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bailarako zazpi herritan nagusitu da bildu erabateko gehiengoarekin  
eajk galdu egin du tradizioz harena izan den feudoa, oñati; han ere bildu gailendu da   
aralar boto bakarraren aldearekin nagusitu da elgetan, bilduren aurretik  |  2

bilDu erabateko garaile 

Abantailaz betetako kluba!

Zoaz 32. orrialdera

MUNDUMIRA

BOtOAk etAk etAk et
ZineGOtZiAk
DeBAGOieneAn
A L d E r d i A b O T O A k        % ziNEgOTziAk

bildu 15.460 %46,62 60
eaJ 7.523 %22,68 24
aralar 2.781 %8,38 10
Pse-ee 3.469 %10,46 8
lghe 121 %0,36 7
elizateak 270 %0,81 2
aa 177 %0,53 2
PP 1.417 %4,27 1
eb-berdeak 998 %3 1
h1! 183 %0,5 -
berdeak 85 %0,35 -

GiPUZkOAkO BAtBAtBA ZAr nAGUsiAk

errolda: 554.878
boto emaileak: 347.772
abstentzioa: %37,32

A L d E r d i A b O T O A k % A u L k i A k

bildu 119.084 %34,65 22

eaJ 80.838 %23,52 14

Pse-ee 58.947 %17,15 10

PP 34.210 %9,95 4

aralar 17.223 %5,01 1

eb-berd. 9.012 %2,62 0

h1! 8.667 %2,52 0
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errolda: 8.822  abstentzioa: 2.673 (%30,03)

zuriak
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errolda: 5.325  abstentzioa: 1.850 (%35)
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630 (%18)

77 (%2)

132 (%4)

262 (%8)

zuriak 38 (%1)
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Mikel 
biain

EAj

angel 
biain

EAj

andoni
gartzia

biLdu

leire 
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biLdu
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EAj

Jabi 
baltzategi

biLdu

Josu 
lizarralde

biLdu

oier
irizar

EAj

Valentina
kortabarria

biLdu

Maialen 
urtzelai

biLdu

beatriz 
gereka

biLdu

xabi 
Pico

biLdu

Conrado
kernstock

biLdu

ainhoa 
Martin

EAj

lourdes
idoiaga

biLdu

Manu 
egaña

EAj

ainhoa 
galdos

aretxabaleta aulkiak  biLdu 7 | ArALAr 3 | EAj 2 | pSE-EE 1

esanak
a n a  b o l i n a g a  /  b i L d u :  "Oso pozik gaude. Orain dela lau urte legez kanpo utzi gintuztenok bozkatzeko aukera izan dugu eta 

herritarrek aldaketaren aldeko apustua egin dutela argi geratu da. Horregatik, eskerrik asko, guztiei".

i n a x i o  g a r r o  /  A r A L A r :  "Oso gustura gaude emaitzekin, zinegotzi kopuruari eutsi eta botoetan %33 egin dugu gora".

M i k e l  u r i b e t x e b a r r i a  /  E A j :  "Orain dela lau urte baino boto gehiago jaso ditugu, baina emaitzak erdipurdikoak izan dira".

a i n h o a  s a g a r r i b a i  /  p S E - E E :  "Bilduri zorionak, gure partetik. Guretako desastrea izan da".

s a lVa  g o n z a l e z  /  E z k E r  b AT u A :  "ez dira emaitza onak izan, baina gure mezua bidezkoa delakoan nago, eta borrokan jarraituko dut".

di-da batean

MIRARI AltUbE

Azken lau urteotan Udalean egoterik izan ez dutenen txanda hartu du Bilduk, 
eta ilusioa sortu du. Bestetik, Aralarrek ere gora egin du boto kopuruan, ia 
200 boto gehiago. Argi dago aretxabaletarrek ezkerraren alde egin dutela; 
ezkerra bai, baina abertzalea, Pse-eek eta eBak botoak galdu dituzte-eta.

ezker abertzalearen aldeko hautua

biLdu

ana
bolinaga

biLdu

lore
Martinez

ArALAr

inaxio
garro

biLdu

zigor
Quintanilla

ArALAr

olaia
sagredo

biLdu

Maider
aizkorbe

ArALAr

Joxe anjel
antxia

biLdu

edorta
Mendieta

EAj

Mikel 
uribetxebarria

biLdu

tomas
fernandez

EAj

Mari karmen
astigarraga

biLdu

Jose luis
Martin

pSE-EE

ainhoa
sagarribai

bildu nagusi, botoen %44 jasota, eta haren atzetik 
aralar eta eaJ, boto kopuruan gora eginda biek

Duela lau urte legez 
kanpo utzitakoen 
botoak jaso ditu 
bilduk eta gora egin 
du nabarmen

EAJk gora egin 
duen arren boto 
kopuruan, ez du 
zinegotzi 
gehiagorik lortu

Alderdi sozialista 
zigortu dute 
herritarrek, eta 
zinegotzi bakarra 
izango du

Herritarren 
parte-hartzeak gora 
egin du eta %65ek 
bozkatu dute udal 
hauteskundeetan

1.936 (%31,48)

238 (%3,77)

230 (%3,74)

203 (%3,30)

190 (%3,09)

182 (%2,98)

39 (%0,63)

3.308 (%69,70)

esanak
M i k e l  b i a i n  /  b i L d u :  "emaitzarekin oso pozik gaude. ez genuen halakorik espero. Herritarren parte-hartzea bultzatuko dugu".

l o u r D e s  i D o i a g a  /  E A j :  "nire kinielan aurreikusten nuen Bilduk irabazi ahal zuela, baina ez halako aldearekin. Guri, orain, oposizioan 

lan egitea tokatzen zaigu".

M i r e n  a r r e g i  /  A r A L A r :  "emaitzek erakusten dute aldaketarako gogoa zutela herritarrek, eta aldaketa hori ezkerrera egin dute".

k a r M e l o  P e r e z  /  E z k E r  b AT u A :  "Parte-hartzea oso handia izan da eta horrek kalte egin digu gutxiengoan gauden alderdiei".

a M a i a  i n t z a  /  H A m A i k A b AT:  "Guretzako emaitzak oso txarrak izan dira, zinegotzi barik geratu gara. Aldaketarako apustua egin dute".

di-da batean

MIREIA bIKUÑA

tsunami bat bezala heldu da Oñatira Bildu koalizioa: gehiengo osoa lortu 
dute. Oñatiarrek aldaketarako gogoa dutela erakutsi dute, eta 
boto-txartel gehienak Bilduren berde kolorekoak izan ziren. ekainaren 
11n, eAJkoa ez den alkatea izango dute oñatiarrek lehen aldiz.

Oñatiarrek aldaketaren alde egin dute

oñati aulkiak  biLdu 10 | EAj 7 | 

bilduk gehiengo osoa lortu du eaJren gainetik, eta eb, 
Pse-ee, PP, aralar eta hamaikabat ordezkari barik

6.325 boto izan 
dira baliodunak: 
bilduk 3.308 boto 
jaso ditu eta EAJk 
1.936

Parte-hartzea 
%71,69 izan da 
Oñatin; boto zuriak 
38 izan dira eta 
baliogabeak 37
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errolda: 17.899  abstentzioa: 6.961 (%38,89)
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zuriak

4.726 (%43,60)
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748 (%6,90)
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166 (%1,53)
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pSE-EE

Mari karmen 
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biLdu
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iruin
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belastegi

EAj

rafael 
amosarrain

biLdu

ariane 
kareaga
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Juan Jesus 
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biLdu

Piti 
Madariaga

EAj

Maite 
barrena

biLdu

inaxio 
azkarraga-urizar

EAj

ibon 
arrupe

EAj

Juan ramon 
Mendieta

biLdu

amaia 
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biLdu

iratxe 
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pSE-EE

aritz 
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biLdu
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barriocanal
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biLdu
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sola

biLdu

Joseba erramun 
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pSE-EE

Paco 
garcia

biLdu

Josu 
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biLdu

kepa 
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Miren lorea 
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biLdu

Maider 
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EAj

Juan karlos 
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Joxe 
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biLdu

omer 
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Maria 
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pp

itziar
lamarain

bilduk lortu du gehiengo absolutua, eaJk eta aralarrek 
gora egin dute botoetan eta gainerakoak jaitsi

errolda: 11.672  abstentzioa: 3.978 (%34,08)

1.000500 1.500 2.000 2.500 3.000 4.0003.500

2.044 (%26,75)

748 (%9,79)

691 (%9,04)

152 (%3,08)

235 (%3,08)

Berdeak - Verdes 85 (%1,11)

zuriak 78 (%1,02)

3.608 (%47,22)

bergara aulkiak  biLdu 9 | EAj 5 | ArALAr 2 | pSE-EE 1

bildu lehen indarra 
izan da bederatzi 
zinegotzirekin eta 
bakarrik gobernatu 
ahal izango du

Aralar bi 
zinegotzirekin 
geratuko da eta 
PSE-EE 
bakarrarekin

erabateko gehiengoa lortu du bilduk, eaJ mantendu egin 
da eta aralarrek eta sozialistek zinegotzi bana galdu dute

esanak
Jesus elortza / biLdu: "Demokrazia parte-hartzailean sinesten dut; erabateko gehiengoak ez du esan nahi besteekin berba egingo ez dugunik".

aintzane oiarbiDe / EAj: "eskerrak eman nahi dizkiet boto emaileei; euren botoak ez dira alferrik izango. Bildu ere zoriondu nahi dut".

J u a n J e  a M as o r r a i n  /  A r A L A r :  "emaitza espero genuen. Bilduri zorionak ematea dagokigu".

Mari CarMen barrenetxea / pSE-EE: "emaitza gazi-gozoak izan dira. Gozoa boto gehiago atera ditugulako; gazia, zinegotzia galdu dugulako".

antonia galiot / Eb-bErdEAk: "kezka dut, gure mezuak herritarrek eskatzen dituztenak izanda ere, ez garelako haiengana iristen".

Josu garitaonanDia / bErdEAk: "Hauteskunde oso polarizatuak izan dira. Zinegotzirik ez lortu arren, herriaren alde lanean jarraituko dugu".

di-da batean

MONIKA bElAStEgI

Gobernuko atea zabaltzeko giltza beharrik ez du izango Bilduk. erabateko 
gehiengoa lortuta indar nagusia izan da.  eAJk mantendu egingo ditu 
aurreko agintaldiko bost zinegotziak eta Aralarrek eta Pse-eek bana 
galdu dute. Berdeek, eB-Berdeak eta PPk ez dute zinegotzirik lortu.

Giltza beharrik ez du izango Bilduk

arrasate aulkiak  biLdu 11 | EAj 4 |pSE-EE 4 | ArALAr 1 | pp 1

esanak
i n a x i o  a z k a r r a g a - u r i z a r  /  b i L d u :  "Herria gurekin dago; orain, lan egitea tokatzen zaigu".

J u a n  k a r l o s  g a r i ta n o  /  E A j :  "Lehen moduan gelditzen gara; lortu ditugun 300 boto gehiagorekin, bigarren indarra gara".

a r i t z  a r r i e ta  /  p S E - E E :  "Zinegotziak mantendu ditugu; eskerrik asko gure boto-emaileei. Alternatiba izaten jarraituko dugu".

