzeko lan egiten 
duela.

Fagor taldeak 50 
urte bete ditu 
hozkailuak ekoizten
Berrikuntza, diseinua eta iraunkortasuna dira 
taldearen ardatzak, kalitatea ahaztu barik

datua

Egun, 130 herrialdetan 
topa ditzakegu Fagor 
Groupen produktuak, 
taldeak dituen 12 marka 
komertzialen bidez. 

130
herrIalde
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Gizarte-zerbitzuen Erakunde 
Arteko Organoa sortu zen iaz, 
eta horko kide da Lourdes Idoia-
ga Oñatiko alkatea, Eudeleko 
ordezkari gisa. Joan den aste-
lehenean Goiena Magazinea-n 
izan zen, larrialdiko gizarte lagun-
tzen gainean berbetan.
Zelan aldatu dira azkenaldian larrial-
diko gizarte laguntzak?
Bost-sei urtean aldaketa asko egon 
dira. Oraingoan, murriztu egin 
dira, alokairua ordaintzeko pres-
tazio berri bat sortu delako. Baina 
murrizketa gogorregia izan da. 
Iaz, nahiz eta alokairua ordaintze-
ko laguntza egon, Eusko Jaurla-
ritzak 24.900.000 euro ipini zituen 
larrialdietarako; aurten, berriz, 

17.300.000. Aurten premia gutxia-
go dago? Ez; Jaurlaritzak bere 
kontura hartu ditu erabakiak, 
beste inorekin kontatu gabe, eta 
kanpoan utzi du iaz arte laguntza 

horiek jasotzeko eskubidea zuten 
lagun asko. Oso larria izan da.
bestalde, dirulaguntza jasotzeko 
baldintzak gogortu egin ditu.
Bai, ikaragarri gogortu ditu. Gu, 
Eudeletik, iaz hasi ginen Jaur-
laritzari galdetzen zertan zebiltzan, 
eta inorekin kontatu gabe zebil-
tzala. Urtarrilean jakin genuen 
zer erabaki zuten.
lehen zeuden baldintza batzuk oso 
zabalak ziren. Adibidez, 2. etxebi-
zitza bat zuenak ere eska zitzakeen 
laguntzak…
Ez dut esaten azterketa beharrik 
ez zegoenik. Nik 2. higiezin bat 
duenari, edo 40.000 eurotik gorako 
ondarea duenari ere ez nioke eman-
go. Baina beste gauza bat da muga 
8.000 eurotan jartzea. Hona bene-
tako kasu bat: emakume bat, banan-
dua, hiru seme-alabarekin, urtean 
16.900 euro irabazten zituenak. Iaz, 
lanean zegoenez, ahalegin bat egi-
ten, 12.000 moduan kontatzen zio-
ten, eta alokairurako laguntza jaso 
zezakeen. Baina, orain, eskubide 
hori gabe geratu da.

Udalek, gainera, aldiro errebisatu 
egin beharko dituzue kasuak.
Eudelek beste proposamen bat 
dauka Jaurlaritzari egiteko: 
hiru hilean behin egin dezatela 
txostena udal bakoitzeko gizar-

te langileek. Eskatuko diogu 
Jaurlaritzari konfiantza izan 
dezala gizarte langileongan, 
eurek ez dituztelako iruzur kasu-
rik ikusten, oso-oso kasu larriak 
baizik.

Lourdes Idoiaga.  |   leire kortabarria

Lourdes idoiaga | Gizarte-zerbitzuen Erakunde Arteko Organoan Eudeleko ordezkaria

"Udalera ailegatzen dira oso kasu 
larriak, eta ez iruzurrak"
larrialdi kasuetarako gizarte laguntzetarako partida erdira txikitu du eusko 
Jaurlaritzak, eta haiek jasotzeko baldintzak zorrotzagoak dira aurten

"banandutako 
emakume bat, hiru 
umerekin, laguntza 
barik geratu da"

l.k.  |  bergara

Europako kalitatezko gastrono-
miaren erreferente den azoka 
profesionalak, 25. Gourmet Jaial-
diak, Kalitatezko Elikagai eta 
Edarien Azokak, Euskal Herriko 
40tik gora enpresa ekoizle har-
tuko ditu 11tik 14ra Madrilen, 
Eusko Jaurlaritzako Lurralde 
Antolaketa, Nekazaritza eta Arran-
tza Sailaren erakusmahaian (4 
B26 erakusmahaia). 

Debagoiena ere ordezkatuta 
egongo da: Getariako Txakolina 
izendapena –non hainbat ekoizle 
debagoiendar dauden– eta Esko-
riatzako Pates Zubia enpresa han 
izango dira.

Ekintzetako bat izango da 
enpresek hainbat berritasun aur-
keztea. Hala, Eskoriatzako Pates 
Zubiak bere produktuak gorde-
tzeko bilkari mota berri bat 
aurkeztuko du, Darfresh izene-
koa, eta "hutseko ontziratze 
perfektua" egiteko bidea ematen 
duena, enpresaren esanetan.

Hantxe sukaldatuko dute 
Erakusmahai horretan ikusgai 
egongo diren enpresa eta pro-
duktuekin batera promozio eta 
ekintza bereziak ere egingo dira; 
besteak beste, zuzeneko sukal-
daritza erakusketak, Gamarra-
ko Goi Mailako Sukaldaritza 

Eskolatik; hamabost minutuko 
erakusketa horietan, pintxoak 
prestatuko dituzte bertako lehen-
gaiekin, edo platerak, 2011ko 
Gourmet Jaialdian sustatuko 
diren Euskadiko IV eta V game-
tako produktuekin.

Ardo Galeria ere egongo da 
erakusmahaian; bertan, Arabako 
Errioxako ardoak eta erakusgai 
egongo diren upategietako txa-
kolina dastatu ahal izango dituz-
te bisitariek. Sommelier aditu 
bat egongo da bertan uneoro.

Goi gamako elikagaiak
Gourmeten Klubaren Nazioarte-
ko Jaialdia orain 25 urte sortu 
zen, goi gamako elikagaien egile 
eta kontsumitzaileen topaketa 
izateko asmoz, baina jarduera-
programa zabala eskaintzen du: 
mahai-inguruak, hitzaldiak, era-
kusketak, lehiaketak, eztabaidak 
eta txapelketak.

Txakolingileak eta Pates Zubia goi 
gamako elikagaien gourmet azokan 
izango dira, Madrilen

Eustat estatistika erakundeak 
landutako datuen arabera, 
2011ko urtarrilean %6,7 hazi 
zen EAEko industria-jardue-
ra, lan-egutegiko baldintza 
homogeneoetan, 2010eko hil 
beraren aldean. Urtaroen 
eragina zuzenduta, %3,8 hazi 
zen EAEko industri produk-
zioa, 2011ko urtarrilarekin 
alderatuta.

Fagor Ederlanek eta Lotus Engi-
neeringek elkarrekin garatu duten 
Lotus Range Extender eko-moto-
rraren lehenengo prototipoa aur-
keztu zuten Genevako Motor Show 
azokaren azken edizioan, mar-
txoaren 3tik 10era. Harrera "bikai-
na" izan du, Mondragon Korpo-
razioak dioenez. Gaur egun pro-
totipo funtzionalen fabrikazioa 
lantzen ari dira bi bazkideak.  

Harrera bikaina izan du 
Fagor ederlanen 
eko-motorrak

Urtebetean %6,7 hazi 
da industria-jarduera 
euskadin

Espainiako kooperatiben 
COCETA konfederazioak mer-
kataritza-enpresak kooperatiba 
bihurtzeko gida berria argita-
ratu du, eta www.coceta.coop 
webgunetik jaits daiteke. Enpre-
sak kooperatiba egiteko oina-
rriak ematen ditu, eta bereziki 
zuzenduta dago enpresa har-
tzekodunen konkurtsora dei-
tuta geratu den kasuetarako.

enpresak kooperatiba 
bihurtzeko gida bat 
argitaratu dute

Gizarte 
dirulaguntzak

 Iaz, 40.000 euroko 
ondarea zen muga 
larrialdiko dirulaguntza 
eskatzeko; aurten, 
8.000 eurokoa da.

 Bigarren higiezin edo 
etxebizitza bat duena 
kanpoan gelditzen da.

 Etxebizitza bakoitzeko 
eskaera bakarra onartuko 
dute.

 Hipoteka ordaintzeko 
laguntza gehienez 12 
hilabetean emango dute; 
iaz, mugagabea zen.

l.k.  |  bergara

Soldatapekoek oraindik solda-
taren zati handi bat erabili behar 
izaten dute etxebizitza erosteko, 
eta Gipuzkoak ahalegin-maila 
handienetariko bat dauka, Eus-
kal Herriko eta kanpoko lurral-
deen artean; Deloitte kontsul-
toriaren arabera, Bartzelonako 
probintziaren parekoa. Familia 
bakoitzeko, ahalegin-tasa hori 
%38 baino handiagoa da Gipuz-
koan.

Deloitteren esanetan, orain-
dik ahalegin-maila handia da 
hori, "interes-tipoak neurrizkoak 
izan arren eta etxebizitzaren 
batez besteko salneurria txiki-
tzen joan den arren". Kontsul-
torak dioenez, ahalegin-tasa 
hori oraindik "arrazoizko ore-

ka-mailen gainetik" dago, eta 
horrek azaltzen du salgai dau-
den etxebizitzak ez direla behar 
adina saltzen.

Hiru lurralde, hobeto 
Hego Euskal Herriko eta Espai-
niako etxebizitzaren egoera 
aztertu ondoren, Deloitte-ek 
esan du etxebizitza stock han-
dia dagoela; baina Nafarroan, 
esaterako, txikitzen hasi dela 
esan du.

Azkenik, etxebizitza aktibi-
tatean bere onera etortzen dabil-
tza Araba, Nafarroa eta Bizkaia, 
esaten du Deloitte-ek; horien 
egoera makroekonomikoa eta  
higiezin-merkatuaren funtsez-
koak kontuan hartu ditu hori 
ondorioztatzeko.

etxebizitza erosteko, soldataren 
zati handiegia behar da oraindik

Zerrajerako etxebizitzak, Arrasaten.  |   imanol soriano
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Oñigek eta Baikarak antolatuta 
hitzaldia eskaini zuen eguaztenean 
Garbiñe Arrizabalagak Oñatiko 
institutuan. 40 bat lagun batu 
ziren hitzaldia entzuteko. Hau-
rraren heziketaz jardun zuen 
Arrizabalagak; giro onean nola 
hezi azaldu zuen. 
guraso eta seme-alaben arteko 
harremanaz jardun duzu Oñatin.
Hori da. Saiatu naiz azaltzen 
zeintzuk diren gurasoen eta seme
-alaben arteko harremanak. 

Gainera, nerabezaroa nolakoa 
izaten den azaltzen saiatu naiz 
eta baita komunikazioa edo nera-
beekin nola berba egin behar den 
azaldu dut.
Orokorrean nolakoak izaten dira 
gurasoak eta nerabeen arteko harre-
manak?
Orokorrean onak izaten dira bai-
na askotan falta izaten dira tre-
betasunak gurasoen aldetik.

Batzutan guraso eta seme-a-
laben arteko erlazioan eztabaidak 
sortzen dira eta eztabaida horiek 
gurasoen estresa eragiten dute. 
Guk proposatzen duguna da gura-
soek trebetasunak ikastea. Tre-
betasun horien bitartez estresa 
gainditu eta arazoak modu posi-
tiboan konpontzea da asmoa.
giro onean heztea ezinbestekoa da 
haurrak edo nerabeek oreka emo-
zionala izan dezaten?
Bai, noski. Haur edo nerabeen 
emozioak eta sentimenduak entzu-
tea ezinbestekoa da. Gero, noski, 
emozio horiei erantzun bat eman 
behar zaie. Emozioen gestioa 
ezinbestekoa da haurrak orekan 
hezteko.
Nola lortzen da giro on hori?
Ezinbestekoa da entzuten ikastea 
eta jakitea. Gainera jakin behar 
dugu ze elementuk eragiten duten 
gura seme-alabek modu batera 
edo bestera jokatzea. Baita, behar 
ez diren jarrerak zela hobetu 
daitezkeen, motibatzen. Jakin 
behar dugu zeintzuk diren arazoak 
konpontzen lagunduko diguten 
trebetasunak.
Hitzaldian pazientzia ez galtzeaz 
jardun duzu. Hori zaila izango da 
hainbat kasutan!
Bai, ez da samurra. Baina bide 
egokian egongo gara konturatzen 
garenean denbora beharrezkoa 
dela ikasteko, eta ikaste hori 
toleranteak izanda egiten dela 
konturatzen garenean. Ez gara 
larritu behar emaitzak ez direnean 
egokiak. Nahiko denbora eman 
behar diegu emaitza txikiak iku-
si arte. Itxaroten ikasi behar 
dugu, eragozpenak onartuz. Hori 
da pazientzia on baten oina-
rria.

Haur baten heziketan, ze garai da 
garrantzitsuena; hau da, noiz fin-
katzen dira baloreak? 
Oso txikitatik hasten dira haurrak 
gurasoek dauzkaten baloreak 
euren gain hartzen. Esan daiteke 
haurtzaroa oso garrantzitsua dela 
gerora izango ditugun baloreak 
finkatzeko. 

Nerabezaroan beste ezaugarri 
bat ematen da: seme-alabek balo-
reak transmititzen diete unitate 
familiarrari. Hori gertatzen da 
bai eskolak eta baita lagunek ere 
garrantzi handia hartzen dutela-
ko garai horretan.
Familia osoaren inplikazioa ezin-
bestekoa izango da haurra ondo 
hezteko. Ez da hala?
Noski. Gurasoen inplikazioa ezin-
bestekoa da haurrek heziketa 
harmoniatsua izan dezaten mai-
la guztietan: familian, eskolan 
eta baita gizartean ere. Baina, 
seme-alaba bakoitzaren berezi-
tasunak errespetatu egin behar 
dira. 

Kontuan hartu behar dira 
baita ere seme-alaba bakoitzaren 
behar afektiboak, kognitiboa eta 
sozialak
gurasoek noiz galtzen dute pazien-
tzia gehien?
Familia estres kasuetan samurra 
da pazientzia galtzea eta horre-
lako egoerak askotan ematen dira 
familietan. Baina, esan daiteke, 
seme-alaba baten heziketan bi 
garai daudela aipatzekoak: lehe-
nengo haurtzaroa eta nerabeza-
roa.
Eta, zer egin behar dute gurasoek 
pazientzia galtzen dutenean?
Ba, lehen esan bezala, haurrak 
motibatu behar dira. Gainera, 
gurasoek positiboan jokatu behar 
dute. Haurrei denbora eman behar 
zaie irakatsitakoak ikasteko, 
autoestimua estimulatu behar 
zaie eta baita erantzukizunak 
eman ere. Baina, batez ere komu-
nikazio trebetasunak hobetu behar 
dira.
Nola jokatu behar dugu umea jasa-
nezin dagoenean?
Lehenengo egin behar duguna 
da haserrearen oinarria zein den 
ezagutu. Hala, haurraren ebolu-
zio garaia artatuko dugu, eta 
jarrera onak sortuko dizkiogu; 
baina, bide batez, jarrera txarrak 
ere zuzendu egin beharko dizkio-
gu. 

Jokabide alternatiboak eskai-
ni beharko dizkiegu seme-alabei 
euren heziketarako baliagarriak 
izan daitezen.
zein da gurasoek izaten duten kez-
ka nagusia?
Gurasoen kezka nagusia hase-
rrealdi edo kasketei aurre nola 

egin eta desobedientziari nola 
aurre egin izaten da. Baita, ikas-
ketak eta nerabezaroko komuni-
kazio falta ere. Gainera kezka 
izaten dute bizitzan zehar har 
dezaketen ohitura txarrengatik 
ere. 
Asko aldatu dira azkeneko urteetan 
heziketa modua eta baloreak?
Bai, aldatu dira baina orokorrean 
gizartea aldatu den erritmo eta 
orientazio berean aldatu dira 
heziketa ohiturak ere. 

Horregatik, gizartearen ardu-
ra da haurren heziketan egin 
behar diren aldaketak zeintzuk 

diren identifikatzea eta aldaketa 
horiek ematea. Baita, lortu gura 
dugunaren araberako baloreak 
finkatzea ere
Nolako lanak egiten dituzue bai-
kara elkartean?
Gipuzkoako ikasleen gurasoen 
federazioa da Baikara. Eskola 
publikoaren hobekuntzan jardu-
ten dugu, egitasmo ezberdinak 
antolatuz eta proposatuz. Gaine-
ra, beste hainbat zerbitzu ere 
eskaintzen ditugu; besteak beste, 
gurasoei formazioa ematen diegu, 
gaurkoa bezalako hitzaldiak anto-
latuz.

garbiñe arrizabalaga | Baikarako ordezkaria

"Pazientzia ez galtzeko kontuan izan behar 
dugu ikasteko beharrezkoa dela denbora" 

'Giro onean hezi eta pazientziarik galdu gabe' hitzaldia eskaini zuen arrizabalagak

Datorren eguaztenean gai beraren gainean jardungo dute oñatiko institutuan

Garbiñe Arrizabalagak hitzaldia eskaini zuen eguaztenean Oñatiko institutuan.  |   a.e.

"Jokabide 
alternatiboak 
eskaini behar 
dizkiegu gazteei"

"gizartea aldatu 
den modu berean 
aldatu dira heziketa 
baloreak"



2011-04-10  |  astelehena  |  gOIENA8 iritzia

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

E u s ko 
J a u r l a r i t z a ko 
Ku l t u ra  Sa i l a k 
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i aGOIENAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea Goiena Komunikazio 
Taldea Kooperatiba Elkartea
E05 Basabe Poligonoa, 
20550 ARETXABALETA
Lehendakaria Estepan Plazaola  
zuzendari nagusia Inazio Arregi

zuzendaria  Eneko Azkarate  
Erredaktore burua Monika Belastegi  
Sailetako arduradunakXabi Urtzelai 
(Kirola), Iñaki Iturbe (Diseinua), Mireia 
Larrañaga (Publizitatea)  

asteburuko ediozio arduraduna 
Ubane Madera
Maketazioa Kepa Martelo, Imanol Soriano.  
Publizitatea Mireia Larrañaga, 
Amaia Mundiñano, Ziortza Martin, 
Itsaso Berezibar, Imanol Elortza.    
testuen zuzenketa Sergio Azkarate
Harpidetza eta banaketa Marta Leturia 
administrazioa Agurtzane Gaintzarain, 
Ane Berezibar, Iratxe Bengoa.

Egoitza naguSia - goiEna PaPEra
Bergara 20570: Ibarra, 6
Tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 12 
papera@goiena.com

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

Publizitatea Aretxabaleta 20550 
E05 Basabe Poligonoa  |  Tel.: 943 25 05 05 
Faxa: 943 25 05 09  |  publi@goiena.com
Harpidetza Aretxabaleta 20550 
E05 Basabe Poligonoa  |  Tel.: 943 08 10 50  
harpidetza@goiena.com
Lege gordailua:  SS-0088/04
iSSn: 2173-707X
tirada: 5.000 ale.
difusioa: 4.383 ale.

OJD erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKaZIO talDea

LAGUNTZAILEAK

E
skola garaian filosofia irakasleak behin azaldu euskun 
zelan gizakiaren historian pentsamendu magikoa edo 
mitoan oinarritutakoa nagusia zan hasikeran, eta den-
porak aurrera egin ahala esperimentazinoaren bidez 

gero eta arrazoi zientifikoagoak topatzen zituzten gertaerak 
esplikatzeko. Grafiko batean, Mitoaren pisua gero eta txikiagoa 
zelan bihurtzen zan ikusten zan, Zientziarenagaz alderantziz 
gertatzen zan bitartean.

Gaur egun, halandabe, mitoaren eragina ez da guztiz desa-
gertu. Eta ziur aski gizakiak oraindino beharrezkoa daualako 
izango da, zientziak ezin daua-
lako dana esplikatu eta kon-
trolatu. Geurean, medikuntza 
"ofiziala" erabat zientziaren 
menpe ez dagoala aitortu behar 
dogu, neurri handi batean far-
mazia industriaren menpe 
baizik. Gitxiengoan jarduten 
dabe behintzat "Ebidentzian 
oinarritutako medikuntza" 
arloan dabilzan lankideek, ahalik eta zientifikoen lan egin 
nahian. Bestaldean, Edzard Ernst eta Simon Singhek Sendabi-
de ala iruzurbide. Medikuntza alternatiboa proban (Elhuyar, 
2010) liburuan hiru multzotan sailkatzen dituzte medikuntza 
"ez ofizialak" ikuspegi zientifikoaren arabera: lelengoan, onu-
rak aitortzen deutsiez besteak beste tai txi, yoga, masaje-tera-
pia, osteopatia, kiropraktika eta txinatar medikuntza tradizio-
nalari orokorrean. Bigarren multzoan, sinesmen hutsean 
oinarritzea eta dirua alferrik xahutaraztea leporatzen deutsiez 
feng-shui, reiki eta terapia magnetikoari beste batzuen artean. 
Eta hirugarren multzoan, zuzenean ebitatu beharrekotzat jotzen 
dabez iridologia, shiatsu eta dieta makrobiotikoak. Hauetaz 
gain, naturopatian onurekin batera zenbait arrisku topatu 
dituzte, eta homeopatiagaz akaso bereziki kritikoak dira, pla-
zebo eraginean oinarrituta dagoala azpimarratuz. 

Zorionez, mitoak eta zientziak alkar behar dabe gaur egun 
be, nahi eta nahi ez.

IñAkI pEñA
'http://goiena.net/iritzia/'

Mitoa versus Zientzia

"gaur egun, 
mitoaren eragina 
ez da guztiz 
desagertu"

z a b a l i k

B
erdin da lokal okupatua barik emandako eraikin baten 
bada, guztiz anarkoa barik udalaren laguntzatxoa 
jasotzen badu ala kanpotik egin eta erabakitakoak ez 
badira ulertzen. Benetan okupatzen dena norberaren 

espazio bat da, erantzukizunak hartuaz eta hurkoarekin lanean, 
askatasuna autogestionatzen da. Mundua aldatzeko nork bere 
burua aldatuz hasi beharra dago eta albokoari utzi gauza bera 
egiten; asmatu ala ez. Gaztetxeetan buruak okupatzen dira, 
hori da inporta duen bakarra, nork berea. Asanbladak bizi-
tzarako hezkuntzaldi preziatuak dira. 20 urte dihardute horre-
tan. Zorionak, buru okupatzaile guztiei. 

jON bErEzIbAr | 'jberezibar@goiena.com'

Indar okupatzaileak

u st e a k  u st e

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

Sakonetaren 
patetismoa
Luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/

Sakoneta eleberria 
sarkastikoa ote? Neri 
–itxurazko molde arin 
guztien gainetik– ikaragarri 
patetikoa iruditu zait.   
Behar bada sarkasmorik 
gordinena patetikoa baino 
ezin delako izan.  

Incendies filmaren 
hasierako sekuentzia  
batean, amak sukaldetik  
hots egiten du: 

"Afaltzera!". 
Erantzun gisa, Libanoko 

gatazkaz telebistan albisteak 
ikusten diharduen 
neskatilak bota dio:   

"Erasoa izan da!". 
Eta amak berriro: 
"Horrek ez du esan gura 

afaldu behar ez denik".
Xabier Mendigurenek 

anekdota beretsu samarra 
gogorarazi digu oraintsu 
(Ortzadar, 2011.03.12),   
Franz Kafkak 1914ko 
abuztuaren 2an bere 
egunerokoan idatzi zuena: 

"Alemaniak Errusiari 
gerra deklaratu dio. Ni 
arratsaldean igeri egitera 
joango naiz".

Izan ere, espiritu kafkar 
berbera izan du nonbait 
Xabier Mendigurenek berak 
Sakoneta eleberria 
idazterakoan. 

Han-hemenka "sarkasmo" 
hitza ikusi dut gehien 
errepikatua nobelari 
buruzko informazio eta 
kritiketan, baina nik, 
berriro ere –ez galdetu 
zergatik—, Julio Iglesias 
kantariaz gogoratu naiz: La 
vida sigue igual.

Auskalo gero zer arraio 
aditzera eman nahi ote duen 
egileak nobela honen 
bitartez, baina zalantzarik ez 
dago gero bizitza uste baino 
arruntagoa dela edota, 
berdin baino diferente, 
errealitatea fikzioa baino 
latzagoa.

Amona zaharrak deitu 
zidan behin, Abiadura 
Handiko Trena zela-eta 
nahitaez utzi behar zuen 
baserriaren ordainetan,  
berrogei milioi pezeta 
eskaintzen zizkiotela eta 
diru harekin ez zuela kalean 
etxebizitza berririk 
erosterik. 

Ea nik laguntzerik ote 
nuen.

Nik neuk galdetu    
nituen galdetu beharrekoak 
Eusko Jaurlaritzaren 
Garraio Sailean eta horrela 

jakin nuen 
Administrazioaren lehen 
eskaintza hirurogei 
milioikoa izan arren, etxeko 
semeak, gutxitxo iritzita, 
auzitara jo zuela amaren 
izenean eta epaileak, berriz, 
peritoak bidali ostean, 
baserria berrogeitan 
baloratzea erabaki zuela.

Segurutik, semeari ez 
zitzaion arrazoirik falta 
izango, ezta peritoei 
logikarik ere, epaileak egin 
beharrekoa egin zuen eta 
Administrazioak legea bete 
baino ez, baina amona gajoa 
nora ezean laguntza eske 
telebistako ispiluari deika. 

Ez dakit zer den 
sarkasmo handiagoa, 
Abiadura Handiko Trenaren 
inguruko gatazka, semearen 
balentria edo telebistaz 
baino ezagutzen ez zuen 
aurpegiaz amona zaharrari 
zerion fedea.

Sakoneta eleberria 
sarkastikoa ote? 

Neri –itxurazko molde 
arin guztien gainetik— 
ikaragarri patetikoa iruditu 
zait. 

Behar bada sarkasmorik 
gordinena patetikoa baino 
ezin delako izan.

Patetikoa... kontatzen 
duen egoera jakina, ez 
eleberria bera.

k a l e  i n k e s ta

Mercedes pino
arrasate

"Oso txarto. Jaitsi egin 
beharko litzaizkieke, eta 
kendu behar bada, kendu 
ere bai; guri ez digute 
ezer ordaintzen."

Juan aspe 
arrasate

"Higuingarrikeria hutsa; 
eta politikan lotsagabeko 
guztiak daudela. Dietak 
kendu egin beharko 
litzaizkieke."

petra inda
arrasate

"Txarto, larregiko ondo 
bizi dira eta horregatik 
apuntatzen dira politikara 
gehienak. Dietak kendu 
egin behar zaizkie." 

txaro pagaldai
arrasate

"Guk moduan egin 
beharko lukete: preziorik 
baxuenetan ibili. Eta guri 
ezer eskatu aurretik, eurak 
izan behar dira eredu."

Zer pentsatzen zaizkizu politikarien dietak?



gOIENA  |  2011-04-10  |  astelehena 9publizitatea

Abantailaz betetako kluba!

SARRERAK

KORRIKA-KO
ARROPA

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

2011n
atera etekina 
txartelari

SUKALDEAK

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

Juan Tamariz
ikuskizunerako 
sarrerak

Juan Tamariz kartomagian 
espezializatutako ilusionista 
ikusteko 4 sarrera 
(irabazle bakoitzari bi).

Telefonoz: 943 25 05 05

e-postaz: kluba@goiena.com

SMS bidez.

215800 zkra.

215800 zkra.

Bidali  KLUBA SARRERAK [Bazkidearen zenbakia]

Bidali  KLUBA KORRIKA [Bazkidearen zenbakia]

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

Parte-hartzaile 
guztien artean 

zozketatuko da.

2
zozketetan

parte 
hartzeko

WWW.KORRIKA.ORG
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korrika
goena telebista | saio bereziak
apirilak 14, 19:45 | apirilak 15, 22:15 | apirilak 16, 18:30/21:30 | apirilak 17, 22:00

BABESLEA: EmuN

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

Edu mENdIBIL  |  bergara

Kordobakoa, La Carlotakoa jaio-
tzez, 17 urte besterik ez zituenean 
etorri zen Bergarara 1960. urtean. 
Bera izan zen familiakoa lehena. 
Haren ondotik etorri ziren Anto-
nioren sei anai-arrebak. Hainbat 
tokitan lanean jardun ondoren 
Fagorren egin zuen urte gehien, 
1969tik 2004an erretiratu zen arte. 
Zortzi urtez Euskadiko Ezkerra-
ko zinegotzi bakarra izan zen 
udaletxean, oposizioan. Gesto por 
la paz taldearekin eta, urtetan, 
Elkarrirekin kolaboratu ondoren, 
Lokarriren bazkidea da gaur. 
Baikor da egun bizi dugun egoe-
rarekin, Sortu legeztatzea faltan 
botatzen duen arren.
Nola hasi zinen politikan?
16 urte nituela Alderdi Komunis-
tara hurbildu nintzen jaioterrian, 
Andaluzian eta Euskal Herrira 
etorritakoan hemengo komunis-
tekin kontaktatu nuen. Ez geneu-
kan Andaluzian besteko indarrik, 
baina tira... Baina PCEren X. 
Kongresuan, 1981ko uztailean, 
Euskal Herriko alderdi komunis-
taren bereizketa ekarri zuen eta 
alderdikideen erdiak-edo Euska-

diko Ezkerrara joan ginen.
Eta handik gutxira udaletxera iritsi 
zinen.
Gurutz Larrañaga izan zen EEko 
lehenbiziko ordezkaria Bergara-

ko udaletxean 1979an, Jose Anto-
nio Zabala alkatea zela. 1983ko 
hauteskundeetan, berriz, Jose 
Luis Egino genuen zerrendaburu, 
eta ordezkari bakarra lortu 
genuen. Baina irailerako-edo 

zinegotzi karguari uko egin eta 
ni hasi nintzen haren partez. Bi 
agintaldi bete nituen udaletxean, 
1991ra arte hain zuzen.
Eta epe horretan oposizioan egotea 
tokatu zitzaizun.
Bai. Nire lehenbiziko agintaldian 
Imanol Bolinaga zegoen alkatea 
eta EAJk zeukan gobernua, gehien-
goarekin gainera. Bigarrenean 
HBk eta EAk osatu zuten gober-
nua eta tarte horretan Jose Luis 
Elkoro izan zen alkate. Orokorrean 
oroitzapen onak ditut. Nahiz eta 
oposizioan egon, elkarrizketa 
zegoen alderdien artean, PSOE 
agian bere kontura ibili arren... 
Logikoa denez, gure ezadostasu-
nak izaten genituen eztabaidatan 
baina guztien arteko adostasuna 
lortzen saiatzen zen gobernua 
sasoi hartan. Niri dagokidanez, 

kultura eta hirigintza batzordee-
tan parte hartzen nuen gehienbat. 
Izan ere, horiek dira gehien atse-
gin ditudan gaiak.
Ez ziren garai errazak eta tentsioak 
ere izango ziren zenbait gairekin, 
ala?
Bai, Leitzarango autobiak esate 
baterako nahi baino buruhauste 
gehiago eman zizkigun... Horren 
kontura eztabaida dezente izan 
genituen eta egunero kalean ikus-
ten duzun jendearekin gai zailak 
izaten dira horiek... Baina esan-
dakoa: udaletxean ezagututako 
jendea da niretako gauzarik one-
na. Udaleko lana ez da batere 
eskergarria izaten eta hainbeste 
urteren ondoren lagunak izaten 
jarraitzen dugu. Ez da gutxi.
udaletxean egindako lanetatik, zein 
nabarmenduko zenuke?
Bergarako saihesbidea eta Labe-
garaietako kiroldegia inaugura-
tu ziren sasoi hartan eta nik uste 
dut bi proiektu horiek garrantzi-
tsuak izan direla herriarendako. 
Eta arantzatxo bat ere badut: 
Oxirondoko azoka berriko proiek-
tua ere ordukoa da eta ez dut 
uste asmatu genuenik. Orduan 
ere eztabaida ugari piztu zuen 
dendarien eta herritarren artean 
eta oraingo perspektibarekin 
ikusi dugu ez zela soluzio onena 
izan.
Nola ikusten duzu Bergara gaur?
Azpiegitura aldetik defizita ikus-
ten dut herrian eta auzoei ez zaie 
eskaintzen behar besteko arreta. 
Adineko jendearendako adibidez, 
egoitzak edo lokalak egon behar-
ko lirateke auzo ezberdinetan. 
Bestetik, Caritasekin kolaboratzen 
dut eta nik uste eskaleendako 
egoitzaren bat egotea ondo lego-
ke, kalean lo egitera behartuta 
ez egoteko.

Antonio Herzogek Caritas Inclusion Bergara proiektuan kolaboratzen du gaur egun.  |   e..m.

"Oxirondoko 
azokaren 
proiektuarekin ez 
genuen asmatu"

"Herriko auzoei ez 
zaie eskaintzen 
behar besteko 
arreta"

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

antonio Herzog | Euskadiko Ezkerrako zinegotzia Bergaran (1983-91)

bi agintaldi egin zuen udaletxean, lehenbizikoa Jose luis egino alderdikidea ordezkatuta

Oposizioan lan egitea tokatu zitzaion; eaJ zegoen gobernuan 1983an eta 87an hb eta ea

lokarriren bazkidea, Caritasekin eta elikagaien bankuarekin kolaboratzen du gaur egun

Herzog (2.a ezkerretik) beste ordezkari batzuekin Iparralder egindako bidaia baten.

"oposizioarekin adostasuna lortzen 
saiatzen zen udal gobernua urte haietan"
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h e r r i a k
AretxAbAletA

MIrIAN BItErI  |  aretxabaleta

Basherri kontsumo taldea sortze-
ko bigarren batzarra egin zuten 
eguen arratsaldean Aretxabale-
tako udaletxean. Agertu ziren 
ekoizleen eskaintza aztertu zuten 
egitasmo horretan parte hartzeko 
interesa duten herritarrek, eta, 
horretarako, horien instalazioak 
bisitatzeaz jardun zuten. Horren 
harira, adostu zuten etzi, eguaz-
tena, Mendibitzu Ekologikoak eta 
Josu Mugirondo ekoizleei bisita 
egitea, instalazioak ezagutzeko 
eta bakoitzaren eskaintza zelan 

egiten den gertutik ezagutzeko. 
Besteak beste, Mendibitzu Eko-
logikoetako Lete anaiak, Lourdes 
Aleu, Joseba Urtzelai, Jon Mugi-
riondo eta Maria Jesus Revuelta 
ekoizleak daude euren produktuak 
banatzeko gertu; hain justu ere, 
barazkiak, okela, ogia eta esnekiak 
eskaintzen dituzte, besteak bes-
te. 