J ox e  e t x e b e r r i a  /  A r A L A r :  "Zorionak, errespetutik lan egingo dugulako guztiok".

i t z i a r  l a M a r a i n  /  A L d E r d i  p O p u L A r r A :  "Aurreikusita zegoen, baina Bilduk nik uste baino boto gehiago izan ditu".

r o b e r t o  b e r r i o  /  E z k E r  b AT u A :  "Herritarren parte-hartzeak galdu du; lanean jarraituko dugu errebeldia eta aldaketen aldeko".

di-da batean

AItzIbER ARANbURUzAbAlA

Aurreko agintaldi hasierako alderdiak izango dira oraingoan ere gobernuan; 
oraingoan, baina, koalizioa duela abiapuntu. eAJk eta Aralarrek gora egin 
dute; Psek, eBk eta PPk, ordea, bototan behera. Bete al dira, orduan, 
aurrez egindako kinielak? nireak, neurri handi baten, bai. 

koalizioa abiapuntu duen agintaldia
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Juan luis
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saidi

biLdu
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Dos santos
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Mari eugenia
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biLdu
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Maddi
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lete

biLdu

santiago 
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errolda: 3.207  abstentzioa: 1.244 (%38,79)

200 400 600 800 1.000

942 (%48,33)

270 (%13,85)

231 (%11,85)

226 (%11,60)

167 (%8,57)

zuriak 45 (%2,21)

errolda: 1.710  abstentzioa: 463 (%27,07)

200 400 600 800

zuriak

752 (%60,94)

288 (%23,34)

141 (%11,43)

35 (%2,84)

eskoriatza aulkiak  biLdu 6 | ELizATEAk 2 | EAj 1 | pSE-EE 1 | Eb-bErdEAk 1

esanak
b e ñ at  h e r C e  /  b i L d u :  "Oso pozik gaude, oso emaitza onak lortu ditugu; boto kopurua oso inportantea izan da. Lan egiteko momentua 

da; ilusioarekin hasiko dugu".

i ñ a k i  M a D i n a b e i t i a  /  E L i z AT E A k :  "ez genuen espero bigarren zinegotzia ateratzea. Askotxo da guretako. Dena dela, pozik gaude, gure 

kudeaketa ondo ikusia delako".

a i t o r  u r r u t i a  /  E A j :  "Bildu zoriondu nahi dut. Orain, balorazioa egin behar dugu".

J u a n  l u i s  M e r i n o  /  E b - b E r d E A k :  "Pozik gaude emaitzarekin. eskua zabalik dugu Bildurekin akordioetara heltzeko".

di-da batean

MIRIAN bItERI

eskoriatzan ere Bilduren kolore berdea da nagusi. Hautesleen ia erdiak 
koalizioaren alde egin zuen eta gutxigatik ez zuen zazpigarren zinegotzia lortu. 
elizateek bereganatu zuten hori. ezusteko ederra hartu zuen baserritarren 
elkarteak, ez zuen-eta espero. eAJk, ostera, 67 boto galdu ditu. 

Herritarren babesa lortu du Hercek

sei zinegotzi lortuta, inoren laguntza barik gobernatu 
ahal izango du beñat herceren taldeak datozen urteotan

Orain dela lau 
urteko partaidetza 
bera egon da 
aurten: %60 
ingurukoa

goizean eta azken 
orduan batu zen 
jende gehien 
Eskoriatzako 
kultura etxean

Azken orduan  
bozkatu ahal 
izateko korrika egin 
behar izan zuenik 
ere egon zen

bizpahiru boto 
gehiago izanez 
gero, zazpigarren 
zinegotzia lortuko 
zuen bilduk

antzuola aulkiak  biLdu 7 | EAj 3 | pSE-EE 1 

esanak
i n M a  b e r i s ta i n  /  b i L d u :  "Oraindik alkate izateko ideia ez nuen eginda eta orain sinesten hasi beharko dugu. Jendeak ulertu du gure 

proposamena, eta babesa eman digu. Orain, eskertu egin beharko diogu herriari emandako babes hori; eskertzeko modurik onena 

izango da ahalik eta lanik onena egitea Antzuolaren alde".

M a r i a  e u g e n i a  a r r i z a b a l a g a  /  E A j :  "Zorionak Bildukoei, arrasatu egin baitute leku guztietan. eskerrik asko guri botoa eman diguten 

288 antzuolarrei ere. Hiru zinegotziok daukagun guztia jarriko dugu eta saiatuko gara kanpainan esandakoak praktikan jartzen, 

nahiz eta Bilduk gehiengoa izanda oposizioa zaila izango den".

di-da batean

USOA AgIRRE

Gehiengo osoa lortu du Bilduk eta badirudi aurreko Udal Gobernuak 
martxan jarritako proiektuek jarraipena izango dutela. "elkarlanean 
Antzuolaren hobekuntzan parte hartzea" izan da Bilduren proposamena 
kanpainan. ea kolore guztien artean lortzen dugun herri hobea.

Herri hobea, elkarlanean

bilduk jaso ditu aralar-eb-zutik koalizioak zituen 
zinegotziak; mantendu egin dituzte eaJk eta Pse-eek 

Abstentzioak gora 
egin du ia bi puntu: 
%25,77 izan zen 
2007an eta 
%27,07 aurten

2007an ANVk eta 
Aralar-Eb-zutikek 
batera jasotakoak 
baino boto gehiago 
jaso ditu bilduk 

EAJk behera egin 
du bototan: 
2007an 370 boto 
izan zituen; aurten 
288 (23,34)

PSE-EEk ere behera 
egin du, alde 
txikiagatik bada ere: 
bost boto gutxiago 
lortu ditu aurten
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errolda: 202  abstentzioa: 69 (%34,15)

50 100 150

121 (%93,80)

1 (%0,78)

zuriak 7 (%5,43)
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biLdu

Miren edurne
uribarren-iturrieta

ArAmAiOkO ALk.

Jose ramon
uribe

biLdu
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biLdu

andoni
solupe

ArAmAiOkO ALk.

Martinetxabe

biLdu

idoia
beitia

biLdu

ane Miren
etxebarria

EAj

iñaki
nafarrate

errolda: 1.197  abstentzioa: 304 (%25,25)

100 250 500

araMaioko 
alkartasuna 177 (%19,98)

142 (%16,03)

8 (%0,90)

zuriak 18 (%2,03)

3 (%0,34)

538 (%60,72)

LEiNTz gATzAgAkO HAuTESLE ELkArTEA

eugenio 
otsoa

LgHE

Mikel
gonzalez

LgHE

imanol
saez de Viteri

LgHE

iñaki 
agirreurreta

LgHE

Juan luis
zabala

LgHE

asier
ugarte

LgHE

Montserrat
Valerio

errolda: 873  abstentzioa: 212 (%24,28)

50 100 150 200 250

138 (%21,23)

6 (%0,92)

8 (%1,2)

zuriak 7 (%1,07)

246 (%37,84)

245 (%37,69)

hautesleen elkartea nagusi

leintz gatzaga aulkiak LgHE 7 | pp 0

esanak
as i e r  u g a r t e  /  L E i N T z  g AT z A g A k O  H A u T E S L E  E L k A r T E A :  "Lortutako emaitzarekin oso 

pozik gaude. Herriaren erantzuna eta eman diguten babesa guztiz baloratzekoa 

da. Talde berria izan arren, konfiantza jarri dute".

araMaio aulkiak  biLdu 6 | ArAmAiOkO ALkArTASuNA 2 | 
EuzkO ALdErdi jELTzALEA 1 | 

esanak
r a M o n  a J u r i a  /  b i L d u :  "izugarria izan da, oso pozik gaude. Herriari eman gura dizkiot eskerrak eta besarkada aurreko agintaldiko 

zinegotziei. Dakiguna ondo egiten saiatuko gara gu".

J o s e  r a M o n  u r i b e  /  A r A m A i O k O  A L k A r TA S u N A :  "Bi zinegotzi lortu ditugu, eta, egia esan, ez genuen askoz gehiagorik espero. Bilduren 

garaipenak baino sorpresa handiagoa eman dit eAJren emaitzak, ez nuen espero horrenbeste galduko zuenik".

i ñ a k i  n a fa r r at e  /  E A j :  "Lehenbizi, zorionak Bilduri. emaitza oso onak lortu ditu; igoera itzela izan du. Gure datuei buruz, esan 

beharra dago ez direla onak izan, aitortzen dut emaitza txarra izan dugula".

gehiengoa lortu du bilduk, 
eta emaitza txarra eaJk

elgeta aulkiak  ArALAr-iNd. 4 | biLdu 3 | EAj 2 

esanak
ox e l  e r o s ta r b e  /  A r A L A r - i N d E p E N d E N T E A k :  "Boto bakarreko aldea egon da, baina aurrekoetan ere aldea ez da hamar botokoa baino 

handiagoa izan. Herritarrek hitz egin dute eta Aralar aukeratu dute hurrengo lau urteetan Udala lideratzeko".

ko l D o  g o e n a g a  /  b i L d u :  "Oso pozik gaude. Jende askok eman digu botoa eta orain boto horiek ondo gestionatzea tokatzen zaigu. 

taldean aztertuko ditugu gobernu akordio posibleak. nire iritzi pertsonala besterik ez da, baina posible ikusten dut".

Pat x i  b as a u r i  /  E A j :  "Boto asko galdu ditugu, eta ez elgetan bakarrik. Bildu tsunamiaren efektua orokorra izan da. Jeltzaleok 

hausnarketa sakona egin behar dugula uste dut". 

di-da batean

lARRAItz zEbERIO

isiltasuna zen nagusi eta mahaiko presidenteak azken botoaren berri 
ematearekin bat irten zitzaion oihua lehen bokalari: "Boto bakarreko 
aldea!". Gero, zalantza... eta segundo gutxira konfirmazioa; "Aralar 
aurretik". Bilduk espero zituen emaitza horiek? eta Aralarrek? 

Herriak hitz egin du; orain, alderdien txanda

ArALAr-iNd.

oxel
erostarbe

ArALAr-iNd.

iban
retolaza

biLdu

Janire
lazkano

ArALAr-iNd.

ana
gillegi

biLdu

Marga
Castro

ArALAr-iNd.

Jose Mari
zubiaurre

EAj

Patxi
basauri

EAj

Maria Jesus
lete

biLdu

koldo
goenaga

Puntu bakarreko aldea egon da aralar-independenteen 
eta bilduren artean; eaJk nabarmen egin du behera  

Antzerako boto 
kopuruarekin (246) 
Aralar da zerrenda 
bozkatuena; lau 
zinegotzi lortu ditu

boto bakar bat 
gutxiagorekin bildu 
bigarren indar 
politikoa da; hiru 
zinegotzi lortu ditu

Elgetako EAJk  
nabarmen egin du 
behera; basauriren 
taldeak zinegotzi 
bat galdu du

gipuzkoako batzar 
Nagusietarako 
bilduren zerrenda 
izan da bozkatuena 
Elgetan: %42,87
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bizkaia
BiLBO
alderdia zinegotziak

EAJ 15

PP 6

bildu 4

PSE-EE 4

gUztIRA 29

"Bilbon Azkunak gehiengo 
absolutua lortu du, eta bi zinegotzi 
gehiago lortu ditu; PPk eta 
Pse-eek botoak galdu dituzte; 
eta, leku guztietan bezala, ezker 
Batua-Berdeak eta Aralar ia guztiz 
desagertu dira. Bizkaiko hainbat 
herritan orain arte beste alderdi 

batzuetako alkateak izan dituzte, 
eta Bilduk garaipen garbia izan du. 
Beraz, eAJtik boto asko Bildura 
joan dira.

Batzar nagusietan, Bildu sartu 
da 11 ahaldunekin; Pse-eek lau 
galdu ditu eta eAJk, bat; PP berdin 
geratzen da. Fenomeno berbera 

ikusten dugu hor: Bildu sartu da, 
neurri handi baten, eAJren bizkar.

euskal Herria ere bipartidismoa-
ren sisteman sartu da: demokrazia 
kristaua eta sozialdemokrazia dau-
de, eta hori bikoiztuta dago, euskal 
Herriko eta espainiako alderdiak 
daudelako".

fermin etxegoien | kazetaria

"bildu sartu da, neurri handi baten, eaJren bizkar" 

araba
GAsteiZ
alderdia zinegotziak

PP 9

EAJ 6

PSE-EE 6

bildu 6

gUztIRA 27

"sorpresa izan da Araban. 
Zalantza edo helburua zen PPren 
eta PsOeren indarra norbaitek 
oztopatuko ote zuen, eta ikusi da 
baietz. Alderdi bi horien helburua 
izan da gehiengoa lortzea, 
Aldundiari begira, behintzat, baina 
Bildu sartzeak zapuztu egin zuen 

aukera hori. eta emaitzetan argi 
ikusi da hori. 

Gasteizko Udaleko emaitzetan 
ere antzeko efektua lortu da. PPk 
eta eAJk lehengo zinegotzi kopuru 
berak mantendu dituzte, bederatzi-
na, baina PsOe hirurekin gelditu da 
eta Bilduk sei lortu ditu.

Argi ikusi da abertzaletasuna 
indarrez sartu dela Araban, eta hori 
oso garrantzitsua da Arabako ikus-
puntutik, sorpresa izan da. eta hori-
xe nabarmenduko nuke nik, abertza-
letasunaren presentzia handitu egin 
dela dela Arabako Aldundian eta 
Gasteizko Udalean".

felix iriarte | kazetaria

"PP eta Psoe oztopatu ditu abertzaletasunak" 

giPuzkoa

"Batez ere Gipuzkoan Bilduren 
garaipena uholde modukoa izan 
da. koalizio hori izan da garaile 
nagusia, herri gehienetan 
lehenengo boterea izan delako, 
edo lehenengo izateko borrokan 
ibili delako. Horren aurrean eAJk 
eta Pse-eek marko instituzional 

berri baten pentsatzen hasi 
beharko dute, Bilduk Gipuzkoan 
500 zinegotzi inguru izango 
dituelako eta horrek sakoneko 
aldaketak sortuko dituelako.  

Pse-eek krisialdia ordaindu du, 
eta uste dut Aralarrek ez dituela jaso 
merezi dituen emaitza onak. Alde 

horretatik, nire buruari galdetzen 
diot ea ze alde dagoen Bilduren eta 
Aralarren artean, hain zuzen ere, 
Bilduk egin duen gauza bera egin 
zuelako Aralarrek orain dela urte 
batzuk. Horren aurrean, esamolde 
hau etorri zait gogora: Los últimos 
serán los primeros".

iñigo urrutia | kazetaria

"bilduren garaipena uholde modukoa izan da" 
DOnOstiA
alderdia zinegotziak

bildu 8

PSE-EE 7

PP 6

EAJ 6

gUztIRA 27

aintzane oiarbiDe 
eaj

46 urte ditu. errenteriarra 
da jaiotzez, Bergaran urte  
asko badaramatza ere. 
euskal Filologia ikasi du. 
Batzar nagusietako kidea 
izan da azken agintaldian. 

Martin garitano
bildu

1963an jaiotako 
bergararra. Egin eta Gara
egunkarietako goi kargu 
izana, gaur egun Info7
irratian dihardu. Goienako 
iritzi zutabegile izandakoa.

anDer roDriguez
bildu

28 urteko arrasatearra. 
Goiz hasi zen politikan; 
20 urterekin zinegotzi 
irten zen jaioterrian. 
Batzarkidea ere izan da 
azken agintaldian.

Mikel biain 
bildu

34 urte betetzear dituen 
oñatiarra. enpresa 
Zientzietan diplomaduna 
da MUn. CAnen dihardu 
lanean, Arrasaten. 
Politikan berria da.

goizane arana
bildu

Zarautzen bizi den 34 
urteko arrasatearra. 
Zarauzko Aek-ko irakasle 
izateaz gain, Urola kostako 
Aek-ko zuzendari ere 
bada. Politikan berria da.

Debagoieneko 
batzarkideak
guztira, zortzi debagoiendar izango 
ditugu batzar nagusietan. zazpi 
gipuzkoan eta bakarra araban: 
iñaki nafarrate aramaioarra.

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

goiena.net

nafarroa
irUñeA
alderdia zinegotziak

UPN 11
Nabai 2011 7
PSE-EE 3
bildu 3
PP 2
Eb 1
gUztIRA 27

"Hasiera bateko irakurtekan 
UPnren garaipena nabarmendu 
behar da, berriz ere. Orokorrean 
esanda, nafarroako 
Legebiltzarrean UPnk eta PPk, 
bien artean, 23 eserleku lortu 
dituzte, eta, ondorioz, orain bezala 
geratu dira. Horren aurrean, aldiz, 

Bilduren garaipena azpimarratu 
behar da. eskuinak antzerako 
emaitzak lortu dituen neurrian, 
abertzaleek eta aurrerakoiek 
hobetu egin dituzte euren 
emaitzak. Pse-eek, aldiz, behera 
egin du. Hala ere, gutxiengo 
batekin, UPnk Pse-eeren 

sostenguarekin gobernatuko duela 
uste dut. Hala ere, berriro ere, 
2007an bezala, aukera dauka 
Pse-eek abertzaleekin batera 
gobernatzeko, baina ez dut uste 
horrelakorik egingo duenik. iruñeko 
Udalean ere antzerako irakurketa 
egiten dut".

xabier letona | kazetaria

"Pse-eek nafarroako lehendakaritza eduki dezake" 
nABAi11

8

l e h e n  b i sta r a z oa



Martin Garitano eta Pello Urizar garaipena ospatzen.  |   argazkipress

bildu indar handiarekin 
sartu da batzar nagusietan

ARRItxU bARRUSO |  donostia

Gipuzkoan Bildu izan da lehenen-
go indarra Batzar Nagusietarako 
hauteskundeetan: 119.084 boto lor-
tu ditu (%34,65), eta 22 batzarkide. 
EAJ izan da bigarren indarra 80.838 
botorekin (%23,52) eta 14 batzar-
kiderekin. PSE-EEk 58.947 boto 
eskuratu ditu (%17,15) eta 10 batzar-
kide. Laugarren postuan geratu 
da Alderdi Popularra 34.210 boto-
rekin (%9,95) eta lau batzarkide-
rekin. Azkenik, Aralarrek batzar-
kide bat lortu du 17.223 botorekin 
(%5,01).  

Deba-Urola barrutian alderdi 
bakoitzak lortutako datuen arabe-
ra, zazpi debagoiendar egongo dira 
datorren legegintzaldian Batzar 
Nagusietan: Bildukoak lau (Martin 
Garitano, Ander Rodriguez, Mikel 
Biain eta Goizane Arana), EAJ-koak 
bi (Aintzane Oiarbide eta Ainhoa 
Galdos) eta Aralarko bat (Rebeka 
Ubera).

bildu "indartsu" sartu da 
Ahaldun nagusi Markel Olanok 
emaitzen gaineko balorazioa egin 
zuen atzo gauean Diputazioaren 
egoitzan. Bildu Gipuzkoan "indar-

tsu" sartu dela esan zuen: "Indar-
tsu sartu da eta uste dut bizi dugun 
bake prozesuak eragina izan duela 
horretan". Gaineratu zuen pozik 
daudela EAJk Gipuzkoan indarra 
eta espazioa mantendu dituelako.   

Bildukoak ere oso pozik ager-
tu dira emaitzekin. Martin Gari-
tanok adierazi zuen, Atano III. 
pilotalekuan, atzoko gaua "his-
torikoa" zela eta Euskal Herria 
aurrera doala.

bilduk 22 batzarkide lortu ditu, eajk 14, pse-eek 10, 
ppk 4 eta aralarrek bat eta h1!-ek bat bera ere ez

bizkaia
fermin etxegoien

araba
felix iriarte

giPuzkoa
iñigo urrutia

iñaki nafarrate 
eaj

Aramaioarra. 59 urte. 
industria Maisu ikasketak. 
Zortzi urtez izan da alkate, 
jaioterrian. Azken urtean, 
toki Administrazioko toki Administrazioko t
diputatua izan da.

ainhoa galDos 
eaj

45 urteko oñatiarra. Goi 
mailako piano ikasketak 
eginda ditu. Azken bi 
agintaldietan zinegotzia 
izan da jaioterrian; eta 
batzarkide azkenekoan.

rebeka ubera
aralar

elgetarra. 39 urte. Haur 
Hezkuntzan eta Heziketa 
Fisikoan diplomaduna da. 
2003an zinegotzi kargua 
hartu zuen jaioterrian, eta 
2005etik batzarkidea da. 

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

goiena.net
egunetik egunera, erabiltzaile gehiago. 

eskerrik asko.

erabiltzaile gehiago

nafarroa
xabier letona

DeBAGOienekO eMAitZAk

alderdia udala batzar nag. aldea

bildu 15.460 15.111 - 349

EAJ 7.523 8.210 + 687

PSE-EE 3.469 3.658 + 189

Aralar 2.781 2.636 - 145

PP 1.417 1.491 + 74

Eb-berdeak 998 924 - 74

Hamaikabat 183 331 + 148

eAJk izan du boto alde 
handiena udal eta Batzar 
nagusietako botoetan.

 Bildu izan da alderdi 
bozkatuena udaletan zein 
Batzar nagusietan.

 Aralarrek eta eB-Berdeek 
botoak galdu dituzte 
udaletatik Batzar 
nagusietara.

 Pse-ee eta PP, hobeto 
Batzar nagusietan.

Batu versus Bildu tsunamia

l e h e n  b i s ta r a z o a

B
ilduren eta EAJren arteko muturreko lehian, lehenengoak 
nagusitu dira. Eta zelan! Nekez imajina genezakeen 
tokietan ere bai, Oñatin esaterako, jeltzaleen ohiko 
gotorlekuan. Iraulketa handia izan da. Sekulako tsunamia, 

lurraldean eta hiriburuan batik bat. Bilduk irabazi duen ibarre-
ko zazpi herrietan erabateko gehiengoa lortu du. Muturren 
arteko lehian, bestalde, txikiak desagertze bidean: H1!, EB-Ber-
deak… Kudeaketa-lan gozoa izango du Bilduk ibarrean. Ez horren 
samurra lurraldean. Lehen indarra izanik ere, itunak beharko 
ditu, eta hor, jeltzaleak, sozialistak eta popularrak arerio nagu-
si. Edo lagun. Galtzak bete lan Garitano bergararrak. 

ENEKO AzKARAtKARAtKARA E | 'eazkarate@goiena.com'

U
rtetan aipatu izan da borroka armatuaren amaierak 
biharamun berria ekarriko zuela. Ba etorri da, hemen 
dago biharamuna. Atzoko emaitzek ez dute duda izpirik 
uzten. 

Bilduren sarrera inork uste baino indartsuagoa izan da, EHren 
emaitza onena ere gainditu du. Gipuzkoan bereziki tokatzen zaio 
ardurak hartzea, are gehiago Debagoienean, Oñati ere iraultzea 
lortu ondoren. Baina koalizio bat besterik ez da, eta osagai nagu-
sia independenteak dira. Ea Sortu azkar legeztatzen duten ezker 
abertzalea antolatze aldera. Aralar orokorrean ahuldu egin da 
gurdi horren bigarren idia iza-
teko, baina Nafarroan zutabe 
garrantzitsua da.

Sozialistek jipoi dezentea jaso 
dute, nahiz Bizkaiko ezkerraldean 
txukun eutsi. Donostian Bilduk 
irabaztea oso mingarria izango 
zaie. Eta emaitza hauek Patxi 
Lopez bera ere ahultzen dute, 
honek ere diskurtsoa moldatu 
beharko du egoera berrira. Ze PP bere aliatuak ez baitu irabazi 
sozialistek galdutakoa, Araban salbu. Mapa berriak ez du indartu 
unionisten aliantza.

Jeltzaleek emaitza txukunak izan dituzte, Gipuzkoa kenduta. 
Hemen gertatu den iraultza ez da badaezpadakoa izan. Jarraitzen 
dute EAEn alderdirik bozkatuena izaten eta Bizkaian garaiezinak 
dira. Baina jaurlaritza galdu ondoren, gal ditzake Gipuzkoako eta 
Arabako aldundiak, uste dut mugituko dela hori gerta ez dadin.

Finean lau hankako mahai bat utzi dute hauteskunde hauek: 
ezker eta eskuin abertzaleak, ezker eta eskuin unionistak. Base-
rritarrok badakigu zaldiek lau hanketatik bat altxa egiten dutela 
lo egiteko, hiru hanka beti daudelako orekan. Baina gure gizartea 
lau hankakoa da, aspaldian egin zaion argazkirik benetakoenak 
argi erakusten du hori. Ardura handia beharko da guztien aldetik 
egoera zail hau bideratzeko.

Hauteskunde gauean hitz zentzuzkoak entzun dizkiet ordez-
kari politikoei. Iraun dezala.