Hilabeteak daramatzate 
herrian baserritarrez eta kontsu-
mitzailez osatutako kontsumo 
taldea osatzeko asmotan. Aretxa-
baletako Udalak eskatuta, Biolur 

Gipuzkoa eta EHNE ari dira eki-
men hori sustatzen. Ikusmina 
sortu du hasieratik egitasmoak; 
lehenengo batzarrean 50 lagun 
inguru batu ziren, eta horietatik, 
29k eman zuten izena. Egueneko 
batzarrera bizpahiru lagun berri 
azaldu ziren, eta izena ematea 
erabaki zuten. 

 
bitartekari barik
Biolur elkarteko kide Adrian 
Sanchezen esanetan, "baserrita-
rrek eta kontsumitzaileek elkar-
lanean jarduteko konpromisoa 

hartzen dute kontsumo taldeetan, 
urte osoan produktuak zuzenean 
kontsumitzeko, inolako bitarte-
karirik gabe, bi aldeen mesede-
tarako. Ohiko kontsumo eredua-
ren alternatiba erreala dira. 
Kontsumo taldeak autonomoak 
dira, talde bakoitzak erabakitzen 
du antolaketa guztia: zer kontsu-
mitu nahi duten, ekologikoa 
lehenetsiko duten, prezioak eta 
kuotak, banaketa edo kudeaketa 
nola egin". Hain justu ere, hori 
da batzarretan erabakitzen ari 
direna.

Otarreak astero
Hilean behin batzeko asmoa dute, 
ortuaren edo bestelako instalazioen 
egoeraren berri izateko. Horren 
harira, ekoizleak astero otarre bat 
gertatuko du, sasoi bakoitzean 
dituen produktuen araberakoa 
egindakoa. Otarre hori nola osa-
tuko den hileroko bilera horretan 
erabakiko da, beti garaian garaiko 
produktuekin. 

Otarre horiek handiak edo 
ertainak izan daitezke; handiak 
lau lagunendako astebeterako 
produktuak izaten ditu eta ertai-
nak, ostera, bi lagunendako aste-
beterakoak.

Oso denbora laburrean, Bashe-
rri talde asko sortu dira Gipuz-
koa osoan. Dagoeneko 30 kon-
tsumo taldetik gora eratu dira 
herrialdean, gehientsuenak azken 
urtean, eta, sistema horren bidez, 
guztira, 500 familia elikatzen 
dira. Debagoienari dagokionez, 
Arrasaten bi talde daude eta 
Bergaran eta Oñatin osatzekotan 
dabiltza. 

Sasoiko produktuak bitartekaririk 
gabe jaso gura dituzte herritarrek
etzi, Mendibitzu eta Josu Mugiondoren instalazioak bisitatuko dituzte

Joan den eguen arratsaldean Aretxabaletako udaletxeko ganbaran egindako batzarra.  |   Mirian biteri

GOrkA lete 
ekoizlea

ZiGOr MOneO 
kontsuMitzailea

lArrAitZ Altube 
kontsuMitzailea

JOxe AnGel AntxiA 
zinegotzia

AitOr Alberdi 
kontsuMitzailea

"Zuzeneko salmentaren aldeko 
apustua egiten dugu 
Mendibitzukook. Okela, gazta, 
arrautzak eta txorizoa eskaintzen 
dugu. Bi urte daramatzagu beste 
kontsumo taldeetan".

"Inguruko baserritarrei lagundu 
egin behar zaie, bertan dauzkagun 
produktuak kanpokoak baino 
hobeak dira. Denondako 
onuragarria izan daitekeela 
iruditzen zait".

"Interesgarria iruditzen zait 
proposatzen duten kontsumitzaile 
eta baserritarren arteko zuzeneko 
salmenta, bitartekari barik. 
Edozeinendako abantailak bakarrik 
daudela dakartzala uste dut".

"Udala arduratuta zegoen 
baserriaren garapena bultzatzeko. 
Deba Garapenerako Agentziara 
joan ginen eta kontsumo taldeen 
berri eman ziguten. Ideia ona 
iruditu zitzaigun".

"Eroskira joan naizenean, lekak 
erosterakoan Marokokoak direla 
ikusten dut eta arraina, 
Vietnamgoa. Kalitatea bilatzen 
dut. Gainera, hemengo jendeari ere 
lagundu behar zaio".

dAtuA

Horixe da Basherri 
kontsumo taldean parte 
hartzeko interesa agertu 
duten aretxabaletarren 
kopurua.

30
FaMilia

esAnAk

"Baserritarrek 
eta 
kontsumitzaileek 
elkarlanean 
jarduteko 
konpromisoa 
hartzen dute"
a d r i a n  S a n c h e z   |   B i o l u r k o  k i d e a
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ArrItxu bArrusO  |  antzuola

Ipuin lehiaketa baten sari bana-
ketarako, zer hobeto ipuin kon-
taketa bat baino? Patxiko Txerre-
nen sari banaketan, zalantza barik, 
ipuinak izan ziren protagonista 
handiak. Lehenengo Apika talde-
koek kontatutakoak eta ondoren 
Antzuolako gaztetxoenak.

Eskailera hartuta, ilargiraino 
Apika antzerki taldeak gidatu 
zuen Patxiko Txerrenen sari 
banaketa ekitaldia. Luzia eta 
Monikak berehala bereganatu 
zuten Antzuolako gaztetxoen 
arreta. Ilargia eskuetan hartu 
nahi zuen haurraren ipuina kon-
tatu zuten lehenengo eta Txomin 
Ipurdiren istorioa gero. Ipuin 
bakoitzari txalo zaparrada eskai-
ni zioten gaztetxoek. Apika tal-
dekoek argi utzi zuten liburuei 
esker lekutik mugitu barik, eta 
irudimena erabilita, oso urrutira 
bidaiatu daitekeela.

116 lan guztira 
Antzuolako gaztetxoen txanda 
etorri zen gero. Eskolan dihar-
duten 1. mailatik 6. mailara arte-
ko neska-mutiko guztiek aurkez-
tu dituzte ipuinak Patxiko Txerren 
lehiaketara. Hamalaugarren edi-

zioa izan da aurtengoa eta 116 
lan aurkeztu dira guztira. Sei 
izan ziren taula gainera saria 
jasotzera igo ziren neska-muti-
koak: Mairi Olabarria, Ander 
Muñoz, Alaitz Mata, Maren Mon-
tori, Irati Lizarralde eta Irati 
Ormazabal.

Ipuinak, fantasia eta 
barre algarak nagusi 
Patxiko Txerrenen 
sari banaketan
Ilargia nahi zuen haurraren eta txomin Ipurdiren 
istorioek aho zabalik utzi zituzten gaztetxoak

Patxiko Txerren lehiaketako sei irabazleak saria jaso ostean Apika taldeko lagunekin.  |   a. barruso

antzuola

maddi diEz Eta irati lizarraldE 
2. maIlako Ikaslea

nahia garaikoEtxEa
1. maIlako Ikaslea

Nahia Garaikoetxeak Mago Ospetsua 
izeneko ipuina aurkeztu zuen lehiaketara, 
baina ez zuen zorterik izan. Saririk irabazi 
ez arren, pozik itzuli zen etxera: "Ez dut 
saririk irabazi, baina ez dio axola. Oso ondo 
pasatu dugu hasieran egon den 
antzezlanarekin. Ipuin kontaketak asko 
gustatzen zaizkit eta gaurkoa ere gustatu 
zait. Beharbada baserritarren eta 
animalien antzezlana gustatu zait gehien 
umeak taula gainera igo direlako".

andEr muñoz 
5. maIlako Ikaslea

Ander Muñozek ere saria irabazi zuen 
Puzkerren Laberintoa ipuinarekin. 
Izenburuaren originaltasunak barre 
algarak eragin zituen eta Muñozek taula 
gainean azaldu zuen bere ipuinaren 
istorioa: "Oso pozik nago saria irabazi 
dudalako, ez nuen horrelakorik espero. 
Datorren urtean berriz aurkeztuko naiz 
eta orain gogo gehiagorekin gainera". 
Ipuin kontaketa ere asko gustatu zitzaion: 
"Oso ondo pasatu dugu", kontatu zigun. 

Maddi Morgan (Bizkaia) bizi da eta Irati, bere laguna, 
bisitatzera etorri zen zapatuan Antzuolara. Sari 
banaketara elkarrekin joan ziren eta oso gustura ibili ziren 
"Nire lagunak lehiaketan parte hartu du eta horregatik 
etorri gara. Asko gustatu zait hasieran egin duten 
antzerkia. Oso ondo pasatu dugu", kontatu zigun amaieran 
Maddik. Irati, berriz, antzuolarra da eta bigarren mailako 
ikaslea da. Hura ere pozik irten zen sari banaketatik, batez 
ere, bere kategorian ipuin onenaren saria berarendako izan 
zelako: "Oso ondo ibili gara, barre asko egin dugu 
antzerkiarekin eta gainera saria eraman dut". 

u.M.  |  oñatI

Behaketa astronomikoetarako 
zaletasun handia dagoela ikusi 
da egubakoitzean Oñatin. 100 
bat lagunek bat egin zuten Ulma-
ren deialdiarekin eta egubakoitz 
gauaren zati handi bat gure 
zerua arakatzen eman zuten 
gustura asko, euren kontaki-
zunaren arabera.  

ikusi eta ikasi
"Saturno eta Ilargiko kraterrak 
teleskopioz ikusteaz gain, pla-
nisferioak zela erabili erakutsi 
ziguten Ilatargi Astronomi Elkar-
teko kidiek. Bestalde, hainbat 
azalpen eman zituzten konste-
lazio eta ilargiaren ingurukoak. 
Egia esan, oso interesgarria izan 
zen", kontatu dute. 

Saturno eta ilargiko kraterrak 
begibistan, Oñatiko behaketa 
astronomikoan

Gazteak teleskopiotik begira, egubakoitzean.  |   agurtzane basterra

u.M.  |  arrasate

Dotoretasunak eta gaztetasunak 
bete zuten egubakoitzean Amaia 
Udal Antzokia, Mondragon Uni-
bertsitatearen diploma bana-
keta ekitaldian. 261 ikasle zeu-
den deituta ikasketa amaierako 
diplomak har zitzaten. Seinaka 
taula-gainera igo eta pozik eta 
harro jaso zituzten diplomak, 
guraso  e ta  lagunen txa lo 
artean.

gailurra barik, bidegintza
Alberto Iñurrategi mendizale 
aretxabaletarrak egin zuen eki-
taldiko hitzaldia. Bizimoduan eta 
lanean jarduteko kalitatea eta 
profesionaltasuna aldarrikatu 
zituen mendizale ezagunak, gaur 
egun geroago eta gehiago gailen-
tzen den gailurra egitearen garran-
tziaren parean. Eta bidegintzaren 
garrantzia eta aberastasuna nabar-
mendu zituen.  

Amaia antzokia lepo eta MUko ikasleak 
harro, tituluen banaketa ekitaldian 
alberto Iñurrategi mendizale aretxabaletarra gonbidatu zuten hitzaldirako

Gazteak taulagainean pozik, ikasketa tituluak eskuartean dituztela.  |   u.m.

arrasatE oñati 
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debagoiena

Egitaraua
eLgeTa

aPIRIlaK 14

05:05 herriko plazan harrera Korrikari.

angiozar

aPIRIlaK 14

05:40 Ongi etorria Korrikari herriko plazan 
eta gosaria Pagomendin.

bergara

aPIRIlaK 13

15:20-17:00 Korrika txikia, jolasak eta 
txokolatada.

aPIRIlaK 14

06:25 Korrikari harrera.

anTzUoLa

aPIRIlaK 12

18:00 Zer egin? hitzaldia torresoroan, 
larraitz Madinabeitiarekin (eMUn).

aPIRIlaK 13

12:00 Korrika txikia.

aPIRIlaK 14

06:55 Korrikari harrera altzarte parean.

oñaTi

aPIRIlaK 13

14:30 Korrika txikia.

17:30 ekitaldi berezia herriko plazan. 
txokolatada eta ondoren, kalejira 
trikitilariekin eta Oñatz dantza 
taldekoekin.

aPIRIlaK 14

09:20 Korrikari harrera Udanan.

10:20 Korrikari harrera Foruen 
enparantzan.

arrasaTe

aPIRIlaK 12

19:00 Euskarazko film laburren zirkuitua 
Kulturaten. 

aPIRIlaK 14

11:00 Korrikari harrera san Isidron.

11:30 traka Monterronen.

12:30 Poteo librea herriko tabernetan 
zehar.

17:00 Merienda herriko plazan.

17:30 txatxilipurdirekin jolasak herriko 
plazan.

18:00 Konpartsa txikia herriko kaleetan 
zehar.

18:30 ekitaldi berezia eta Patxi Uribarreni 
omenaldia herriko plazan.

19:30 DJ elvis Caino herriko plazan.

22:00 Gose eta anger gaztetxean.

aramaio

aPIRIlaK 14

12:20 herriko sarreran harrera Korrikari.

areTxabaLeTa

aPIRIlaK 14

11:00 Korrika txikia Pausokatik abiatuta.

13:30 Korrikari harrera lausitta kalean.

esKoriaTza

aPIRIlaK 14

13:45 Korrikari harrera

17:00 DJ Jon Urbietarekin musika eta 
dantza.

18:00 txokolatada.

19:00 Kantu pintxo poteoa.

aPIRIlaK 15

17:00 liburu truke azoka eta aurpegi 
margotzea herriko plazan

22:30 Euskarazetamol antzezlana 
Unibertsitateko areto nagusian.

gaTzaga

aPIRIlaK 14

14:25 Korrikari harrera Marulandan.

mercedes iñarra 
aRRasate

"Eskoriatzan egingo dut 
Korrika, ordu aldetik ondoen 
han datorkidalako. ahal den 
guztietan parte hartzen dut, 
oso momentu polita izaten 
delako. gaurko mendi martxa 
ere oso ondo egon da eta asko 
ikasi dugu gainera".

Unai bergareTxe
aRRasate

"Lanean egongo naiz, baina 
ingurutik pasatzen denean 
irtengo naiz animatzera eta 
harrera egitera. aurten ezingo 
dut testigua eraman. Korrika 
ezingo dudanez egin, gaur 
mendi bueltatxoa egitera 
etorri naiz Korrikaren alde".

anUsKa eLorTza
aRRasate

"urtero ahalegintzen naiz 
Korrikan parte hartzen, baina 
aurten arrasatetik pasatuko 
den orduan lanean egongo 
naiz. Dena dela, ahalegin 
guztiak egingo ditut kanpora 
irten eta zarata apur bat 
egiteko".

Debagoieneko Euskalakariak hasi 
dira eguenerako motorrak berotzen 

Mendi martxa, antzerkia, musika, pintxoak... Dena, Korrika heltzear dela gogorarazteko

eguenean 05:05ean iritsiko da Korrika elgetara, eta Gatzagan agurtuko dugu

ArrItxu bArrusO  |  aRRasate

Hasi da atzerako kontaketa. Hiru 
egun barru euskararen aldeko 
lasterketa garrantzitsu eta jende-
tsuenak Debagoiena zeharkatuko 
du. Eguenean izango da egun han-
dia, baina gure ibarreko Euskala-
kariak dagoeneko hasi dira moto-
rrak berotzen. Aste bukaeran asko 
izan dira Korrika kulturalaren 
barruan egin diren ekimenak. 

aretxabaletan, lehenak 
Aretxabaletan egubakoitzean ber-
tan hasi zituzten ospakizunak. 
Umeendako jaialdia egin zuten, 
aurpegiak margotuz eta Korrika 
17ko pinak eginez. Umeen ostean 
nagusien txanda etorri zen; herri-
ko plazan txistorra mokadutxoak 
jan zituzten ardoarekin eta triki-
tilarien doinuek lagunduta. Eguna 
amaitzeko Arrasateko Ain_1 taldeak 
kontzertua eskaini zuen Arkupeko 
Zaraia aretoan. 

Aramaion ere jaten eta edaten 
ospatu zuten Korrika iristear dela. 

Basurde eta orkatza pintxoak jan 
zituzten zapatu arratsaldean herri-
ko plazan, eta patata tortilla pin-
txoak sagardoarekin kultura etxe 
inguruan. Horrez gain, Bizente 
Goikoetxea eta Papargorri abes-
batzek kontzertua eskaini zuten 
Sastiña ermitan.

domekan, gehiago
Arrasaten atzo eguna goibel esna-
tu zen arren, irribarretsu hasi 
zuten Korrika kulturalaren men-
di martxan parte hartu zutenek. 
09:30ean Arbolapetatik abiatu, 
Oñati aldera segi, Zubillagatik 
buelta egin eta hiru bat orduko 
ibilbidea egin zuten. Gero, 12:30ean 
Herriko plazan mokadutxoa egin 
zuten trikitilariek lagunduta. Egu-
na bukatzeko, Amaia antzokian 
Sekula Bai antzerki eta kabareta 
egon zen.

Elgetan berriz, herri bazkaria 
egin zuten atzo Oskarbi elkartean 
eta 16 lagun inguru elkartu ziren 
bazkaltzera. aretxabaletan haurrendako jolasak egin zituzten eta Korrika 17ko pinak ere egin zituzten.  |   JUlIO CalleJa

Elgetako Oskarbi elkartean bazkaria egin zuten atzo Korrika iristear dela ospatzeko.  |   JUlIO CalleJa
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ubANE mAdErA  |  arrasate

Arrasateko eta ibarreko bigarren 
saltokia zabaldu behar du gaur, 
astelehena, Emaus fundazioak.  
Bigarren eskuko jantzien salto-
kiaren alboan zabaldu behar dute 
berria, Nafarroa etorbidean, beraz; 
oraingo hau erabilitako altzari, 
liburu eta etxeko bestelako tres-
nak saltzeko izango da.

Produktu ugari batuta 
"Bi talde ditugu Arrasate ingu-
ruan. Orain dela bi hilabete hasi 
ziren lanean. Publizitatea bidali 
zuten etxeetara gure saltokiaren 
berri emanez, eta produktuak 
jasotzeko gertu gaudela esanez. 
Telefono zenbaki batera deitu 
behar da produktuen berri ema-
teko, (902 45 58 55), eta gu joaten 
gara etxez etxe batzen, doan. 
Herritarrek erantzun dute, eta 
dagoeneko badugu makinatxo 
bat gauza batuta: egongela osoak, 
sofak, armairuak, logela osoak, 
bizikletak, liburuak, osagarriak… 
Horiek ipiniko ditugu salgai gaur-
tik aurrera", kontatu du Oihana 
Agirrek, Emaus fundazioko kudea-
keta arduradunak. 

Prezio interesgarriak
Oso prezio onak iragarri ditu 
gainera: "10 eurotik hasi eta 90 
eurora bitartekoak dira gehienak. 
Garestiena, esaterako, egongela-
rako altzari osoa da, egur oso 

onekoa. Horrek 150 euro balio du. 
Baina badago mahai txiki bat  
erostea, 15 eurorengatik… pro-
duktuen egoeraren arabera ipin-
tzen dizkiegu prezioak. Bestalde, 
ondo badaude daudenetan ipintzen 

ditugu salgai; oso gaizki badaude, 
berriz, garbigunera botatzen ditu-
gu; eta altzari eta liburuez gaine-
ra, etxeko tresna elektrikoak eta 
etxeko edozein produktu salduko 
dugu", gaineratu du. 

Egunero zabalik 
Gaur zabalduta, aurrerantzean 
astelehenetik egubakoitzera 10:00e-
tatik 13:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara, eta zapatuetan 10:00e-
tatik 13:30ak arte izango da zaba-
lik denda berria. 

Hain zuzen, Gipuzkoan Emau-
sek izango duen erabilitako pro-
duktuen laugarren saltokia izan-
go da Arrasatekoa. Gainerakoak 
Donostia-Irun inguruan daude. 

Denda berria Arrasaten zabal-
tzearen arrazoia, Agirreren esa-
netan, Arrasateko Udalarengan-
dik jasotako "babes handia" da. 

Gaur zabalduko dute erabilitako 
altzari eta antzekoen saltoki berria 
nafarroa etorbidean zabalduko du denda berria emaus fundazioak

Bi langile altzarien denda berriko produktuak kokatzen, gaur, astelehena, guztia gertu egoteko.  |   emaus

u.m.  |  arrasate

Eguaztenean, apirilaren 13an 
Alzheimerra: aurrekoa eta ondo-
rengoa izenburua duten erizain-
tzako jardunaldiak egingo dituz-
te Kulturaten. 09:00etan hasiko 
dira jardunaldiak eta 16:00etan 
izango dira azken ekitaldiak. 

Erizaintzako laguntzaileei 
zuzendutako ekimen horren 
helburua da gizartean oroko-
rrean, eta osasungintzan bere-
ziki, sortzen diren "erronka, 
betebehar eta erantzukizun 
berriei" aurre egiten laguntze-
ko bidea lantzea.

Parte hartzeko, gaur, aste-
lehena, eman daiteke izena: 943 
77 20 25 edo  lanbide@arizmen-
di.ikastola.net. 

Medikuak eta senitartekoak
Mota askotako adituek parte 
hartuko dute ekimenean. Esa-
te baterako, Aita Menni eta San 
Juan de Dios ospitaletako pro-
fesionalek (neurologo eta psi-
kogeriatriako unitatearen ikus-
katzaileak) edo Afagiko kideek 
(Alzheimerra duten gaixoen 
senideen elkartea), tartean, 
elkarteko presidenteak.   

Alzheimerra aztergai, Arizmendik 
eta MUk antolatutako 
erizaintzako jardunaldietan

Iazko jardunaldietan jende dezentek hartu zuen parte.  |  arizmendi

Lanpostuak 
sortzeko bidea 

Erosleei produktu merkeak 
eskaintzeaz gainera, Emaus 
fundazioaren saltoki mota hauek 
lanpostu berriak sortzen dituzte.  
"Une honetan Sin-Desperdizioko 
tailerrean (bigarren eskuko 
jantzien saltoki-tailerrean) hiru 
pertsona finko daude. Bigarren 
eskuko altzarien saltokia, berriz, 
sei hilabeterako esperientzia 
pilotua da hasiera batean, eta 
ordura arte 7-8 bat langile ibiliko 
dira, dirulaguntzak ematen 
dizkigutelako. Gero, asmoa da 
pertsona bat edo bi geratzea. Izan 
ere, halako ekimenak dirulaguntza 
barik ez dira bideragarriak", 
adierazi du Oihana Agirrek, Emaus 
fundazioko kudeaketa 
arduradunak. 

u.m.  |  arrasate

Arrasateko EAJk zehaztu ditu 
Juan Karlos Garitano alkate-
gaiari laguntzen joango diren 
alderdikideen izenak. Orain-
go asteko eguenean, apirilaren 
14an, aurkeztuko ditu jendau-
rrean, Kulturateko Jokin 
Zaitegi aretoan, 19:30ean. 

Gazteak eta esperientzia
Honakoak dira aurrenengo 
seiren izen eta ezaugarriak: 
bigarren Maria Ubarretxena 
ipini dute; 30 urteko urretxua-
rra, baina Arrasaten ezkondu-
ta dagoena. Antzuolako Goiz-
perren egiten du lan.

Hirugarren Ibon Arrupe 
izendatu dute. 37 urteko arra-
satearra eta JMAan lanean 
diharduena. 

Juan Ramon Mendieta da 
laugarrena; 55 urteko arrasa-
tear autonomoa da bera. 

Amaia Zeziaga farmazia-
laria dator bosgarren lekuan, 
gaur egun ere zinegotzi 
dena. 

Eta Rafa Uribarren dipu-
tatua ere sartu dute zerrendan, 
seigarren lekuan.  

EAJk 
zehaztu du 
Arrasateko 
zerrenda

irati goitia

Garagartza-Besaide-Tellamendi-Gesalibar mendi martxarekin hasi, 
poteoarekin segi, herri bazkarian indarrak berreskuratu eta gauean ska 
doinuekin dantza egin. Horixe egin zuten, besteak beste, zapatuan 80 
bat lagunek AGAKOren 20. urteurreneko ospakizun ekitaldien barruan. 
Ospakizuna kalera ateratzea izan zen antolatzaileen helburua eta kalean 
sumatzen zen giroarekin lortu ere lortu zutela esan genezake.  

20. urteurrenaren oihartzuna
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jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Badihardugu euskara elkarteak 
aspaldi jarri zuen martxan Eus-
kal Herriko ahozko ondarea eta 
herri hizkerak katalogatzeko 
proiektua. Arrasateren kasuan 
azken hiru urteetan hainbat 
elkarrizketa egin diete, AEDre-
kin eta Udalarekin elkarlanean, 
gure hizkeraren historia bizia 
diren herriko adinekoei. 85 elka-
rrizketatu, hain zuzen. Interne-
ten www.ahotsak.com/arrasate 
webgunean ikusgai daude elka-
rrizketok. 135 dira jasotakoak, 
baina horietatik 50 bat duela 20 

urte ingurukoak dira. Gainera, 
oraindik internetera igo ez diren 
beste lau elkarrizketa ere egin 
dira. Izan ere, Ahotsak proiek-
tua 2012an amaitzea zen hasie-
rako asmoa. 

Esker ona emateko eguna 
Eguaztenean, apirilak 13, omenal-
dia egingo diote Arrasateko Aho-
tsak proiektuan parte hartu dute-
nei. Egitasmoa aurkezteko balio 
izango du, baina ekitaldiaren hel-
buru nagusia da, Jose Felix Diaz 
de Tuesta Udaleko euskara tekni-
kariaren arabera, elkarrizketatuei 

esker ona ematea: "Eskertuko zaie 
bere garaian baiezkoa emateagatik 
eta euren testigantza utzi digute-
lako". Horretarako elkarrizketaren 
grabazioa ekitaldian bertan eman-
go diete bertara agertzen diren 
protagonistei –edo euren senideei– 
eta horrekin batera, diploma bat. 
Ekitaldia Kulturateko areto nagu-
sian izango da, 18:30ean. 

85 gonbidapen bidali ditu 
–guztiak 75 urtetik gorakoak dira– 
Udalak baina gehienek ez dute 
erantzun: "Badihardugukoekin 
egon gara eta azaldu digute bes-
te herri batzuetan egin direnean 

erantzun ez duten asko agertu 
izan direla; beraz, gehienak Kul-
turaten izatea espero dugu", azal-
du du Diaz de Tuestak.

Arrasateko Ahotsak proiektuan 
parte hartu dutenei omenaldia, etzi

herriko euskara eta ahozko ondarea mantentzea du helburu ekimenak

eguazteneko omenaldian grabazioa eta diploma emango diete hizlariei

datua

Udalak 85 gonbidapen 
bidali ditu. Askok ez dute 
erantzun baina beste 
herrietan egin direnean 
gertatu izan da erantzun ez 
duten gonbidatu asko 
agertu dela. Beraz, gehienak 
agertzea espero du Udalak. 

85
gonbidapen bidali dira

"Gehiago ere 
esan nezakeen" 

Eguazteneko omenaldian 
egongo denetako bat da 
Soledad Abarrategi. 79 
urte ditu eta Karmen 
ahizparekin –86 
urtekoa–batera joango da. 
Udaletik gutuna jaso zuten 
etziko omenaldira joateko 
gonbidapenaz: "Joango 
gara, gure aldetik behar 
den guztia jarriko dugu", 
dio Sole-k. Elkarrizketan 
"gustura" aritu zen: "Ondo 
egon zen, baina gehiago 
ere esan nezakeen. 
Hurrengo egunean hainbat 
kontuz akordatu nintzen. 
Grabazioa gustu handiz 
hartuko dut, bai horixe". 

j.b.  |  arrasate

Azken urteetako ohiturari jarrai-
tuz, gazte txokoek eskaintza bere-
zia prestatu dute Aste Santuko 
oporretarako. Pazko asterako 
prestatu dute egitaraua, 12 eta 17 
urte arteko gaztetxokeroak opo-
rretan daudela aprobetxatuz. Hau 
da, apirilaren 26tik 30era bitartean 
ez dute aspertzeko astirik izango. 
Gainera, aurtengo ekintzek San 
Andres auzoko jaiekin egingo 
dute bat eta azken bi egunetako 
–hilaren 29a eta 30a– ekintzak 
San Andresko gazte txokoan egin-
go dira. Hala, auzoko jaiak giro-
tu gura dituzte. Halaxe azaldu du 
Lander Juaristi Txatxilipurdiko 

dinamizatzaileak: "Jaiak hilaren 
30ean hasten dira, baina gu egun 
bat aurreratuko gara, egubakoi-
tza dela aprobetxatuz, jaien hasie-
ra berotzeko". 

askotariko ekintzak 
Apirilaren 26an ginkana erraldoia 
egingo dute Monterronen (17:00). 
Ez da lehen aldia; horrek gazte-
txoen gustukoa dela erakusten 
du: sei laguneko taldetan hainbat 
froga egingo dituzte eta horiek 
guztiak modu egokian gainditzen 
azkarrena den taldea izango da 
txapeldun. Herriko hiru gazte 
txokoetan edo Gazte bulegoan 
eman behar da izena. Hilaren 

27an, zaldian ibiltzeko irteera 
egingo dute eta hilaren 28an, 
berriz, bizikleta irteera. Bi ekin-
tza horiek nola gauzatu zehazte-
ko datozen egunetan elkartuko 
dira, nola ez, gazte txokoetan. 

Eta San Andresko jaien barruan, 
hilaren 29an bazkaria eta disko 
festa –13:00etatik aurrera– egingo 
dute. Bazkarirako txartelak bi 
eurotan jarriko dituzte salgai 
Azkenik, apirilaren 30ean, patata 
tortilla lehiaketa egingo dute, 
11:00etan hasita. Antolakuntzak 
patatak, arrautzak eta olioa jarri-
ko dute; osagai sekretuak gazte-
txokeroek jarri beharko dituzte. 
Irabazleendako saria egongo da.

Iaz moduan, zaldian ibiltzeko irteera egingo dute gazte txokoetakoek apirilaren 27an.  |   goiena

Aste Santu osteko pazko astean ere ez da 
aspertzeko astirik izango gazte txokoetan 
apirilaren 26tik 30era egunero ekintza ezberdinak antolatu dituzte

Bedoña Batu elkarteak ortu 
ekologikoa zer den, etxean 
konposta nola egiten den edo 
ortuan izaten diren gaixota-
sunei nola aurre egin daitekeen 
irakatsiko du apirilaren 16an, 
9:30etik 13:00etara, Bedoñako 
eskola-etxean antolatu duen 
ikastaroan. Izena eman behar 
da hilaren 13a baino lehen, 
688 88 79 09ra deituta. Auzo-
koak ez direnendako, sei 
euro.  

Ortu ekologikoak 
hizpide hilaren 16an, 
Bedoña Baturi esker

AKE tenis elkarteak padel 
ikastaroa antolatu da apirila 
eta ekaina bitartean, Musa-
kolako kiroldegian. Saioak 
martitzenetan izango dira, bi 
multzotan banatuta:  hasibe-
rriak 17:00etatik eta 18:00eta-
ra, eta euren jokoa hobetzea 
gura dutenek, berriz, 18:00e-
tatik 19:00etara. Izena emate-
ko edota informazio gehiago-
rako 660 436 429 telefono 
zenbakira deitu behar da. 

Padel ikastaroa 
ekainera arte, AKE 
elkartearen eskutik

j.b.  |  arrasate

Nerabezaroa ez da garai erraza 
izaten. Ez nerabearendako eta 
ez ezta gurasoendako ere. Bada, 
Udaleko Prebentzio zerbitzuak 
ikastaroa antolatu du 12 eta 18 
urte arteko nerabeak dituzten 
gurasoei begira. 

Lau saio izango ditu ikas-
taroak: maiatzaren 5ean, 12an, 
19an eta 26an, hain zuzen. Ikas-
taroko saio guztiak Kulturate-
ko Loramendi gelan izango dira, 
18:00etatik 20:00etara.  

BaZ edo Gizarte zerbitzuetan
Izena eman gura duten gura-
soendako egubakoitza, apirilak 
15, da azken eguna, eta izene-
mate orria beteta entregatu 
beharko dute Udaleko Gizarte 
Zerbitzuen Sailan edo Biztan-
leen Arreta Zerbitzuan. Agipad 

elkarteko psikologoak egingo 
ditu moderatzaile lanak, izan 
ere, ikastaroaren antolatzaileek 
gura dute ekimena parte-har-
tzailea izatea. Hau  da, gurasoak 
entzule soil izatea baino nahia-
go dute euren esperientzia 
kontatzea. 

Lehen saioan protagonisten 
gainean egingo dute berba, 
hau da, nerabeen gainean. 
Bigarrenean, berriz, seme-a-
labak hezterako orduan biko-
tearen artean adostasuna nola 
lor daitekeen –akordioa posi-
ble bada, behintzat– aztertu-
ko dute. Maiatzaren 19ko 
saioan, ordea, nerabeei ezarri 
beharreko arauak eta mugak 
izango dituzte hizpide eta 
azken saioan, nerabeen gaue-
ko irteeren gainean egingo 
dute berba. 

Nerabeen gurasoendako 
ikastaroa antolatu dute
lau saio: maiatzaren 5, 12, 19 eta 26an; izena 
eman behar da apirilaren 15a baino lehen
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jardun

Jarduneko Txapligu taldeko 
(asteburuko aisialdia taldea) 43 
neska-mutiko eta hiru begirale 
Gasteizko Buesa Arena pabiloian 
izan ziren apirilaren 3an, Caja 
Laboral eta Estudiantes taldeen 
arteko partiduan. Gasteiztarrak 
erraz nagusitu ziren (89-66) eta 
Jardunekoek Aker maskotarekin 
ospatu zuten partidu amaieran.

Jarduneko
gaztetxoak
Baskonia
animatzen

E.m.  |  bergara

Udaren atarian, ekaineko bigarren 
aste bukaeran iritsiko dira Men-
dekoste jaiak aurten. Ekainaren 
10etik 14ra bitartean ospatuko 
dira Pazkoak eta Udaleko Jai 
batzordea hasi da dagoeneko 
prestaketa lanetan. Horrela, bihar, 
martitzena, egitaraua zehazten 

joateko asmoz, pare bat kontu 
izango dituzte aztergai kultura 
etxean: alde batetik, sukaldaritza 
lehiaketa antolatzeko beste bile-
ra bat egingo dute Errotalde jau-
regian, 20:00etan hasita. Berga-
rako elkarte guztiak animatzen 
dituzte aipatutako bileran parte 
hartzera. 