MIKEl IRIzAR
iritzi-emailea
'goiena.net/blogak/piperrautsa'

Lau hanka

"Aspalditik egin 
zaion argazkirik 
benetakoena 
dugu"
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jende asko ibili zen, batez ere goizean; umeak, txirrindulariak… denetarik egon zen

botoa irudimenez betetako protesta bihurtu zuten batzuek, marrazki eta guzti

gaueko ospakizunek bukaera borobila eman zioten arazorik gabeko egun bati

irudi bitxi asko 'M-22'-an

Belgikako telebista publikokoak, Goienaren lana jarraitzen.  |   josetxo arantzabal

Jende gehiena goizean joan zen; argazkian, Uarkape.  |   josetxo arantzabal

Umea, aitaren zain.  |   j.a.

Bildukoak garaipena ospatzen eskoriatzako plazan.  |   mirian biteri

Arrasaten, botoak zenbatzen; Blanca roncal, ahaldun gisa.  |   j.a.

Protesta-boto oso grafiko bat ere egon zen…  |   josetxo arantzabal Bergarako Bilduko jarraitzaileak pozik, garaipena ospatzen.  |   imanol gallego

Nortasun agiria etxean utzita 
joan zen bozkatzera bat baino 
gehiago Eskoriatzan eta Aretxa-
baletan, esaterako, eta berriz joan 
ziren etxera bueltan agiriaren 
bila. Oñatin, bestalde, EHNAre-
kin bozkatu gura izan zuen herri-
tar batek Olakuako hauteslekuan, 
baina mahaiko presidenteak NA 
onartu zion bakarrik.

nortasun agiria etxean 
utzita joan zen bat baino 
gehiago botoa ematera

Aretxabaletako bi anaia hau-
tesleku berera joan ziren botoa 
ematera, baina batak K-z zuen 
abizena eta besteak C-z, eta 
mahai ezberdinetan bozkatu 
zuten. Arrasaten, hautesleku 
okerrera joan zen herritar 
bat, helbide berrian errolda-
tu barik dagoelako, eta buel-
tan joan zen. 

Antzuolako hiru lagunek ez 
zuten botoa postaz bidali, 
horretarako eskaera egin 
arren. Horietako bat bozka-
tzera joan zen atzo, domeka, 
baina zerrendan agertzen zen 
pertsona horrek postaz eman-
da zuela botoa. Udal idazka-
riarekin kontsultatu ostean, 
ez zioten botoa ematen utzi.

Goizeko lehen orduetan per-
tsona nagusiak izan ziren, 
gehienbat, botoa ematera joan 
zirenak Oñatin eta Eskoria-
tzan, behintzat. Eguerdian 
gazte gehiago ikusi ziren Are-
txabaletako hauteslekuetan, 
adibidez. Botoa lehen aldiz 
eman zuen arrasatear gazte 
bat ere eguerdian joan zen.

Arrasatear bat gurpildun aul-
kian joan zen bozkatzera, 
Uarkapera. Mahaira heltzeko 
ez zuen arazorik izan, baina 
bai botoak berak bakarrik 
ontzian sartzeko, ez zelako 
hautestontzira heltzen. Mahai-
ko presidenteak hartu zizkion 
botoak eta hark sartu zituen 
bakoitza bere ontzian.

ustez hautesleku 
zuzenera joan ziren, 
baina ezin botoa eman

Postaz botatzeko 
eskaera egin, eta atzo 
joan zen bozkatzera

Pertsona nagusiak 
goizean eta eguerditik 
aurrera, gazteak

gurpildun aulkian 
egonda, ezin heldu 
hautestontzira
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Arkauz zure etxea da.

ARETXABALETA
ARRASATE

ARETXABALETA

banatzaile ofiziala banatzaile ofiziala

ARETXABALETA

60 urte baino gehiago
ARRASATEARETXABALETA 1950·2011

Jesus elortzak Martinez de iralan bozkatu zuen (Bildu).  |   j.a. Aintzane Oiarbide, pilotalekuan (eAJ).  |   arantzazu ezkibel

Amaia intza botoa ematen (Hamaikabat).  |   j.a.

arantxa galDos 
OñATi

"Alkateari 
eskatuko diot 
herri mailan 
hobetzea eta 
ondo lan egitea".

PeDro Mari ureta 
bErgArA

"Beti bezala, 
eAJri eman diot 
bozka. eskatuko 
diot herriaren alde 
lan egitea". 

fernanDo Martinez 
bErgArA

"eskatuko nioke 
herriaren beharrei 
begiratzea, 
langabezian eta 
ekonomian".

Jose Mari zubiaurre 
ELgETA

"Orain artekoek 
esandakoa bete 
dute. Horrela 
jarrai dezaten 
bozkatu dut".

HAuTESLEkuAN 
bertan

Julita gonzalez
ArETXAbALETA

"Ahal dela, gauzak 
lehen baino 
hobeto egitea, 
orain artekoa ondo 
egon arren".

rakel loPez
ArAmAiO

"Oletakoa naiz 
eta, baztertuta 
dagoenez, gure 
eskakizunak 
kontuan hartzea".

Miguel angel  CiD
ArrASATE

"Langabeen alde 
egitea: ikastaroak 
egiteko laguntzak 
ematea eskatzen 
diot".

roberto loPez 
ArrASATE

"Herriarendako 
ongizatea eta 
lana eskatuko 
nioke alkate 
berriari".

Aritz Arrietak institutuan bozkatu zuen (Pse-ee).  |   josetxo arantzabal

inaxio Garro, bozkatzen (Aralar).  |   j.a. itziar Lamarain, kabinan (PP).  |   j.a. Juan Luis Merino (eB-Berdeak).  |   j.a.

txaro uribetxeberria 
ESkOriATzA

"Herritarrondako 
gauzak ondo 
egitea eta gure 
beharrak kontuan 
hartzea".

Zer eskatuko zenioke alkate berriari?

jende asko ibili zen, batez ere goizean; umeak, txirrindulariak… denetarik egon zen

botoa irudimenez betetako protesta bihurtu zuten batzuek, marrazki eta guzti

gaueko ospakizunek bukaera borobila eman zioten arazorik gabeko egun bati

irudi bitxi asko 'M-22'-an

Belgikako telebista publikokoak, Goienaren lana jarraitzen.  |   josetxo arantzabal

Jende gehiena goizean joan zen; argazkian, Uarkape.  |   josetxo arantzabal

Umea, aitaren zain.  |   j.a.

Bildukoak garaipena ospatzen eskoriatzako plazan.  |   mirian biteri

Arrasaten, botoak zenbatzen; Blanca roncal, ahaldun gisa.  |   j.a.

Protesta-boto oso grafiko bat ere egon zen…  |   josetxo arantzabal Bergarako Bilduko jarraitzaileak pozik, garaipena ospatzen.  |   imanol gallego

Nortasun agiria etxean utzita 
joan zen bozkatzera bat baino 
gehiago Eskoriatzan eta Aretxa-
baletan, esaterako, eta berriz joan 
ziren etxera bueltan agiriaren 
bila. Oñatin, bestalde, EHNAre-
kin bozkatu gura izan zuen herri-
tar batek Olakuako hauteslekuan, 
baina mahaiko presidenteak NA 
onartu zion bakarrik.

nortasun agiria etxean 
utzita joan zen bat baino 
gehiago botoa ematera

Aretxabaletako bi anaia hau-
tesleku berera joan ziren botoa 
ematera, baina batak K-z zuen 
abizena eta besteak C-z, eta 
mahai ezberdinetan bozkatu 
zuten. Arrasaten, hautesleku 
okerrera joan zen herritar 
bat, helbide berrian errolda-
tu barik dagoelako, eta buel-
tan joan zen. 

Antzuolako hiru lagunek ez 
zuten botoa postaz bidali, 
horretarako eskaera egin 
arren. Horietako bat bozka-
tzera joan zen atzo, domeka, 
baina zerrendan agertzen zen 
pertsona horrek postaz eman-
da zuela botoa. Udal idazka-
riarekin kontsultatu ostean, 
ez zioten botoa ematen utzi.

Goizeko lehen orduetan per-
tsona nagusiak izan ziren, 
gehienbat, botoa ematera joan 
zirenak Oñatin eta Eskoria-
tzan, behintzat. Eguerdian 
gazte gehiago ikusi ziren Are-
txabaletako hauteslekuetan, 
adibidez. Botoa lehen aldiz 
eman zuen arrasatear gazte 
bat ere eguerdian joan zen.

Arrasatear bat gurpildun aul-
kian joan zen bozkatzera, 
Uarkapera. Mahaira heltzeko 
ez zuen arazorik izan, baina 
bai botoak berak bakarrik 
ontzian sartzeko, ez zelako 
hautestontzira heltzen. Mahai-
ko presidenteak hartu zizkion 
botoak eta hark sartu zituen 
bakoitza bere ontzian.

ustez hautesleku 
zuzenera joan ziren, 
baina ezin botoa eman

Postaz botatzeko 
eskaera egin, eta atzo 
joan zen bozkatzera

Pertsona nagusiak 
goizean eta eguerditik 
aurrera, gazteak

gurpildun aulkian 
egonda, ezin heldu 
hautestontzira
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ARANtzAzU EzKIbEl  |  arrasate

Osakidetzan euskara eskubideak 
zertan diren erakusteko asmoa-
rekin Behatokiak dokumental 
bat egin du. Horretarako, 2011n 
jasotako lehenengo salaketa har-
tu dute abiapuntutzat; hain zuzen, 
Kepa Elortza oñatiarraren kasua. 
Euskara gaixo 22 minutuko ikus
-entzunezkoan Elortzak azaldu 
du zelan behin eta berriz ukatu 
dioten Osakidetzan euskarazko 
zerbitzua. 

sei hilabete kontsultaren zain 
Gazteleraz zergatik egin behar 
duen galdetuta, Elortzak dio ez 
dagoela erantzunik, euskaraz 
egin behar duela, baina ezin due-
la: "Sei hilabete eduki naute eus-
karaz ez artatzegatik kontsulta 
baten zain". 

Behatokiko zuzendari Garbiñe 
Petriatik azaldu du Behatokiak 
dituen 10 urte hauetan kontura-
tu direla kexa gehien duen eremua 
osasungintza dela. Horregatik 
erabaki dute Osakidetzaren gai-
neko dokumentala egitea. 

"Hizkuntza politika baten 
bueltan zer-nolako plangintza 

egiten den oinarrituta dago egoe-
ra", dio Petriatik. Adibidez, gaz-
telera jakitea derrigorrezkoa da, 
baina euskara jakitea meritua 
besterik ez da. Euskararen nor-
malizaziorako plangintzan lider-
go falta eta borondate falta dagoe-
la uste du Petriatik. "Ondorioak 
larriak dira bi aldeetatik: batetik, 
herritarren osasunarekin jokatzen 

delako; eta, bestetik, eskubideak 
urratzen direlako, bigarren mai-
lako herritar bilakatuta".

eskubideen defentsan 
Bere eskubideak defendatzearren 
errudun sentiarazi dute Elortza 
askotan: "Ez, ez naiz errudun 
sentitu, baina hori esan didate. 
Kontsultatik alde egin nuelako 

errua niri bota zidan medikuak, 
jendearen dirua xahutzen nabi-
lela esanez". Petriatik dio Elor-
tzarena muturreko kasua dela, 
baina ez dela kasu bakar bezala 
kontsideratu behar.

kepa elortza: "sei hilabete eduki naute euskaraz 
ez artatzeagatik kontsulta baten zain"
hizkuntza eskubideen behatokiak 'euskara gaixo' dokumentala egin du 
osakidetzan euskara eskubideak zertan diren erakusteko asmoarekin

Garbiñe Petriati eta kepa elortza, Goiena telebistan.  |   goiatz arana

esanak

"Ez naiz 
errudun sentitu, 
baina hori esan 
didate"

k e Pa  e l o r t z a   |   H E r r i TA r r A

"Hizkuntza 
politikaren 
ondorioa da 
Osakidetzaren 
egoera"

g a r b i ñ e  P e t r i at i              
b E H AT O k i k O  z u z E N d A r i A

A.E.  |  arrasate

Lurraldebusko txartel baka-
rraren erabiltzaileek leku 
gehiagotan kargatu ahal dituz-
te txartelak eguaztena ezkero: 
orain arteko 330 puntuez gain, 
Kutxaren 124 sukurtsaletako 
153 kutxazainetan ere karga 
daitezke. Erabiltzaileak erraz 
ezagutuko du zein kutxazai-
netan egin ahal izango duen, 
txartela kontakturik gabe 
irakurri eta kargatuko duen 
irakurgailua izango dute-eta 
kutxazainek.Irakurgailuan 
jarri beharko da txartela, 
kutxazainaren pantailak adie-
razten duen moduan. Kutxa-
ren txartela sartu behar den 
artekaren azpian dago hori. 

Txartel bakarra kutxazai-
nean kargatu nahi duenak 
Kutxako txartela edo beste 
finantza etxeren batena sartu 
behar du, eta menuan Donos-
tibus edo Lurraldebus aukera Lurraldebus aukera Lurraldebus
sakatu. Behin Lurraldebus 
hautatu, eta Kutxazainak 
aukera emango dio bai txar-
tela kargatzeko eta bai saldoa 
jakiteko. Txartela kargatu 
ondoren, bi txartelak jaso, eta 
eragiketaren agiria eskura 
egongo da.

lurraldebusko 
txartelak 
kutxan kargatu 
ahal dira

lEIRE KORtAtAt bARRIA  |  arrasate

Espainiako Industria Ministerioak 
2.000 eta 6.000 euro arteko diru-
laguntzak emango dizkie ibilgai-
lu elektrikoa erosi, errentan 
hartu edo leasing bidez finantza-leasing bidez finantza-leasing
tu gura dutenei. Denetara, 
72.000.000 euro ditu aurten horre-
tan gastatzeko, eta kanpainak 
iraungo du abenduaren 1era arte 
edo partida hori bukatu arte.

Espainiako Gobernuak auto-
mobil elektrikoak bultzatzeko 
plan integralaren barruan dago 
deialdia, 2010-2012 aldirako pla-
nean, hain zuzen ere.

salneurriaren %25 
Laguntzak eskatzeko baldintzak 
hauek dira: ibilgailua berria izan 
behar da eta elektrizitatez hor-
nitu behar dira guztiz edo zati 
baten; turismoak, furgonetak, 
autobusak, furgoiak, motozikletak 
eta lau gurpiletakoak izan dai-
tezke; pertsona fisikoek, pertsona 
juridikoek eta administrazio 
publikoek eska ditzakete lagun-
tzok; eta dirulaguntza izango da 
fakturan agertzen den zerga aurre-
ko salneurriaren %25.

Ibilgailuak duen burujabetza 
elektrikoaren arabera, handiagoak 
edo txikiagoak izango dira diru-

laguntzak. Hala, 15 eta 40 kilo-
metro arte egin baditzake baka-
rrik baterian gordetako elektri-
zitatearekin, 2.000 euro eska 
daitezke; 40 kilometro baino gehia-
goko eta 90 kilometro arte egin 
baditzake, 4.000 euro; eta 90 kilo-
metrotik gora egin baditzake 
soilik energia elektrikoa erabi-
lita, 6.000 euro.

saltzaileari eskatu 
Nahi duten saltokiek emango 
dute deskontua egiteko aukera. 
Onuradun izateko, saltzaileari 

esan behar zaio, eta hark kudea-
tuko du dirulaguntza eskaria, 
sistema elektroniko baten sartu-
ta. Dokumentazio jakin bat ere 
eman behar da. Eskariak egiten 
diren ordenan atendituko ditu 
Industria Ministerioak.

Dirulaguntzen gaineko era-
bakia hiru hilabeteko epean har-
tu beharko da. Edozein modutan, 
onuradunak ibilgailua erosi eta 
matrikulatu duela justifikatu 
beharko du, 2012ko maiatzaren 
31 baino lehen. Orduan jasoko 
du dirulaguntza.

Mercedes-Benz-ek egindako Vito e-Cell furgoneta elektrikoa.  |   eusko jaurlaritza

ibilgailu elektrikoa erostearren 2.000 eta 
6.000 euro arteko laguntza eska daiteke
dirulaguntza ibilgailua erosi eta matrikulatu ondoren jasoko dute bezeroek

l.K.  |  arrasate

Eroski Taldeak 85,3 milioi euro 
galdu zituen 2010ean, taldeak 
Balio Merkatuaren Espainiako 
Batzordeari (CNMV) bidalitako 
txostenak dioenez. Hirugarren 
urtez jarraian ditu Eroskik 
emaitza negatiboak. Gainera, 
2009koak baino emaitza oke-
rragoak dira hauek: urte horre-
tan, 75,6 milioi galdu zituen, 
eta aurten, %12,7 gehiago.

Eroskiren negozioei dago-
kien zenbateko garbia –hau da, 
iaz saldutakoa– 7.377,9 milioikoa 
izan zen; urte barruko tasan, 
%3 gutxiago saldu zuen.

goi-karguek, 2,4 milioi
Taldearen galera kontsolidatuak 
64,6 milioikoak izan dira, aurre-
ko ekitaldikoak baino zertxobait 
hobeak: 68,9 milioikoak izan 
ziren haiek. Ebitda (irabazi 
operatiboa balio-galera eta amor-
tizazioa ezarri aurretik) 419 
milioikoa izan zen, 2009koaren 
"ia berdina", esan du taldeak.

Taldeak CNMVri bidalitako 
txostenean, eta Cinco Días eko-
nomia aldizkariak esaten due-
nez, 2009ko ekitaldian, 15 goi 
karguk, taldeko buruek, 2,386 
milioi kobratu zituzten.

gutxiago zor du
Prentsa ohar baten, Eroskik esan 
du emaitza horiek nazioarteko 
kontabilitate arauek agintzen 
duten operazio batek "oso bal-
dintzatuta" daudela. Arau horiek 
behartuta, 70,5 milioi euroko 
gainkarga dutela esan du. 

Eroski Taldeak esan du ban-
kuekiko duen zorra 454 milioi-
tan txikitu duela. 2009an kendu 
zuenari gehituta, Eroskiren 
zorra 761 milioi txikiagoa da. 
Bestetik, koste operatiboak 50 
milioitan txikitu ditu.

Gaineratu du bere super-
merkatu eta hipermerkatuetan 
gehien saldutako produktuen 
prezioak txikitu egin zituela, 
eta bere markako jatekoak %34 
gehiago saldu dituela.

eroskik 85,3 milioi galdu zituen iaz, 
2009an baino %12,7 gehiago,  
eta %3 gutxiago saldu zuen

datua

iazko irabazi operatiboak, 
balio-galera eta amortizazioa 
ezarri aurretik, 419 milioikoak 
izan ziren, 2009an bezala.

419
milioiko ebitda
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Ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMuniKAZiO tAldeA

LAguNTzAiLEAk

B
eti euskararen alde egin biharrekuak aittatzen dihardut 
lerro hauetatik, euskarak danon ekimena bihar dabela.  
Zirikatzaille lan horri laga eta, gaurkuan, eskerrak 
emoteko garaia dala argi daukat. Ikaragarrixa izan da 

debagoiendarrok Korrikan egin dozuen lana eta aportaziñua. 
Maitatu, ikasi eta ari zan lelua, eta zelako ondo bete dozuen ez 
dago siñisterik be!

Korrika 17k euki daben indarraz ase geratu naiz (AEK-ko 
guztiok). Argazkixak eta imajiñak ikustia besterik ez dago, 
demasa izan da! Millaka eta millaka lagun lekukuaren atzetik, 
euskararen aldeko oihartzuna 
oraindik be entzuten da Deba-
goieneko bazter guztietan. 
Denean ikusi da euskalakarion 
indarra, kemena eta gogua.  

Antolaketan euki dittugun 
hamar batzordietan lanian ibi-
lli zarien guztion aipamena 
egittia eziñezkua litzake horre-
lako testu batian: ehundaka 
lagun, hutsaren truke, euskara maittatzen dozuelako! Eta batzor-
dietan ez ibilli arren, ekitaldixetara juan zarienok, eta korrika 
laguntzaille egin zarienok, eta arropa erosi dozuenok, eta kilo-
metroak diruz lagundu dozuenok (ia 100 kilometro finantzatu 
dozuez gure eskualdian).

Baloraziño nazionalian aittatu genduan moduan, kohesiñua-
ren Korrika izan da hau; bestelakuak neurri nabarmenian albo-
ra laga eta denon elkarlana bultzatzeko balixo izan dabena.

Herri hau euskararen inguruan kohesionatzeko ordua dala 
ikusi da; horren premiñia dagoela ikustarazi dozue. Maitatu, 
ikasi, ari... Euskalakari ! oihu bateratua izan da, herri batena, 
oilloipurdixa sortu doskuna guztioi.

Eta oihartzun hori bizirik mantentzia da, orain, lortu bihar 
doguna; bakoitzak bere euskeria maittatu, landu eta erabilli, pau-
sotxo bat gehixago egunero. Euskal Herri euskalduna lortu arte, 
euskaraz bizi gura dot ozenki esan eta, gero, ekintzetan erakutsi.

Eskerrik asko, euskalakariok!

OSKAR ElIzbURU
'http://goiena.net/iritzia/'

Eskerrik asko, euskalakariok!

"Ikaragarrixa izan 
da debagoiendarrok 
Korrikan egin 
dozuen lana"

z a b a l i k

M
ozkortuta heldu ginen, azkenean, atzoko egunera; politika-
rien mezuekin lepo beteta. Bazirudien hamabost egunean 
ez dela besterik izan! Zenbatu ezinezko proposamen zerren-
da egin dute batzuek eta besteek, esatea beti izan baita 

egitea baino errazagoa. Hemendik aurrera ikusiko dugu esandako 
horiek guztiak non geratzen diren. Baina, zorionez, gure begiak ez dira 
soilik horretan jarrita egongo. Ia ahaztuta bageunden ere, maiatzaren 
22a pasata, gogoratu dugulako asteburuan Mundumira jaia ospatuko 
dela Elgetan, errugbi taldearen garagardo festa egingo dela Arrasaten 
edo pare bat aste barru hasiko dela herrietako festen denboraldia, 
Bergarako Mendekosteekin.  

gOIAtz ARANA  | 'goarana@goiena.com'

Jaien denboraldia hastera doa

u st e a k  u st e

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

Baserriko 
Unibertsitateak
Pello zabala
http://berria.info/blogak/pellozabala/

-Han ikasi nian nik nekien 
dena, eta dakidan pixka. 
Holaxe esan ohi du gure 
ermano baserritarrak. Eta ongi 
demostraturik dauka, ezta?, 
zeozer badakiena… eman ohi 
dizkigun lezio garbiak gogoan 
hartuta…???

-Zazpi mila bai!, esan ohi 
zuen, berriz, nire ikaskide 
berastegiarrak. Harentzat 
lumero handi perfektuena 
zazpi milakoa izan zen beti! 
Zazpimila lezio ikas daitezke 
baserri inguruan, erreparatzen 
jakinaz gero. Zazpi eta zazpi 
hamalau, ezta? Arantzazuko 
harrihandiok ere, halaxe 
baitira, hamalau, alajaina! 

Baina, bidezidorretan galdu 
baino lehen, noan nindoanera. 

Beti ikasten da gure 
unibertsitatean eta, atzo 
gaubidean, ilargia azaltzeko 
ordu ta erdi falta zirenean, 
laino matazak mendi lepoetan 
narras zetozenean, nire 
lagunen bila joan nintzaien… 
ohera baio lehen, nire 
oserbatorio partikularrak 
bixitatzea gustatzen baitzait. 
Esan dezadan, despistatuen 

esnatze aldera, behatoki 
meteorologiko formalagoarekin 
batera, beste dozenerdi bat 
baditudala baserritarragoak, 
alegia, unibertsitate berezixko 
horretakoak. 

Jakingose extuturen bat 
lasaitzeko, aurrera dezadan, 
zizareena eta armiarmena 
parototalean duzkadala 
aspaldian. Negu ta udaberri, 
beren laneko sasoi 
propialenetan, auskalo non 
gorderik ditudan… 

Ez al ziren hiriburuetako 
protestaldietara joango…!

Ba, hori: banoa nire 
behatoki bateko lagunengana, 
dakidalako, gaueko lehen 
orduotan, egunpasako ilunetik, 
beste ilun argiagora ateratzeko 
usadioa gordetzen dutela ia 
arrats-gauero. 