Goitibehera proba 
Bestalde, iazko jaietan goitibehe-
ra txapelketa jokatu zen San 
Martzialen, eta, orduan izandako 
harrera ona dela eta, aurten biga-
rren ekitaldia antolatzea da udal 
arduradunen asmoa. Besteak 
beste, laguntzaile bila dabil Uda-
la, joan den urteko ekitaldian 
laguntzaile falta izan zelako hutsu-
neetako bat. Gaiarekin interesa-
tutakoei dei egiten diete biharko 
bilerara. Kultura etxean izango 
da, 18:30ean.

Jaietako sukaldaritza eta goitibehera 
lehiaketak antolatzeko bilerak bihar

E.m.  |  bergara

Apirilean Musika egitaraua-
rekin jarraituz, gaur, astelehe-
na, Patxi Montero irakaslea-
rekin eskutik Europako dan-
tzak jorratzeko aukera izango 
da Musika Eskolan, 16:45etik 
17:30era. Jarraian, musika 
tresnak ezagutzeko saioa izan-
go da eta 18:00etan Flash Bach 
taldearen emanaldia Santa 
Marinan.

Bihar, martitzena, Aitor 
Oleak Organoa eta bere izae-
ra hitzaldia egingo du Santa 
Marinan, 18:00etan, eta eguaz-
tenean Musika Eskolako 
organo ikasleen entzunaldia, 
ordu eta toki berean. Egue-
nean, Patxi Monterok beste 
dantza saio bat gidatuko du 
Musika Eskolan, 16:45ean. 
Era berean, ikasleen emanal-
diak izango dira Zabalotegin 
bihar 18:00etan eta eguenean 
19:00etan eta Musika Eskolan 
gaur eta etzi, 18:30ean. Egue-
nean, hilaren 14an, Jakoba 
Errekondok eta Asier Galdo-
sek hitzaldia izango dute 
udaletxean, 19:00etan: Euskal 
Herriko paisaiaren historia. 
Baserriaren garrantzia gure 
ingurunean.  

Apirilean 
Musika: 
hainbat 
ekitaldi gaurtik

Edu mENdIbIl  |  bergara

Erramu-zapatuko bazkarirako 
txartelak salgai daude Deporren, 
Bulebarren, Frontoiko tabernan 
eta Euxebion. Herri bazkaria 

Udal Pilotalekuan izango da 
zapatuan, apirilaren 16an, 
14:30ean. Prezioa 16 euro da, 12 
euro 16 urtetik beherakoendako, 
eta ondoko menua izango dute 

frontoian batutakoek: sarrera-
koak, tripotxa, bildotsa entsala-
darekin, postrea eta kafea. 

Antolatzaileek esandakoaren 
arabera, 400 lagun inguru batzea 

da asmoa. Salmenta ondo doa 
eta txartela lehenbailehen hartzea 
gomendatzen dute. Egubakoitza 
izango da horretarako azken 
eguna eta soberan geratzen dire-
nak zapatu goizean salgai jarri-
ko dituzte Udal Pilotalekuko 
sarreran. Hirugarren urtez egin-
go dute Erramu-zapatuko herri 
bazkaria Udal Pilotalekuan.

Aurreko urteetan bezala, 
Udalak mahoiz janzteko gonbi-
dapena egin die herritarrei.

Puntako bertsolariak 
bezperan 
Erramu-zapatuaren bezperan, 
hilaren 15ean, puntako bertso-
lariekin jaialdia izango da Udal 
Pilotalekuan bertan. Andoni 
Egañak, Aitor Sarriegik, Jexux 
Mari Irazuk, Onintza Enbeitak 
eta Odei Barrosok jardungo 
dute. Gai-jartzailea Irati Agi-
rreazaldegi elgoibartarra izan-
go da eta jaialdia 22:30ean. Udal 
Pilotalekuko leihatila ordubete 
lehenago zabalduko dute. Sarre-
rak bost eurotan jarriko dituz-
te salgai.

Bestalde, Erramu-zapatuan 
ohiko trafiko aldaketak eragin-
go ditu feriak. Hori dela eta, 
zapatuan autoa ahalik eta gutxien 
erabiltzea eta egun horretarako 
espresuki jarritako arauak bete-
tzea eskatu du Udaltzaingoak. 
Feria 09:30ean zabalduko dute 
eta arratsaldera arte ekitaldiak 
izango dira, herri erdian nagu-
siki. Arratsaldean umeendako 
zezentxoak egongo dira Semina-
rioan.

Erramu-zapatuan, herri 
bazkaria Udal Pilotalekuan

Argazkian, iazko herri bazkariko irudi bat.  |   goiena

bazkarirako txartelak salgai daude ohiko tokietan; 
antolatzaileek 400 lagun batzea espero dute

San Joxepe erretiratuen elkar-
teak Andaluziara, Cadizera 
bidaia antolatu du irailerako.  
Cadiz hiriburua eta inguruko 
herri zuriak ezagutzeko irtee-
ra egingo dute irailean, hilaren 
19tik 26ra.Izenematea apirila-
ren 11tik maiatzaren 31ra 
bitartean egin ahal izango da 
erretiratuen elkartean. 

San Joxepekoek 
irailean Cadizera 
bidaia egingo dute

Aintzane Oiarbide Bergara-
ko EAJko zerrendaburuare-
kin batera, gainerako hau-
tagaiak aurkeztuko dituzte 
bihar, martitzena, 19:00etan. 
Ekitaldia Bergarako Batzo-
kian izango da eta bertan 
parte hartuko du Gipuzku 
Buru Batzarreko presidente 
Joseba Egibarrek.

Bergarako EAJren 
zerrenda aurkeztuko 
dute bihar Batzokian
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Iragarkia jarri nahi baduzu, deitu 943 25 05 05 zenbakira.

NeGOziOa 
badaukazu, 
baiNa iNOrk 
ez badaki? 

Eman ezagutzera zure negozioa 
Debagoieneko gidetan.

Edu mENdIbIl  |  bergara

Carlos Rilova (Donostia, 1968) 
eta Xabier Alberdi (Zarautz, 1969) 
historialariek Andres de Mada-
riaga bergarar ospetsuaren gai-
neko hitzaldia egin zuten eguaz-
tenean udaletxean. Seminarioko 
elizako ikerketa historiko-arkeo-
logikoan jardun dute biek 2009ko 
uda ezkero. Andres de Madaria-
gak finantzatu zuen aipatutako 
eliza XVII. mendean, eta, indus-
keta lanak egiteaz gain, hilobia-
ren bi estalki eder berreskuratu 
eta zaharberritu dituzte Alberdik 
eta Rilovak. Era berean, aurki-
tutako gorpuen azterketa antro-
pologikoa eta artxibo ikerketa 
sakona burutu dute azken urte 
eta erdian.
Zelako garrantzia izan zuen Andres 
de madariagak XVII. mendeko poli-
tikan eta ekonomian?
Garrantzi benetan erabakigarria. 
Kontuan izan behar da Limako 
Kontu Auzitegiko buru moduan 
Potosiko meatzeetan ateratzen 
zen zilarra kontrolatzen zuela. 
Zilar hori zen garai hartako abe-
rastasun eta botere iturri nagu-
sia. Zilar hark ahalbidetzen zuen 
Europako estatuen nagusitasuna 
edo porrota; beraz, hori guztia 
Madariagaren eskuetan zegoen.
Nola iritsi zen Calatravako Zaldun 
eta Peruko Kontuen Auzitegiko 
kontatzaile nagusi izatera?
Limako merkatari garrantzitsue-
netako bat zela, 1673an Limako 
merkatarien Kontsulatuko ordez-
kari moduan joan zen Madrilera 
Carlos II.a erregearekin akordio 
ekonomiko bat sinatzera. Ez zuen 
bidaia hura alferrik galdu Mada-
riagak; garai hartan Espainia 
Frantziaren aurka ari zen gerran 
eta Ogasuna diru premian zegoen 
gudarien soldatak ordaintzeko. 
Madariagak urrezko 10.000 ezku-
tuko dohaintza egin zion erre-
geari. Ordainetan, erregeak Lima-
ko Kontu Auzitegiko kontulari 
nagusi izendatu zuen. Ekonomia-

ren eta politikaren ikuspegitik 
gailurrera iritsita, sozialki ere 
berretsi egin nahi izan zuen bere 
goreneko maila eta Calatravako 
Zaldun izendatua izateko beha-
rrezko gestioak hasi zituen berriz 
Limara bueltatu aurretik.
Haren biografiatik zer nabarmen-
duko zenukete?
Esandakoak nahiko nabarmen-
tzekoak dira, baina, agian, Mada-
riaga euskal historiaren eredu 
ederra dela esan dezakegu: nahiz 
eta munduko historia ulertzeko 
haren ekarpena oso garrantzitsua 
izan, orain gutxi arte ez genuen 
Madariagari buruz ia ezer eza-
gutzen. Gertakari hau orokorra 

da euskal historiaren ezagutzari 
dagokionez. Euskaldunok mun-
duari egindako ekarpenak –horie-
tako asko benetan erabakigarriak 
gertatu direnak– ez dira ezagu-
nak.
Noiztik ezagutzen duzue madaria-
garen historia?
Ikerlana egiten ari ginela eza-
gutu ahal izan dugu. Gehien 
inpresionatzen gaituena, agian, 
XVI, XVII eta XVIII. mendee-
tako euskaldunek zuten ekono-
mia eta politika gaitasun ika-
ragarria da. XVII. mende bukae-
r a n  i n d a r r e a n  j a r r i  z e n 
Europako estatuen arteko ore-
ka politikaren, mende oso batez 

indarrean egon zen oreka poli-
tikoaren, eragile nagusienetako 
bat izan zen Andres de Mada-
riaga bergararra. Oreka poli-
tika haren lehenengo emaitza 
Frantziako Luis XIV.aren, Eguz-
ki erregearen, egitasmoen porro-
ta izan zen, besteak beste.
madariagaren azken urteei buruz 
ezer gutxi dakigu, ala?
Dakiguna da osasunez sendo 
zegoela, bere lanean buru-be-
larri ari zela, eta 71 urterekin 
bat-batean hil zela. Madariaga-
ren heriotzaren arrazoia ez 
dakigu; ezta Ameriketan zituen 
ondasunekin zer gertatu zen 
ere. Haren ondorengo zuzenak, 

alaba eta emaztea, hura baino 
lehenago hil ziren, eta horrela 
galdu zen ondasun haien jarrai-
pena.
Zein izan zen madariagaren ekarpen 
nagusia, zuen ustez?
Agian, ekarpen nagusiena Ber-
garan eraiki zuen Jesuiten Esko-
lako eliza-mausoleo ederra da. 
Eliza hark 50 urte zeramatzan 
eraiki ezinik, beti diru eskasia-
rekin, eta Madariagaren dohain-
tzari esker lauzpabost urteren 
buruan amaitu ahal izan zuten, 
1678rako. Jesuiten Eskolako diru 
arazoak betiko konponduta gera-
tu ziren, eta, ondorioz, prestigio 
handiko irakaskuntza garrantzi-
tsu bilakatu zen. Ikastetxe hura 
izan zen Errege Seminarioaren 
hazia. Beraz, esan dezakegu Mada-
riaga izan zela gerora Seminarioak 
burututako ekarpen zientifiko 
funtsezkoak gauza zitezen hazia 
erein zuena.
Zeintzuk izan ziren Seminarioko 
eliza finantzatzeko arrazoiak eta 
zergatik kokatu zen eliza hantxe? 
Zein da elizaren berezitasun han-
diena?
Madariagak eliza-mausoleo bat 
sortu zuen jesuiten elizan. Mau-
soleo izaera nabarmena da bene-
tan; izan ere, jesuiten elizetan 
ohikoa denaren aurka, elizaren 
erdi-erdian kokatu zuten Mada-
riagaren hilobia. Bergarako jesui-
ten elizaren antzerako oso adi-
bide gutxi dira munduan; benetan 
artelan bakarra eta aparta da. 
Eliza-mausoleo hau eraikitzearen 
arrazoi nagusia izan zen ohorea 
eta prestigioarekin zuen zeriku-
sia. Madariagaren oroipena oho-
ratzeko eta prestigiatzeko eraiki 
zuten.
madariagaren mausoleoan zer aur-
kitu duzue?
Aurkikuntza ikusgarriena hilo-
biaren estalki ederra da; harlau-
zez eraikitako artelan ikusgarria, 
Madariagaren armarri eta guzti. 
Azaldu ez dena haren gorpua da. 
Hau da, Madariaga bera ez zuten 
hemen lurperatu. Are gehiago, 
hilobi hori erabiltzeko eskubide 
ohoragarriari Bergarako senitar-
tekoek ere uko egin zioten, On 
Andresen oroimena ez nahasteko
-edo. Ondorioz, benetako zenota-
fio bilakatu zen, erabilgarria ez 
den hilobi ohoragarri. Era berean, 
zera aurkitu dugu: Madariagaren 
historiarako funtsezko biografia, 
Laskurainek XIX. mendean erai-
kitako lurzoru ederra, jesuiten 
komunitateko ehorzketa metodo 
berritzaileak, Erdi Aroan Berga-
rak zituen ezaugarriei buruzko 
datu berriak...

Carlos Rilova eta Xabier Alberdi, eguaztenean udaletxean ateratako argazkian.  |  e.m.

Xabier alberdi eta Carlos rilova | Historian doktoreak

"Mende bateko oreka politikoaren 
eragile nagusia izan zen Madariaga"

seminarioko indusketa-arkeologikoan jardun dute alberdik eta rilovak

Perun, Kontuen auzitegiko kontatzaile nagusia izan zen andres de madariaga

"madariagaren alaba 
eta emaztea lehenago 
hil zirenez, ondasunen 
arrastoa galdu da"

"Haren dohaintzari 
esker 1678an amaitu 
zuten jesuiten eliza 
Seminarioan"

"Seminarioko  ekar- 
pen zientifikoendako 
lehen  hazia  erein  
zuen madariagak"
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MIrEIA bIkuñA  |  oñati

San Martin auzoko 4. eta 5. zen-
bakietan egiten diharduten babes 
ofizialeko etxeen zozketarako 
baldintzak onartu zituzten mar-
txoko osoko bilkuran. Guztira, 
30 etxe egiten dabiltza, eta horie-
tatik 26 zozketatuko dituzte. Gai-
nerako lau etxeak desjabetu egin 
dituzten pertsonendako izango 
dira; alegia, emergentzietarako 
erabiliko ditu Udalak. Lau etxe-
bizitza horiek dira San Martin 
auzoko 4. zenbakiko 2-A, 2-B, 2-C 
eta 2-D. 

Zozketa bidez egokituko 
dituzten babes ofizialeko etxe 
guztiek hiru logela dituzte; 
elbarriendako biak izan ezik. 
Gainera, garajeak eta etxebizi-
tzei lotutako trastelekuak egin-
go dituzte.

Horiek etxearekin batera 
erosi beharko dituzte eskatzai-
leek.

Lau kupo 
Zozketa egiteko prozeduran ez 
dago aldaketarik, aurretik egin-
dako beste batzuekin alderatuz 
gero. Lau kupo berezituko dituz-
te: lehen kupoan, mugikortasun 
urria eta iraunkorra dutenak 
sartuko dira, eta horien artean 
bi etxe zozketatuko dituzte; biga-
rren kupoan, familia ugariak 
sartzen dira. Eskatzaileen artean 
beste bi etxe banatuko dituzte. 

Etxebideren zerrendan lau 
urte baino gehiagoko antzina-
tasuna dutenak hirugarren 
kupoan sartuko dira. Bi etxe-
bizitza zozketatuko dituzte; 
azkenik, gainerako 20 etxeak 

kupo orokorrean sartuko dituz-
te. Hasierako hiru kupoetako 
etxeren bat libre geratzen bada, 
kupo orokorrean zozketatuko 
dute. Etxe guztiak adjudikatu 
ondoren, erreserba-zerrenda 
egingo dute.

Uko egindakoei, zigorra
Etxea egokitu arren uko egiten 
duten eskatzaileak zigortu egin-
go dituzte. Behar besteko arra-
zoi barik uko egiten dutenak 
Oñatiko Udalak antola ditzakeen 
edozein motatako babes publi-
koko etxeen zozketatik kanpo 
geratuko dira hiru urtean. Aldiz, 
uko egiten badiote arrazoi eko-
nomikoengatik, zigorra urte-
beterako izango da.

Baldintzak ikusgai daude 
alegazioak egin ahal izateko.

San Martingo babes ofizialeko 
etxeen baldintzak onartu dituzte

26 etxebizitza zozketatuko dituzte san Martin auzoko 4. eta 5. zenbakietan

lau etxe gordeko dituzte desjabetu egin dituzten pertsonendako

San Martin auzoko etxe guztiak bukatu barik daude.  |   Mireia bikuña

elkar hezi

Elkar Heziko ikasleak Holandan 
egon dira. Elkar-trukearen 
itzulerako bidaia egin zuten 
martxoaren 27tik apirilaren 3ra 
arte Goirleko ikasleekin. Askotariko 
ekintzak egin zituzten, bai eskola 
barruan, eta baita kanpoan ere: 
hango sukaldaritzaren gaineko 
tailerra, arrauna kanaletan, 
Zeeland-era irteera...

Elkar Hezikoen 
elkar-trukea 
Holandako 
Goirle 
herriarekin

M.b.  |  oñati

Maitatu, ikasi, ari...euskalari 
leloarekin helduko da hilaren 
14an Korrika Oñatira. Motorrak 
berotzen hasteko hainbat eki-
taldi egin dituzte dagoeneko, 
eta egingo dituzte asteon. 

Hori horrela, etzi, eguazte-
na, Korrika Txikia egingo dute. 
14:30ean elkartuko dira ikaste-
txeetako neska-mutikoak. 
Foruen plazan hasiko dute ibil-
bidea, eta gero: Kale Barria, 
Etxaluze, Santa Marina, Bakar-

dadeko Ama kalea, Maiatzaren 
Bata plaza eta Foruen plaza.

Ondoren, 17:30ean, Korrika 
ekitaldia bera egingo dute. Bes-
teak beste, Makalena, Pago-Uso 
eta Olaitturri elkarteek txoko-
latea banatuko dute. Era berean, 
herriko kaleak girotzeko, Oñatz 
dantza taldekoek kalejira egin-
go dute trikitilarien laguntza-
rekin. Eta ospakizuna bukatze-
ko, amaiera ekitaldia egingo 
dute plazan: dantza saioa egin-
go dute. 

Udanatik sartuko da 
Korrikaren tropel koloretsua 
egubakoitzean, hilaren 14an, hel-
duko da Oñatira. Oñatiarrek lehen 
lekukoa hartuko dute Udanan, 
09:20ean. Olakuatik sartuko dira 
herrian. Erdiko kaleak zeharka-
tu ondoren –plazara helduko dira 
10:20an–, Kale Zaharrean behera 
egingo dute korrikalariek. Mada-
lenatik Arrasaterako bidea har-
tuko dute Zubillaga zeharkatuta. 
Handik Elorregi aldera egingo 
dute.

Korrika Txikia egingo dute etzi herriko kaleetan O H A R R A K

hitzaLdia
Errekalde Herri Eskolak anto-
latuta hitzaldia egingo du Iña-
ki Perurenak bihar, hilak 12, 
eskolako aretoan, 17:00etan. 
Iñaki Perurena, mila aurpegi 
gizon bat delako hitzaldia egin-
go du.

ipUin kontaketa
Liburuaren Eguna ospatzeko 
ingelesezko ipuin kontaketa 
egingo dute bihar haur liburu-
tegian, 18:00etan. 7-9 urte arte-
ko neska-mutikoendako dira 

My granny went to the market 
eta We all went in a safari kon-
taketak. 

posta bidezko botoa
Maiatzaren 22an botoa eman 
ezin dutenek batzokian egin 
ahal dituzte tramiteak. Aste-
lehenetik egubakoitzera egongo 
dira, 18:00etatik 20:00etara, pos-
ta bidezko botoa ematen lagun-
tzeko. Informazio gehiago gura 
dutenek 943 78 01 17 telefonora 
dei dezakete edo batzokitik 
pasa.
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m. AltubE  |  eskoriatza/aretxabaleta

Korrika 17 abian da eguena ezke-
ro, eta, astean, hilaren 14an, iri-
tsiko da gurera, eguerdi partean. 
Hori ospatzeko lanean dabiltza 

herrietako Korrika Batzordeak, 
eta ekitaldiak antolatu dituzte 
eguenerako: Aretxabaletan, Korri-
ka Txikia; eta Eskoriatzan, jai 
giroko ekitaldiak arratsaldean. 

Aretxabaletan, Korrika Txikia
Lekukoa iritsi aurretik, 11:00etan, 
herriko umeen txanda izango da 
eta Korrika Txikia egingo dute. 
Hona ibilbidea: Pausoka haur 

eskola; Andramari auzunea; Basa-
beazpi ikastola; Durana kalea; 
Herriko Plaza; Errekabarren 
kalea; Loramendi kalea; Araba 
ibilbidea; eta plazan bukaera. 
Gero bazkaltzera joango dira 
eguerdian iritsiko den lekukoari 
itxoiteko. Aramaiotik bueltan 
etorriko da Korrika (13:30) eta 
herria zeharkatu ondoren Esko-
riatzarantz joko du.

Eskoriatzako ekitaldiak
Eskoriatzan ez dute egingo Korri-
ka Txikirik baina ekitaldi mordoa 
antolatu dituzte. Lekukoa iritsi 
aurretik (12:00) salda eskainiko 
dute plazan, eta materiala saldu. 
13:45ak inguruan iritsiko da Korri-
ka eta ume, heldu eta nagusi, 
guztiek dute lagun egitera irte-
teko deia. 

Arratsaldean jai giroak jarrai-
tuko du: buruhandiak kalean 
(16:30); musika plazan, Jon Urbie-
ta disko jartzailearekin; txokola-
te beroa (18:00) –edalontzia nor-
berak eroan dezala–; eta kantuan 
eginez pintxo-poteoa (19:00). 

Egubakoitzean, hilak 15, oste-
ra, Euskarazetamol antzezlana 
ikusteko aukera izango da uni-
bertsitateko aretoan (22:30). 

Autobusa Donostiara joateko 
Korrikak domekan, hilak 17, 
bukatuko du ibilbidea Donostian, 
eta jai handia egingo dute. Hara 
joan gura dutenendako autobusa 
antolatu dute Debagoienean. Ize-
na eman gura dutenek Inkernu 
eta Aldatz tabernetara jo dezate-
la Eskoriatzan eta Loramendi 
Elkartera Aretxabaletan. Azken 
eguna martitzena, hilaren 12a, 
da eta prezioa, 8 euro.

Korrika Txikia eta 
ekitaldi mordoa eguenean 
eskoriatzan ez dute korrika txikirik egingo, baina 
buruhandiak, disko-jartzailea eta kantuak izango dira

Korrikaren lekukoa Eskoriatzatik pasatzen orain dela bi urte.  |   Goiena

O H A R R A K

ArAnTzAzurA joATEKo 
izEnEmATEA
Zapatuan, hilak 16, Elizbarrutiak 
antolatuta egingo duten Aran-
tzazuko igoerara autobusean 
joan gura duten aretxabaletarrek 
izena eman behar dute sakris-
tian (12 euro). Azken eguna, 
eguaztena.

osoKo bilKurA gAur
Ezohiko osoko bilkura egingo 
du udalbatzak gaur (18:00), tartean 
bake epailea proposatzeko.

oToiTz sAioA bihAr
Agustindarren monasterioan 
egingo dute otoitz saioa bihar, 
martitzena (19:00).

m.A.  |  aretxabaleta

Udalak eta Bizikasik elikagaien 
manipulatzaile txartela esku-
ratzeko ikastaroa antolatu dute 
apirilaren 28an eta 29an egite-
ko. Langabeei eta herriko komer-
tzio eta ostalaritza zerbitzue-
tako langileei zuzenduta dago 
eta oraindik lekua daukate. 
Izena emateko Udaleko Enple-
gu Sailera bideratu behar dira 
eskaerak (20 euro); azken egu-
na: apirilak 18.

homologatutako ziurtagiria 
Etorkizunean txartel hori behar 
izango dutela uste duten lagu-
nei dago zuzendua ikastaroa, 

eta bi talde egingo dituzte: 
langabeena (goizean, 10:00
-13:00) eta komertzio eta osta-
laritza zerbitzuetako langilee-
na (arratsaldean, 14:00-17:00). 
Talde bakoitzean 20 lagunen-
dako lekua daukate, eta orain-
dik bete barik daude biak.

Hainbat kontu landuko 
dituzte, hala nola oinarrizko 
kontzeptuak; garbitasuna; 
infekzioak eta elikagaietatik 
datozen intoxikazioak; tresne-
ria erabiltzeko arauak; pre-
bentzioaren garrantzia; elika-
gaiak kontserbatzeko erak; 
eta homologatutako ziurtagi-
ria.

Oraindik lekua dago elikagaien 
manipulatzaile ikastarorako

EsKoriATzA-ArETxAbAlETA ArETxAbAlETA

m.a.

Apirilaren 3an egindako aire 
zabaleko margo lehiaketako lanak 
ikusgai daude Ibarraundi museoan, 
egubakoitza arte –astelehenetik 
egubakoitzera 09:00-14:00 eta 
17:00-19:00–. Helduen mailan 16 
margolari izan ziren eta gazteen 
artean hamar, gehienak 
eskoriatzarrak; horien guztien 
lanak daude ikusgai.

Hilaren 15a 
arte daude 
margolanak 
ikusgai

m.A.  |  aretxabaleta

Deba ibaiaren beste aldean, 
Txarapeako etxeen azpiko 
aldean, pasealekua egokitzen 
hasi dira. Udalaren aspaldiko 
asmoa da kiroldegian hasi eta 
Lausittaraino joango den 
pasealekua egitea ibaiaren 
beste aldean, eta dagoeneko 
hasi dira lanok.

Kiroldegitik iturrizar plazara
Lehen ere bazegoen pasealeku 
txiki bat Belorrieta auzunea-
ren parean, eta hori txukun-
tzen dabiltza orain hondeatze
-makinak. Hala, Loramendi 
kalean, Ibai Gain gastronomia 
elkarte parean, hasi eta Itu-
rrizar plazaraino egokituko 
dute pasealekua Deba ibaiaren 
ertzean. Oraingoz, lurrak ate-
ratzen dabiltza bertatik Brue-
sa enpresako langileak, eta 
gero, oinezkoendako paseale-
kua egokituko dute. Horiek 
guztiak egindakoan, Andra-
mari auzune parean dagoen 
zubia herritarrendako zabal-
duko dute, pasealeku berrira 
eta Txarapea ibilbidera jo 
dezaten bertatik.

Langileek ez dute zehaztu 
lanok zenbat iraungo duten, 
baina laster bukatuko dituz-
telakoan daude udal ordezka-
riak.

Ibai osteko 
pasealekua 
egokitzen hasi 
dira egunotan

EsKoriATzAArETxAbAlETA

Uhin elektromagnetikoen gainean jardungo du 
bihar Asier Agirre adituak Ibarraundi museoan
Elektromagnetismoa eta osasuna izeneko berbaldia eskainiko die 
bihar, hilak 12, Asier Agirre adituak herritarrei, Ibarraundin 
(19:00). Elektromagnetismo berbak zer esan gura duen, zelako 
eraginak dituzten uhinok, gure etxeetan erabiltzen ditugun 
tresnek (mikrouhinak, ordenagailu eramangarriak, wi-fiak...) 
sortzen dituzten eremuek osasunerako kalterik ote baduten eta 
beste hainbat konturen gainean jardungo du. Eremu horietatik 
babesteko aholkuren bat edo beste ere emango du.

O H A R R A K

gAzTE oporrAlDiETArAKo 
izEnEmATEA zAbAliK
Apirilaren 15a arte dute zabalik 
14 eta 17 urte artekoek gazte opo-
rraldietan izena emateko: Galizia, 
Menorca, Girona, Salamanca eta 
Euskal Herria. Gazteria Zerbi-
tzura jo, edo www.gipuzkoa.net/
oporraldi webgunera.



20 2011-04-10  |  astelehena  |  gOIENAherriak     |    antzuola, elgeta, aramaio, leintz gatzaga

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

"Sekula baino jende gehiago 
joan da bueltan odola eman 
ezinik", adierazi du Maria 
Asun Agirrek. Tentsio arazoak, 
ebakuntza baten zain egotea 
eta txertoren bat hartu berri 
izana dira odola eman ezinik 
geratzeko arrazoietako batzuk. 
Bada, eguenean 33 lagunek 
eman zuten odola. Hurrengo 
odol-ateratzeak azaroaren 22an 
egingo dituzte.

Mundumira 
Mundumirako batzordea ere 
eguenean batu zen. Kalkulatu-
ta daukate hiru orduko txandak 
antolatuz gero 92 lagun behar 
ko direla maiatzaren 28an eta 
29an. Oraingoz, herriko taber-

netan ipinitako izenemate 
orrietan 29 herritarrek eman 
dute izena.  

Asmoa zen egueneko batza-
rrean lantaldeak osatzen joatea, 
baina herritarren artean bes-
te deialdi bat egitea hobetsi 
dute. Egunotan herriko taber-
netan izenemate orri berriak 
ipiniko dituzte lan motak eta 
txandak zeintzuk diren azal-
duta. Herritarrei eskatzen zaie 
egoki datorkien txandan izena 
emateko. Bestalde, laster ipi-
niko dituzte salgai Mundumi-
rako kamisetak herriko hain-
bat saltokitan. 

Hurrengo Mundumira 
batzordea maiatzaren 5ean, 
eguena, egingo dute, 19:00etan. 
Udaletxean egingo dute.

33 lagunek eman dute 
odola eguenean egindako 
odol-ateratzeetan
Mundumirarako berriz ere herritar gehiago behar 
dira, zirkulazio eta garbiketa lanak egiteko 

Elgetar taldea eguenean odola ematen.  |  l.z.

elgeta

usOA AgIrrE  |  antzuola

Apirilaren 14an, eguena, goize-
ko 7:00etan iritsiko da euska-
raren aldeko Korrika Antzuo-
lara. Aurreko egunean, eguaz-
tenean, herriko eskolako 
neska-mutikoek egingo dute 
Korrika txikia. Errekaldetik 
irtengo dira 12:00etan eta ibil-
bide hau egingo dute: Errekal-
de, Antigua, Ondarre, Sagasti, 
Altzarte, Beheko auzoa, San 
Josepe, Kalebarren, herriko 
plaza eta eskolako patioan buka-
tuko da. 2 urtetik hasi eta 6. 
mailara arteko neska-mutikoek 
egingo dute korrika. Gela bakoi-
tzak kartel bat eramango du 
eta gelako ordezkariz ordezka-
ri pasako dute lekukoa. 

Bestalde, Korrika kultura-
laren barruan, bihar, martitze-
na, hitzaldia egongo da. Zer 
egin? izenburupean euskararen 

erabileraren inguruan jardun-
go du Emun euskara zerbitzue-
tako Larraitz Madinabeitiak. 
Torresoroan izango da hitzaldia, 
18:00etan. 

Eguenean, apirilak 14, goi-
zeko 7:00ak aldera iritsiko da 
Korrika 17 Antzuolara. Ordu 
horretan Altzarte parean egin-
go zaio harrera Korrikari eta 
herrian gora joango da, Des-
karga aldera. 

Ohiko osoko bilkura 
Etzi, eguaztena, ohiko osoko 
bilkura egingo da udaletxeko 
batzar-aretoan, 18:00etan. Bes-
teak beste, gai hauek landuko 
dituzte bilkuran: 2011ko udal 
aurrekontuak, lorezaintza kon-
tratua eta armarrirako ideia 
lehiaketarako deialdia. Mozio 
bat ere aurkeztuko da, Usur-
bilgo itunaren gainean.

Korrika Txikia egingo dute 
eguenean herrian zehar
herriko eskolako maila guztietako 
neska-mutikoek parte hartuko dute 

antzuOla

MIrArI AltubE  |  leintz gatzaga

Debagoienera zabaldu du Udalak 
Rosario kalean sei etxebizitza 
egiteko asmoaren berri. Herrita-
rren artean iragarri zuen lehe-
nengo, iaz, abendu inguruan, 
horiek eskuratzeko interesaturik 
egongo liratekeen jakiteko, eta 
orain, eskualdera zabaltzea era-
baki du.

Eraikuntza enpresa batekin 
adostuta eraikiko dituzte sei etxe-
bizitzok. Horietako hiru libreak 
izango dira: duplexak bi, ia 120 
metro koadrokoak; eta hiruga-
rrena,  90  metro koadroko 
etxea. 

Beste hirurak Udalak gestio-
natuko ditu eta tasatutako prezioa 
izango dute –150.000 eurotik 247.000 

eurora bitartean–: bat duplexa, 
103 metro koadrokoa; eta beste 
biak 70 metro koadroko etxeak. 
Hala ere, jakinarazi dute Gatza-
gako Udalak ez duela tasatutako 
etxeen araudirik eta prezioa 
mugatuko duela bakarrik, gai-
nerako balditzarik izan gabe.

Sei etxeek, gainera, 10 metro 
koadro inguruko trastelekua 
izango dute erdi-sotoan.

argibideak udaletxean 
Etxeotan interesatuta dauden 
debagoiendarrek Gatzagako uda-
letxera deitu beharko dute –943 
71 47 46– eta argibide gehiago 
jasoko dituzte. Ez dute jarri epe-
rik izena emateko.

Sei etxe eraiki gura dituzte herrian 
eta erosle bila dabiltza eskualdean
etxe horietako hiruk prezio tasatua izango dute 
eta gainerako hirurak libreak izango dira

leintz gatzaga

jOkIN bErEzIArtuA  |  araMaio

Euskal Herriaren historia miti-
koko kondaira ezezagunak Jaun 
Zuriaren Askazia liburuan jaso 
ditu Julen Arriolabengoak (Ara-
maio, 1960). Ahaztuta zeuden 
kontaerak hartu edo modu uler-
terrazean idatzi ditu, publiko 
zabalarendako. Alberdaniak ate-
ra du liburua: 130 orrialde ditu 
eta 15 eurotan jarri dute salgai.
Has gaitezen izenburutik. zergatik 
Jaun Zuriaren Askazia?
Egia da askazia [senidea, ahaidea]
hitza ez dela oso erabilia. Gabriel 
Arestik erabiltzen du Nire aitaren 
etxea defendatuko dut poema 
famatuan. Hitza bera poematik 
hartu nuen eta liburuak ildo kro-
nologiko bati heltzen dionez, 
historiaren hasieratik XVI. men-
dera arte, belaunaldiz belaunal-
di helarazi diren, istorio, ohitu-
ra eta kontakizunak islatu gura 
nituen. Argi neukan ideia hori 
izenburura ekarri behar nuela. 

Jaun Zuria da pertsonaia 
zentrala da eleberrian. Krono-
logian IX. edo X. mendean gera-
tzen da eta mitologiak edo his-

toriak –batzuetan lehenak eta 
beste batzuetan bigarrenak– dio 
Bizkaiko jaurgoaren lehendabi-
ziko jauna izan zela. Jaurgoaren 
instituzio politikoaren errefe-
rentea da, eta nik jauna ikusten 
dut antzinako garaien eta garai 
modernoen arteko zubi moduan 
ikusten dut. 
Historia mitikoa historia ezaguna 
bezain garrantzitsua izan daite-
keela diozu. zergatik?
Historia ezagutzeko kezka uni-
bertsala da, gizakiak aurretik 
gertatu dena jakiteko nahia izan 
du beti. Hori horrela zen XVI. 
mendean ere. Historia idazteko 
orduko baliabideak eta egungoak 
oso ezberdinak ziren eta ohikoa 
zen orduko datu historikoak janz-
teko eta edertzeko fikziozko kon-
takizunak txertatzea. Mitoak 
orduko gizartearen argazkiak 
dira eta horregatik ikuspegi miti-
koa kontuan hartu behar da, oso 
garrantzitsua da. 

Noski, egun historialariak oso 
zorrotzak izan behar dute. Orain 
historia idazteko informazioa 
egiaztatu egin behar da. 

kondaira ezezagunak direla diozu. 
Nola berreskuratu dituzu?
XVI. mendean kronika asko eta 
asko idatzi ziren. Hala ere, oso 
inprenta gutxi ikusi nituen eta 
inprenta asmatu aurretiko eskuiz-
kribu asko galdu egin dira. Eta 
mantendu diren gutxietan ikusten 
da nola kronika batek bestearen-
gandik edaten duen, elkarren 
osagarri direla. Historialarienda-
ko ez dira deigarriak, egiaztatu 
gabeko ipuin moduan ulertzen 
dira egungo ikuspegitik. Horre-
gatik dira ezezagunak, gutxietsiak 
eta baztertuak izan direlako. Hor-
txe zeuden; nik ezagutzera ema-
teko lana hartu dut. 
Norendako da liburua? 
Publiko zabalarendako da baina 
bereziki historiaren inguruko 
fikzioak eta kontuak gustuko 
dituenari dago zuzenduta. Histo-
ria mitikoa eta historia ezaguna 
elkarren osagarri dira, eta beraz, 
historian jantzia denak gehiago 
gozatuko du. Oinarri barik irakur 
daiteke, baina liburuak errazago 
harrapatuko du gure iragana 
ezagutzen duena.  

"Mitoak gizartearen argazkiak 
ziren, eta beraz, garrantzitsuak"

Julen Arriolabengoa kaleratu berri duen 'Jaun Zuriaren Askazia' liburuarekin.  |   julio calleja

gure iraganeko pasarte mitiko ahaztuak berreskuratu ditu liburu baten

"liburuak errazago harrapatuko du gure iragana ezagutzen duena", dio

Julen arriolabengoa | Idazlea 
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K I R O L A
OhOrezkO erregiOnala

mIrEIA bIkuñA  |  Bergara

Derbiak derbi dira beti. Partidu 
gogorrak eta tentsio handikoak, 
baina joko gutxirekin. Deskriba-
pen hori aproposa da Bergarak 
eta Mondrak zapatuan jokatu 
zuen norgehiagokari erreferentzia 
egiteko. Gogorra izan zen – Palen-
cia epaileak 11 txartel hori eta 
gorri bat erakutsi zituen–, eta 
tentsio handikoa. Batez ere, mar-
kagailuari dagokionean. Bergara 
izan zen gola egiteko gai izan zen 
talde bakarra, eta hura ere, azken 
minutuetan, 86.ean egin zuen 
Imanol Cabanillasek, korner erdi-
raketa errematatzerakoan. Hain 

justu ere, horixe izan zen parti-
duari emozioa eman zion bakarra: 
zein taldek irabaziko zuen jakitea. 
Azkenean hiru puntuak Bergaran 
geratu ziren.

Dena den, zapatuko derbiak 
beste irakurketa bat ere badu. 
Arrasatearrek oso haserre buka-
tu zuten partidua. Palencia epai-
learen erabakiek eragin zuzena 
izan zuten taldearengan: Iban 
Rodriguez entrenatzailea eta Ekain 
Garin jokalaria kaleratu egin 
zituen. Gainera, Mondra txartel 
askorekin zigortu zuen.

Epailearen lanak ez zuen era-
ginik izan azken emaitzan –Mon-
drak jaurtiketa bakarra egin zuen 
partidu osoan–; baina bai parti-
duaren garapenean. Lehen minu-
tutik zigortu zituen sarrerak 
txartelekin, eta partiduaren kon-
trola galdu zuen.

lehen zatian, gaizki...
Kronikaren sarreran esandako 
moduan joko gutxiko partidua 
izan zen. Bi taldetako jokalariak 

joan-etorrian ibili ziren zelaian, 
baloiaren kontrol barik. 

Harmailak lepo bete ziren, 
eguraldia lagun. Baina zaleek 
berehala hartu zioten itxura txa-
rra partiduari. Jokalarien artean 
mahoneroek irakurri zuten hobe-
to lehia. Eurek izan zituzten 
aukera gehien. Lehena 12. minu-
tuan. Korner erdiraketa baten 
ondoren, baloia jabe barik gera-
tu zen Anderren ate inguruan. 
Mondrako atzelariek urrundu 
zuten baloia.

39. minutuan Bergarako Bal-
tzategik izan zuen aukera. Uriar-
tek erdiratutako baloia jarrera 
txarrean errematatu zuen, gora. 
Hurrengo jokaldian Mondrako 
entrenatzailea kalera bota zuen 
epaileak.

...eta bigarrenean, ere bai 
Atsedenaren ondoren, partiduak 
itxura bera izan zuen: joko gutxi, 
bi taldeak bihotzarekin jokatzen, 
eta hartutako erabakiekin, epai-
lea protagonista. Bigarrenean 

ere bergararrak iritsi ziren erra-
zago Anderren atera: Arazkona-
gak eta Uriartek aukera bana 
izan zuten. Mondrak lehen jaur-
tiketa 69. minutuan egin zuen. 
Muruak indar gutxirekin jo zuen 
baloia. 

Arrasatearrak bat gutxiago-
rekin geratu zirenean, lerroak 
aurreratu zituen Bergarak. Atzean 
sartu zen Mondra. Asko estutu 
ondoren, 86. minutuan egin zuen 
gola. Arrasatearrek ez zuten erreak-
zionatzeko denborarik eduki.

Txartelak eta epailea nagusi 
Bergarak irabazitako derbian

Palencia epaileak 12 txartel erakutsi zituen: 11 hori eta bat gorria

Mahoneroan gola Imanol Cabanillasek egin zuen 86. minutuan

Bergarako jokalari Aitor Azpiazu (7) eta Julen Uriarte (9) baloia menderatu nahian. Harmailetako zaleak adi-adi jokaldian jarraitzen.  |   julIo Calleja

Oskar maiztegi 
Bergarako entrenatzaIlea

iban rOdriguez 
Mondrako entrenatzaIlea

"Kosta egin zaigu gola egitea, 
baina merezita irabazi dugula uste 
dut. Partidua ez da oso polita izan 
ikusleendako, baina derbiak derbi 
dira. Hamarrekin geratu direnean 
saiatu dira berdinketa 
mantentzen, baina ez dute lortu"

"Hasieratik ikusi dugu epaileak 
protagonista izan nahi zuela. 
Erabaki zorrotzak hartu ditu. Joko 
gutxi egin dugu bi taldeok. Bat 
gutxiagorekin geratu garenean, 
oso zail jarri zaigu derbia. 
Jokalariak minduta daude"

Bergara: Asier, Mikel, Ion, Iker, 
Andoni, Unai, Aitor (Beñat, 73. min.), 
Jokin (Oregi, 64. min.), Uriarte (Julen, 
91. min.), Markel , eta Iñigo (Imanol, 
67. min.)
Mondra: Ander, Loiti, Illart, Ekain, 
Lazpiur, Oier (Aitor, 84. min.), Lopez, 
Lander, Murua (Jokin, 82. min.), 
Andoni (Tena, 73. min.), eta Zabaleta 
(Pavon, 67. min.).
Epailea: Palencia jaunak zuzendu 
zuen lehia. Gonzalez eta Lasarte izan 
ziren marrazainak.

FITXA TEKNIKOA

emaitza

1-0
Bergara

Mondra
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emakumeak igoera

mIrEIA bIkuñA  |  arrasate

Denboraldi erregularrean eta 
igoera fasean erakutsitako 
moduan, Mondrako neskek talde 
sendoa dute. Duda barik, euren 
multzoko talde indartsuena dira, 
eta horixe erakutsi zuten zapatuan 
Arizmendiren kontrako derbian. 
Norgehiagokako lehen ordu erdia 
bete orduko hiru gol egin zituzten 
arrasatearrek, eta erabakita utzi 
zuten derbia. "Hasi eta hiru gol 
jasotzen duzunean, estrategia 
goitik behera aldatzen da. Gu 
baino hobeak izan dira", esan 
zigun bukaeran Arizmendiko 
jokalari Marta Lizarraldek.  

Bigarrenean emozio apur bat 
Igoera faseko liderrak lehen minu-
tutik erakutsi zuen zergatik dagoen 
toki horretan. Baloia menderatu 
zuen eta jokaldi onak egin zituen. 
13. minutuan egin zuen lehen gola 
Lidek. Orduan bukatu zen parti-
dua. Harmailetan zeuden zaleen 
laguntza izan arren, Arizmendik 
kolpe gogorra jaso zuen Mondra-
ren bigarren golarekin –24. minu-
tuan egin zuen Vanessak–. Lau 
minutu geroago hirugarrena egin 
zuten bolea eder batekin Maitanek, 

eta lehiaketa erabakita utzi zuten. 
Bigarren zatiaren hasieran, Ariz-
mendik emozio apur bat ipini 
zion derbiari: 55. minutuan gola 
egin zuen Susanak. Minutu batzue-
tan estutu egin zuen, baina ez 
zuen asmatu. Oihana atezainak 
geldiketa onak egin zituen. Lehia 
bukatzear zegoela, 88. minutuan, 

Taniak egin zuen laugarrena, 
areaz kanpotik egindako jaurti-
ketarekin.

Igoera fasea bukatzeko parti-
du bakarra falta da, eta bi taldeek 
bestelako helburuak dituzte: Mon-
drak finalerdiak prestatu, eta 
Arizmendik irabazi, Hirugarren 
Mailan jokatzeko.

Mondrako jokalariak lehen gola ospatzen.  |   julio calleja

lehen ordu erdian hiru gol egin 
zizkion Mondrak arizmendiri

alaine roa pozik zegoen 
partidu bukaeran. 
Emaitza ikusita, erraz 
irabazi duzuela esan 
daiteke?
Bai. oso indartsu hasi 
gara, eta lehen minutuak 
erabakigarriak izan dira. 
3-0 aurreratu ondoren 
lasaiago jokatu dugu.
bero handia egin du 
gainera.
izugarria izan da. halako bero sargo-
riarekin gorputza berehala nekatzen 
da. Gainera, denboraldi bukaeran gau-
de, eta hori ere nabaritzen dugu.
Igoerako azken partidua geratzen 
zaizue. Ez duzue ezer jokoan.

Ez. Matematikoki fina-
lerdietarako txartela 
daukagu. Dena den, 
azken lehia irabazi egin 
nahiko genuke, datuak 
eta estatistikengatik.
Orain dator denboral-
diko zailena: mariñoren 
kontrako finalerdia?
Mojategin jokatuko dugu 
Mariñoren kontra. ira-
bazten badugu Zarautz

-eibar partiduko irabazlearen kontra 
lehiatuko gara finalean.
Hirugarrenean lortuko duzue?
espero dugu baietz. aurreko bietan 
eskura izan dugu igoera, eta ihes egin 
digu. aurten lortuko dugu.

Alaine Roa.  |   M.B.

"Urteko zailena dator orain: Mariñoren 
kontra jokatuko dugun finalerdia"

alaine roa | MonDrako jokalaria

Marta lizarralde neka-
tuta zegoen beroaren 
eraginez.
Nola ikusi duzu parti-
dua?
lehen zatian gaizki joka-
tu dugu. eurak gu baino 
hobeto jokatu dute. Biga-
rrenenean, gola egin 
ondoren, hobeto ibili gara. 
Dena den, Mondrak guk 
baino talde hobeagoa 
dauka, eta merezimenduz irabazi 
dute.
Ordu erdian hiru gol jasotzea kolpe 
gogorra da?
Bai. halakoetan estrategia goitik behe-
ra aldatzen da, eta kosta egin zaigu 

berpiztea. ez da erraza, 
atsedenaren aurretik 
partidua ia galduta dau-
kazula onartzea.
Dena den, igoera fase 
ona egiten dihardu-
zue.
Bai. hirugarren postua-
gatik lehian gaude. lehe-
nengo hiru taldeak dato-
rren denboraldian hiru-
garren Mailan jokatuko 

dute. Postu horri eutsi behar diogu.
Hortaz, azken partidua irabazi behar 
duzue?
Bai ala bai. hondarribiaren kontra 
irabazi egin behar dugu. almenen 
jokatuko dugu.

Marta Lizarralde.  |   M.B.

"Hirugarren mailan jokatu gura badugu, 
azken partidua irabazi behar dugu"

marta lizarralde | ariZMenDiko jokalaria

ohorezko erregionala Preferente maila

m.b.  |  oñati

Aloña Mendik puntu garran-
tzitsua lortu zuen zapatuan 
Oiartzunen (0-0). 

Lehen zatia oñatiarrek 
menderatu zuten. Oiartzunen 
jokoa kontrolatzeko, hiru 
jokalarirekin jokatu zuen 
erdian Aloñak. Emaitza ona 
eman zion estrategia horrek: 
oñatiarrek lau gol aukera 
garbi izan zituzten, baina ez 
zuten asmatu. Oiartzunek ere 
gol aukera bat izan zuen.

Bigarren zatiaren lehen 
ordu erdian erritmoa asko 
jaitsi zuten bi taldeek, eta ez 
zituzten aukerarik sortu. Bai-
na, azken ordu laurdenean 
Oiartzunek hartu zuen baloia-
ren kontrola, eta Aloñak asko 
sufritu zuen berdinketari 
eusteko.

Puntu ona 
batu zuen 
aloñak 
oiartzunen

m.b.  |  arrasate

Preferente mailan diharduten 
Debagoieneko hiru taldeek 
galdu egin zuten aste bukae-
ran: Aretxabaletak 5-0 Amai-
kak Baten kontra; Mondrak 
1-6 Mutrikurekin Mojategin; 
eta Antzuolak 2-0 Zestoan. 

Mailaz igotzeko ahalegi-
nean antzuolarrek ez zuten 
punturik batu Zestoan. Gai-
nera, hirugarren tokian dagoen 
Mutrikuk erraz irabazi zuen 
Mondraren kontra. Hori horre-
la, asko zaildu zaizkio gauzak 
Antzuolari: hiru partidu gera-
tzen zaizkie, eta sei puntuko 
atzerapena dute.

Aretxabaletak galdu arren, 
lasai jarraitzen du seigarren 
tokian, eta Mondrak aspaldi 
galdu du maila. Elkarren kon-
tra jokatuko dute.

Mondrak, 
UDak eta 
antzuolak 
galdu 

emakumeen igoerako derbia arrasatearrek menderatu zuten hasieratik

emaitza

4-1
MonDra

ariZMenDi

julio calleja

Aretxabaletak galdu egin zuen atzo Ibarran Anaitasunaren kontra, 0-2. 
Partidua ez ezik, sailkapenean zuen laugarren postua galdu zuten Juanan 
Cruzen mutilek –Anaitasuna da orain laugarren–. Orain bosgarren daude 
aretxabaletarrak, 50 punturekin. Eguraldi txarrarekin irten ziren zelaira bi 
taldeak. Biak ala biak ahalegindu ziren, baina azkoitiarrek askoz hobeto jokatu 
zuten. UDA esku hutsik geratu zen.

UDak laugarren 
lekua galdu du 
sailkapenean

ohorezko erregionala
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Soraluze BKEk hil ala biziko 
partidua izango du domekan, 
11:30ean, Labegaraietan. Den-
boraldiko azken norgehiago-
kan izango du jokoan urte 
osoko lana. Atzo, domeka, 
Leioan galdu ondoren (37-27), 
derrigor irabazi beharko du 
Ford Mugarriren kontrako 
derbia Euskadiko Txapelketan 
jokatzen segitu gura badu. 
"Urte guztiko lana izango dugu 
jokoan arrasatearren kontra. 
Ez da normala 21 punturekin 
maila jokoan izatea, baina 
Barakaldo eta Pulpo lehen 
mailatik jaitsiko dira. Hori 
horrela, gure multzoan lau 
taldek galduko dute maila", 
esan digu Josetxo Muniategik. 
Askartzaren kontra galdu 
ondoren, taldea buru-makur 
dagoela esan digu.

Ford Mugarriren kontra 
izango du jokoan 
Bergarak maila

Sustrai Aloñak eskura du EBA 
ligako igoera: esku-eskura. 
Aste bukaeran irabazi egin 
zuen Goierriren kontra (65-71), 
eta Lizuanek galdu egin zuen. 
Hori horrela, hiru partiduko 
abantaila dute oñatiarrek, eta 
igoera bukatzeko lau geratzen 
zaizkie bakarrik.

Zapatuan ere zale asko joan 
ziren Zumarragara partidua 
ikustera. Lehen laurdenean 
Goierri Verkol aurretik ibili 
zen. Baina, oñatiarrek segidan 
eman zioten buelta partiduari. 
Bigarren eta hirugarren laur-
denetan 8-10 puntuko abantai-
la izan zuten, eta erraz jokatu 
zuten. Azken tartearen hasie-
ran 13 puntuko aldea zuten, 
baina Goierrik estutu egin zuen 
bukaeran De Miguelek egin-
dako hiruko jaurtiketekin.

aloñak irabazi eta 
lizuanek galdu: EBa 
liga eskura dute

Mondragon Unibertsitateak 
balio handiko garaipena eka-
rri zuen San Inazioren kan-
txatik. 54-65 irabazi zuten, eta 
aste bukaeran etxeko partidua 
irabazten badute, maila ziur-
tatuta izango dute.

Atzo eguerdian jokatutako 
norgehiagokako gakoa zona-
kako defentsa izan zen. Horren 
aurrean nafarrek arazo han-
dia izan zuten erasoan jaur-
tiketa onak topatzeko. Dena 
den, San Inazio taldeak bitan 
zabaldu zuen 10 puntuko tar-
tea: lehen eta hirugarren 
laurdenetan.

Horren aurrean, ondo 
erreakzionatu zuten arrasa-
tearrek. Bereziki inportanteak 
izan ziren azken laurdenetan 
Andoni Arantzabalek sartuko 
hiruko jaurtiketak: bi egin 
zituen jarraian.

Zonako defentsan 
oinarritu zuen garaipena 
MUk (54-65)

mIrEIA bIkuñA  |  arrasate

Gutxien espero zutenean huts 
egin zuen Ford Mugarrik. Basau-
riren kontra galdu egin zuten 
zapatuan Iturripen. Bi taldeak 
oso bestelako jarrerarekin irten 
ziren kantxara: arrasatearrak 
igoerarako txartelarekin, eta biz-
kaitarrak jaitsiera ekiditeko 
puntuen bila. Hori horrela, Basau-
rik jokatu zuen askoz hobeto. 

Eurendako hil ala biziko partidua 
zen, eta ez zuten hutsik egin. "Ez 
dugu ondo jokatu, eta ez dugu 
ondo entrenatu", esan zigun Edu 
Orgazek bukaeran. 

Liga bukatu ondoren, igoera 
fasea jokatuko du Ford Mugarrik, 
maiatzaren 5etik 7ra. Hil bukae-
ran jakingo duten zein talderen 
kontra lehiatuko diren eta non 
jokatuko duten.Xabi Altzelai jaurtiketa egiteko gertu.  |   julio calleja

intentsitate handiagoarekin 
jokatu zuen Basaurik eta Ford 
Mugarri menderatu zuen
lehen zatian bigarrenean baino askoz hobeto 
jokatu zuten etxekoek, baina ez zen nahikoa izan

eskubaloia

saskibaloia

saskibaloia

eskubaloia

IrAtI gOItIA  |  eskoriatza

Eskoriatzak arerio zuzena hartu 
zuen zapatu arratsaldean etxean: 
Tecnun. Lauko finala jokatzeko 
lehian dabiltza bi taldeak, eta 
ondorioz, norgehiagoka gogorra 
bizi izan zen Intxaurtxuetan. 

Lehen laurdena oso parekatua 
izan zen, intentsitate handikoa. 
Eskoriatzarrek defentsa  ona egin 
zuten eta eginiko presioari esker, 
Rasoren neskek euren jokoa ezar-

tzea lortu zuten. Horrela, baloi 
ugari lapurtu zituzten eta are-
rioaren kanpo jaurtiketak ozto-
patzea ere lortu zuten. Eskoria-
tzarrek jarritako indarra medio, 
hiru puntuko aldearekin amaitu 
zen lehen laurdena (20-17).

bigarren laurden erabakigarria
Partiduaren gakoa bigarren laur-
dena izan zen. Tecnun taldeko 
jokalari garrantzitsuenak lehia-
tik ateratzea lortu zuten Esko-
riatzako neskek eta kanpotarrek 
saskiratze gutxi egin zituzten. 
Horrela, zati horretan lortu zuten 
eskoriatzarrek abantaila nabar-
mena (37-26). 

Eskuratutako abantaila horri 
eusten saiatu ziren ondorengo 
laurdenetan ere. Horrela, 16 pun-
tuko aldea izatera ere iritsi ziren 
hirugarren laurdenean. 

Fernando Raso entrenatzaileak 
berak adierazi zigun abantaila 
hori ikusita, 20 puntuko aldea 
eskuratzeko nahia sartu zitzaie-
la. Izan ere, Tecnunen etxean 
jokatu zutenean 20 puntugatik 
galdu zuten eta lauko finaleko 
sailkapenerako garrantzitsua 
izango litzake alde hori lortzea. 
Eskoriatzarrek, baina, ezin izan 
zuten abantaila hori lortu, eta 
hain justu, orduantxe jokatu zuten 
okerren. Handikeria nahiaren-
gatik agian, neskak urduri jarri 
eta minutu dezente egon ziren 
saskiratzerik lortu gabe. Arerioak 
hori ondo aprobetxatu zuen eta 
sei puntura murriztu zuen aldea. 
Hala ere, Rasoren neskek defen-
tsa onarekin jarraitu zuten eta 
izandako beherakada hori bi 
jaurtiketa librerekin gainditzea 
lortu zuten. Hor lortu zuten esko-

riatzarrek berriz aurrera egiteko 
indarra.  

Helburua beteta
Raso entrenatzailea pozik zegoen 
partiduaren amaieran: "Oso pozik 
nago neskek egin duten lanarekin. 
Oso partidu garrantzitsua zen  
gaurkoa eta indar handia eraku-
tsi dute. Gainera, gure helburua 
da lauko finalerako hirugarren 
gelditzea sailkapenean. Izan ere, 
lehenengo doan taldea oso indar-
tsua da eta laugarren gelditzen 
denak bere aurka jokatu beharko 
du lauko finalean. Hori saihestu 
nahi dugu eta gaur irabazita 
hirugarren gaude sailkapenean". 
Gelditzen zaizkien azken bi nor-
gehiagokak irabaztea ere garran-
tzitsua izango da helburu hori 
lortzeko, partidu bat galduz gero 
Tecnun aurreratuko zaie-eta.

Lauko finalerako garaipen garrantzitsua lortu 
zuen Eskoriatzak, Tecnun taldeari irabazita

lehen laurden orekatuaren ostean, eskoriatzarrak izan ziren nagusi bigarren laurdenetik aurrera

rasoren neskek eginiko defentsa ona izan zen partiduko gakoa, arerioaren jokoa eten zuten-eta 

Eskoriatzako neskak gogor aritu ziren defentsan, eta erasoan indar handia erakutsi zuten.  |   julio calleja

eMaiTZa

71-58
eskoriatza

tecnun

senior eMakuMeZkoak
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julio calleja

Zapatuan, Gipuzkoa osoko gimnastak elkartu ziren Arrasteko Uarkape 
pilotalekuan, Eskolarteko B mailako bigarren fasea jokatzeko. Goiz eta 
arratsaldez ibili ziren gimnastak euren lanak epaileen aurrean 
defendatzen. Arrasateko taldeetako kideek lan txukunak egin zituzten. 
Horrela, Dragoi Gimnasia Taldeko infantil mailakoak hurrengo faserako 
sailkatu ziren. Bestalde, aerobik erakustaldia ere izan zen.

Erakustaldi 
polita Uarkapen

I.g.  |  arrasate

Atzo, domeka, Nafarroako 
BBTko Caja Rural kopako 
proba jokatu zuten Tuteran, 
eta jubenilen kategorian Alex 
Aranburu debagoiendarra 
izan zen lehenengoa.

Euskal selekzioko ordez-
kari bezala hartu zuen parte 
proban Aranburuk. Izan ere, 
astean zehar kontzentratuta 
egon dira. 

Aramaion, martxoaren 
13an jokatu zen BTTko Eus-
kadiko Openenean ere lan 
bikaina egin zuen Aranburuk 
eta  hirugarren sailkatu zen 
Dorletako Ama taldeko ziklis-
ta hori. 

Atzokoa Nafarroako kopa-
ko laugarren proba izan zen, 
eta beste lau gelditzen dira. 
Hurrengoa Lizarran jokatu 
da maiatzaren 21ean. 

alex aranburu 
Nafarroako BBT 
proban lehena, 
jubeniletan

I.g. |  bergara

Lau t'erdiko Soraluce sariko 
finala martitzen honetan joka-
tuko da Bergarako pilotale-
kuan, 19:30ean. 

Aitor Mendizabal antzuo-
larra eta Etxeberria beratarra 
izango dira finalean nor bai-
no nor gehiago. Aurreko aste-
ko martitzenean jokatu zituz-
ten finalerdiak eta orduan 
eskuratu zituzten biek fina-
lerako txartelak. Mendizaba-
lek 22 eta 20 hartu zuen men-
dean Garralda partidu gogo-
rraren ostean. Etxeberria 
berriz, Victorren aurka aritu 
zen eta norgehiagoka beroaren 
ostean, beratarrarentzat izan 
zen garaipena (22-18).

Datorren martitzenekoa  
partidu estua izango dela 
aurreikusten da, ikusleen 
gozamenerako. 

Soraluce sariko 
lau t'erdiko 
finala Bergaran, 
martitzenean

IrAtI gOItIA  |  aretxabaleta

Arratsaldeko 16:30ean puntu-pun-
tuan epaileak txilibitua jo eta 
ziztu-bizian irten ziren alebin 
mailako neska-mutikoak. 

Lau buelta egin behar izan 
zizkieten Basabe poligonoari txi-
rrindulari gaztetxoenek; itzuliko 
kilometro bat. 

Lehen bi itzulietan Asier 
Azkarate JMA taldeko arrasa-
tearra izan zen nagusi, baina 
hirugarren bueltan ezin izan zuen 
eutsi eta atzean geratu zen. Azke-
nean, Imanol Alvarez Iturriaga 
taldeko elgoibartarra izan zen 
helmugara iristen lehena. Lau 
itzuliak egiten bigarrena ere 
elgoibartarra izan zen: Josu Asti-
garraga (Iturriaga taldea). Hiru-
garren postuko garaikurra berriz, 
Urretxura joan zen, Goierri tal-
deko Iñaki Salaberria izan zen 
kopa jaso zuena. 

Mutiletan ez zen gure baila-
rakorik sailkatu lehen postuan, 
baina bai nesketan. Lizarralde 
Kirolak taldeko Irati Barrena 
oñatiarra izan zen lehena, egin 
zuen lan onari esker. Asier Azka-
ratek ere izan zuen saria egin 
zuen esfortzu eta lan txukunaga-
tik, Dorletako Amako lehen saria 
jaso zuen-eta.

Infantilak
Infantil mailako txirrindulariek 
ere ibilbide bera egin behar izan 
zuten, baina hamahiru eta hama-
lau urteko neska-mutikoek zortzi 
itzuli egin behar izan zituzten. 

Infantiletan LanModel talde-
koak izan ziren jaun eta jabe. 
Lasterketa guztian zehar talde 
horretako lau kide joan ziren 
lehen postuetan eta eurek jarri 
zuten lasterketako erritmoa. 
Lehen bi itzulietan tropelean 
igaro ziren helmugatik, baina 
hirugarrenerako LanModelekoek 
ihes egin zuten eta euren artean 
jokatu zuten lehia. 

Horrela, LanModeleko Oier 
Ibarguren eta Aitor Odriozolaren 

arteko azken esprintean erabaki 
zen garaipena. Haginak estututa 
zituztela sartu ziren biak helmu-
gara, baina Ibarguren izan zen 
gehiago azken metroetan eta berak 
zeharkatu zuen lehenengo postuan 
helmuga.

Sailkapenean, lasterketan 
bezala, Azkoitiko LanModel tal-
dea nagusi, lehen hiru postuak 
talde horretako ziklistentzako 
izan ziren-eta: lehena Oier Ibar-
guren izan zen, bigarrena Aitor 
Odriozola eta hirugarrena Unai 
Orbea. Nesketan ere talde bereko 
Maite Orbea izan zen garailea.

JMA taldeko Josu Kortabarria 
arrasatearrarentzat izan zen Dor-
letako Ama eskolako lehen 
saria. 

Txirrindularien arteko 
aldeak nabarmenagoak izan 
ziren kategoria honetan alebi-
netan baino.

irati Barrena oñatiarra 
izan zen lehen neska 
alebin mailan 
aretxabaletako sarian
alebin eta infantil mailako txirrindularitza 
lasterketak jokatu ziren aretxabaletan, zapatuan

Alebin mailako txirrindulariak lasterketan.  |   julio calleja

Bi lasterketetako irabazleak euren garaikurrekin.  |   i.g.

gImnasIa errItmIkoa

txIrrIndularItza

pIlota txIrrIndularItza

datua

Aretxabaletako sarian 68 
txirrindularik hartu zuten 
parte. Horietatik 22k 
alebin mailan eta 46k 
infantilen kategorian. 

68
parte-hartzaile
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erregional ohorezko maila

emaiTzak

Roteta-Trintxerpe  1-0
Zumaiako-Hondarribi  4-2
Oiartzun -aloña Mendi  0-0
Bergara -Mondra  1-0
Tolosa-Real Union  0-1
aretxabaleta-Anaitasuna  0-2
Idiazabal-Aurrera Ondarroa  4-1
Pasajes-Ordizia  4-1
Berio-Hernani  0-0

SailkaPena

  TALDEA P J
 1 Real Union 67 29
 2 Hernani 65 29
 3 Pasaia 60 29
 4 Anaitasuna 52 29
 5 aretxabaleta 50 29
 6 Oiartzun 45 29
 7 Bergara 42 29
 8 Tolosa 42 29
 9 Aurrera 41 29
 10 Mondragon 35 29
 11 Trintxerpe 35 29
 12 aloña Mendi 35 29
 13 Hondarribi 34 29
 14 Berio 34 29
 15 Roteta 25 29
 16 Idiazabal 24 29
 17 Zumaiako 23 29
 18 Ordizia 19 29

hurrengo jardunaldia

Roteta-Berio
Trintxerpe-Zumaiako
Hondarribia-Oiartzun
aloña Mendi -Bergara
Mondragon-Tolosa
Real Union-aretxabaleta 
Anaitasuna-Idiazabal
Aurrera-Pasajes
Ordizia-Hernani

F u T B o l a

erregional PreFerenTea

Amaikak Bat-Aretxabaleta B 5-0

Mondra B-Mutriku 1-6

Zestoa-Antzuola 2-0

erregionala- igoera

Bergara B-Martutene 1-0

ohorezko gazTeak, igoera

Aloña Mendi-Ordizia 4-2

Oiartzun-Mondra 6-2

gazTeak, igoera

Bergara-Arizmendi UDA B 1-2

Aretxabaleta B-Soraluze 2-1

ohorezko kadeTeak koPa

Bergara-Vasconia 2-1

kadeTeak koPa

Soraluze-Bergara B 3-1

Eibartarrak B- Aretxabaleta B 0-0

Arizmendi-Aloña mendi 2-0

emakumezkoak, igoera

Mondra-Arizmendi 4-1

euSkadiko TxaPelkeTa

Askartza-Soraluze BKE 37-27

TerriTorialeko koPa

Izarraitz Aloña-Ordizia 33-18

Federazio Saria, gazTeak

Ordizia-Bergara 34-34

Aloña Mendi-Ordizia 36-21

aldundia Saria, kad. muTil

Urola- Chapime Arrasate 13- 40

Berezao Aloña-Karibe Zaharra 20-27

Karibe Zaharra txiki-Soraluze BKE 23-24

aldundia Saria, gazTe neSk

Bergara Soraluze Atsedena

aldundia Saria, kad. neSka

Leizaran-Aloña Mendi 16-19

Aloña Mendi B-Zalla taberna 17-25

e S k u B a lo i a

lehen maila, igoera 

Goierri Verkol-Sustrai Aloña 65-71

lehen maila jaiTSiera

San Inazio UPNA-MU 54-65

lehen mailako Seniorrak

TAKE Orbela-MU 65-35

Bigarren mailako Senior.

Hiercor Goierri-Sustrai Aloña 68-69

Senior emakumeak

Eskoriatza-Tecnun 71-58

gazTeak ParTaideTza

Soraluze BKE-Aloña Mendi 61- 44

emakume gazTeak ParTaid.

Bera Bera-Aloña Mendi 52- 46

kadeTe muTilak ParTaideT.

Atco. San Sebastian-MU 47-55

SaS k i B a l o i a

euSkal liga

Eskoriatza Atsedena

giPuzkoako 2. maila

Azpeitiko-Aretxabaleta 4-2

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

Gu
re 
ki
ro
la

Goiena telebista 
harmailatik
astelehenero, 
20:45, 22:30

mIrEIA bIkuñA  |  oñati

Debagoienako Amillena Aire 
Kirol Taldeak antolatuta para-
pente lasterketa egingo dute 
maiatzaren 8an Oñatin. Egun 
berean egingo dute Aloñako VII. 
igoera. Bi probak aldi berean 
egingo dituzte, eta bitxikeria 

izango da ikustea nor helduko 
den lehena plazako helmugara: 
korrikalaria edo parapentelaria.
Horixe izango da Aloñako Igoerak 
izango duen berrikuntza nagu-
siena. 