Jo dut estazio batera, eta ez 
dela trenik ateratzen han… jo 
dut beste geltoki batera eta, 
han ere ez dela bagoirik 
ateratzen…  

Bueno! Bihar goizean 
harrapatuko dizkiat ilunerako 
bidean, beren egunpasa egiteko 
tunelerako abiadan… Halaxe 
pentsatuta, gaur goizean… 
atzoko bera! 

Ez dela ez bagoi ta ez trenik 
iritsi inongo estazio ta 
geltokitara.

Atzo gauean, ezko pixka bat 
bazenez, baita pentsatu ere 

nik, nire barraskilo maiteak, 
gauerdialderako berandutuko 
zutela beren irteera, auskalo 
zerengatik, ezer abisatu gabe! 
Baina, gaur goizean, gau ia 
osoan dena lainoturik egon 
ostean, kale nabarmena egin 
didatela jabetzean… "hauek zer 
dabilzkit?", esan diot nire 
buruari. Eta…

Nik bai failatzen dudala eta 
beste behin poto egin 
dezakedala ohartuz, pranta 
naiz beraien aldera… hasi naiz 
arrazoia non eduki 
dezaketenaren bila… eta, 
makurtu naiz belarretara, 
ikutu eta ferekatu dut 
belazea… iasta! 

Belar zorua dena lehor 
lehor, seko idortua, lainotza 
zegoen arren… Haiek bai listo 
ta argiak, ni ez bezala. Erlaino 
ezkoa izan balitz, kanpora 
irtenik ziren denak. Laino seko 
umel gutxikoa zetorrela jakin, 
haiek! Alferrik irtengo zirela 
gau tapatu zikin ilunera.

Ez hala, gaur bertan irten 
diren bezala, zeru garbi 
intzaduna etorri izan balitz…! 

Barraskilo ta bare, gau 
argien zale baitire, intzabidea 
baitute bide ta bidezidor 
labainkor…!!! Beste napar hark 
zioena datorkit gogora: "Ez 
zekitek hitzeitten baino 
hemengo batzuk baino 
pertsonagoak ittuk".

k a l e  i n k e s ta

asier
bengoa 
arrasate

"kostau zaie 
mugitzea. Protesta 
egiteko arrazoiak 
badaude eta ondorioz 
ados nago egiten 
daudenarekin."

Melina
lopez 
arrasate

"Ondo egiten dute. 
Garaia zen horrelako zer 
edo zer egiteko. ez 
dakit ezer lortuko 
badute ere baina nire 
babesa dute."

Jose
de la torre 
aretxabaleta

"Primeran egiten dute. 
Politikariek ez dute 
ezer egiten eta. 
Gazteek eta gurasoek 
ez dute erraz, beraz, 
kexa daitezela."

raquel 
de diego 
arrasate

"Protesta baketsua den 
bitartean, ondo. 
Protesta egiteko modu 
ona da eta horrelako 
protesten alde egon 
izan naiz beti. ."

Zer iritzi duzu M-15 mugimenduaren aurrean?
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IMANOl gAllEgO  |  arrasate

Maialen Lujanbio (1976, Hernani) 
askotan ikusi dugu txapela buruan, 
baina inoiz galdetu diogu gure 
buruari zenbat kosta zaion horrai-
no iristea? Bertsolarien elitean 
–beste toki askotan bezala– ezohi-
koa da emakume bat ikustea? 
Horren guztiaren eta gehiagoren 
gainean galdetu diogu bertsola-
riari, Antzuolara Bertsolaritza 
genero ikuspegitik hitzaldia egi-
tera etorri dela aitzakiatzat har-
tuta.
bertso eskolan hasi zinenean ohi-
koagoa izango zen neskaren bat 
edo beste ikustea, baina elite mai-
lan gauza bera da?
Bueno... hau guztia prozesu bat 
izan da, eta denbora kontu bat 
ere bat da. Egia da bertso eskolan 
neska gehiago ginela, baina, hala 
ere, ehunekoei begiratuz gero, 
mutilen alboan oso gutxi ginen. 
Gaur egun ere oso emakume gutxi 
gaude bertsolaritza mailan. Bai-
na kontuan hartzekoa da azken 
30 urte hauetan egin dugun bidea 
luzea izan dela.
zer-nolako erantzuna jaso zenuen 
bertsolari izan nahi zenuela esan 
ondoren? 
Egia esan behar badut, nik ez 
dut horrelakorik inoiz esan. Ber-
tsolari izatea ez da inoiz nire 
helmuga izan, guztia joko bat 
bezala hasi nuen. Bertso eskolan  
talde polit bat sortu genuen eta 
pixkanaka-pixkanaka joko huts 
bat izatetik txapelketak irabaz-
tera pasa nintzen. Familiak ogi-
bidetzat hartu zuen arren, niri 
kosta egin zitzaidan, talde giroan 
egiten nuen zaletasun edo jolas 
bezala hartzen nuen-eta. 
zure buruak jolas horren barruan 
jarraitzen duen sentipena duzu?
Ez, orain ez. Hori hasierako urtee-
tako kontua zen. Baina, lehen 
esan bezala, bertsolari izatea ez 
zen nire ametsen barruan sartzen. 
Dena den, gaur egun, bertsolari-
tza nire ogibidea da, ogibide poli-
ta, gainera!
zuk aipatzen duzun ibilbide horre-
tan, inoiz baztertuta sentitu 
zara?
Baztertua ez, hori gehiegi da. 
Beti sentitu izan naiz ondo tra-
tatua, baina ezberdin tratatu 
nautela esango nuke. Lehen urtee-
tan egoera oso ebidentea zen, 
gai-jartzaileek ere egoera hori 
markatzen zuten, egoera kuriosoa 
zen. Talde gaztea osatzen genuen 
eta, gainera, barruan hainbat 
emakume geunden... egoera oso 
ezohikoa zen. Guztiek formalita-
teak betetzen bazituzten ere, ez 
ziren oso harreman naturalak, 
gu elementu arrotzak ginen.  

Egindako ibilbide horretan inoiz 
apurtzaile sentitu zara?
Ez, egia esan, nik lehen esan 
dudan moduan, ez dut nire ibil-
bidea aurreikusi, bidea eginez 
joan naiz. Nire ustez, bertsolari-
tza jende helduz beteta zegoen 
eta gu talde gaztea ginen. Horrek 

apurtu zituen eskemak, emakume 
izateak ere bere pisua zuen. Dena 
den, bidea nahigabe egin dugu, 
ez zen gure asmoa. Ongi pasatzen 
genuen elkarrekin eta ongi pasa-
tzen genuen bertsotan; horrega-
tik egin genuen aurrera.
Arrakasta horren bidean prentsak 
nola tratatu zaitu?
Bueno, nire ustez, askotan kaze-
tariak titular handi baten bila-
keta horretan galdu egiten dira. 
Delikatua izateko gogo horretan, 
ezberdintasuna agerian utzi dute. 
Momentu honetan ez daukat 
egoera zehatz bat buruan, baina 
Gipuzkoako txapela irabazi eta 
gero, oraindik bertsolari baten 
konfirmazioaz hitz egiten zen. 
Normala da nork bere burua 
definitzeko orduan erreparoak 
izatea, baina gainontzekoek... 
Hala eta guztiz ere, ez diot inori 
errua egotzi nahi, ziur nago asko-
tan zeharka edo nahigabe egin-
dako lana izan dela. 

zu ez zara toreatzailea, baina zure 
alaba bertsolari izatea gustatuko 
litzaizuke?
Argi utzi nahi dut ez dudala 
gaizki pasatu, gorabeherak izan 
ditut eta zailtasunak ugariak 
dira, baina oso mundu ederra 
da. Horrelako mundu aberas-

garri bat ezagutzea luxua izan 
da. Demaseko jendea dago eta 
atzera begiratuz oso une eta 
bizipen aberasgarriak izan ditut 
hemen.  
bertsolaritzan ikusleek pisu handia 
daukate. zuk harreman berezirik 
sumatu duzu inoiz?
Publikoarengandik beti jaso izan 
dut esker ona, animoa eta estimua;  
batzuetan, gehiegizko errakzioa 
izan dela ere esango dute. Asko-
tan, ikusleen gehiegizko animoak 
segurtasu falta transmititzen zien 
neska bati babesa erakusteko 
modu bat izan da, mutilen aldean 
laguntza estra bat beharko bage-
nu bezala. 
Hortaz, diskriminazio positiboa zer 
den badakizu?
Diskriminazio positiboa aho biko 
labana da. Formaz eta txalo kopu-
ruan ikusleen berotasuna suma-
tzen duzun neurrian, askotan, 
gero, emaitzen arloan ez da eran-
tzun positibo bera lortzen, hor 
dago gakoa.
Inoiz guztia bertan behera lagatze-
ko tentaldirik izan duzu?
Krisiak guztiok izan ditugu. Gaz-
tetan, behin baino gehiagotan 
guztia uzteko gogoa izan dut, 
baina kontuan izan behar da 
bertsolaritza ez dela mundu erra-
za. Gaztea zarenean, kosta egiten 
da lagunak kalean utzi eta herri-
rik herri bertsoak kantatzen 
ibiltzea.  
Ezberdintasun hori inoiz desager-
tuko da?
Nik uste dut baietz, bide onetik 
goaz. Gauza formaletan asko 
aurreratu da, baina subkontzien-
tean dauden moldeak oso gogorrak 
dira eta fosilduta daude, horiek 
apurtzea ezinbestekoa da.
Eta egungo gazteak nola ikusten 
dituzu? 
Bidearen erdian harrapatu gai-
tuzte, beste ikuspuntu bat dau-
kate. Akaso, adin kontua izango 
da, baina, euren iritzia ezberdina 
denez, ziur nago aberasgarria 
izango dela. 
Erabili dituzu zure bertsoak ber-
dintasuna eskatzeko?
Noski, mezua bidaltzeko beste 
modu bat da. Askotan, egiten 
diren txisteen edo deserosoak 
egiten zaizkidan egoeren kontra 
kantatu dut. Hori, detektatzen 
ditudanean! Ziur nago nik ere, 
noiz edo noiz, bertsolari beza-
la hanka sartu dudala.
Amaitzeko, joko labur bat: Berdin-
tasuna berbak zein errima ditu?
Askatasuna, nortasuna, lagunta-
suna.
Eta emakumea hitzak?
Umea,  begirunea ,  xumea, 
unea.

Maialen Lujanbio.  |   galder izagirre

Maialen lujanbio | bertsolaria 

"baztertuta sentitu ez naizen arren, zenbait 
aldiz modu berezian tratatu naute" 

arte ederretan lizentziaduna da eta ahoz nahiz eskuz espresatzea gustuko du 

gizonez betetako munduan arrotz sentitzen den arren, gustura dagoela dio 

"gaur egun ere 
emakume gutxi 
dago 
bertsolaritzan"

"bertsolaria, gaztea 
eta emakumea 
izateak molde asko 
apurtu zituen"

"bertsolaritza oso 
mundu aberasgarria 
da; luxua da hori 
ezagutzea"

"Diskriminazio 
positiboa 
arriskutsua da, aho 
biko labana da"
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Porrotx, musikariak eta umeak oholtza gainean, eta beste ume pila bat behean, ikuskizuna jarraitzen.  |   josetxo arantzabal

OIHANA ElORtzA  |  bergara

Saku batetik ortzadarraren kolo-
reak dituen bandera eta kaxa 
batetik Magaliri oparitzeko 
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen 
panpinak atera zituen egubakoi-
tzean Porrotxek Bergaran, Aran-
zadi ikastolako jolastokian. Magia-
rekin hasi zen Magali Murua-
mendiaratzen aldeko ikuskizuna.
Bakarrik agertu zen oholtza gai-
nean Porrotx, magia egiteko behar 
zituenak eskuartean zituela. Bere 
aurrean, baina, ume mordo bat, 
guraso mordo batekin batera. 

Tartean zeuden Magaliren aita 
eta izeba bat ere.