Parapente lasterketako parte
-hartzaileak Urtiagaindik irtengo 

dira. Korrika igoko dira Aloña-
raino, hegan egiteko ekipoarekin 
bizkarrean. Tontorrera heltzen 
direnean parapentea zabaldu eta 
hegan egingo dute Berezaoraino. 
Lurreratu ondoren, parapentea 
gorde eta korrika egingo dute 
helmugaraino geratzen den kilo-

metroa. Aldi berean, baina, herri-
ko plazatik hasita, Aloñako Igoe-
rako parte-hartzaileek ohiko 
ibilbidea egingo dute: herriko 
plaza-Urtiagain-Belar-Aloña-Belar
-Gorordo- herriko plaza. Guztira, 
15,5 kilometro. 

izenemateak egiteko
Egun berean egingo diren bi pro-
betarako izenematea zabalik dute 
dagoeneko.

Korrika egin gura dutenek 
maiatzaren 1era arte eman deza-
kete izena. Horretarako diru-sa-
rrera egin behar dute Euskadiko 
Kutxan edo Rural Kutxan: men-
di federatu txartela dutenek 15 
euro ordainduko dute, eta fede-
ratuak ez direnek 20 euro. Dena 

den, ez da beharrezkoa mendian 
federatuta egotea. Izena eman 
daiteke turismo bulegoan edo 
www.aloina.net atarian. 

Bestalde, parapente lehiaketan 
parte hartu gura dutenek www.
amillenahegan.com webgunean 
eman behar dute izena maiatza-
ren 2a baino lehen. Izenematea, 
bost euro.

iban altube gogoan
Aloñako Igoerako antolatzaileek 
1 zenbakidun dortsala gorde egin-
go dute aurten. Ez diote iazko 
irabazleari emango. Orain dela 
gutxi hil zen Iban Altuberen ome-
nez gordeko dute. Lotura estua 
zuen antolatzaileekin eta proban 
parte hartu izan du.

Parapente bat Aloñako gurutzearen inguruan hegan egiten.  |   debagoienako amillena aire kirol taldea Urtzi Berasaluze Aloñara igotzen.  |   Xabi urtzelai

aloñako igoerarekin batera, 
parapente lasterketa egingo dute

biak ala biak egingo dituzte maiatzaren 8an oñatin

Parapente probako parte-hartzaileak urtiagaindik irtengo dira korrika

parapentea-mendia
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xAbIEr urtzElAI  |  arrasate

Realeko harrobiko jokalaria da 
Jon Urtzelai (Oñati, 1977). Talde 
txuri-urdinean bi generazio eman-
korren tartean egotea tokatu 
zitzaion Oñatikoari,  Aitor Lopez 
Rekarteren eta Agustin Arantza-
balen generaziokoak apur bat 
nagusiagoak ziren, eta Mikel 
Aranburu eta Labakaren gene-
raziokoak, gaztetxoagoak. Realean 
ez zuen maila gorenera salto egi-
teko aukerarik izan, baina fut-
bolean kirol ibilbide oparoa izan 
du. Azken denboraldi hau, baina, 
gogorra izango zen, seguru, urte 
erdi lesionatuta egoteaz batera 
Eibarren leku barik geratu dela-
ko; ez du hor jarraituko. 
zer moduz joan da astea?
Ondo, geroago eta hobeto. Egu-
bakoitzean taldekideekin entre-
natu ahal izan nuen, eta horren-
beste denbora min hartuta egon 
ostean, –ligako zazpigarren jar-
dunaldian lesionatu zen– erre-
kuperatze lanetan bakarrik entre-
natzen ibili ostean, pozgarria da 
taldekideekin berriro ibiltzea, 
nahiz eta erritmo motelagoan 
izan.
zelan eramaten da sei hilabete 
geldi egotea?
Egia esan, lesioekin zorte handia 
izan dut, hau izan delako larrie-
na. Gogorra den arren, nahiko 
ondo eraman dut geldi egon behar 
izana.
lesio hau zer izan da, futbol ibilbi-
dean gainditu beharreko koska bat 
gehiago, ala erakutsi dizu futbola-
ri agur esateko ordua geroago eta 
gertuago dagoela?
Futbol ibilbidean koska asko 
egoten dira, eta niri 34 urterekin 
iritsi zait lesio hau. Baina, eba-
kuntzaren ostean ikusten nabil 
ondo errekuperatzen nabilela, 
eta oraindik maila polita eman 
dezakedala. Denboraldi amaieran 
ikusiko dugu futbolean jarraitze-
ko ze aukera ditugun.
Adin horrek ematen duen betera-
notasuna balio handikoa izan dai-
teke defentsaren erdian jokatzen 
duen jokalari batendako.
Hala da, eta lehen esandako 
moduan, ez naiz lesio asko izan 
duen jokalari bat. Gainera, eba-
kuntza eginda pubisak ez luke 
arazo gehiago eman behar. Bada-
kit ondo jarriko naizela, eta joko
-erritmoa hartuko dudala berri-
ro ere; soka luzea geratzen zai-
dala uste dut. 
Atezainaren ostean, zentralak iza-
ten du taldea berdegunean koka-
tzeko ardura
Bai, eta urteek aurrera egin aha-
la geroago eta garbiago dut hori 
dela nire lekua, hor esperientzia 

behar delako. Uneoro jokalarien 
posizioa zuzentzen ibiltzen den 
horietakoa naiz.
Sekula ez zaizu burutik pasa atze-
rrira joatea?
Gazteago nintzenean bai, eta 
arantza horrekin geratuko naiz. 
Murtzian nengoela AEBtara joa-
teko aukera izan nuen. Egia esan, 
ni B plana nintzen, Aitor Karan-
ka fitxatzea zelako Colorado 
Rapids taldearen asmoa, eta hala 
egin zuten.
urte hauetan guztietan, zer eman 
dizu futbolak?
Gauza asko. Hasteko, nire ogibi-
dea izan da, futbolari esker bizi 
izan naiz. Horrekin batera lagun 
mordoa egin ditut futbolari esker. 
Eta, bizitzarako baloreak ere 
eman dizkit: errespetua, sakrifi-
katzen jakitea, talde lanean jar-
dutea...
Eta zer kendu?
Gauza dezente, jendeak uste 
duena baino gehiago. Futbolariok 
beti izan dugu ondo bizi garen 
fama, baina hor ere denetik 
egongo da, batzuk besteak bai-
no hobeto biziko dira (Barre). 
Batez ere beste edozein gaztek 
egin ahal izan dituen gauza asko 
ezin egin izana, koadrila pla-
nak..
Ondoan izan duzun jokalari onena?
Murtzian egon nintzen urteetan 
izan nituen maila oneneko joka-
lariak: Iban Alonso, Julio Alvarez, 
Rayoko kapitain Michel...
Eta miresten duzun jokalari bat?
Mikel Aranburu esango dut. Hala, 
San Juanetan etortzen denean 
barre apur bat egingo dugu. Bene-
tan, sekulako jokalaria da, Anoe-
tan kritikak jaso izan ditu, baloiak 
galtzen dituela-eta. Baina, hori 
etengabe eskaintzen den jokala-
ria delako da, ez da inoiz ezku-
tatzen. Onena, duda barik.
Eta, ze jokalarik eman dizu lan han-
diena?
Murtziarekin debut ederra izan 
nuen... Lagunarteko partidua 
jokatu genuen Werder Bremen 

talde alemaniarraren kontra, eta 
Klose eta Charisteas markatzea 
tokatu zitzaidan. Partidu hartan 
biek egin zuten gol bana; hasteko 
modu ona izan zen [Barre].

Jon Urtzelai | Eibarko jokalaria

"lesiotik errekuperatzen nabil, eta oraindik 
maila ona eman dezakedala uste dut"

Orain dela zazpi aste egin zioten Oñatikoari ebakuntza; asteon hasi da talde-lanean
Denboraldi gogorra izan da, eta badaki ez duela eibarren jarraituko; baina, baikor dago 

Jon Urtzelai, Oñatin, egubakoitz arratsaldean.  |   juliO calleja.

"geroago eta 
hobeto nago, jada 
hasi naiz taldean 
entrenatzen"

"Futbol ibilbidean 
koska asko egoten 
dira; ni 34 urterekin 
lesionatu naiz"

"uneoro jokalarien 
posizioa zuzentzen 
ibiltzen den 
horietakoa naiz"

"AEbtara joateko 
aukera izan nuen, 
eta arantza txiki hori 
geratu zait" 

futbola

Urterik onenak, 
Murtzian

Realean zortzi urte egon 
ostean Jon Urtzelai Noveldara 
(Alacant) utzita joan zen. 
Etxera itzultzea erabaki eta bi 
urte egin zituen Barakaldon 
(2.B mailan). Han, bigarren 
urtea biribila egin eta lehen 
mailatik jaitsi berria zen 
Murtziak fitxatu zuen. Talde 
sendoa zuen Murtziak, izen 
handiko jokalariekin, eta horiek 
izan ziren futbolean 
Oñatikoaren urte onenak. 
Ejidoko esperientzia ez zen 
horren ona izan, eta Eibarren 
egin ditu azken urteak. Jon Urtzelai.  |   DV
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

a
lzheimerraren bilakaerak 
familia zein gaixoa kezka-
tzen du. Kontuan izan behar 

da pertsona bakoitzak gaixota-
sunaren garapen ezberdina 
izaten duela; hiru urtetik 20 
urtera arteko iraupena izan 
dezake, tratamenduaren eta 
jasotzen diren zaintzen arabe-
ra.  

Hiru etapa 
Gaixotasuna hiru etapatan bana 
dezakegu: hasierako fasean 
sintoma kognitiboak arinak 
dira; horregatik esaten zaio 
fase arina. Gaixoarekin bizi 
ezean, sintoma horiek nabaritzea 
zaila da. Bi eta bost urte arte-
ko iraupena dauka etapa horrek 
eta epe horretan oroimenaren 
galera antzeman daiteke. Gai-
xoak gertatu berri diren jazoe-
rak ahazten ditu; berdin dio 5, 
10 edo 20 minutu pasa diren. 

Tarteko fasean narriadura 
edo ondorio kognitiboa garran-
tzitsuagoa da. Gainera, egune-
rokotasuneko ekintzak egiteko 
gaitasunean galerak ageri dira 
eta jarrera desatseginak azaltzen 
ditu gaixoak. Bi urtetik hama-
rrera arteko iraupena izan ohi 
du bigarren etapa horrek. 

Berantiar fasea edo fase 
larria da azkena. Gaixoak ez 
du gaitasunik bere burua zain-
tzeko. Mendekotasuna eraba-
tekoa da.

Tratamendua 
Alzheimerrak ez du tratamen-
du sendagarririk. Helburua 
izango da azaltzen doazen sin-
tomak moteltzea, agerpenak 
atzeratzea eta tratatzea. Era-
biltzen diren tratamenduen 
artean farmakologiakoak –medi-
kua izango da tratamendua 
agindu eta kontrolatuko duena–  
eta ez farmakologiakoak des-
berdinduko ditugu. Tratamen-
du ez farmakologiakoak dira 
inguruaren egokitzapena, auto-

nomiaren sustapena, terapia 
kognitiboak, errealitatearekiko 
orientazioa, estimulazio kogni-
tiboaren programak, sozializa-
zio estimulazioa, psikomotrizi-
tatea, erlaxazio teknikak, sen-
t i p e n  e t a  a f e k t i b o t a s u n 
estimulazioa...

Prebentzio faktoreak 
Gaur egun alzheimerrari aurre 
hartzea ezinezkoa da, baina 
zenbait ikerketak frogatu dute 
gaixotasunaren agerpena atze-
ratu egin daitekeela eta haren 
bilakaeraren abiadura murriz-
tu egin daitekeela.

Prebentzio faktoreen artean 
daude medikamentu eta trata-
mendu zehatzak (Ainesak), dieta 
kontrolatuak (kaloria eta gantz 
saturatuetan baxuak eta antio-
xidatzaileetan bereziki aberatsak), 
jarduera fisiko lasaia (20 minu-
tuko hiruzpalau saio, esaterako), 
jarduera intelektualak, estres 
emozionalaren kontrola, eta kafea 
eta alkohola neurrian hartzea. 

alzheimerra: prebentzio neurriak

Pertsona nagusiak.  |   r_mal

j a k i n g a i

Arantza Hernandez
arizmendiko irakaslea

Gaixoak tratatzeko argibide batzuk
Gogoratu behar da pazientzia, umore ona eta lasaitasuna izango direla 
gure lagun onenak. Jatorduetan arazoak izanez gero, ordutegi finkoa 
ezarri, elikagaiak erakargarri azaldu eta gaixoaren gustuak errespetatu. 
Gaixoak edatea ukatuz gero, uraren alternatibak eskaini; esaterako, 
zukuak. Garbitzea ukatuz gero, zergatia antzematen saiatuko gara, 
baina ohiko garbitasuna egingo diogu eta ostean bere itxurari buruzko 
hitz positiboak esango dizkiogu. Gaixoak lo arazoak adierazten baditu, 
argia, tenperatura eta musika lasaia jarriko dizkiogu eta lotarako orduan 
ohitura bat ezarriko dugu.

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItz zEbErIO  |  arrasate

Kolaboratzaile berria dugu Gura-
so.com atarian: Irene Txurruka. 
Amatasunaren inguruan idatziko 
du, eta argitaratu berri du lehe-
nengo artikulua. "Gaur egungo 
gurasook ihes egin nahi dugu 
garai batean bizi izan genuen 
autoritarismotik, eta, ihes egite 
horretan, autoritatea autorita-

rismoarekin nahastuz, autorita-
terik gabe uzten ditugu haurrak", 
adierazi du. "Oro har, autoritate 
faltak permisibitatean erortzea 
dakar eta permisibitatearen ondo-
rioz haurrek arazoak izaten dituz-
te ardurak hartzeko, beren bul-
kadak kontrolatzeko eta beren 
adinari dagokion neurrian hel-
tzeko". 

Autoritatea beharrezkoa da 
Txurrukak aditzera ematen due-
nez, haurrek autoritate eta erre-
ferente diren pertsonak behar 
dituzte emozionalki osasuntsu 
hazteko; "izan ere, autoritateak 
segurtasuna ematen die eta horrek 
euren autoestimuan eta euren 
buruarekiko segurtasunean dau-
ka eragina". Horren harira, auto-
ritatearen eta autoritarismoaren 
artean bereiztea oso erraza dela 
dio. "Autoritatez jokatzen dugu-
nean, haurrarentzat onena dugu 
buruan. Esaterako, gauean garaiz 
oheratzea, nahiz eta umeak gogo-
rik ez izan. Aldiz, autoritarismoz 
jokatzen dugunean, haurra ohe-
ra bidaltzeko arrazoia hark ni 
bakean uztea izan daiteke". Auto-
ritarismoz jokatzen dugu hau-
rrekiko afektu txikia erakusten 
dugunean eta harendako eredu 
koherentea ez garenean. 

Irene Txurrukak autoritatea 
zer den azaltzen du Guraso.com 
webgunean. Osorik aurkituko 
duzue gure atarian.

Neskatila sukaldean.  |   de la maza

autoritate faltak permisibitatean 
erortzea dakar gaur egun
Irene txurrukak dio nahastu egiten ditugula autoritatea eta autoritarismoa

l.z.  |  arrasate

Azala helduok baino finagoa 
dute eta berotasuna izerdiaren 
bidez neutralizatzeko funtzioa 
garatzeke dute. Gainera, kasu 
askotan, eskain ezean ez dute 
likidorik hartzen. Adituek ema-
ten dituzten gomendioen artean 
nabarmentzen dira txapelak eta 
eguzkitako kremak erabiltzea, 
ura behin eta berriz eskaintzea 
eta eguneko ordu gogorrenetan 
umeak itzalguneetan eta leku 
freskoetan edukitzea.

Deshidratazio arriskua 
Umearen azala gorrituta bada-
go edo eguzkitan egon ostean 
negarrez edo botaka hasten bada, 
eraman leku fresko batera, ipi-
ni buruz gora eta ura eskaini. 
Azaleko erredurak arintzeko 
almendra-olioa edo koko-olioa 
gomendatzen dute. Pepinoarekin 
eginiko zukua ere erabil daite-
ke. Busti oihalak zuku horretan 
eta ipini azalaren gainean. Era-
man umea medikuarengana eta 
utzi atseden hartzen. 

Haurrak intsolazio arriskutik 
babestu egin behar ditugu
Urtaro honetan eguzkiak gogor jotzen du; 
umeekin neurriak hartzea ezinbestekoa da

Umea, hondartzan, amarekin.  |   lUcIano joaqUIm
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k u lt u r a

e. villareal 'el drogas' 
gitarrista eta abeslaria

eduardo 'Piñas' 
perkusioa eta ahotsa

leire zabalza 
perkusioa eta ahotsa

gonzalo Purroy
perkusioa

iñaki lahortiga 
saxofoia

"Musikaz nola gozatzen duten 
ikustea zoragarria da. Sinpletasun 
musikalaz gozatzen dugu, down 
sindromea dutenek emozionalki 
besteak baino maila altuagoa 
dute. Ematen dioguna baino askoz 
gehiago jasotzen dugu".

"Emanaldi polita izan da, 
naturaltasun handia duten 
pertsonak dira eta hori 
transmititzen dute. Lan handia egin 
dugu eta horren emaitza dira gure 
emanaldiak. Kontzertu bakoitza 
esperientzia berri bat da".

"Egiten dugunarekin gozatu 
egiten dugu, musika jotzen 
dugunean zoriontsuak gara. 
Askotan entseguak oso gogorrak 
izaten dira baina kontzertuetan 
sufrimendu guztia zoriontasun 
bihurtzen da".

"Oso gustura egon naiz 
kontzertuan. Normalean harrera 
ona izaten dugu gure 
kontzertuetan, publikoak abestiak 
errepikatzeko eskatzen digu eta 
guk gustura egiten dugu. Hori oso 
gauza polita da".

"Kontzertu polita izan da, ondo jo 
dugu eta publikoak ondo erantzun 
du. Gustuko ditut jotzen ditugun 
abestiak, batez ere Barricadaren 
Blanco y Negro. Zuzenean jotzea 
asko gustatzen zait eta gero eta 
hobeto egiten dugu".

"El Drogas" Motxila 21 taldeko kideekin abesten.  |   iban arantzabal

ANdEr mONEdErO  |  elgeta

Txalo zaparrada itzela jaso zuen 
Motxila 21 taldeak zapatuan Elge-
tako Espaloian. Iruñako taldeak 
bederatzi abestiz osatutako ema-
naldia egin zuen eta taldekideek 
publikoari transmititzen duten 
emozioak aretoan bildutako jen-
dea zutiarazi zuen.

Down sindromea duten 12 
pertsona eta beste zazpi musika-
rik osatzen dute Motxila 21 taldea, 
tartean Tijuana In Blue, Marea 
eta Barricadako hiru kidek. Bede-
ratzi abestiz osaturiko emanaldia 
egin zuten, tartean taldearentzat 
egindako bi abesti: Motxila 21 
eta No somos distintos. Bi abesti 
horiek Down sindromea duten 
pertsonentzat himnoak dira, izan 
ere, musikari dioten maitasunaz 
eta urritasuna gainditzeko duten 
gaitasunaz hitz egiten dute.

Zapatuko kontzertua taldea-
rentzat propio moldatutako 
bertsioekin hasi zuten, tartean 
Queen taldearen We will rock 
you abestiarekin. Gero, emanal-
diko momenturik hunkigarrie-
na iritsi zen: taldeak dituen bi 
abestiak jo zituzten. Abesti horie-
tan, taldekideak bi abesti horien 
hitzekin oso identifikatuta sen-

titzen dira eta publikoa hunki-
tzea lortu zuten. Kontzertua 
bukatzeko Barricada taldearen 
Blanco y negro abestia jo zuten 
eta Iruñako talde mitikoaren 
abeslariarekin batera, El Dro-
gasekin batera, taldeko bi kidek 
abestu zuten. Gogoz, indarrez 
eta sentimenduz abestu zuten 
eta abestia bukatu bezain laster, 
publikoa zutitu, txaloka hasi 
eta beste abesti bat eskatu zuen. 
Taldekideek publikoaren nahia 
entzun eta dituzten bi abestiak 
errepikatuz bukatu zuten kon-
tzertua.

naturaltasuna nagusi 
Motxila 21eko kideek naturalta-
sun handia transmititzen dute 
emanaldi bakoitzean eta Piñas 
eta El Drogasen esanetan, musi-
ka egin eta gozatzeko beste era 
bat da: sinpletasuna bertute bihur-
tzen dute. Entseguak, askotan, 
gogorrak izaten dira, batez ere 
abestiak txukuntzerako orduan, 
baina musikariek jotzeko duen 
gogoak aurrera egiteko indarra 
ematen die.

Azkenaldian kontzertu asko  
egiteko proposamenak jaso dituz-
te, horietako bat Suediatik.

Emozioz bete zuen 
Motxila 21 taldeak 
zapatuan Elgetako 
kafe antzokia 
emanaldi bukaeran publikoa zutitu 
eta bi abesti errepikatu behar izan 
zituzten ikusleak asetzeko 
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ArrItxu bArrusO  |  arrasate

Hitzordu garrantzitsua izan zuten 
zapatuan Arrasateko musikari 
eta abeslariek. Urteko garrantzi-
tsuenetako bat, seguruenik. Uda-
berriko musikaldiari amaiera 
emateko, beste behin ere, Arra-
sate Musikaleko orkestra sinfo-
nikoak eta Goikobalu abesbatzak 
kontzertua eskaini zuten San 
Frantzisko elizan. 

Argi geratu zen, beste urte 
batez ere, herritarrak herriko 
artisten emanaldia gustura har-
tzen dutela eta eguna iristeko 
zain egoten direla. San Frantzis-
ko eliza lepo bete zen eta kon-
tzertua hasi baino hamabost 

minutu lehenago dagoeneko ezi-
nezkoa zen eserlekurik lortzea 
San Frantzisko elizan. 

Elkarrekin hasi eta bukatu 
Goikobaluk eta orkestra sinfoni-
koak elkarrekin hasi zuten kon-
tzertua, elizako musikarekin. 
Franz Schuberten sei pieza inter-
pretatu zituzten batera. Ondoren, 
orkestrak bakarrik jo zituen Carl 
Maria Von Weberren El cazador 
furtivo eta John Barry-ren Bai-
lando con lobos. Azken hori ileak 
puntan jartzeko modukoa izan 
zen eta herritarrek sekulako txa-
lo zaparradarekin eskertu zuen 
orkestraren lana.

Emanaldia amaitzeko Goiko-
balukoek berriro ere erretaulara 
igo eta elkarrekin abestu zuten 
Civeliusen Finlandia. 

San Frantzisko beteta, beste behin
KroniKa

Arrasateko Musikaleko orkestra sinfonikoak eta Goikobalu abesbatzak elkarrekin hasi zuten kontzertua.  |  julio calleja

San FrantziSko eliza

arrasate musikaleko orkestra 
sinfonikoa eta goikobalu 
abesbatzaren kontzertua

estiloa: Musika klasikoa.
eguna: apirilak 9, zapatua.
ordua: 20:00.
iraubena: ordubete.

fitxa

A.b.  |  bergara

Bergarako Zabalotegi aretoa 
pop, rock, jazz, blues eta beste 
hainbat estilotako musikaz bete 
zen atzo, domeka. Hain justu, 
Bergarako musika eskolak anto-
latuta musika moderno lehia-
keta egin zuten. Aurtengoa 

hirugarren edizioa izan da, eta 
musikari modernoek, beste 
behin ere, sekulako maila era-
kutsi zuten. "Oso pozik gaude 
aurtengo taldeek egindako lana-
rekin. Asko gozatu dugu ema-
naldiekin. Denetarik egon da, 
baina orokorrean oso maila ona 

ikusi dugu", adierazi zuten 
antolatzaileek amaieran. 

Publikoaren saria Bergarara
Lehiaketa bi saiotan banatu 
zuten; goizekoan bost taldek 
hartu zuten parte eta arratsal-
dekoan beste bostek. Ondoren 
sari banaketa etorri zen. Publi-
koaren saria Bergaran geratu 
zen; gitarra, baxua eta bateria-
rekin osatutako Insurection 
taldeak irabazi zuen. Lehiake-
tako irabazleak, bestalde, Zuma-
rragako Dark Rider taldekoak 
izan ziren; horiek ere gitarra, 
baxua eta bateriarekin.

Gipuzkoa osotik etorritakoak
Lehiaketako parte-hartzaileak 
Zumarraga, Usurbil, Donostia 
eta Legazpitik etorritakoak ziren. 
Epaimahaia berriz, Zumarraga 
eta Legazpiko musika eskoleta-
ko irakasle bik osatu zuten. 

bergarako insurection eta zumarragako Dark 
rider garaile, musika moderno lehiaketan
aurtengoa hirugarren edizioa izan da eta hamar taldek hartu dute parte

Antolatzaileak oso pozik agertu ziren taldeen mailarekin.  |   ander monedero

A.b. |  oñati

Ruper Ordorika, Quimi Portet, 
Mursergo... Bada, agur esan 
aurretik, Oñatiko Guriak beste 
behin ere taberna lepo betetzea 
lortu zuen. Oraingo honetan 
Jabier Muguruzaren kontzer-
tuarekin. Angel Urzu gitarra-
jotzailearekin batera etorri zen, 
eta taberna barruan ez ezik 
kanpoko aldean ipinitako pan-

taila erraldoiaren parean ere 
jende dezente bildu zen kon-
tzertuaz gozatzeko.

'taxirik ez' lana aurkeztera 
Bakarka argitaratu berri duen 
Taxirik ez diskoa aurkeztu zuen 
Jabier Muguruzak Oñatiko 
Gurian. Atxagak, Canok eta 
Irazuk idatzi dizkiote, besteak 
beste, abestien letrak.  

Jabier muguruzak oñatiko guria 
taberna bete egin zuen atzo 

Jabier Mugurazak eta Angel Urzuk Guria bete egin zuten.  |   julio calleja

Bakarlariek ileak puntan jartzeko moduko momentuak eskaini zituzten .  |   j.c.
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A.b.  |  arrasate

Topagunearen film laburren 
zirkuitua da Laburbira eta aur-
tengoa 8. edizioa du. Bihar, 
martitzena, iritsiko da Arrasa-
tera eta zirkuituak geldialdia 
egingo du Kulturaten, 19:00etan 
hain justu ere. 

Bederatzi ikus-entzunezko 
ikusteko aukera egongo da tar-
tean, bi debagoiendarren lanak: 
Asier Altunaren Artalde (2009) 
eta Kepa Errastiren Maritxu 
(2010). Bi film labur horiez gain 
honako hauek ikusi ahalko dira: 
Ondar ahoak (Angel Aldarondo), 
Blanc Postcards (Artola, Gur-
tubai eta Vigil-Escalera), S@
rtalde (Juan Artola Artano), 
Esku-titi (Saioa Aizpurua), Biak 
bat (Zapatillas film taldea), 
Barrura begira (Trataka taldea) 
eta Nire bista faboritoa (Kon-
traplano taldea). 

Emanaldiak guztira ordu-
beteko iraupena izango du eta 
film labur bakoitza ikusi ostean 
solasaldia egiteko aukera izan-
go da Kepa Errastirekin.

laburbira, euskarazko 
film laburren zirkuitua,  
Arrasatera iritsiko da 
martitzenean
Bederatzi lan ikusteko aukera egongo da, 
tartean, 'artalde' eta 'Maritxu'

ArrItxu bArrusO  |  Bergara

Zapatu gaueko kartela ikusita, 
argi zegoen Bergarako gaztetxea 
berotu egingo zela; Sarkor eta 
The Riff Truckers taldeak igo 
behar ziren taula gainera. 

Aurreikusitakoa gertatu zen. 
Gernikatik iritsitako autobusak 
gainera, are gehiago berotu zuen 
gaua. Labur esateko, gernikarrek 
Bergarako gaztetxea hartu zuten 
zapatu gauean.

Hasiera lasai antzean 
Sarkor taldeak izan zuen gaua 
girotzen hasteko ardura. Ema-
naldi lasaia izan zen, baina ikus-
leek gozatu egin zuten; dantza 
gehiegi egin ez zuten arren, argi 
ikusten zen jarraitzaileak oso 
gustura zeudela. Bigarren plate-
raren zain zeuden, baina momen-
tua gozatzen.  

Iazko uztailean argitaratuta-
ko Sentimendu gabe diskoko 
abestiak jo zituzten batez ere. 
Abestietako batzuk nahiko eza-
gunak ziren, irratian ere azke-
naldian entzuten direlako. 

Sarkor taldeak ongi bete zuen 
bere lana. Emanaldia bukatu 
zutenerako ikusleak berotuta eta 
gehiagoren zain zeuden. 

Whiskiaren erregeak 
The Riff Truckers taldekoak tau-
la gainera igo zirenerako lehe-
nengo ilarak jendez bete egin 
ziren. Whiskiaren erregeekin 
zoramena heldu zen Bergarako 
gaztetxera.

On Route diskoko abestiak 
jotzeaz gain, hainbat bertsio 
ere jo zituzten The Riff Truc-
kersekoek; esaterako, Easy Rider 
filmeko soinu bandaren bertsioa. 
Dena dela, zapatuko gauerako 
propio gertatutako bertsio batek 
ikusleak zeharo bereganatu 
zituen, eta baita antolatzaileak 
ere. Bergarako gaztetxea kar-
tzela bat izan zela jakin zutenez, 
Johnny Cashen Folson Prision 
Blues abestiaren bertsioa jo 
zuten.

Zoramena baina, gernikarren 
kontzertuetan ohitura den moduan, 
Johnny Whisky abestiarekin eto-
rri zen. Jarraitzaileek bazekiten 
zer zetorren: whiskia edateko 
momentua. Abeslaria taula gai-
netik jaitsi eta jarraitzaileengana 
gerturatu zen whiskia eskaintze-
ra. Abestia taula 20 bat lagunez 
beteta zegoela amaitu zen. Amaie-
ra borobila!

Antolatzaileak oso pozik zeu-
den gauak emandakoarekin. 82 
sarrera inguru saldu zituzten eta 
www.txapairratia.org webgunea-
ren bitartez ere 12 bat lagunek 
jarraitu zuten kontzertua.  

Bergarako gaztetxea whiskiz 
bete zuten zapatu gauean

Sarkor taldekoek hasi zuten zapatu gaueko kontzertua.  |   julio calleja

sarkor eta the riff truckers taldeek kontzertua eman 
zuten; johnny Whisky-rekin zoramena etorri zen 

A.b.  |  arrasate

Euskararen aldeko lasterketa 
garrantzitsuena eguenean iri-
tsiko da Debagoienera. Goizean 
goiz sartuko da gure ibarrean 
Elgetatik, baina festak eta ospa-
kizunak egun guztiak iraungo 
du, goizaldeko ordu txikietara 
arte, seguruenik. 

Arrasaten egun osoko egita-
raua antolatu dute. 17:00etatik 
aurrera txokolatada egingo dute 
txikiendako Herriko plazan eta 
ondoren, Txatxilipurdiko lagu-
nek jolasak egingo dituzte. 18:00e-
tan Konpartsa txikiak girotuko 
ditu kaleak eta 18:30ean ekital-
di nagusia egingo dute Herriko 
plazan, besteak beste, Patxi Uri-
barren euskaltzaina omentzeko. 
19:30ean, gero, DJ festa egongo 
da Elvis Cainorekin.   

"Pausoz pauzo gelditu barik"
Egunari amaiera borobila ema-
teko Gose eta Anger talde arra-
satearrek kontzertua eskainiko 
dute Arrasateko gaztetxean, 
22:00etan hasita.

Zalantza barik kontzertu 
berezia izango da eguenekoa; 
kontuan izanda Gosek jarri dio-
la musika eta letra Korrika 17ri; 

talde arrasatearrarena da Eus-
kalakari abestia. Abestiak dioen 
moduan "Pausoz pauso gelditu 
barik" girotuko dute eguen gaua 
Arrasateko gaztetxean.

Ohiko duten moduan trikitia 
elektronikoarekin uztartuta, 
abesti alaia, dantzagarria eta 
freskoa egin dute Ines Osinagak, 
Iñaki Bengoak eta Jon Zubiaga 
Osoron-ek.

Dena dela Anger taldea izan-
go da taula gainera igoko den 
lehena. Disko berria kaleratu 

zuten duela urtebete pasatxo 
eta hura aurkezten dihardute 
azken aldian. Arkaitz Biain tal-
dekideak azaldu du gainera 
sorpresaren bat ere egon daite-
keela: "Kontzertu polita izango 
da eguenekoa; gainera, Gosekoak 
lagun onak ditugu", azaldu du 
Biainek. 

Bi talde arrasatearrak eza-
gututa argi dago gau dibertiga-
rria izango dela. Korrika bi urte 
barrura arte agurtzeko modu 
ezin hobea. 

Gosek egin du Korrika 17ren abestia.  |   Musikazuzenean.coM

'Maritxu'.  |   goiena

Korrikari adio eta bi urte barrura arte 
esateko, kontzertu berezia eguenean
gose eta anger taldeek kontzertua eskainiko dute arrasateko gaztetxean

Apirilaren 30era arte Ramon 
Arantzabal margolari arrasa-
tearraren lanak ikusgai egon-
go dira Bergarako Nahikari 
tabernan. "Erakusketa hone-
tarako erregistroak erabat 
aldatu nahi izan ditut, koloreak 
minimizatuz, espazioekin 
jolastuz, argiarekin, itzalekin. 
Metafisikoa eta metaforikoa-
ren artean irrist egin dut 
atseginez", adierazi du Aran-
tzabalek. Bisitariarekin kon-
plizitatea lortzeko gainera, 
koadro bat zozketatuko dute 
hilaren 29an. 

Ramon Arantzabal 
arrasatearraren lanak 
ikusgai, Nahikarin

Egubakoitzean ireki zituen 
ateak Avileseko Arte eta Ofi-
zio Eskolari buruzko margo 
erakusketak Bergarako Aroz-
tegi aretoan. Eskolarekin 
lotura estua izan duten ira-
kasle eta margolarien lanak 
daude ikusgai: Favila, Guille 
Fernandez, Ristra eta Rafa 
Dueñas, besteak beste. 

Avileseko Arte eta Ofi-
zioen Eskola 1879an sortu 
zen. Gaur egun 40 bat dizi-
plina ematen dituzte eta 1.800 
ikasle inguru dituzte ikas-
turte bakoitzean.

Avileseko Arte eta 
Ofizio Eskolaren 
erakusketa, Aroztegin
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AkupunturA
Integu 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

AlbAItArIAk
etxeberrIA JulIo  

(DebAgoIeneko AlbAItArI ofIzIAlA)
Bergara  / 609 54 16 13

DentIstAk
Ane lAsAgAbAster
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 

943 79 13 68

AgIrre hortz klInIkA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ArAnburu hortz klInIkA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ArrAsAte hortz klInIkA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ArregI hortz klInIkA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

AstIAzArAn solozAbAl
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95

bengoA sAn mIguel Angel
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

bergArA hortz klInIkA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAvIglIA sIlvAnA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

gorosAbel J. Alberto
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IrIArte IruretA Ane mAIte
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IrIArte IDoIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

lopez De goIkoetxeA
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74

mAzmelA bolInAgA enrIke
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sAInz mAlkorrA AnA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DermAtologIA
tAmAyo ConCepCIon
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

entzumen zentroAk
InstItuto optICo – bIoACustICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreumAtologIA
gorAsArrI zubIzArretA, xAbIer DoktoreA

troJAolA zuluetA, lurDes DoktoreA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

homeopAtIA
AmAIA IrIArte (meDIku homeopAtA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kIroprAktIkA zentroA
lArrAñAgA AnDreA
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. eskuma / 943 79 92 83

logopeDIA
psIkopeDAgogIA zentroA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

mAsAJIstAk
AzpeItIA Irune
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

optIkAk
begIonDo optIkA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

 
osAsun-DIAgnostIkoAk
uDAlAItz meDIku-zentroA  

(erresonAntzIA mAgnetIkoA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

osteopAtIA
bengoA nereA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

poDologoAk
erDIko klInIkA poDologIkoA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

Ikerleku poDologIA zentroA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oInez poDologIA klInIkA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

psIkIAtrA
gAllAstegI pAblo
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

psIkologoAk
gArmenDIA lAnDer 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

nuñez txomIn 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

psIkopeDAgogIA zentroA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

yogA
sAmADhI yogA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
osAsun
zerbItzuAk

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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mAIdEr ArrEgI  |  Oñati 

Zegama, Zerain, Idiazabal, Segu-
ra eta Mutiloari, Aizkorriko pun-
tatik ikusten diren herriei eskai-
ni die Aizkorriko ataria izeneko 
lana Juan Carlos Irizarrek. 1981ean 
argitaratu zuen lehenengo diskoa 
eta musika bere bizitza dela kon-
tatu digu musikari oñatiarrak.
Herri bakoitzari doinu bat egin dio-
zu zortziko erritmoan.
Bai; barrualdeko herriek xarma 
berezitasuna dute. Kostaldekoak 
baino indar handiagoa dute eta 
zortzikoaren indarra eman nahi 
izan diet. Geure erritmo tipikoa 

da. Horregatik, doinu ezberdina 
baina erritmo bera daukate abes-
tiek.
diferentea da disko hau.
Oso disko ezberdina da. Halako 
parajeetan ermita bat ikustea, 
esaterako, sekulakoa da! Inpresio, 
sentimendu intentsuak eragiten 
dizkit musika egiterakoan. Oso 
musika sentikorra da.
mistizismo kutsua daukate disko 
honetako abestiek.
Kantuek historia bat daukate 
atzean. Berezia da eta nire musi-
kan nabari egiten da hori. Mis-
tizismoa dutela uste dut.

Iker Zubeldia bertsolariak idatzi 
ditu letrak. 
Iker Zubeldiak bere xarma eman 
die abestiei. Artista hutsa da. 
Hark, bertsoak egitean, herri 
bakoitzaren bereizgarritasuna, 
puntu hori ematea lortu du. Egin-
dako lanarekin gustura geratu 
gara biok. Oso ondo moldatu gara 
elkarrekin. Niretzako zoragarria 
izan da egindako lana. Zegamako 
ereserki berria egin dugu zortzi-
koan. Zubeldiak herri horiek 
ezagutzen ditu eta Zegamak dau-
kan bereizgarritasun hori ematea 
lortu dugula uste dut.

Pentagrama eta guzti, Aizkorriko 
ermitatik bueltaren bat emango 
zenuen, ezta?
Bai, noski! Aizkorrira joaten 
nintzen bakoitzean beti pentsatu 
izan dut abesti bat egin behar 
niola Aizkorriri. Eta momentua 
orain dela ikusi dut. Goiko lasai-
tasuna eta edertasuna ikusgarria 
da benetan. 
mendi buelta bakoitzeko doinu 
ezberdin bat irteten zaizu?
Gorputza egunero ezberdin dago 
eta egia da sentsazioak ere beste 
era batera ikusten direla. Mendi 
buelta bakoitza doinu bat da. Nik 
ukitu erromantikoa eta intimis-
ta eman nahi izan diot. 
Piano ezberdinak erabili dituzu. 
Nik normalean piano akustikoa 
erabiltzen dut. Baina bi doinu-
tarako, San Pedro eta San Adria-
nen kantuetarako piano elektri-
koa sartu nahi izan dut. Izan ere, 
San Adriango koba ondoan ura 
sortzen da eta bertako sentsa-
zioari bibrafonoa dagokio. San 
Pedrorekin berdin gertatzen da: 
bertako baselizan 95 urteko Joxe 
Alustitzarekin topo egin nuen 
eta egunero errezatzera joaten 
zela esan zidan. Istoriook entzun-
da, toki horiek tinbre goxoagoa 
eskatzen zutela ohartu nintzen; 
bibrafonoarena, alegia.
Orain itsasaldeko beste kolore 
batzuekin zabiltza, ezta? 
Bai, itsasaldeko usaina, gatza 
asko gustatzen zait. Urtebete 
mendialdean egin dut eta orain 
olatuen alboan eseri eta musika 
egiten hasi naiz. Hurrengo lana 
kostaldekoendako izango da!

Zortziko erritmoa duten 18 abestik osatzen dute disko berria 

hurrengo lana prestatzeko, barrualdetik kostaldera begira dago irizar

"Aizkorpeko herriei 
eta ermitei eskaini 
diet sentimenduz 
egindako disko hau"

Juan Carlos Irizar musikari oñatiarra, Zegaman egindako aurkezpen kontzertuan.  |   Juan CarlOs iriZar

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

ZERTZELADA

goierriko AtAriA

estiloa: Folka.
egilea: Juan Carlos Irizar.
Argitaletxea: JK
iraupena: 51,9 minutu.

Dagoeneko ia zenbatezina da 
Juan Carlos Irizarrek 
kaleratutako diskoen 

kopurua; langile nekaezina da 
oñatiarra. Inspirazio, lantalde eta 
bidelagunak lortuz, tematika 
desberdineko diskoak egiten ditu; 
oraingoa, Aizkorritik ikusten diren 
herriei eskainia. Pieza ia guztiek 
pianoa dute oinarri, jakina, eta 
asko ahots gabekoak dira, baina 
soinuek, haize-instrumentuek eta 
gitarrek lagundutakoak ere badira. 
Badaude folk malenkoniko ugari, 
sehaska-kantuak, abesbatzen 
indarra, ia balsera hurbiltzen den 
zortzikorik eta tex-mex ukitua 
duen kanturen bat ere. Beharbada 
Aizkorrin entzunda beste modu 
baten gozatuko nuke, baina 18 
kantu asko dira eta bizitasun 
handiagoa eskatuko nuke!    

Bakea eta paisaiaren 
behatzeko modua

IkEr bArANdIArAN

JuAn 
CArlos 

irizAr
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1. etxebizitzak

101. Saldu
aretxabaleta. 72 metro erai-
kiko etxebizitza salgai. 50 metro 
koadro erabilgarri. Erdigunean. 
Jantzia. Prezio negoziagarria. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 659 64 67 38

arrasate. Etxebizitza salgai 
Zarugalden. Hiru logela, bi komun 
eta egongela handia. Oso eguz-
kitsua. Igogailu eta berokuntza-
rekin. 618 19 10 95 edo 646 
97 36 79

azkoitia. Etxebizitza salgai 
Azkoitian. Berritzeko. Aizkibel 
6-4. 91m2. 618 10 31 62

bergara. Bergarako Martoko 
kalean etxebizitza salgai. 65 
metro, berrituta eta eguzkitsua. 
Bi logela, egongela, komuna, bi 
balkoi eta sukaldea. Igogailua 
eta sotanoa. 625 70 84 55

durango. Alde zaharra. 71 m2. 
Kanpoaldera begira. Altzariz hor-
nituta. 2 logela. Egongela. Sukal-
dea. Komun bat. Guztiz berriztuta. 
Kanpotik (2006): fatxada, ata-
londoa, eskailera eta teilatua. 
Barrutik (2007): parketa (elon-
doa), sukaldea (fagor elektrotres-
nak eta junkers galdara ), gresa, 
berokuntza (gas naturala), kristal 
bikoitzeko leihoak, ate blindatua. 
Berehala bizitzera joateko aukera. 
179.000 euro. 607 71 53 53 

Oñati. Bidebarrieta kalean 90 
m2ko etxebizitza salgai. Hiru 
logela, bi bainugela, ganbara eta 
garajea. 656 79 88 12

Oñati. Kalebarria 32an 80 
m2ko etxebizitza ederra salgai. 
9 urteko aintzinatasuna. Hiru 
logela, bi komun, sukaldea eta 
egongela handi bat. Igogailua 
eraikin berean garajeraino dauka. 
Kalitate handiko etxebizitza, 
diseinuzko altzariz hornitua. 
Prezio negoziagarria. Garaje itxia 
aukeran. 622 42 83 18

Oñati. Kalebarria 37an 71 metro 
koadroko etxebizitza salgai. Bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna, guztiz hornituak. Patio 
erabilgarria eta ganbara. Garaje 
itxia aukeran. Prezio ona.  665 
71 77 98

Oñati. Kalebarria 54an, Etxalu-
zen, etxebizitza salgai. Sukaldea, 
trastelekua, bi balkoi, lau logela, 
bi komun, egongela edo jangela, 
ganbara, igogailua. Garajea 
aukeran. Prezio negoziagarria. 
647 24 80 02.

103. errentan eman
ainsa (Huesca). 50 m2ko. 
Atiko berria alokagai udaran. Bi 
gela , komuna, sukaldea eta 
egongela. Oso polita. Kanpora 
begira. Asteburu, aste edo hile 
osorako. 630 67 48 64

arrasate. Kontzeziño kalean 
etxebizitza ematen da errentan. 
Guztiz jantzia. Hiru logela, egon-
gela, sukaldea, bi komun, igogai-
lua, berokuntzarekin... Deitu 
626 58 31 17  telefonora.

eskoriatza. Baserria ematen 
da errentan Eskoriatzan, eroste-
ko aukerarekin. Deitu 19:00ak 
eta 20:00ak artean 693 80 40 
47 telefono zenbakira.

marina d'Or. Oropesa del Mar, 
Castello. Apartamentua ematen 
da errentan Aste Santu, Berga-
rako jaietan edo udako denbo-
raldirako. Marina D'Or urbaniza-
zioan.  Lehenengo ilaran. Bi 
logela, bi komun, egongela, 
sukaldea eta terraza handia. 
Itsasora begira. Aparkaleku 
plaza. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 685 75 62 51

zaldibar.  Apartamentu bat 
alokatzen da bikote batentzako 
aproposa. Interesik izan ezkero 
deitu arratsaldeko 8:00 tik 
aurrera telefono zenbaki hone-
tara: 946 82 73 69

104. errentan Hartu
bergara edo arrasate.  Etxe-
bizitza behar dut errentan. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 617 12 61 44 

d u r a n g o .  N e s k a  l a n g i l e a 
durango edo iurretan alokatze-
ko pisu bila. Interesatua bazau-
de deitu zenbaki honetara: 667 
92 38 91

iurreta. Iurretan, 2 gelako etxea 
alokatu nahi dut. Igogailuarekin. 
665 70 22 03 (Idoia).

zarautz. Bikote gazte, ardura-
dun, eta lan  iraunkordunak 
pisua/apartamentua alokatu 
nahi du zarautzen urte osorako. 
Interesatua bazaude deitu zen-
baki honetara: 652 75 34 38 

zarautz. Alokagai dagoen 
apartamentu bila gabiltza urte 
osorako. Bikotea haurrarekin. 
Arratsaldez deitu 626 08 19 97 
telefonora.

 
105. etxeak OSatu

aretxabaleta. Bainugela duen 
logela ematen da errentan. Etxe 
berria. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 682 70 32 17

aretxabaleta. Gela baten bila 
nabil sukaldea erabiltzeko auke-
rarekin. Interesatua bazaude 
deitu zenbaki honetara: 943 79 
77 44

aretxabaleta. Logela bat 
daukat errentan emateko, neska 
ikasle batentzat. Ni ere neska 
naiz. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 639 21 60 95 

arrasate. Logela bat ematen 
da errentan Arrasateko erdigu-
nean. Interesatua bazaude 
deitu zenbaki honetara: 648 86 
05 49

arrasate. Pertsona euskaldu-
na behar da erdialdean dagoen 
etxebizitza osatzeko. Interesa-
t u a  ba z a u d e  d e i t u  ze n ba k i 
h o n e t a r a  6 3 6  0 5  3 6  1 8 . 
Jone

arrasate. Logela ematen da 
errentan sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin. Deitu 618 00 
08 28 telefonora

bergara.  Logela ematen da 
errentan Bolun. 670 85 86 68.

bergara. Herri erdialdean hiru 
logelako etxe bat betetzeko 
pertsona bat behar da. Aitor eta 
Jon. 608 42 23 51 edo 628 45 
10 37.

donostia. Gela bat alokatzen 
dut Intxaurrondo zaharrean. 
Berritua. Berogailu zentrala du. 
Argitsua, gela guztiek kanpora 
ematen dute. Trena bertan du 
eta autobusak ere bai. Grosetik 
20 minututara oinez. 685 71 81 
58. Maialen 

2. Garajeak

201. Saldu
aretxabaleta.  Garajea irekia 
salgai Aretxabaletako Loramen-
di kalean. 4,76 x 2,50 metro 
kuadro ditu. 943 79 93 77 

bergara. Ibargarai  kalean 
(Torrekua erretegiaren ondoan) 
garaje itxia salgai. Prezioa 7.000 
euro. 605 77 57 33 

durango. Garaje itxia salgai 
durangoko tronperri kalean.  628 
78 78 35

durango. Garajea saltzen da. 
Durangoko erdialdean kokatua 
dago, Tronperri kalean. Itxia. 
Saltzeko premia du. Prezio nego-
ziagarria. Interesatuak telefono 
honetara deitu dezakezue: 686 
73 44 51

 
202. errentan eman

elorrio. Garaje itxia alokagai 
Elorrion, auto bat eta trasteak 
sartzeko tokiarekin. Elorrioko 
Nizeto Urkizu kalean dago. Inte-
resatuak telefono honetara 
deitu: 660 45 87 56.

204. errentan Hartu
berriz. Garaje itxi bat behar da 
Berrizen auto bat eta txakur 
txiki bat izateko. Alokagai izanez 
gero deitu 94 622 57 24 edo 
680 50 95 32 telefono zenba-
kietara eta Izaskun edo Jose 
Marirengatik galdetu.

es ko r i a t z a .  Es ko r i a t z a ko 
erdialdean, hala bada, garajea 
h a r t u k o  g e n u k e  e r r e n t a n .  
Alokagai izanez gero deitu 943 
79 01 07 (Arantxa) edo 669 
90 73 77 (Fran) telefono zen-
bakietara.

3. lOkalak

301. Saldu

elorrio. 350 m2-ko pabilioia 
salgai edo alokagai, 60 m2-ko 
bulegoarekin. Prezio interesga-
rria. Tel.: 634 45 72 01

302. erOSi
bergara. Lokal komertziala 
erosiko genuke. Bestela, lehe-
nengo edo beheko solairuan 
dagoen etxebizitza. Ahal bada, 
san lorentzo edo matxiategi 
aldean. 656 74 74 78 / 605 76 
32 72

304. errentan Hartu
Oñatin. Negozio berri bat jar-
tzeko 60 metro koadro inguruko 
lokal bat hartuko nuke errentan. 
943 53 28 15 

 

4. lana

401. eSkaintzak

bergara. Pertsona euskalduna 
behar da ume bat zaintzeko, 
1 7 : 0 0 e t a t i k  2 0 : 0 0 e t a r a . 
679637391 edo 679 63 73 91

berriz. Berrizko andra euskal-
duna behar da ume bi zaintzeko. 
Ordu bat goizetan eta bi ordu eta 
erdi arratsaldetan. 626 84 18 
70 (arratsaldez deitu)

ibarra. Emakumea behar dugu 
umeak zaindu eta etxeko lanak 
egiteko, goizez. 943 67 05 70 
arratsaldez.

Getxo. Pertsona euskaldun 
behar da arratsaldez umeaz 
arduratzeko eta etxeko lanak 
egiteko. 94 430 56 50 gauez.

 
 402. eSkaerak

arrasate. Arrasateko neska 
euskalduna etxeak garbitzeko 
prest, esperientzia handikoa. 
618 41 24 79

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

arrasate edo aretxabaleta. 
Emakumea gertu nagusiak 
zaintzeko gauetan edo astebu-
ruetan. Eskarmentuduna. 618 
00 08 28

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

arrasate. Emakumea gertu 
lanerako. Garbiketak egiten 
edota etxean bertan bizi izaten. 
Ana Luisa de los Santos. 673 78 
08 99

arrasate edo bergara. Neska 
gertu etxeko lanak egin, nagusi 
zein umeak zaindu edota garbi-
keta lanak egiteko. Orduka, 
etxean bertan bizi izaten, gaue-
tan edo asteburuetan ere lan 
egingo nuke. 616 60 23 78

arrasate. Bertako emakume 
euskalduna, 52 urtekoa, lanera-
ko prest. Nagusiak zaintzen 
aritua naiz. 943 79 60 89

arrasate. Bertako neska gertu 
orduka garbiketa lanak edo 
umeak zaintzen jarduteko. 943 
77 00 26

arrasate. Asteburuetan edo 
orduka lan egingo nuke ume zein 
nagusiak zaintzen edo garbike-
ta lanetan. 682 31 97 37

debagoiena. Esperientziadun 
neska umeak edo nagusiak 
zaintzeko prest. Rakel. 665 70 
37 83

debagoiena. Bergara edo 
Arrasaten. Garbiketa lanak egi-
teko,  umeak z aintzeko edo 
nagusiekin paseatzeko gertu, 
15:30etik 21:30era. 677 81 10 
00

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

debagoiena. Eskarmentudun 
neska gertu asteburuetan edo 
orduka nagusi zein umeak zain-
tzeko. Pertsona arduratsua naiz 
eta lanerako gogo handiz. 627 
15 09 34

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu asteburu edo gauetan 
nagusiak zaindu edo garbiketa 
lanak egiteko. Elkarteak ere 
bai.699 09 46 26

debagoiena. Emakume ardu-
ratsu eta esperientziaduna 
umeak edo pertsona nagusiak 
zaintzeko eskaintzen da, baita 
garbiketa lanak egiteko ere. 
Gloria. 630 26 13 28 / 943 79 
13 88

debagoiena. Emakume ardu-
ratsua, eskarmentuduna, gertu 
nagusiak zaindu edo garbiketa 
lanetarako. Orduka, gauez, egu-
nez zein etxean bizi izaten lan 
egingo nuke. 695 74 05 54

debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko. 
Egunez, gauez, orduka zein 
etxean bizi izaten. 60662 37 
82

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 urtekomutil 
gaztea nahiz eta lana bila nabil, 
edozein motatakoa, sukaldean 
eta obretan zein margotzen 
esperientzia handia daukat, 
baita hortuetan ere. Pare bat 
ordu badira ere beharrean bai-
nago. Deitu 689 68 56 81 edo 
606 74 42 37 zenbakietara.

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 edo 
648 68 24 30 telefonora.

debagoiena. Gizon arduratsua, 
heziketa onekoa eta ikasketak 
dituena edonolako lanak egiteko 
eskaintzen da. Pertson nagusien 
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. Deitu 685 21 24 89 edo 
662 57 53 46 zenbakira.

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

debagoiena. Gizon arduratsua 
gertu edozein lan egiteko. 669 
64 7628

debagoiena. Arrasate edo 
Bergara. Emakume euskalduna 
gertu orduka plantxa edo beste-
lako etxeko lanak egiteko. 699 
54 17 27

debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko, eta zerbi-
tzari edota sukaldari laguntzaile 
lanetan aritzeko. 697 54 28 76 
/ 682 35 90 60

debagoiena. Mutil eskarmen-
tuduna gertu garbiketa lanetan 
jarduteko. 689 88 80 23

debagoiena. Neska lanerako 
gertu. Garbiketa lanak, nagusiak 
eta umeak zaindu edo taberne-
tan lan egiteko. Iris. 677 73 79 
59 / 943 53 36 72

debagoiena. 25 urteko neska 
sukalde laguntzaile lanerako 
gertu. Elikagaien manipulazio 
baimena eta sukaldaritza ikasta-
roa egindakoa. 634 29 24 45

debagoiena. Emakume gaztea 
gertu lanerako: umeak zaindu, 
nagusiak, garbiketa lanak eta 
abar. Yasna. 617 28 08 07

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu arratsaldetan lan egiteko. 
Garbiketak, nagusi zein umeak 
zaindu eta abar. Malena. 663 
15 39 92

debagoiena. Neska arduratsuak 
lan egingo luke nagusiak zaintzen 
edo egoitzatan geriatria lagun-
tzaile gisa. Bost urteko eskarmen-
tua. Garbiketa lanetarako ere 
gertu nengoke. 629 80 77 73

debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko. 
Egunez, gauez, orduka zein etxean 
bizi izaten. 606 54 89 90

debagoiena. Eibar. Taberna 
edo jatetxean lan edo garbiketa 
lanak egingo nituzke. Baita 
pertsona nagusiak zaindu ere. 
605 54 45 34

debagoiena. Gizona gertu 
edozain lan egiteko. Deitu 654 
24 13 27 zenbakira.

debagoiena. Neska boliviarra, 
es ka r m e n t u d u n a ,  l a n e ra ko 
gertu. Egunez zein gauez, ordu-
ka edo egun osoz, garbiketa eta 
bestelakoetan. Legezko paperak 
ditut. Interestuok deitu zenbaki 
honetara: 618 14 71 34

debagoiena. Sukaldari lanak 
egingo nituzke arratsaldeetan 
edo asteburuetan. Eskarmentu-
duna. Interestuok deitu zenbaki 
honetara: 619 78 63 41

debagoiena. Mutil gaztea 
gertu sukaldari lanak egiteko. 
Euskal sukaldaritza ezagutzen 
dut eta menua eta karta egiten 
dakit. Miguel. Deitu 634 40 66 
47 edo 943 79 74 13 telefono 
zenbakietara.

debagoiena. Neska sahararra, 
20 urtekoa, nagusi zein umeak 
zaindu edo garbiketa lanak egi-
teko gertu. Arduratsua. Galia. 
Interestuok deitu zenbaki hone-
tara: 688 29 67 41

durango. Neska euskalduna 
eskaintzen da pertsona nagusiei 
lagundu edo umeak zaintzeko, 
astelehenetik ostiralera, goiz 
edo arratsaldez. 94 658 33 32 
edo 688 676 588

durango. Zurgintza orokorreko 
lan bila nabil (ateen, leihoen, 
tarimen eta parketaren jartzea, 
armairu eta sukaldeak neurrira 
eginda,...). 669 44 77 64

durango. Arratsaldetan per-
tsona nagusiak zaintzeko lan bila 
nabil. Zaindu programa eginda 
daukat eta Diba kooperatiban, 
tartean, mendekotasunaren 
ingurukoa. Interestuok deitu 
zenbaki honetara: 616 53 13 09 
(Ana).

durango. Erreferientziadun 
neska pertsona nagusiak eta 
umeak zaintzeko prest, baita 
etxeko, portaletako edota taber-
netako garbiketarako. Lanaldi 
osoan, interna edo orduka. 620 
82 85 79

tolosa. Ikasteko gogoa duen 
neska langilea eskaintzen da, 
arrandegian, harategian eta 
supermerkatuetan lan egiteko. 
Pertsona nagusiak, haurrak 
zaintzen eta garbiketan espe-
rientzia. Harremanetan jartzeko 
deitu telefonozenbaki honetara 
mesedez: 600 87 69 42

zarautz. Gizon euskalduna 
naiz,lan egiteko prest nago, 
edozein lanetarako. Interestuok 
deitu zenbaki honetara: 658 73 
08 08

 5. irakaSkuntza

501. jaSO

aste Santuan zehar batxiler-
go bigarren mailako matematika 
eta fisika eskolak jasoko nituzke. 
Ondo ordainduko dira. Interes-
tuok deitu zenbaki honetara: 
695 72 79 55 

debagoiena .  Ingeleseko 
ahozkotasuna lantzeko espe-
rientziadun irakasle baten bila 
nabil. Astean bizpahiru ordu, 
arratsaldez. Lehenbailehen 
hasteko. Interestuok deitu zen-
baki honetara: 665 72 79 38

durango. Ingeles irakaslea 
behar da 15 eguneko amatasun 
baja bat betetzeko, ekainaren 
1etik 15era. Ezinbestekoa: gra-
m a t i k a n  e ta  m i n t z a m e n a n 
maila altua izatea. Jatorrizko 
hiztuna izatea baloratuko da. 
656 77 07 74. Olatz

 
502. eman

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

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

arrasate. 5.mailako ingenieri-
tza ikaslea Arrasaten eskola 
partikularrak emateko prest. 
625 74 91 50

arrasate. Ingenieritza ikasten 
dabilen neska LH, DBH edota 
Batxilergoko klase partikularrak 
emateko prest arrasate edo 
inguruetan. 606 88 94 20

arrasate. Unibertsitateko 
ikasle euskalduna eskeintzen da 
partikularrak emateko. Interes-
tuok deitu zenbaki honetara: 
636 12 05 79

arrasate. Neska lizentziatua 
LH eta DBHko eskola partikula-
rrak emateko prest. Ingeles eta 
euskara maila ona. Irlandan 
lanean 6 hilabeteko esperientzia. 
658 73 30 07

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. Interestuok deitu zenbaki 
honetara: 679 74 00 61

bergara. Unibertsitate ikaske-
tak dituen pertsona euskalduna, 
DBH eta batxilergo mailako 
eskola partikularrak emateko 
prest. Behar izanez gero, jarri 
nirekin harremanetan 645 71 
81 84

donostia. Klase partikularrak 
Lehen Hezkuntza eta DBHko 
ikasleentzat. Esperientzia han-
diko irakaslea, heziketa berezian 
diplomaduna eta gizarte eta 
kultur antropologian lizentzia-
duna. Behar izanez gero, jarri 
nirekin harremanetan: 628 04 
15 26.

donostia. Panderoa, kainabe-
ra eta txaramelak. Asteazken 
goizetan, donostiako arrano 
beltza euskal tokian (Ikatz kalea, 
10) informazio gehiago: arrano-
koikastaroak@gmail.com

donostia. Euskaraz zeininge-
lesez. Idatzi: luma@euskalnet.
net e postara: www.euskalnet. 
net/maxeweb

donostia. Ingeleseko klaseak 
Donostian (17 euro) edo elka-
rrizketa (15 euro)

durangaldea. Mutil euskaldu-
na matematika eta fisika klaseak 
emateko eskaintzen da Lehen 
Hezkuntzan eta DBHn.Deitu 
635 74 34 09telefonora.

durango. Esperientziazabala 
duen ingeleseko irakaslea klase 
partikularrak emateko prest. 
Ordutegi zabala prezio ezin 
hobearekin. Zure maila berres-
kuratu, hobetu edo landu nahi 
ezkero, deitu inongo konpromi-
sorik gabe: 686 84 06 27

Gernika lumo. Industria anto-
lakuntzako goi ingeniariak (eus-
kalduna) eta klaseak ematen 3 
urteko esperientziadunak, mate-
matikako klase partikularrak 
eskaintzen ditu 1. Dbhtik 2. 
Batxilergora bitartean. 606 86 
40 79. Deitu konpromezu barik

Gitarra eskola partikularrak 
durangon.  Elektrikoa, akusti-
koa, rocka, bluesa, jazza, funka 
eta abar. Eskalak, akordeak, 
erritmoa, teknikak, inprobisazioa, 
irakurketa... 650 17 22 85

Ondarroa. Trikitixa jotzen ira-
kasten dut. Informazio gehiago 
nahi izanez gero, deitu 661 12 
56 47 telefonora.

Villabona. Ingeleseko klaseak 
ematen dira Gipuzkoa mailan.
Taldeka edo bakarka. Maila 
ezberdinak. Irakasle tituluduna.
Interestuok deitu zenbaki hone-
tara: 664 16 02 68 edo idatzi 
mezua continental56@hotmail.
com posta elektronikora.

 6. mOtOrra

601. Saldu
audi Coupe 2.3 in gorria 
salgai. 1992koa. 168.000km. 
2000eur. Pertsona negusiek 
erabilia. Istripurik ez. Beti gara-
jean. Iat a 2012ko otsailerarte. 
Mugik. 646 37 76 13 . Behar 
ezkero, mekanikoaren telefonoa 
ematen dugu. Elorrio

Opel corsa 1.3 cdti autoa 
salgai. Debagoienan. Opel 
corsa 1.3 cdti autoa salgai. 70 
zp. 2004koa. 90.000 kilome-
tro. Egoera ezinhobean. Prezio 
interesgarria.  Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 646 57 
36 97

renault traffic-a salgai. 
Renault traffic a salgai. Matri-
kula: frt8367. 59.000 km. 
Atzean, portoia barik, bi ate ditu. 
Kristal tintatuak. Turismoa. 
Kolorea: beltza. 661 33 24 46

kawasaki - versys 650. 
Egoera onean, beti garajean. 
2007koa da. 12.400 kilometro, 
gorria. Kutxa opari.  Oharra: 
limitatuta dago.4.000 euro. 
Harremanetan ipintzeko: 690 
07 15 72.

 

7. animaliak

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

aumak salgai. Aumak salgai 
Abadiñon. Hilda: 11 euro/kg. 
Bizirik: 5,5 euro/kgdeitu 20:00-
tatik aurrera. 667 93 93 70.

border colliak salgai. Otsai-
laren 22an jaioak. Aita-amak 
pastore lanetan arituak. Bi eme 
eta ar bakarra. Parasitoak ken-
duta entregatuko ditugu. Prezioa 
160 euro. Tel.: 690 21 91 91.

703. eman
katuak Gasteiztik. Katu 
abandonatuak kale gorritik 
atera, zaindu eta pertsona ardu-
ratsuei bakarrik ematen dizkiegu. 

Benetan maitagarriak eta ondo 
hezituak; bizitza eztituko dizute, 
duda barik. Gasteizen gaude, 
baina beste lekuetara ere erama-
ten ditugu. www.esperanzafeli-
na.com edo 650 80 76 72.

704. beStelakOak

arratoi txakurra galdu. 
Arratoi txakurra galdu zen otsail 
hasieran elosu inguruan. Arra da, 
zuri-marroia, eta bi lepokorekin. 
Batean txintxarria dauka zintzi-
lik. Argi izenari erantzuten dio. 
Aurkitu edo ikusi baduzu, deitu 
zenbaki honetara, mesedez. 
Kontxi. 630 62 15 97

8. denetarik

801. Saldu

belar ondua salgai deba-
goienean. Belar ondua salgai 
debagoienean. 619 16 41 68

esku-ohea. Sakanan. Masa-
jeak, depilazioak egiteko.... 
Esku-ohea salgai. 90 euro. Oso 
egoera onean. 669 27 35 49. 

esnea ateratzekoa. Deba-
goienan. Bularreko esnea atera-
t ze ko  t res n a  sa l g a i .  Ave n t 
etxekoa. 40 euro. Idatzi mary-
sea15@hotmail.com helbidera 
edo 653 72 22 54

Gurpildun aulki elektrikoa 
salgai. Debagoienan. Gurpildun 
aulki elektrikoa salgai. Erabili 
gabea. Erositako prezioan, 1.500 
euro. 677 38 85 64

Fruitategirako.  Fruitategirako 
apalak, montradorea eta pisatze-
ko gailua salgai. Bost hilabete 
daukate. 696 84 19 51. 

motoaitzurra eta motokulto-
rea salgai. Agria 3000 motoai-
tzurra eta agria 2700 motokultorea 
salgai. 94 682 45 90

Olympus e-Pl1 argazki 
kamera berria salgai. Deba-
goienan. Argazki kamera Olym-
pus E-PL1 argazki kamera berria 
s a l g a i .  M .  Z u i ko  d i g i ta l  e d 
14-42mm objetiboarekin, 12,3 
megapixels eta bere osagarri 
guztiekin 275 €. 627 34 91 77

Pianoa.  Hormako pianoa salgai. 
Presazkoa da. 500 euro. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara 
eta galdetu Antoniogatik. 607 
06 22 20 

Pinu trinkozko egurrezko 
altzaria eta aparadorea salgai. 
Pinu trinkozko egurrezko altzaria 
salgai egongelarako. Erdiko 
altzaria 3,26 mko luzerarekin 
eta 2,16 mko garaierarekin eta 
aparadorea material berdinean 
1,62 metro luzeran x 0,88 m 
altueran. Elkarte edo lokalen 
baterako ere egokiak. Dena 700 
eurotan salgai. 690 67 43 15

Sofa salgai. 3 metroko sofa 
urdina salgai. Lau leku eta bos-
garren bat eskuma aldera. Oso 
erosoa. Prezioa 350 euro. Kon-
taktua: 676 330 436.

txakurrarentzako txabola. 
A n o e ta n ,  t xa k u r ra re n t z a ko 
txabola baten bila nabil, eroste-
ko edo alokairuan hartzeko. 680 
10 39 59.

uhal garraiatzailea.  Zinta 
transportadora. Hainbat gauza 
garraiatzeko balio duen uhala 
salgai: patatak, belar-fardoak, 
zerealak eta abar. Egoera onean. 
677 78 37 72 

umearendako aulkia.  Oso 
egoera onean dauden haurtxoen 
grupo 0, kapazoa eta aulkia 
dittut  saltzeko. Jane Slalom Pro 
da beronen marka eta 450 euro 
eskatuko nituzke hiru  gauza 
hauengatik. 647 97 82 73 

umeen karroa salgai. Umeen 
karrotxoa saltzen dut, ia erabili 
barik dago Çcity mine singleÈ 
bat da Çbaby joggerÈ markakoa, 
oso erabilgarria eta konplemen-
tu guztiekin: beheko bandeja, 
parrillatxoa eta hankak jartzeko 
plataforma. 350 €. Interesatuak 
deitu: 696 39 73 87.