Maite zaitut
Herriko hainbat musikari eta 
ume igo ziren laster oholtza gai-
nera, eta Maketume, Maite zaitut 
eta San Fermin kantuak abestu 
zituzten. Ozen abestu ere, Maga-
lik Galiziatik entzuteko moduan. 
Eta azken kantu horrekin korri-
ka hasi ziren denak, Porrotxen 
zezenak ez harrapatzeko. Zapatu 
goizean, Magaliren aldeko mer-
katu txikia ere egin zuten.

Magalik Galiziatik 
entzuteko moduan abestu 
zuten 'Maite zaitut'

bergara

"euskal Herrian 
kontatzeko asko 
daukaten 
pertsonaia handi 
asko daude"
madrilen bizi igartzen da, eta euskal 
herria faltan botatzen duela dio unax 
ugaldek. estreinaldien eta proiektu 
berrien artean tartetxo bat egin eta 
oñatira hurbildu zen egubakoitzean.
Nolakoa esperientzia izan da Bon 
Appetit filman bertokoekin lan egi-
tea?
kriston luxua da. lagunak egin gara 
eta gustura lan egin dut haiekin. aitor 
Mantxolaren kasuan, iaz bi film egin 
nituen berarekin eta orain beti nahi 
izaten dut argazki zuzendaria bera 
izatea.
Euskal Herria faltan igartzen 
duzu?
gurasoak eta bestelako gauza batzuk 
bai. eta tarteka etortzen naiz bisitak 
egitera. baina momentuz nire bizitza 
madrilen dago.
zein proiektu dituzu orain eskuar-
tean?
Bi film mexikar estreinatu behar ditut 
eta datorren astean italiara noa. ber-
tan dario argento zuzendari italiarra-
rekin Dracula filma egingo dut, hiru 
dimentsiotan. hau primizia da.
zein pertsonaia gustatuko litzai-
zuke egitea?
euskal herrian kontatzeko asko dau-
katen pertsonaia handi asko daude.

unax ugalde 
aktorea

josetxo arantzabal

Felix sanchez 
oñati

alicia diez 
oñati

isabel rebollo 
oñati

"Polita izan da eta gustatu zait. 
Espero nuen filmea nire gustukoa 
izatea eta horrela izan da. ez naiz 
damutzen etorri izanaz; filmak 
bete egin nau."

"Pozgarria izan da filmea baina era 
berean tristura ere erakusten du. 
sorpresa hartu dut. egia esan ez 
nuen entzunda nolakoa zen eta 
harritu egin nau."

"Filma asko gustatu zait. 
sentimenduak erakusten dira eta 
horrelako gauzak behar ditugu 
gaur egunean. Orokorrean, filma 
gizatiarra iruditu zait."

sheila Fritz 
oñati

"Oso polita izan da. Hizkuntza 
ezberdinak entzun ahal izan ditut 
filmean eta asko gustatu zait. Ezer 
jakin barik etorri naiz eta gustura 
irten dut."

ASIER AlKORtA  |  oñati

Biserarekin eta eguzkitako betau-
rrekoekin. Horrelaxe agertu zen 
egubakoitzean Unax Ugalde, Bon 
Appetit filmeko gainerako par-
taideekin batera Santa Marinako 

plazara. Aitor Mantxola eta Aitor 
Perosterena, filmeko argazki 
zuzendaria eta atrezzo ardura-
duna, hurrenez hurren, aldame-
nean zituela, kultur etxean sartu 
ziren denak batera. 

Bon Appetit filma proiektatzen 
zela aitzakiatzat hartuta, filmeko 
partaideekin zuzen-zuzenean hitz 
egiteko aukera eduki zuten oña-
tiarrek egubakoitzean. Eta herri-
tarrek ez ziote aukera horri muzin 

egin. Aretoa guztiz bete ez bazen 
ere, jende asko batu zen. 

herritarrak galdezka 
Filmeko partaideak proiekzioari 
sarreratxoa egin eta gero, herri-
tarrek Bon Appetit ikusi zuten. 
Amaitu zenean, aurrez-aurre, 
zalantzak eta bestelako bitxikeriak 
komentatu zituzten artistekin. 

Parte-hartzea handia izan zen 
eta Ugalde, Mantxola, Perostere-
na eta David Pinillos zuzendaria 
gustura geratu ziren hizketan.

22:00etan, kalera irtetean, 
Ugaldek zaleak agurtu zituen.

Unax Ugalde, Mantxola eta 
Perosterena, eskutik helduta
proiekzioa eta gero, herritarrek zine-forumean gogotik parte hartu zuten

Ugalde, Mantxola eta Perosterena, filmeko zuzendariarekin batera, kultur etxeko sarreran.  | j..a. Proiekzioaren ondoren egindako eztabaida.  |  a. alkorta

oñati
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arrasate | udalak 13 lanposturako deialdia egin du | 16

AMAIA txINtxURREtA  |  oñati

Gipuzkoako eskolarteko bertso 
txapelketaren 31. ekitaldia egin 
zuten egubakoitzean Oñatiko 
Txantxiku ikastolan. 

Bi zatitan banatu zuten eki-
taldia; lehenengoan, 14 urtetik 
beherako eskoletako ikasleek 
bertsopaperen lehiaketa egin 
zuten, eta bigarrenean, 14-18 urte 
arteko zortzi gaztetxok bat-bate-
ko saioa egin zuten.

Guztira, 180 neska-mutikok 
hartu zuten parte eta fin-fin ari-
tu ziren guztiak euren onena 
ematen.

bertsopaper lehiaketa
Bertsopaper lehiaketan hauek 
izan ziren gaiak: Lore sorta bat 
biltzen ari naiz eta Etxeko balkoian 
baratza txiki bat egokitu dugu. 
Neska-mutilek gai horiek oina-
rritzat hartuta, bertsoak idatzi 

behar izan zituzten, eta gehienek 
Maritxu nora zoaz bezalako doinu 
ezagunak erabili zituzten bertsoak 
idazteko. Beste batzuek, berriz, 
habanera doinuak hartuta saiatu 
ziren euren bertsoak idazten, eta 
batek baino gehiagok ez zuen 
astirik izan bertsoak bukatzeko, 
irakasle baten esanetan.

bat-bateko saioa
Bat-bateko saioan ez zen Deba-
goieneko ordezkaririk izan, aur-
ten ez duelako inork izenik eman. 
Donostiako, Urretxuko eta Ale-
giko gazteek hartu zuten parte 
eta bertso saio arruntetan beza-
la jendearen aurrean bat-batean 
bota ziztuzten bertsoak.

gaztetxoak pozik
Parte hartu zuten gaztetxoak oso 
gustura ibili ziren. Mikel Men-
dizabal Ikastolen Elkarteko Ber-

tsolaritzako koordinatzaile ardu-
radunak hauxe esan zigun: 
"Eurendako gauza berria da eta 
gogoz hartzen dute; gustura etor-
tzen dira".

hirugarren kanporaketa 
Guztira, lau kanporaketa egin 
behar dituzte txapelketan eta 
Oñatikoa hirugarrena izan da.

Lehenengoa Oiartzunen egin 
zuten, bigarrena Zarautzen, hiru-
garrena Oñatikoa izan zen eta 
datorren egubakoitzean izango 
da azken kanporaketa Lazkaon. 
Finala Azpeitian izango da ekai-
naren 3an. Zorte on, guztioi!

Fin aritu ziren 180 
gaztetxo eskolarteko 
bertsolari 
txapelketan, Oñatin
arrasate, aretxabaleta, oñati, elgoibar, urretxu, 
dosnostia eta alegiko neska-mutilak izan ziren

Bat-bateko saioan parte hartu zuten zortzi gaztetxoak oholtza gainean.  |   josetxo arantzabal

Gaztetxoetako bat jende aurrean bertsoa botatzen.  |   j.a.

oñati

ASIER AlKORtA  |  elgeta

Larruzko txupak, botak, kateak  
eta motorrak. Osagai horiekin 
ospatu zen zapatuan IV. Motor 
Jaixa. Goizean motor gainean 
osteratxoa egin eta gero, motor 
gidariak eta motorzaleak, denak 
batera, Bolatokian elkartu ziren, 
bazkaltzen. Aurtengo nobedadea 
bazkaltzeko paella erraldoia zen, 
eta harrera bikaina izan zuen.

Urdinak, beltzak, apaingarriz 
betetakoak... Denetariko motorrak 
egon ziren ikusgai Bolatokian eta 
Espaloian. Baina guztiek ezauga-
rri bat zuten: garbi-garbi eginda 
zeuden, erakusketarako prest. 

eguerditik gauera 
Tragotxoa hartu eta bazkaltzeko 
mahaia prestatu ostean, paella 
inauguratzeko ordua heldu zen, 
uste baino beranduago, 15:30ak 
bueltan. Bapo bazkaldu eta gero, 
jolasen eta triki poteoaren txan-
da izan zen. Eta egunarekin amai-
tzeko, afaldu ostean gaztetxean 
kontzertua egin zen. Paella gustura jan zuten motorzale guztiek.  |   josetxo arantzabal txakur motorzalea ere erakusketaren parte bilakatu zen.  |   josetxo arantzabal

Motor hotsak nagusitu dira Espaloian 
eta Bolatokian, beste behin ere
motor gidariek gerizpeak hartu dituzte, beroari aurre egin nahian

Bazkaldu aurretik taldeko argazkia atera zuten guztiek.  |   josetxo arantzabal

elgeta
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JOKIN bEREzIARtUA  |  arrasate

Maiatzaren 14an argitaratu zen 
iragarkia Estatuko Aldizkari Ofi-
zialean eta, ondorioz, zabalik dago 
dagoeneko Arrasateko Udalaren 
lan eskaintza publikoari lotutako 

lanpostuen deialdian izena ema-
teko epea. Ekainaren 3a, eguba-
koitza, izango da azken eguna. 
Deitutako lanpostuen oinarriak 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu ziren. Udalak aurten 

13 lanpostu finko –funtzionarioak 
guztiak – eskainiko ditu. Horie-
tatik bederatzi txanda librean 
eskainiko dira, hiru barne pro-
mozioan eta azken lanpostu bat 
ezinduei zuzenduta dagoena.

behin-betikoak egitea helburu 
Esandako moduan, Martxoaren 
21eko Tokiko Gobernu Batzarrak 
hartutako akordioaren ondorioz, 
13 izango dira 2011n beteko diren 
funtzionarioen lanpostuak. Lan-
postu finko horien bidez Udalaren 
helburua da lantaldea egonkortzea. 
Hau da, lanpostu gehienak une 
honetan behin-behineko izaera 
duten bitarteko langilez horni-
tuta daude eta, hemendik aurre-
ra, behin-betiko izaera duten 
funtzionarioez beteko dira. Beraz, 
funtsean langile kopurua ez da 
aldatuko. 

Txanda librean eskainiko 
diren postuei dagokienez, lau 
udaltzain, bi administrari, bi 
gizarte langile eta ehorzle bat 
dira publiko egin diren lanpos-
tuak. Bestalde, ezinduei zuzen-
dutako lanpostu bat ere eskai-
niko dute: administrari lagun-
tzailea.

eskaera online egin daiteke
Udalak izenematea online egite-
ko aukera ematen du. Arrasate-
ko Udalaren webgunean –www.
arrasate-mondragon.org– izenearrasate-mondragon.org– izenearrasate-mondragon.org -
mate-orria bete daiteke; bertan 
denetariko datuak eskatzen dira: 
gidabaimena, euskara titulua 
eta izandako esperientzia, besteak 
beste. 

Zabalik dago Udalak 2011n 
aterako dituen lanpostu 
publikoetarako izenematea

gizarte langile, administrari, ehorzle eta udaltzainak

ekainaren 3a da izena emateko azken eguna

datua

Udalak 13 lanpostu aterako 
ditu: bederatzi txanda 
librean, hiru barne 
promozioan eta lanpostu 
bat ezgaituei zuzenduta. 

13
lanpostu finko

J.b.  |  arrasate

Emakume Txokoaren eskutik, 
Arrasateko Jabetze Eskolako 
kideek jaialdi-topaketa egingo 
dute ekainaren 10ean. Helburua 
da Jabetze Eskola kalera ate-
ratzea eta Biteri plaza eztabai-
da, hausnarketa eta jairako 
gunea bilakatzea. 