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

xbox + kinect. Adventure 
jokoarekin, salgai.  Kutxatik 
atera barik. 260 euro. 649 77 
74 60

 802. erOSi
lursaila. Etxarri Aranatzen bara-
tzea jartzeko ura duen lur saila 
erosiko nuke. 605 76 54 08.

Soinua erosiko nuke. Egoera 
onean dagoen, 3-4 ahotsetako 
soinu bat erostea gustatuko 
litzaidake. 660 83 78 55 

 
803. eman

arropa eta zapatak.  Neska 
gazteendako moduko arropa eta 
zapatak ematen dira opari. 679 
09 33 34 

 
804. Hartu

antzerkirako arropa.  AEDk 
behar ditu: euskal  selekzioaren 
bufanda, Gora Euskadi txanoa, 44 
zenbakiko skate zapatilak,  EHko 
surf federazioaren sudadera 
kramaileraduna, pintxodun gerri-
koa.  Berdin da zaharkituta edo 
egoera txar samarrean badaude. 
Ordaintzeko  prest ere bagaude, 
baina merke beharko du izan! 
Harremanetarako  aed@aedel-
kartea.com edo 943 77 12 28 

 
806. Galdu

txamarra bergaran.  Bergaran 
zapatu gauean, apirilaren 2an, 
Gaztetxea, Boulevard eta Eusebio 
tabernen artean zamarra galdu 
nuen. Beltza da eta Madness-en 
partxea du. 629 06 93 60  

807. aurkitu
belarritakoa etxarrin ara-
natzen. Zilarrezko belarritako 
luze bat topatu dute plazan. 
Beleixe irratian dauka .

 
808. beStelakOak

erretrobisorea apurtuta.  
Apirilaren 4an, 17:30ak inguruan, 
Arrasateko Grupo San Juanen 
autoko erretrobisorea apuntu 
zidaten. Emandako telefono 
zenbakia Huelvan bizi den per-
tsona batena da. Kotxea apurtu, 
zerikusirik ez daukan mugikorra 
jarri eta gainera  aupergira barre 
egin? Norbaitek ikusi badu, 
mesedez abisatu. Apurtutako 
kotxea Opel Tigra horia da. 943 
79 96 55 edo 685 72 46 86

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

LAN POLTSA 

ERIZAINTZAKO 
DIPLOMADUNA
Oinarri-arauak: 
Mizpirualde zaharren egoitzan 
eta www.bergara.net webgunean 
jaso daitezke.

MIZPIRUALDE 
ZAHARREN EGOITZA
Bergara - Tel.: 943 76 13 68.

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: 22 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+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

P r e z i O  b e r e z i a  G O I E N A  K L U B E K O  B A Z K I D E E N D A K O

ARRASATE
Taberna salgai alde 

zaharrean. Prezio 
oso onean.

666 40 65 19

ESKORIATZA
Naira taberna errentan ematen da. 

Aukera ona.
645 70 36 63

BERGARA
Azpeitxi jatetxean 
zerbitzaria behar

da barrarako.
943 76 55 00
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1. etxebizitzak

101. Saldu
aretxabaleta. 72 metro erai-
kiko etxebizitza salgai. 50 metro 
koadro erabilgarri. Erdigunean. 
Jantzia. Prezio negoziagarria. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 659 64 67 38

arrasate. Etxebizitza salgai 
Zarugalden. Hiru logela, bi komun 
eta egongela handia. Oso eguz-
kitsua. Igogailu eta berokuntza-
rekin. 618 19 10 95 edo 646 
97 36 79

azkoitia. Etxebizitza salgai 
Azkoitian. Berritzeko. Aizkibel 
6-4. 91m2. 618 10 31 62

bergara. Bergarako Martoko 
kalean etxebizitza salgai. 65 
metro, berrituta eta eguzkitsua. 
Bi logela, egongela, komuna, bi 
balkoi eta sukaldea. Igogailua 
eta sotanoa. 625 70 84 55

durango. Alde zaharra. 71 m2. 
Kanpoaldera begira. Altzariz hor-
nituta. 2 logela. Egongela. Sukal-
dea. Komun bat. Guztiz berriztuta. 
Kanpotik (2006): fatxada, ata-
londoa, eskailera eta teilatua. 
Barrutik (2007): parketa (elon-
doa), sukaldea (fagor elektrotres-
nak eta junkers galdara ), gresa, 
berokuntza (gas naturala), kristal 
bikoitzeko leihoak, ate blindatua. 
Berehala bizitzera joateko aukera. 
179.000 euro. 607 71 53 53 

Oñati. Bidebarrieta kalean 90 
m2ko etxebizitza salgai. Hiru 
logela, bi bainugela, ganbara eta 
garajea. 656 79 88 12

Oñati. Kalebarria 32an 80 
m2ko etxebizitza ederra salgai. 
9 urteko aintzinatasuna. Hiru 
logela, bi komun, sukaldea eta 
egongela handi bat. Igogailua 
eraikin berean garajeraino dauka. 
Kalitate handiko etxebizitza, 
diseinuzko altzariz hornitua. 
Prezio negoziagarria. Garaje itxia 
aukeran. 622 42 83 18

Oñati. Kalebarria 37an 71 metro 
koadroko etxebizitza salgai. Bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna, guztiz hornituak. Patio 
erabilgarria eta ganbara. Garaje 
itxia aukeran. Prezio ona.  665 
71 77 98

Oñati. Kalebarria 54an, Etxalu-
zen, etxebizitza salgai. Sukaldea, 
trastelekua, bi balkoi, lau logela, 
bi komun, egongela edo jangela, 
ganbara, igogailua. Garajea 
aukeran. Prezio negoziagarria. 
647 24 80 02.

103. errentan eman
ainsa (Huesca). 50 m2ko. 
Atiko berria alokagai udaran. Bi 
gela , komuna, sukaldea eta 
egongela. Oso polita. Kanpora 
begira. Asteburu, aste edo hile 
osorako. 630 67 48 64

arrasate. Kontzeziño kalean 
etxebizitza ematen da errentan. 
Guztiz jantzia. Hiru logela, egon-
gela, sukaldea, bi komun, igogai-
lua, berokuntzarekin... Deitu 
626 58 31 17  telefonora.

eskoriatza. Baserria ematen 
da errentan Eskoriatzan, eroste-
ko aukerarekin. Deitu 19:00ak 
eta 20:00ak artean 693 80 40 
47 telefono zenbakira.

marina d'Or. Oropesa del Mar, 
Castello. Apartamentua ematen 
da errentan Aste Santu, Berga-
rako jaietan edo udako denbo-
raldirako. Marina D'Or urbaniza-
zioan.  Lehenengo ilaran. Bi 
logela, bi komun, egongela, 
sukaldea eta terraza handia. 
Itsasora begira. Aparkaleku 
plaza. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 685 75 62 51

zaldibar.  Apartamentu bat 
alokatzen da bikote batentzako 
aproposa. Interesik izan ezkero 
deitu arratsaldeko 8:00 tik 
aurrera telefono zenbaki hone-
tara: 946 82 73 69

104. errentan Hartu
bergara edo arrasate.  Etxe-
bizitza behar dut errentan. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 617 12 61 44 

d u r a n g o .  N e s k a  l a n g i l e a 
durango edo iurretan alokatze-
ko pisu bila. Interesatua bazau-
de deitu zenbaki honetara: 667 
92 38 91

iurreta. Iurretan, 2 gelako etxea 
alokatu nahi dut. Igogailuarekin. 
665 70 22 03 (Idoia).

zarautz. Bikote gazte, ardura-
dun, eta lan  iraunkordunak 
pisua/apartamentua alokatu 
nahi du zarautzen urte osorako. 
Interesatua bazaude deitu zen-
baki honetara: 652 75 34 38 

zarautz. Alokagai dagoen 
apartamentu bila gabiltza urte 
osorako. Bikotea haurrarekin. 
Arratsaldez deitu 626 08 19 97 
telefonora.

 
105. etxeak OSatu

aretxabaleta. Bainugela duen 
logela ematen da errentan. Etxe 
berria. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 682 70 32 17

aretxabaleta. Gela baten bila 
nabil sukaldea erabiltzeko auke-
rarekin. Interesatua bazaude 
deitu zenbaki honetara: 943 79 
77 44

aretxabaleta. Logela bat 
daukat errentan emateko, neska 
ikasle batentzat. Ni ere neska 
naiz. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 639 21 60 95 

arrasate. Logela bat ematen 
da errentan Arrasateko erdigu-
nean. Interesatua bazaude 
deitu zenbaki honetara: 648 86 
05 49

arrasate. Pertsona euskaldu-
na behar da erdialdean dagoen 
etxebizitza osatzeko. Interesa-
t u a  ba z a u d e  d e i t u  ze n ba k i 
h o n e t a r a  6 3 6  0 5  3 6  1 8 . 
Jone

arrasate. Logela ematen da 
errentan sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin. Deitu 618 00 
08 28 telefonora

bergara.  Logela ematen da 
errentan Bolun. 670 85 86 68.

bergara. Herri erdialdean hiru 
logelako etxe bat betetzeko 
pertsona bat behar da. Aitor eta 
Jon. 608 42 23 51 edo 628 45 
10 37.

donostia. Gela bat alokatzen 
dut Intxaurrondo zaharrean. 
Berritua. Berogailu zentrala du. 
Argitsua, gela guztiek kanpora 
ematen dute. Trena bertan du 
eta autobusak ere bai. Grosetik 
20 minututara oinez. 685 71 81 
58. Maialen 

2. Garajeak

201. Saldu
aretxabaleta.  Garajea irekia 
salgai Aretxabaletako Loramen-
di kalean. 4,76 x 2,50 metro 
kuadro ditu. 943 79 93 77 

bergara. Ibargarai  kalean 
(Torrekua erretegiaren ondoan) 
garaje itxia salgai. Prezioa 7.000 
euro. 605 77 57 33 

durango. Garaje itxia salgai 
durangoko tronperri kalean.  628 
78 78 35

durango. Garajea saltzen da. 
Durangoko erdialdean kokatua 
dago, Tronperri kalean. Itxia. 
Saltzeko premia du. Prezio nego-
ziagarria. Interesatuak telefono 
honetara deitu dezakezue: 686 
73 44 51

 
202. errentan eman

elorrio. Garaje itxia alokagai 
Elorrion, auto bat eta trasteak 
sartzeko tokiarekin. Elorrioko 
Nizeto Urkizu kalean dago. Inte-
resatuak telefono honetara 
deitu: 660 45 87 56.

204. errentan Hartu
berriz. Garaje itxi bat behar da 
Berrizen auto bat eta txakur 
txiki bat izateko. Alokagai izanez 
gero deitu 94 622 57 24 edo 
680 50 95 32 telefono zenba-
kietara eta Izaskun edo Jose 
Marirengatik galdetu.

es ko r i a t z a .  Es ko r i a t z a ko 
erdialdean, hala bada, garajea 
h a r t u k o  g e n u k e  e r r e n t a n .  
Alokagai izanez gero deitu 943 
79 01 07 (Arantxa) edo 669 
90 73 77 (Fran) telefono zen-
bakietara.

3. lOkalak

301. Saldu

elorrio. 350 m2-ko pabilioia 
salgai edo alokagai, 60 m2-ko 
bulegoarekin. Prezio interesga-
rria. Tel.: 634 45 72 01

302. erOSi
bergara. Lokal komertziala 
erosiko genuke. Bestela, lehe-
nengo edo beheko solairuan 
dagoen etxebizitza. Ahal bada, 
san lorentzo edo matxiategi 
aldean. 656 74 74 78 / 605 76 
32 72

304. errentan Hartu
Oñatin. Negozio berri bat jar-
tzeko 60 metro koadro inguruko 
lokal bat hartuko nuke errentan. 
943 53 28 15 

 

4. lana

401. eSkaintzak

bergara. Pertsona euskalduna 
behar da ume bat zaintzeko, 
1 7 : 0 0 e t a t i k  2 0 : 0 0 e t a r a . 
679637391 edo 679 63 73 91

berriz. Berrizko andra euskal-
duna behar da ume bi zaintzeko. 
Ordu bat goizetan eta bi ordu eta 
erdi arratsaldetan. 626 84 18 
70 (arratsaldez deitu)

ibarra. Emakumea behar dugu 
umeak zaindu eta etxeko lanak 
egiteko, goizez. 943 67 05 70 
arratsaldez.

Getxo. Pertsona euskaldun 
behar da arratsaldez umeaz 
arduratzeko eta etxeko lanak 
egiteko. 94 430 56 50 gauez.

 
 402. eSkaerak

arrasate. Arrasateko neska 
euskalduna etxeak garbitzeko 
prest, esperientzia handikoa. 
618 41 24 79

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

arrasate edo aretxabaleta. 
Emakumea gertu nagusiak 
zaintzeko gauetan edo astebu-
ruetan. Eskarmentuduna. 618 
00 08 28

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

arrasate. Emakumea gertu 
lanerako. Garbiketak egiten 
edota etxean bertan bizi izaten. 
Ana Luisa de los Santos. 673 78 
08 99

arrasate edo bergara. Neska 
gertu etxeko lanak egin, nagusi 
zein umeak zaindu edota garbi-
keta lanak egiteko. Orduka, 
etxean bertan bizi izaten, gaue-
tan edo asteburuetan ere lan 
egingo nuke. 616 60 23 78

arrasate. Bertako emakume 
euskalduna, 52 urtekoa, lanera-
ko prest. Nagusiak zaintzen 
aritua naiz. 943 79 60 89

arrasate. Bertako neska gertu 
orduka garbiketa lanak edo 
umeak zaintzen jarduteko. 943 
77 00 26

arrasate. Asteburuetan edo 
orduka lan egingo nuke ume zein 
nagusiak zaintzen edo garbike-
ta lanetan. 682 31 97 37

debagoiena. Esperientziadun 
neska umeak edo nagusiak 
zaintzeko prest. Rakel. 665 70 
37 83

debagoiena. Bergara edo 
Arrasaten. Garbiketa lanak egi-
teko ,  umea k z a i n tzeko edo 
nagusiekin paseatzeko gertu, 
15:30etik 21:30era. 677 81 10 
00

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

debagoiena. Eskarmentudun 
neska gertu asteburuetan edo 
orduka nagusi zein umeak zain-
tzeko. Pertsona arduratsua naiz 
eta lanerako gogo handiz. 627 
15 09 34

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu asteburu edo gauetan 
nagusiak zaindu edo garbiketa 
lanak egiteko. Elkarteak ere 
bai.699 09 46 26

debagoiena. Emakume ardu-
ratsu eta esperientziaduna 
umeak edo pertsona nagusiak 
zaintzeko eskaintzen da, baita 
garbiketa lanak egiteko ere. 
Gloria. 630 26 13 28 / 943 79 
13 88

debagoiena. Emakume ardu-
ratsua, eskarmentuduna, gertu 
nagusiak zaindu edo garbiketa 
lanetarako. Orduka, gauez, egu-
nez zein etxean bizi izaten lan 
egingo nuke. 695 74 05 54

debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko. 
Egunez, gauez, orduka zein 
etxean bizi izaten. 60662 37 
82

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 urtekomutil 
gaztea nahiz eta lana bila nabil, 
edozein motatakoa, sukaldean 
eta obretan zein margotzen 
esperientzia handia daukat, 
baita hortuetan ere. Pare bat 
ordu badira ere beharrean bai-
nago. Deitu 689 68 56 81 edo 
606 74 42 37 zenbakietara.

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 edo 
648 68 24 30 telefonora.

debagoiena. Gizon arduratsua, 
heziketa onekoa eta ikasketak 
dituena edonolako lanak egiteko 
eskaintzen da. Pertson nagusien 
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. Deitu 685 21 24 89 edo 
662 57 53 46 zenbakira.

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

debagoiena. Gizon arduratsua 
gertu edozein lan egiteko. 669 
64 7628

debagoiena. Arrasate edo 
Bergara. Emakume euskalduna 
gertu orduka plantxa edo beste-
lako etxeko lanak egiteko. 699 
54 17 27

debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko, eta zerbi-
tzari edota sukaldari laguntzaile 
lanetan aritzeko. 697 54 28 76 
/ 682 35 90 60

debagoiena. Mutil eskarmen-
tuduna gertu garbiketa lanetan 
jarduteko. 689 88 80 23

debagoiena. Neska lanerako 
gertu. Garbiketa lanak, nagusiak 
eta umeak zaindu edo taberne-
tan lan egiteko. Iris. 677 73 79 
59 / 943 53 36 72

debagoiena. 25 urteko neska 
sukalde laguntzaile lanerako 
gertu. Elikagaien manipulazio 
baimena eta sukaldaritza ikasta-
roa egindakoa. 634 29 24 45

debagoiena. Emakume gaztea 
gertu lanerako: umeak zaindu, 
nagusiak, garbiketa lanak eta 
abar. Yasna. 617 28 08 07

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu arratsaldetan lan egiteko. 
Garbiketak, nagusi zein umeak 
zaindu eta abar. Malena. 663 
15 39 92

debagoiena. Neska arduratsuak 
lan egingo luke nagusiak zaintzen 
edo egoitzatan geriatria lagun-
tzaile gisa. Bost urteko eskarmen-
tua. Garbiketa lanetarako ere 
gertu nengoke. 629 80 77 73

debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko. 
Egunez, gauez, orduka zein etxean 
bizi izaten. 606 54 89 90

debagoiena. Eibar. Taberna 
edo jatetxean lan edo garbiketa 
lanak egingo nituzke. Baita 
pertsona nagusiak zaindu ere. 
605 54 45 34

debagoiena. Gizona gertu 
edozain lan egiteko. Deitu 654 
24 13 27 zenbakira.

debagoiena. Neska boliviarra, 
es ka r m e n t u d u n a ,  l a n e ra ko 
gertu. Egunez zein gauez, ordu-
ka edo egun osoz, garbiketa eta 
bestelakoetan. Legezko paperak 
ditut. Interestuok deitu zenbaki 
honetara: 618 14 71 34

debagoiena. Sukaldari lanak 
egingo nituzke arratsaldeetan 
edo asteburuetan. Eskarmentu-
duna. Interestuok deitu zenbaki 
honetara: 619 78 63 41

debagoiena. Mutil gaztea 
gertu sukaldari lanak egiteko. 
Euskal sukaldaritza ezagutzen 
dut eta menua eta karta egiten 
dakit. Miguel. Deitu 634 40 66 
47 edo 943 79 74 13 telefono 
zenbakietara.

debagoiena. Neska sahararra, 
20 urtekoa, nagusi zein umeak 
zaindu edo garbiketa lanak egi-
teko gertu. Arduratsua. Galia. 
Interestuok deitu zenbaki hone-
tara: 688 29 67 41

durango. Neska euskalduna 
eskaintzen da pertsona nagusiei 
lagundu edo umeak zaintzeko, 
astelehenetik ostiralera, goiz 
edo arratsaldez. 94 658 33 32 
edo 688 676 588

durango. Zurgintza orokorreko 
lan bila nabil (ateen, leihoen, 
tarimen eta parketaren jartzea, 
armairu eta sukaldeak neurrira 
eginda,...). 669 44 77 64

durango. Arratsaldetan per-
tsona nagusiak zaintzeko lan bila 
nabil. Zaindu programa eginda 
daukat eta Diba kooperatiban, 
tartean, mendekotasunaren 
ingurukoa. Interestuok deitu 
zenbaki honetara: 616 53 13 09 
(Ana).

durango. Erreferientziadun 
neska pertsona nagusiak eta 
umeak zaintzeko prest, baita 
etxeko, portaletako edota taber-
netako garbiketarako. Lanaldi 
osoan, interna edo orduka. 620 
82 85 79

tolosa. Ikasteko gogoa duen 
neska langilea eskaintzen da, 
arrandegian, harategian eta 
supermerkatuetan lan egiteko. 
Pertsona nagusiak, haurrak 
zaintzen eta garbiketan espe-
rientzia. Harremanetan jartzeko 
deitu telefonozenbaki honetara 
mesedez: 600 87 69 42

zarautz. Gizon euskalduna 
naiz,lan egiteko prest nago, 
edozein lanetarako. Interestuok 
deitu zenbaki honetara: 658 73 
08 08

 5. irakaSkuntza

501. jaSO

aste Santuan zehar batxiler-
go bigarren mailako matematika 
eta fisika eskolak jasoko nituzke. 
Ondo ordainduko dira. Interes-
tuok deitu zenbaki honetara: 
695 72 79 55 

debagoiena .  Ingeleseko 
ahozkotasuna lantzeko espe-
rientziadun irakasle baten bila 
nabil. Astean bizpahiru ordu, 
arratsaldez. Lehenbailehen 
hasteko. Interestuok deitu zen-
baki honetara: 665 72 79 38

durango. Ingeles irakaslea 
behar da 15 eguneko amatasun 
baja bat betetzeko, ekainaren 
1etik 15era. Ezinbestekoa: gra-
m a t i k a n  e ta  m i n t z a m e n a n 
maila altua izatea. Jatorrizko 
hiztuna izatea baloratuko da. 
656 77 07 74. Olatz

 
502. eman

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

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

arrasate. 5.mailako ingenieri-
tza ikaslea Arrasaten eskola 
partikularrak emateko prest. 
625 74 91 50

arrasate. Ingenieritza ikasten 
dabilen neska LH, DBH edota 
Batxilergoko klase partikularrak 
emateko prest arrasate edo 
inguruetan. 606 88 94 20

arrasate. Unibertsitateko 
ikasle euskalduna eskeintzen da 
partikularrak emateko. Interes-
tuok deitu zenbaki honetara: 
636 12 05 79

arrasate. Neska lizentziatua 
LH eta DBHko eskola partikula-
rrak emateko prest. Ingeles eta 
euskara maila ona. Irlandan 
lanean 6 hilabeteko esperientzia. 
658 73 30 07

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. Interestuok deitu zenbaki 
honetara: 679 74 00 61

bergara. Unibertsitate ikaske-
tak dituen pertsona euskalduna, 
DBH eta batxilergo mailako 
eskola partikularrak emateko 
prest. Behar izanez gero, jarri 
nirekin harremanetan 645 71 
81 84

donostia. Klase partikularrak 
Lehen Hezkuntza eta DBHko 
ikasleentzat. Esperientzia han-
diko irakaslea, heziketa berezian 
diplomaduna eta gizarte eta 
kultur antropologian lizentzia-
duna. Behar izanez gero, jarri 
nirekin harremanetan: 628 04 
15 26.

donostia. Panderoa, kainabe-
ra eta txaramelak. Asteazken 
goizetan, donostiako arrano 
beltza euskal tokian (Ikatz kalea, 
10) informazio gehiago: arrano-
koikastaroak@gmail.com

donostia. Euskaraz zeininge-
lesez. Idatzi: luma@euskalnet.
net e postara: www.euskalnet. 
net/maxeweb

donostia. Ingeleseko klaseak 
Donostian (17 euro) edo elka-
rrizketa (15 euro)

durangaldea. Mutil euskaldu-
na matematika eta fisika klaseak 
emateko eskaintzen da Lehen 
Hezkuntzan eta DBHn.Deitu 
635 74 34 09telefonora.

durango. Esperientziazabala 
duen ingeleseko irakaslea klase 
partikularrak emateko prest. 
Ordutegi zabala prezio ezin 
hobearekin. Zure maila berres-
kuratu, hobetu edo landu nahi 
ezkero, deitu inongo konpromi-
sorik gabe: 686 84 06 27

Gernika lumo. Industria anto-
lakuntzako goi ingeniariak (eus-
kalduna) eta klaseak ematen 3 
urteko esperientziadunak, mate-
matikako klase partikularrak 
eskaintzen ditu 1. Dbhtik 2. 
Batxilergora bitartean. 606 86 
40 79. Deitu konpromezu barik

Gitarra eskola partikularrak 
durangon.  Elektrikoa, akusti-
koa, rocka, bluesa, jazza, funka 
eta abar. Eskalak, akordeak, 
erritmoa, teknikak, inprobisazioa, 
irakurketa... 650 17 22 85

Ondarroa. Trikitixa jotzen ira-
kasten dut. Informazio gehiago 
nahi izanez gero, deitu 661 12 
56 47 telefonora.

Villabona. Ingeleseko klaseak 
ematen dira Gipuzkoa mailan.
Taldeka edo bakarka. Maila 
ezberdinak. Irakasle tituluduna.
Interestuok deitu zenbaki hone-
tara: 664 16 02 68 edo idatzi 
mezua continental56@hotmail.
com posta elektronikora.

 6. mOtOrra

601. Saldu
audi Coupe 2.3 in gorria 
salgai. 1992koa. 168.000km. 
2000eur. Pertsona negusiek 
erabilia. Istripurik ez. Beti gara-
jean. Iat a 2012ko otsailerarte. 
Mugik. 646 37 76 13 . Behar 
ezkero, mekanikoaren telefonoa 
ematen dugu. Elorrio

Opel corsa 1.3 cdti autoa 
salgai. Debagoienan. Opel 
corsa 1.3 cdti autoa salgai. 70 
zp. 2004koa. 90.000 kilome-
tro. Egoera ezinhobean. Prezio 
interesgarria.  Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 646 57 
36 97

renault traffic-a salgai. 
Renault traffic a salgai. Matri-
kula: frt8367. 59.000 km. 
Atzean, portoia barik, bi ate ditu. 
Kristal tintatuak. Turismoa. 
Kolorea: beltza. 661 33 24 46

kawasaki - versys 650. 
Egoera onean, beti garajean. 
2007koa da. 12.400 kilometro, 
gorria. Kutxa opari.  Oharra: 
limitatuta dago.4.000 euro. 
Harremanetan ipintzeko: 690 
07 15 72.

 

7. animaliak

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

aumak salgai. Aumak salgai 
Abadiñon. Hilda: 11 euro/kg. 
Bizirik: 5,5 euro/kgdeitu 20:00-
tatik aurrera. 667 93 93 70.

border colliak salgai. Otsai-
laren 22an jaioak. Aita-amak 
pastore lanetan arituak. Bi eme 
eta ar bakarra. Parasitoak ken-
duta entregatuko ditugu. Prezioa 
160 euro. Tel.: 690 21 91 91.

703. eman
katuak Gasteiztik. Katu 
abandonatuak kale gorritik 
atera, zaindu eta pertsona ardu-
ratsuei bakarrik ematen dizkiegu. 

Benetan maitagarriak eta ondo 
hezituak; bizitza eztituko dizute, 
duda barik. Gasteizen gaude, 
baina beste lekuetara ere erama-
ten ditugu. www.esperanzafeli-
na.com edo 650 80 76 72.

704. beStelakOak

arratoi txakurra galdu. 
Arratoi txakurra galdu zen otsail 
hasieran elosu inguruan. Arra da, 
zuri-marroia, eta bi lepokorekin. 
Batean txintxarria dauka zintzi-
lik. Argi izenari erantzuten dio. 
Aurkitu edo ikusi baduzu, deitu 
zenbaki honetara, mesedez. 
Kontxi. 630 62 15 97

8. denetarik

801. Saldu

belar ondua salgai deba-
goienean. Belar ondua salgai 
debagoienean. 619 16 41 68

esku-ohea. Sakanan. Masa-
jeak, depilazioak egiteko.... 
Esku-ohea salgai. 90 euro. Oso 
egoera onean. 669 27 35 49. 

esnea ateratzekoa. Deba-
goienan. Bularreko esnea atera-
t ze ko  t res n a  sa l g a i .  Ave n t 
etxekoa. 40 euro. Idatzi mary-
sea15@hotmail.com helbidera 
edo 653 72 22 54

Gurpildun aulki elektrikoa 
salgai. Debagoienan. Gurpildun 
aulki elektrikoa salgai. Erabili 
gabea. Erositako prezioan, 1.500 
euro. 677 38 85 64

Fruitategirako.  Fruitategirako 
apalak, montradorea eta pisatze-
ko gailua salgai. Bost hilabete 
daukate. 696 84 19 51. 

motoaitzurra eta motokulto-
rea salgai. Agria 3000 motoai-
tzurra eta agria 2700 motokultorea 
salgai. 94 682 45 90

Olympus e-Pl1 argazki 
kamera berria salgai. Deba-
goienan. Argazki kamera Olym-
pus E-PL1 argazki kamera berria 
s a l g a i .  M .  Z u i ko  d i g i ta l  e d 
14-42mm objetiboarekin, 12,3 
megapixels eta bere osagarri 
guztiekin 275 €. 627 34 91 77

Pianoa.  Hormako pianoa salgai. 
Presazkoa da. 500 euro. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara 
eta galdetu Antoniogatik. 607 
06 22 20 

Pinu trinkozko egurrezko 
altzaria eta aparadorea salgai. 
Pinu trinkozko egurrezko altzaria 
salgai egongelarako. Erdiko 
altzaria 3,26 mko luzerarekin 
eta 2,16 mko garaierarekin eta 
aparadorea material berdinean 
1,62 metro luzeran x 0,88 m 
altueran. Elkarte edo lokalen 
baterako ere egokiak. Dena 700 
eurotan salgai. 690 67 43 15

Sofa salgai. 3 metroko sofa 
urdina salgai. Lau leku eta bos-
garren bat eskuma aldera. Oso 
erosoa. Prezioa 350 euro. Kon-
taktua: 676 330 436.

txakurrarentzako txabola. 
A n o e ta n ,  t xa k u r ra re n t z a ko 
txabola baten bila nabil, eroste-
ko edo alokairuan hartzeko. 680 
10 39 59.

uhal garraiatzailea.  Zinta 
transportadora. Hainbat gauza 
garraiatzeko balio duen uhala 
salgai: patatak, belar-fardoak, 
zerealak eta abar. Egoera onean. 
677 78 37 72 

umearendako aulkia.  Oso 
egoera onean dauden haurtxoen 
grupo 0, kapazoa eta aulkia 
dittut  saltzeko. Jane Slalom Pro 
da beronen marka eta 450 euro 
eskatuko nituzke hiru  gauza 
hauengatik. 647 97 82 73 

umeen karroa salgai. Umeen 
karrotxoa saltzen dut, ia erabili 
barik dago Çcity mine singleÈ 
bat da Çbaby joggerÈ markakoa, 
oso erabilgarria eta konplemen-
tu guztiekin: beheko bandeja, 
parrillatxoa eta hankak jartzeko 
plataforma. 350 €. Interesatuak 
deitu: 696 39 73 87.

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

xbox + kinect. Adventure 
jokoarekin, salgai.  Kutxatik 
atera barik. 260 euro. 649 77 
74 60

 802. erOSi
lursaila. Etxarri Aranatzen bara-
tzea jartzeko ura duen lur saila 
erosiko nuke. 605 76 54 08.

Soinua erosiko nuke. Egoera 
onean dagoen, 3-4 ahotsetako 
soinu bat erostea gustatuko 
litzaidake. 660 83 78 55 

 
803. eman

arropa eta zapatak.  Neska 
gazteendako moduko arropa eta 
zapatak ematen dira opari. 679 
09 33 34 

 
804. Hartu

antzerkirako arropa.  AEDk 
behar ditu: euskal  selekzioaren 
bufanda, Gora Euskadi txanoa, 44 
zenbakiko skate zapatilak,  EHko 
surf federazioaren sudadera 
kramaileraduna, pintxodun gerri-
koa.  Berdin da zaharkituta edo 
egoera txar samarrean badaude. 
Ordaintzeko  prest ere bagaude, 
baina merke beharko du izan! 
Harremanetarako  aed@aedel-
kartea.com edo 943 77 12 28 

 
806. Galdu

txamarra bergaran.  Bergaran 
zapatu gauean, apirilaren 2an, 
Gaztetxea, Boulevard eta Eusebio 
tabernen artean zamarra galdu 
nuen. Beltza da eta Madness-en 
partxea du. 629 06 93 60  

807. aurkitu
belarritakoa etxarrin ara-
natzen. Zilarrezko belarritako 
luze bat topatu dute plazan. 
Beleixe irratian dauka .

 
808. beStelakOak

erretrobisorea apurtuta.  
Apirilaren 4an, 17:30ak inguruan, 
Arrasateko Grupo San Juanen 
autoko erretrobisorea apuntu 
zidaten. Emandako telefono 
zenbakia Huelvan bizi den per-
tsona batena da. Kotxea apurtu, 
zerikusirik ez daukan mugikorra 
jarri eta gainera  aupergira barre 
egin? Norbaitek ikusi badu, 
mesedez abisatu. Apurtutako 
kotxea Opel Tigra horia da. 943 
79 96 55 edo 685 72 46 86

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

LAN POLTSA 

ERIZAINTZAKO 
DIPLOMADUNA
Oinarri-arauak: 
Mizpirualde zaharren egoitzan 
eta www.bergara.net webgunean 
jaso daitezke.

MIZPIRUALDE 
ZAHARREN EGOITZA
Bergara - Tel.: 943 76 13 68.

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: 22 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+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

P r e z i O  b e r e z i a  G O I E N A  K L U B E K O  B A Z K I D E E N D A K O

ARRASATE
Taberna salgai alde 

zaharrean. Prezio 
oso onean.

666 40 65 19

ESKORIATZA
Naira taberna errentan ematen da. 

Aukera ona.
645 70 36 63

BERGARA
Azpeitxi jatetxean 
zerbitzaria behar

da barrarako.
943 76 55 00
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internet

Egobook ipini diote izena zerbitzuari eta erabiltzailearen eguneraketa 
eta artxiboekin liburu bat osatzea da eskaintzen dutena. 21 eta 31,6 
euro arte balio du liburuak, orri kopuruaren arabera. Orain arte 
bazegoen gauza bera egiteko aukera, baina nobedadea da orain 
Facebookek berak eskaintzen duela argitalpen zerbitzua. Aplikazioari 
profileko datuak eskuratzeko baimena ematea besterik ez da behar.

Facebookeko bizitza, liburuan

j.b.  |  arrasate

Erresuma Batuko gobernua 
community manager baten bila 
dabil eta 161.497 euroko solda-
ta agintzen dute; Cameron lehen 
ministroak kobratzen zuena 
baino 500 libera gutxiago da 
hori. Hedabide sozialetan pre-
sentzia eta eragin egokia izatea 
ezinbestekoa dela konturatzen 
hasi dira gobernuak eta dagoe-

neko Erresuma Batuan atera 
dute iragarki publikoa, heda-
bideetan jakinarazi dutenez. 
Lanpostuak Zuzendari Exeku-
tibo Digitala izena dauka, eta, 
sare sozialez gain ,gobernuaren 
webguneez ardura beharko du 
pertsona horrek, eta haien itxu-
ra hobetu. Twitterren erabil-
pena aipatzen da modu nabar-
menean iragarkian.

Cameronek besteko soldata izango du 
erresuma batuko 'community managerrak'

j.b.  |  arrasate

Prentsak Interneten zelan iraun 
behar duen zehaztuko duen 
eredua asmatzeko dago. USA 
Today egunkaria proposatze-
kotan dabilena da kazetariei 
euren albistearen bisita kopu-
ruaren arabera plusak ordain-
tzen hastea. Sustapen modu 
hori zenbait blogetan erabili 
izan da, baina sekula ere ez 

kazetariekin. Bisita kopuruen 
arabera ordaintzearekin batera 
USA Today-n aztertzen dabiltza 
kazetariei euren istorioak sarean 
izan duten harrera eta arrakas-
ta neurtzeko tresnak erabiltzen 
erakustea. Orrien estatistikak 
jaso eta euren albisteek izaten 
duten ibilbidearen lorratza 
jarraitzen erakutsiko liekete 
kazetariei.

kazetariei orriaren bisiten arabera plusak 
ordaintzen has daitezke 'uSa today'-n

j.b.  |  arrasate

Suziria piztu zuena Jorge Martinez 
(@cokeluark) izan zen. Eguazten 
gauean futbol partidua ikusten 
zebilela Twitterren ziharduen eta 
eskandalagarri iruditu zitzaion 
tuit baten bidez jakindakoa; hau 
da, Espainiako 36 eurodiputatuk 
uko egin ziotela turista klasean 
hegan egiteari. Albisteak asalda-

tuta, politikari horien zerrenda 
bilatu eta tuiteatzen hasi zen #euro-
diputadoscaraduras etiketarekin. 
Hala, partiduaren erdian ibili zen 
tuiteatzen eta lagunez aparte zen-
bait kirol kazetari ere hasi ziren 
etiketa horrekin informazioa tui-
teatzen, eta horrek ikaragarri 
zabaldu zuen ordu gutxian gaztea-
ren salaketa. 

Politikarien erantzuna 
Eguen goizaldean bertan PSOEk 
eta UPyDk botoa aldatuko zutela 
esan zuten eta EAJko Izaskun 
Bilbaok azalpenak eman zituen, 
haren blogean azalduz nahi barik 
eman ziola abstenitzeko botoiari 
bozketetan eta bera hasieratik 
egon dela turista mailan bidaia-
tzearen alde. 

europarlamentarien botoa aldatu zuten 
twitterren erabiltzaileek eguaztenean
turista mailan bidaiatzeari uko egin zioten politikariek eta erabiltzaileak 
tuiteatzen hasi eta erreakzio uholdea eragin dute haien aurka

Jorge Marínezek bidalitako lehen tuita.  |   goiena

Munduan zabalduen dagoen 
sistema eragile librea da Linux 
eta sortzaileek orain dela 20 
urte denbora-pasa huts moduan 
sortu zuten. Android sistemak 
berak Linux hartu zuen oina-
rri moduan. Gaur egun Cloud 
Computing (hodeian progra-
matzeko) erabiltzen da gehien, 
baina zenbait erakunde publi-
ko ere hasi dira sistema era-
gile propio bezala erabiltzen. 
Erabat doakoa izatea izan da 
filosofia hasieratik.

Esamesak esames, egubakoitzean 
berretsi zuen Andy Rubin zuzen-
dariak Androiden kode osoa ire-
kia izango dela behin garapen 
guztia amaitzen dutenean. 3.0 
bertsioan dago Android sistema, 
eta, garatzaileek diotenez, hasie-
rako fasea da oraindik eta hel-
tzerakoan irekiko omen dute. 
Honeycomb delako sistema berri 
entzutetsuarekin amaitzen dute-
nean argitaratuko dute kode osoa, 
Andy Rubinek emandako azal-
penen arabera.

androidek plataforma 
irekia izaten jarraituko 
duela berretsi dute

Linux sistema eragile 
zabalduenak 20 urte 
bete berri ditu

Astelehenean hartu zuen kar-
gua. Google-en fundatzailee-
tako bat da Page eta espezia-
listek diote Facebooki aurre 
egitea dela CEO berriaren 
kezka nagusia. Lan egiteko 
estilo berria eman gura dio 
konpainiari. Sortzailea kon-
painiara itzultzen denean, 
aurrekariek erakutsi dute 
arrakasta berria lortu ohi 
dutela enpresek. Hori espero 
dute Google-en ere, Jobs eta 
Apple-en arteko, alegia. 

Fundatzailetako bat, 
Larry Page, Google-eko 
buru izatera itzuli da

jON bErEzIbAr  |  arrasate

Euskal musika talde hasiberrien-
tzako tranpolin berria abiatu du 
Azkue Fundazioak, Bizkaiko Foru 
Aldundiarekin elkarlanean. Ban-
daBeat dauka izena eta Myspace 
eta, Last.fm sare sozialen antzera, 
talde berriak sustatuko ditu, bai 
gurean zein mundu osoan. Taldeek 
euren musika igo eta guneak  
berak sustatuko ditu abestiak, 
eta, erabiltzaileari, gustuko dituen 

taldeen arabera antzerako bandak 
iradokiko dizkio BandBeat-ek.  
Euskaraz zein edozein hizkun-
tzatan abesten duten taldeekin 
osatuko da sarea eta erabiltzai-
leari banda berriak proposatuko 
dizkio BandaBeat-ek, bere gustuen 
zein antzeko banden arabera. 
Taldeei euren musika igotzeko 
aukera ematen die eta guneak 
sustapenerako sistema dauka 
antzekotasunaren arabera. 

Lehiaketak
Horiexek izango dira guneari 
bizia emateko modua, banden 
arteko lehiaketa birtualak anto-
latuta. Sari moduan, taldeei kon-
tzertuak egin, irratietan sartzeko 
modua edota diskoa grabatzeko 
aukera emango diete. Dagoeneko 
ezaguna den Banden Lehia izan-
go da lehiaketa horietako bat, 
aurrerantzean, BandaBeat-etik 
koordinatuko dena.

euskal taldeek sustapenerako sare 
berria daukate 'bandabeat.com'-en
gustu eta antzekotasunaren araberako gomendatze sistema du guneak

Gunearen irudi bat.  |   goiena
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as t e a  g o i e n a n

ASTELEHENA, 11

Berbetan saioa Oiz-
m e n d i  te l e b i s ta k 
ekoizten du eta aste 
honetan Ilaski serrano 
aurkezlea elkarrizke-
tatuko dute.

ilaski Serranori 
elkarrizketa
14:10

13:15 Marrazki bizidunak 

13:35 Kantari

14:10 Berbetan 

14:45 Berriak 

15:15 Trikitixa jaialdia 

15:45 Ikusmira 

16:10 Gipuzkoa kultura 

16:45 Berriak 

17:15 Marrazki bizidunak 

17:50 Ikusten 

18:45 Berriak 

19:15 Kantari 

19:45 Magazinea 

20:45 Harmailatik 

21:30 Magazinea 

22:30 Harmailatik 

23:15 Gipuzkoa kultura 

23:45 Magazinea

MARTITZENA, 12

Idoia Mendia Justizia 
eta administrazio 
Publikoetako sailburua 
eta eusko Jaurlaritza-
ko bozeramailea izan-
go dugu gurean.

idoia Mendiari 
elkarrizketa
19:45

13:15 Marrazki bizidunak 

13:45 Kantari 

14:15 Onein 

14:45 Berriak 

15:15 Harmailatik 

16:00 Erreportajea 

16:30 28.Klip 

17:00 Berriak 

17:30 Marrazki bizidunak 

17:50 Harmailatik 

18:25 Marrazki bizidunak 

18:45 Berriak 

19:15 Kantari 

19:45 Magazinea 

20:45 Erremeixuak 

21:15 Magazinea 

22:30 Hamaika.bit 

23:00 Magazinea

EGUAZTENA, 13

Martitzenean joka-
tutako soraluce sari-
ko finala eskainiko 
dugu: aitor Mendi-
zabal, etcheverriren 
kontra.

Pilotako Soraluce 
saria ikusgai
20:45

13:15 Marrazki bizidunak 

13:35 Kantari 

14:00 Harmailatik 

14:45 Berriak 

15:15 Onein 

15:45 Hamaika.bit 

16:15 Leku txiki bat 

16:45 Berriak

17:15 Marrazki bizidunak 

17:45 Bertso saioa 

18:10 Berbetan 

18:45 Berriak 

19:15 Kantari 

19:45 Magazinea 

20:45 Pilota: Soraluce 

Saria 

21:30 Tertulia 

22:30 Filma 

23:25 Magazinea

EGUENA, 14

Dantzaz konpainiak 
Dantzaz blai izeneko 
topaketa antolatu du 
eta bertan jasotakoak 
e s k a i n i ko  d i t u g u 
Gipuzkoa kultura-n.

'Dantzaz blai' 
topaketa
22:15

13:15 Marrazki bizidunak 

13:45 Kantari 

14:15 Onein 

14:45 Berriak 

15:20 Hamaika.bit 

15:50 Ikusmira 

16:15Trikitixa jaialdia 

16:45 Berriak 

17:15 Marrazki bizidunak 

17:45 Ipupomamua 

18:15 Marrazki bizidunak 

18:45 Berriak

19:15 Kantari 

19:45 Magazinea 

20:45 Hamaika.bit 

21:15 Magazinea 

22:15 Gipuzkoa kultura 

22:45 Erremeixuak 

23:15 Magazinea

EGUBAKOITZA, 15

Korr ika eguenean 
pasako da Debagoie-
neko herrietatik. Bada, 
guk bertan jasotakoak 
erakutsiko dizkizuegu 
luze eta zabal.

korrika 17ren
saio berezia
22:15

13:15 Marrazki bizidunak 

13:45 Kantari 

14:15 Onein 

14:45 Berriak 

15:15 Ur eta lur 

15:45 Leku txiki bat

16:15 Erremeixuak 

16:45 Berriak 

17:15 Marrazki bizidunak 

17:45 Gipuzkoa kultura 

18:15 Ipupomamua 

18:45 Berriak 

19:15 Kantari 

19:45 Magazinea 

20:45 Gipuzkoa kultura 

21:15 Magazinea 

22:15 Korrika 17 

23:00 Tertulia 

23:55 Filma

ARRASATE IRRATIAgoIEnA TElEbISTA

F
utbolaren gaia lerro 
hauetan ez aipatzen 
saiatu izan naiz orain 
arte, baina nahiz eta 

ihes egiten ahalegindu, atzetik 
etorri eta ziztada mingarria 
eman dit gaur ere.

Telebista ikusteko bi saia-
kera egin ditut. Lehenengoa 
eguerdian, piztu, eta De buena 
Ley saioan (beste artikulu bate-
rako emango luke honek ere) 
emakume bat gizonari kalte
-ordain eske ari zitzaion, gizo-
nak alaba etsituta omen zeukan, 
ez ziolako futbolean aritzen 
uzten. Itzali egin dut telebista 
gizona emakumezkoen ezinta-
sunak haizatzen hasi denean. 
Bigarrena, gauez, piztu, eta La 
Sexta katean Bartzelona eta 
Madrilen partiduaren iragarkia: 
gizon nagusi batek urteetan 
ikusi ez duen semea aurkitu 
du, eta semeak erratuta dagoe-
la esaten dio; noski, futbolari 
begira ari da; Lo primero es lo 
primero, dio esloganak.

Nahiz eta jakin badakidan 
fikziozko lanak direla bata 
zein bestea, asaldatu egin naiz 
gaur ere, ikusita futbolak 
bikotekidea edo aita errefu-
satzeko behar adinako funtsa 
duela telebistan. 

Buenafuenterekin nire umo-
re txarrak baretzeko eutsi egin 
diot saiakerari, eta ordainetan, 
Victor Varelaren elkarrizketa 
jaso dut.

AmAIA pAvON
'twitter.com/
amaiapavon'

Ezin ihes egin

t e l e - b e g i

Anton Elortza oñatiarra Eus-
kal Herriko Itzuliaren anto-
latzaileetariko bat izan da 
aurten ere. Bada, Arrasate 
Irratiko uhinetan izango dugu 
astelehenean goizeko hamai-
ketan. Itzuliak emandakoa 
haren hitzetan jasoko dugu; 
haren balorazioa zein den 
jakingo dugu.

euskal Herriko 
itzuliaren balorazioa, 
anton elortzarekin

Korrikak egin ditu dagoeneko 
kilometro batzuk, eta 107.7ko 
uhinetan, falta diren kilome-
troen jarraipena egiten segi-
tuko dugu. Horretarako, 
Korrikako furgonetan doaze-
nekin konexioak egingo ditu-
gu, goizero-goizero, bertan 
gertatzen ari denaren berri 
zuzen-zuzenean emateko. 

korrikako 
furgonetarekin 
konexioak egunero

Zure lagun edo familiakoren 
bat irrati bidez zoriondu nahi 
baduzu, edo, beste barik, 
abesti bat eskaini nahi badio-
zu, azken geltokian duzu 
horretarako aukera. Deitu 
943 25 05 05 telefonora edo 
idatzi irratia@goiena.com 
helbidera eta geuk zoriondu-
ko dugu zure lagun edo fami-
liartekoa.

zoriondu zure lagun 
edo familiakoa 
arrasate irratitik

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

AmAIA tXINtXURREtA  |  aRRasate

Dagoeneko badira 30 urte lehenen-
go Korrika egin zela; Oñatin hasi 
eta Bilbon amaitu zen edizio hura. 
Aurtengoa 17.a da, eta, Trebiñun 
hasita, dagoeneko egin ditu kilo-
metro batzuk, beti bezala, euska-
raren aldeko helburu garbiare-
kin.

Debagoienera eguenean, hilaren 
14an, helduko da; Elgetatik sartu-
ko da goizaldeko 5etan, handik 
Angiozar, Bergara, Antzuola, Zuma-
rraga, Legazpi, Udana, Oñati, Elo-
rregi, Arrasate, Aramaio, Untzilla, 
Aretxabaleta, Eskoriatza eta Leintz 

Gatzaga zeharkatuko ditu, eta gure 
eskualdetik Arabarantz egingo 
du. 

Bada, Goiena telebistako kame-
rak Korrikaren furgonetara igo-
ta ibiliko dira eta ibilbide osoan 
Korrikak ematen duena jasoko 
dugu.

Testigua eskuz esku nola pasa-
tzen den ikusteko aukera izango 
dugu, besteak beste, eta Korrikak 
zeharkatzen dituen kale eta bidee-
tan zein giro dagoen ere erakutsi-
ko dizuegu Korrikari eskainitako 
saioetan: eguenean eta egubakoi-
tzean.

Korrika, Goiena telebistan
Esan bezala, eguenean pasatuko 
da Korrika Debagoieneko herrie-
tatik, eta egun horretan bertan 
Magazinea saioan 19:45ean eraku-
tsiko dizuegu Korrikak gurean 
eman duena.

Baina, horrez gain, egubakoi-
tzean, 22:15ean, Korrika 17ri eskai-
nitako saio berezia emitituko dugu. 
Bertan, bailarako ibilbideetan ger-
tatu diren xehetasunak jasoko 
ditugu eta Debagoieneko ibilbidean 
gertatutakoak luze eta zabal jorra-
tuko dugu.

Dokumentala
Mondragon Unibertsitatean ari 
diren Komunikazioko hiru ikaslek 
–Ekaitz Herrera, Alex Silva eta 
Iker Ugalde– dokumental bat egin 
dute Korrikarentzat, Euskaltzain-
diaren omenez. Zenbait gazte ausart 
du izenburua dokumentalak. Ordu-
betekoa da, eta, bertan, 30 bat lagu-
nek hitz egiten dute euskal akade-
miaren historiaz. Dokumentala 
martxoaren 25ean aurkeztu zen, 
Donostian, Kursaal jauregian, eta 
guk Goiena telebistan eskainiko 
dizuegu.

korrika 17k 
Debagoienean 
emandakoa, telebistan
Korrikak bailaran egiten duen ibilbidea jasoko 
dugu eta saio berezia eskainiko dugu barikuan

Hasi da Korrika, argazkian ikusten denez.  |   KORRIKa

Egueneko 
'magazinea'-n 
egunak emandakoa 
jasoko dugu

Egubakoitzean 
Korrika 17ren saio 
berezia eskainiko 
dugu, 22:15ean
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Bergara
Julen Unamuno 
Marzan
apirilaren 17an, 2 urte. 
Zorionak, txapeldun. Oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Patxo potolo bat 
etxekoen partetik.

Oñati
Mireia Trabal 
Aranburu
apirilaren 17an, 6 urte. 
Zorionak, Mireia! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Muxu handi bat.

 

Bergara
Amaiur Olabarria 
Arrizabalaga
apirilaren 15ean, 5urte 
beteko ditu gure etxeko 
poxpolinak. Zorionak eta 
txokolatezko patxo potolo 
bat etxeko danon partetik.
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna.

arrasate
Aisha Luengo Elkoro
apirilaren 15ean, 2 urte. 
Zorionak, sorgintxo! 
Ondo-ondo pasatu zure 
eguna! Muxu 
handi-handi bat eder, 
Luken eta etxeko danon 
partetik!

arrasate
Lur Delgado Llodio
apirilaren 15ean, 23 
urte. Zorionak familia 
guztiaren partetik. Muxu 
handi bat.

aretxaBaLeta
Maren Oroiz Antoñana
apirilaren 15ean, 2 urte. 
Zorionak, Maren! Ondo 
pasatu zure bigarren 
urtebetetzean. Zurekin 
ospatuko dugu. Musu 
potolo bat etxekoen 
partetik bereziki Naiara 
eta Nerearen partetik.

Oñati
Alaitz 
Lazkanoiturburu 
Palacios
apirilaren 14an, 11 urte. 
gure alaba maitagarriari, 
zorionak eta ondo pasatu 
zure eguna, etxeko guztien 
partetik. Muxu handi-handi 
bat eta gora erreala!

arrasate
Oier Armendia Zallo
apirilaren 14an, 4 urte. 
Zorionak, Oiertxo! Zure 
urtebetzerako txokolatezko 
pastel ederra egingo dugu, 
Korrikaren ostean berriz 
indarrak hartzeko. Patxo 
handi-handi bat etxeko 
guztien partetik!

arrasate
Ekaitz Zulueta Algorta
apirilaren 14an, 
urtebete. Beti barreka 
dagoen geure 
mutiltxuarentzako moso 
handi bat eta zorionak!

esKOriatZa
Luz Maria Ignacio
apirilaren 13an, 36 urte. 
Zure urtebetetze eguna 
oso ondo pasa dezazula 
eta besarkada bat 
lagunen partetik.

LeiNtZ gatZaga
Ganix Otazu Arzelus
 apirilaren 13an, 2 urte! 
Zorionak, futbolari! 
Muxu potolo bat etxeko 
danen partetik!

Oñati
Iban Perez
apirilaren 13an, 25 urte. 
Zorionak, tio Piban! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna! Muxutxuek eta 
25 tirakada etxeko 
guztien partetik, baina 
bereziki Mario eta 
enzoren partez!

Bergara
Ibai Agirrezabal 
Ostolaza
apirilaren 12an, 11 urte. 
Zorionak, maitxia! egun 
ona pasatu aitxitxa, 
amama eta bereziki 
eriken partetik! Muxu 
potolo bat.

araMaiO
Amaiur Arana 
Ajuriagerra
apirilaren 12an, 7 urte. 
Zorionak gure kirolariari! 
Ondo pasatu zure 7. 
urtebetetzea. Muxu handi 
bat etxekoen eta, batez be, 
zure ahizpa Uxueren 
partetik.  txokolatadaren 
zain gaude!

aretxaBaLeta
Nagore Biain eta Julen Lanzos
Nagorek apirilaren 12an, 4 urte eta Julenek 11n, 6 urte. 
Zorionak, bikote. azkenean iritsi da horrenbeste 
itxarondako eguna. gu be desiatzen gaz zuekin batera 
ospatzeko. altxorraren bila prestatuko dou? aupa UDa, 
aupa reala eta aupa Porrotx! Milaka muxu June, 
Malen, ekaitz, Jokin eta Lander.

Oñati
Edurne Erostarbe
apirilaren 11n, 39 urte. 
Zorionak, tia! Ondo 
pasatu zure eguna eta 
muxu handi bat familia 
guztiaren partetik!

Bergara
Nora Larrea Gantxegi
apirilaren 11n, 4 urte. 
Zorionak, printsesa, 
etxeko guztion eta 
bereziki aner eta Unaxen 
partetik.  Jarraitu holako 
jatorra eta txintxoa 
izaten! Muxu potoloak 
denon partetik!

Bergara
Ane Gartzia Perez
apirilaren 11n, 4 urte. 
Urte askotarako, etxeko 
printzesa! Familia 
guztiaren partetik, egun 
ona pasatu!

 

Bergara
Leire Sahuillo
apirilaren 11n, 19 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako, guapa!
Oso ondo pasatu zure 
eunian! 19 muxutxu 
eider, Matxalen, 
Maialen, iosu eta 
Mirenen partetik! 

arrasate
Izaro Uribarren Arkauz
apirilaren 10ean, 10 
urte. Zorionak, izaro, 
etxekoen eta bereziki 
Marenen partetik. Patxo 
potolo bat.

Oñati
Oier Perez de Arenaza
apirilaren 10ean, 10 
urte. Zorionak etxeko 
guztien partetik  eta oso 
ondo pasa dezazula zure 
hamargarren urtebetze 
eguna.

 

Oñati
Ana Sagasta 
apirilaren 10ean, 
urtebetetzea. Zorionak, 
ama. Oso ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Muxu handi 
bat zure familixa danak 
partetik.

aretxaBaLeta
Iraide Zabala Frutos
apirilaren 9an, urtebete. 
Zorionak, printzesa!  
Zure lehenengo 
urtebetetzean heldu da. 
ederto pasatuko dugu 
elkar. Muxu asko etxeko 
guztien partetik: Oinatz, 
aitatxo eta amatxo.

Oñati
Eider eta Maren Calzada
apirilaren 9an, urtebete. Zorionak etxeko loretxuei 
lehenengo urtebetetzian! Patxo handi-handi bana 
etxeko danon partetik!

Oñati
Maialen Anduaga 
Baladron
apirilaren 9an, 8 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako. Ondo hasi 
eta hobeto bukatu zure 
urtebetze eguna. Patxo 
pila bat etxeko danon 
partetik.

arrasate
Dolores Aguiriano
apirilaren 9an, 81 urte. Zorionak, amama! Ondo pasatu 
zure eguna eta muxu handi bat familia guztiaren 
partetik!

arrasate
Iraia Apaolaza Arregi
apirilaren 7an, 4 urte. 
Zorionak printzesa, zure 
laugarren urtebetetzean. 
Milaka patxo potolo eta 
kilo zorion etxeko 
guztien partetik.

 

Bergara
Naia Berraondo 
Mateos
apirilaren 8an, 4 urte. 
Zorionak, potxola! 
Neskatila handia zara. 
Patxo asko aitatxo eta 
amatxoren partetik. 
Maite zaitugu!

Bergara
Naia Perez Marzan
apirilaren 7an, 8 urte. 
Zorionak gure printzesa. 
Ondo pasatu zure eguna 
eta zortzi muxu iker, ama 
eta aitaren partetik.

aretxaBaLeta
Oihan Gomez
apirilaren 7an, 3 urte. 
Zorionak eta muxu 
potolo bat zure guraso 
eta anneren partetik.

 

aretxaBaLeta
Irati Mendieta Gastañaga
apirilaren 7an, 7 urte. Zorionak, printseza! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna!  Muxu handi-handi bat! elene, 
Paule, aitatxo eta amatxoren partetik!

Bergara
Julen Zabala 
Madariaga
apirilaren 7an, 5 urte. 
Zorionak, Julen! 
Ondo-ondo pasatu zure 
egunian. Familixa 
guztiaren partetik muxu 
asko!

Bergara
Maider eta Izaro Otero Prieto
apirilaren 6an, 6 urte. Zorionak, printzesak! Ondo-ondo 
pasatu zuen urtebetetze eguna eta muxu handi bat tio, 
tia eta bereziki Unairen partetik!

aNtZUOLa
Marce Fernandez 
Pozo
apirilaren 6an, 49 urte. 
Zorionak, gorrion! 
espero dugu asko 
disfrutatzea. Musu handi 
bat Haikaren eta 
etxekoen partetik.

aretxaBaLeta
Zuriñe Belategi 
Arribas
apirilaren 4an, 19 urte. 
Zorionak, anene! egun 
zoragarria pasatu. Jaso 
ezazu muxu 
potolo-potolo bat 
Unairen partetik.

arrasate
Oihana Ezkurra
apirilaren 4an, 
urtebetetzea. txuleta 
janda hogetamargarrena 
fan da. Hala ere geroz 
eta gazteago zaude. 
Zorionak eta hamarkada 
berri on! Muxu asko 
Liher, Zeke eta itziarren 
partetik.

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

Zorionak!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
Hiru bide dituzu gOieNaren bidez zoriontzeko:

Internet  
sar zaitez goiena.net atarian eta Zorion agurra bidali botoia sakatu. 
Bete eskatutako datuak eta bertan argitaratuko da zorion agurra. 
Baita goiena paperean ere.
Posta elektronikoa 
Mezu bat bidali zorionagurrak@goiena.com helbidera, adieraziz: 
izen abizenak, herria, urtebetetze data 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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Setatu

t

Danel Guridi Olalde 

Oñati 3,680Kilo. Martxoaren 29a. Gura-
soak: Iñigo eta Irene. argazkian,  Danel 
arreba nahiarekin.

ibon arrese 

aretxabaleta 3,370Kilo. apirilaren 5a. 
Gurasoak: Oihana eta Jon. argazkian,  
umea gurasoekin.

Nahia urrestarazu irazabal 

Oñati 3,320Kilo. apirilaren 6a. Gura-
soak: aintzane eta Vicente. argazkian,  
umea amarekin.

Oier Fernandez Valor 

aretxabaleta 3,530Kilo. apirilaren 1a. 
Gurasoak: Pili eta David. argazkian,  
umea amarekin.

amaiur Morillo Carretero 

aretxabaleta 3,440Kilo. apirilaren 4a. 
Gurasoak: Miriam eta Unai. argazkian,  
umea gurasoekin.

Niko Sanabria Murua 

arrasate 3,300Kilo. apirilaren 6a. Gura-
soak: Miren eta Joseba. argazkian,  umea 
gurasoekin.

irati arribas abad 

arrasate 3,330Kilo. apirilaren 5a. Gura-
soak: nerea eta Jose. argazkian,  umea 
gurasoekin.

urko Muñez Morales 

arrasate 3,360Kilo. apirilaren 3a. Gura-
soak: nieves eta angel. argazkian,  umea 
gurasoekin.

Nora urbieta alberdi 

Bergara 2,820Kilo. apirilaren 6a. Gura-
soak: naroa eta aitor. argazkian,  umea 
gurasoekin.

Markel Diaz Vargas 

arrasate 3,540Kilo. apirilaren 2a. Gura-
soak: Yuli eta Dani. argazkian,  umea 
gurasoekin.

Lujan Ortega Diez 

eibar 4,050Kilo. apirilaren 7a. Gurasoak: 
Isabel eta Jorge. argazkian,  umea aita-
rekin.

zoreez Mudasar 

elgeta 2,800Kilo. apirilaren 6a. Gura-
soak: Zara Mudasar eta Mudasar Mirza 
Baig. argazkian,  umea gurasoekin.

Maddi Jaio Lasuen 

abadiño 2,970Kilo. apirilaren 7a. Gura-
soak: Olatz eta Iker. argazkian,  umea 
gurasoekin.

j a i ota koa k

BILA-BILA 7

Bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.
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BIla-BIla 7
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A s T E l E H E n E k o A

Behe-hodeiak nagusituko dira 
zeruan eta han-hemenka ziri-
miria egingo du.
euskalmet.net

Max. 17º

Min. 11º

E g u r a l d i a

Itxura guztien arabera Rubal-
cabak lupa erabiliko du. Ez 
dago gaizki. Hobeto antze-

mango ditu akatsak... baina 
baita bertuteak ere. Eta Bar-
ne Ministeritzan eduki behar 
dituzten lupa-zerbitzuei begi-
ra jarriko bagina, santande-
rinoak "euskal kausari" mese-
de handia egin diezaiokeela-
koan nago.   

Inon entzun ala irakurri 
dut maiatzeko zerrendak osa-
tzeko zailtasunak eduki litza-
keela ezker abertzaleak –ez 
dakit EA/Alternatibarekin, 
edo EA Alternatibarik gabe 
edo zein formaziotan– batez 
ere herri txikietan. Bitxia da; 
izan ere, tradizionalki ezker 
abertzaleak herri txikietan 
izan ditu emaitzarik onenak. 
Baina badirudi Rubalcabak 
ekidin nahi duen zikinkeria 
biztanlerik gutxienetako 
nukleoetan ematen dela.

Pentsatu al dute ezker 
abertzalekoek euskal paraxu-
tistak dei genezakeen aukeraz? 
PSOE eta PPk garbi asko era-
bili dute orain arte bide hori, 
herriekiko erabat zerrenda-
kide arrotz eta ezezagunak 
aurkezteko. Hiri handietan 
eman daitekeen kontzentrazioa 
arindu liteke horrela, eta 
agintari gazte orbangabe uga-
ri aurki litzake herri txikie-
tara "misioetan"bidaltzeko. 
Penagarria delako ez balitz, 
barre egiteko motiboa litza-
teke.

Euskal 
paraxutistak

b i h a r a m u n a

josemari velez 
de mendizabal

SUKALDEAK:
ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43  
OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48

Unai Iturriaga  'Buah, txabal!' antzezlan estreinatu berria idaztea izan da 37 urteko durangarraren azken 
lana; bertso txapelketetako finaletan ohikoa, 2005ean Euskal Herriko txapelunorde izan zen.  |  Txomin madina

"Urte batzuetan bertso saioak parrandarako aitzakia ziren"

jon  pozo 

h a m a r r E koa

lehendakaria banintz

"Ez nuke izatea onartuko"
"Groucho Marxek esandako hitz batzuekin bukatuko dut 
esaldia: sekula ez nuke onartuko ni lehendakaritzat 
onartuko nauen herrialde bateko lehendakari izatea. 
Ez dut nire burua paper horretan ikusten, ezta pentsatu 
ere!".

1. askotan erabiltzen duzun esal-
dia da "buah, txabal!"?
Ez, baina entzuten dut: esaldi 
topikoa da, eta, nolabait, hori 
esaten duen jendea nolakoa ez 
den irudika dezakezu.

2. 13 urterekin, lehen plaza. adin 
horretan, zeri buruz bota daiteke ber-
tsoa?
Nik prestatutako bertsoak bota 
nituela bakarrik dakit; bertso esko-
la osoak prestatu genituen; beraz, 
ez zen oso debut bertsolaria izan. 
Urduri bai, baina plaza zer zen, 
arrastorik ere ez. 

3. Gaztetan bertso saioak parran-
darako aitzakia ere izango ziren...
Urte batzuetan hala ziren. Baina 
hori ere gero eta gutxiago, zure 
lanaren beste kontzientzia bat har-
tzen zoaz-eta. Garai baten, akaso, 
aurretik zegoen parranda saioa  
baino, baina gero aldatuz doa.

4. Eskarmentu handia duzu fina-
letan. bada bereziki gogoratzen duzu-
nik?
Bizkaikoetan lehenengoa, 16 urte-
rekin itzela izan zelako hara 
heltzea. Nagusikoetan, 2005ekoa-
rekin geratzen naiz, ez txapeldu-
norde izateagatik bakarrik, bai-
ta ere txapelketetan zaila dena 
gertatu zelako: egun on bat, ber-
tsotan gustura...

5. Txapeldunorde izatea azkena 
izatea baino okerragoa da?
Ez, zoragarria izan zen. Aurretik 
ere esaten nuen, lortu ahal nuen 
postu onena zela niretzat.

6. Finaletako askotan igor elortza 
izan duzu aurkari. laguntasuna egon 
da inoiz kolokan?
Ezta pentsatu ere! Ez dut uste guta-
ko inork bestea aurkari moduan 
ikusten duenik. Are gehiago, modu 
egoistan, komeni zaizu ondokoa 
ondo ibiltzea, langa altuago jartzen 
dizu-eta.

7. nola gogoratzen dituzu zazpi 
eskale taldeko garaiak? 
Oso oroitzapen onak ditut, Gu ta 
Gutarrak proiektuarekin borobil-
du zirenak. esperimentazio bide 
bat izan zen, asko ikasteko eta 
lagun onak egiteko. Gainera, Her-
tzainak nire betiko taldea izanda, 
Josu Zabalarekin lan egitea amets 
bat betetzea bezala izan zen.

8. literatura, antzerkia, telebista-
ko gidoiak... Pizkundeko gizona zai-
tugu, antza!
Horrela ikus dezakezu, edo kon-
tsidera nazakezu eguneroko ogia 
irabazi behar duen autonomo bat; 
gertuago sentitzen naiz hortik. 

9. Patillak dira zure ikur nabarme-
netakoa. inoiz mozteko asmorik?
Ez dut sekula pentsatu, baina ez 
dut egingo Amurizak bizarrarekin 
moduko promesik: moztekotan, 
libre izan gura dut erabakitzeko.

10. Umeak ez omen dituzu oso 
gustuko.
Egia da eurekin harremantzeko 
erraztasunik ez dudala, baina ilo-
bak agertu heinean, ikasten zoaz. 
Beti izan naiz dialektikoagoa, intui-
tiboa edo sentibera baino.

Datorren astetik hasita, eta ezus-
tekorik ezean, hemezortzi egunean 
lau aldiz ikusi ahalko dira Barça 
eta Real Madril elkarren kontra. 
Valdesek Buenafuenteren pro-
graman bota zuen esaldiak bi 
taldeen arteko giroa berotzeko 
balio izango du, seguruenik.

"Real Madrilen 
garaipenak 
zuri-beltzean ala 
koloretan ziren?"

la SextaV I c T o R  VA l D E s   |   b A r t z e l o n A k o  At e z A i n A

a h o b E r o

Barazkiak, untxien 
pare
Batez ere etxeko txikien kasuan, 
ez da erraza barazkiak eta entsal-
dak janaraztea. Mahai-tresnokin  
errazagoa izango da, akaso.
www.nopuedocreer.com

a i ,  E n E !
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