Bi ekintza aipagarri egingo 
dituzte. Batetik, kafe tertulia 
egingo dute –world kafe meto-
dologia erabiliz– eta hausnar-
ketarako gaia izango da Arra-
saten egun feminismoak dituen 
erronkak. Hau da, Arrasate eta 
inguruko emakumeak mahaia-
ren bueltan elkartuko dira 
feminismoaren gaineko espe-
rientziak partekatzeko.  

bietarako izena eman aurrez 
Kafe tertulia egiten ari den 
bitartean, mural kolektiboa 
margotuko dute Biteri plazan 
bertan dagoen muralaren gai-
nean. Ainara Azpiazuren gida-
ritzapean, Gora feminismoa! 
lelo izango duen murala mar-
gotuko dute. 

Bi ekintzotan parte hartze-
ko aurrez eman behar da izena. 
Maiatzaren 27a da azken eguna. 
Emakume Txokoan, 943 79 41 
39 telefonora deituta edo ema-
kumetxokoa@arrasate-mondra-
gon.net helbidera idatzita eman gon.net helbidera idatzita eman gon.net
daiteke izena. Antolatzaileek 
diote garrantzitsua dela garaiz 
apuntatzea, guztia ondo anto-
latuta egon dadin. 

Mural kolektiboa eta kafe tertulia 
Biterin, Jabetze Eskolaren jaialdian

egun Biteri plazan dagoen murala itxuraldatuko dute.  |   j.b.

Besaide mendizale elkarteak 
beteranoen martxa antolatu 
du. Aralarren egingo dute 
martxa, ekainaren 4an. Izena 
emateko azken eguna da maia-
tzaren 28a. Bazkaria Mugiro-
ko Bentan egingo dute. Gari-
baitik irtengo dira 07:00etan 
eta 19:00etarako Arrasaten 
egongo dira. Informazio gehia-
gorako: www.besaide.org. 

Besaideko beteranoen 
martxa ekainaren 4an 
ospatuko da

Ekin emakumeak elkartearen 
eskutik, Mikel Mazkiaran 
abokatu eta SOS Arrazake-
riako kideak atzerritar legea-
ren araudi berria izango du 
hizpide bihar, 17:30ean, Kul-
turateko areto nagusian. Bate-
tik, Mazkiaranek araudi berria 
aurkeztuko du jendaurrean 
eta, bestetik, galderendako 
tartea ere egongo da. 

Ekinekoen eskutik, 
atzerritar legedi 
berria aztergai

J.b.  |  arrasate

17 urte daramatza Rafa Gomezek 
(Montilla, Kordoba, 1951) Al-An-
dalus elkarteko presidente. Elkar-
teak 21 urte bete ditu aurten eta 
egunotan 22. Kultur Astean mur-
gilduta daude, izan ere, lehen 
edizioa elkarteak urtebete egin 
aurretik ospatu zuten. Harekin 
egon gara, Kultur Astearen hel-
buruez berbetan.
Urtero moduan, egitarau oparoa 
prestatu duzue. Ekintzak nori dau-
de zuzenduta?
Al-Andalus elkarteak antolatzen 
dituen ekintza guztiak, salbues-
penak salbuespen, edonork parte 
har dezan antolatzen ditugu.  Baz-
kideendako bakarrik balitz ez 
luke zentzurik izango, akats larria 
litzake. Izan ere, gure helburua 
betidanik izan da arrasatearrei 
gure jatorria ezagutaraztea. Elkar-
tean bertan egiten diren ekin-
tzendako ere ateak erabat zabalik 
daude. Hala, guk antolatzen ditu-
gun zenbait ekintzatan bazkideak 
ez direnak dira gehiengoa. 
Maiatzaren 13an hasi zineten ospa-
kizunetan eta hilaren 29ra arte 
luzatuko dira. Nola joan dira orain 
arteko ekintzak?
Orain arte egin diren ekintzak 
antolatu baino horiek gauzatzen 
lagundu dugu. Balorazioa ezin 
da hobea izan: Musakolako jaie-
tako erretiratuen bazkarian, 
esaterako, 170 lagun elkartu ziren 
elkartean eta oso harro gaude 
auzoko jaietan parte hartzeaz. 
Gu ere musakolarrak gara. 
Donostiako Kutxa aretoan eguba-
koitzean emandako hitzaldian kan-
poan bizi diren andaluziarrak izan 
zenituen hizpide. 
Bai, aurten Andaluziatik kanpo 
bizi garenon inguruan berba egi-

tea erabaki nuen. Egun 1.800.000 
andaluziar bizi dira kanpoan, eta 
horietatik 1.300.000 Espainiako 
beste txoko batzuetan daude. 
EAEn 45.000 andaluziar bizi gara. 
45.000 horiek Andaluzian jaiota-
koak dira, hau da, ondorengoak 
ez dira kontuan hartzen. Beraz, 
asko gara. 

Egitarauaren zatirik garrantzitsue-
na ospatzeke duzue oraindik. zer 
nabarmenduko zenuke? 
Zapatua da zalantza barik egun 
handiena. Goizeko sevillar dan-
tzen ostean urteroko parrillada  
egingo dugu. Gero, etxeko taldeen 
emanaldiak izango ditugu. 

21:30ean, bestalde, gala-afaria 
izango dugu bazkideondako. Afa-
rian 100 bat bazkide izatea espe-
ro dugu. Azkenik, egitarauko 
azken ekitaldia izango da Al-An-
daluseko emakumeei omenaldia: 
20 urteotan egindako lana dela
-eta merezi dute egun baten bada 
ere, eseri eta bapo bazkaltzea. 

rafa gomez | Al-Andalus elkarteko presidentea

"Ekitaldiak bazkideendako soilik 
antolatzeak ez du zentzurik"

rafa Gomez Al-Andalus elkartean.  |   jokin bereziartua

"Oso harro gaude 
auzoko jaietan parte 
hartzeaz; gu ere 
musakolarrak gara"

22. kultur astean murgilduta daude; asteon dira ekitaldi potoloenak

al-andaluseko ateak urte osoan edonorendako zabalik daudela dio gomezek

Arrasate, andaluziarren bilgune irailean
Arrasate eAeko andaluziarren bilgune izango da irailaren 23, 24 
eta 25ean. Laubideko plazan 1.000 metro koadroko karpa jarriko 
dute eta andaluziar kutsua duten denetariko ekitaldiak izango 
dira. Duela 15 urte egin zen azken aldiz Arrasaten, Arruena plazan.  
ekitaldiak duen garrantziaren seinale, azken egunean 
Lehendakaria bertan egotea espero dute antolatzaileek. 
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o h a r r a k

uztailean begirale 
izateko izen-eMatea  
Uztaileko udaleku irekiak Jardun 
euskara elkarteak kudeatuko ditu 
aurten, eta begirale moduan lan 
egin nahi dutenendako izen-ema-
tea zabalik dago maiatzaren 13ra 
arte. Interesatuek curriculuma 
Jardunen bulegora eroan behar 
dute edo jardun@topagunea.com
helbidera bidali. Argibide gehia-
gorako deitu 943 76 36 61 zenba-
kira.

atzegi laguntza eske ari atzegi laguntza eske ari a
da ekainaren 4rako  
Egun horretan bazkaria egingo 
dute Munibe plazan eta laguntza 
beharko dute mahaiak jartzeko, 
bazkaria zerbitzatzeko eta gero 
guztia batzeko. Interesatuek dei-
tu 606 24 79 09 edo 943 76 52 39 
zenbakira.

ondasun higiezinen 
gaineko zerga abian  
Hilaren 30era dago zabalik zerga 

hori ordaintzeko borondatezko 
epea. Ordainagiria helbideratuta 
dutenei automatikoki kobratuko 
zaie, eta, horrela izan ezean, nor-
berak ordaindu beharko du, ban-
ketxean edo udaletxean. Boron-
datezko epea amaituta, zerga 
errekarguarekin ordaindu behar-
ko da.

bidaia irailean cadizera, 
san Joxeperekin    
Cadiz, herri zuriak delako bidaia 

antolatu du San Joxepek iraile-
rako. Izenematea maiatzaren 31ra 
arte dago zabalik, elkartearen 
bulegoan. Autobus bat dagoeneko 
beteta dago; hortaz, bigarrenera-
ko gordeko dute lekua. 

Musika eskolan                  
izen-eMatea zabalik 
2011-12 ikasturterako izenematea 
ireki dute Musika Eskolan. Ekai-
naren 15era arte da epea, 15:30e-
tik 19:30era.

Aurreko Asteleheneko Goiena
paperean akats bat egin 
genuen. Agorrosingo kirolde-
giko uda kanpainako datak 
oker zeuden. Goiena.net web-
gunean datak zuzendu ostean, 
hemen dituzue data zuzenak: 
igerilekuak ekainaren 15etik  
irailaren 11arte egongo dira 
zabalik. Barkatu, sortutako 
eragozpenengatik.

Zuzenketa oharra: 
kanpoko igerilekuaren 
irekiera data

Jasoketa eskorgen 
simulatzaile ikastaroa

IMANOl gAllEgO  |  bergara

Frantziako esperientziatik jaso 
dute informazioa, eta, hala, arau-
tu gabe zeuden zenbait aspektu 
formal antolatzea lortu dute. Arau-
di zehatzik ez dagoen arren, ikas-
taroak irauten duen 23 orduetan 
ikasgai praktiko eta teorikoak 
bateratzen dira. 

bi helburu 
Ikastaro berri horrekin Miguel 
Altunak bi helburu jakin ditu, 
merkatuak daukan behar bat ase-
tzeaz gainera: bata, ikasleek ziur-
tagiria lortzeko programa ona 
edukitzea; eta bestea, ondo for-
matutako pertsonak prestatzeko 
eta horrekin enpresetan istripuak 
murrizteko kalitatezko ikastaroa 
izatea.

Miguel Altuna institutuaren 
eta Nafarroako Unibertsitate 
Publikoaren artean garatu dute 
proiektua. Eta elkarlan bat izan 
den arren, eskola guztiak Berga-
ran emango dira, Nafarroako 

Unibertsitate Publikoaren lana 
software arloan izan da-eta.  Ikas-
taroa sortu dutenen hitzetan: 
"Enpresetatik jasotako beharra 
ikusita egin dugu; langileei eskor-
gen inguruko ikastaroak eskatzen 
hasi dira". Bada, lehen egun haue-
tan arrakasta erabatekoa izan da. 
Duela egun gutxi arte, 200 pertso-

nako zerrenda zegoen, baina 
dagoeneko txanda gehiago jarri 
dituzte martxan, zerrenda hori 
ahalik eta bizkorren murrizteko. 
Dena den, Miguel Altunak jaso 
duen eskaera kopurua ikusita, 
matrikulazio epea zabalik dagoen 
arren hurrengo ikastaroak ez dira 
irailera arte hasiko. 

23 orduko ikastaroan parte hartzen dutenek 
jasoketa eskorgak erabiltzeko ziurtagiria jasoko dute

Jasoketa eskorgen simulatzailea probatzen.  |   amaia txintxurreta

M.b.  |  bergara

Irantzu Lete Zabaleta bergara-
rraren irudia aukeratu dute jai 
batzordeek aurtengo Mende-
koste jaiak iragartzeko. 

Batzordeko kideen esanetan, 
20 lan jaso dituzte, "guztiak 
maila handiko lanak", azpima-
rratu dutenez. Letek 600 euro-
ko saria jaso du. 

Irantzu Lete gazteak aur-
keztutako lanari dagokionez 
–ondoko irudian–, Bitorianatxo 
ageri da zintzilik, San Martin 
plaza herritarrez beteta dagoe-
la.

Irantzu Leteren kartelak 
iragarriko ditu Pazkoak
jasotako 20 lanen artean aukeratu du 
epaimahaiak bergararraren irudia

kartel irabazlea.

Panteoi-burdin tasak ordaintzeko epea zabalik 
dagoela jakinarazi nahi die Udalak herritarrei
Helbideratutako ordainagiriak baimendutako finantza erakundee-
tan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko dira 
2011ko uztailaren 13an. Helbideratu gabekoak etxera bidaliko dira 
eta ordaintzeko bi modu egongo dira: udaletxeko diru bilketa zer-
bitzuan, astelehenetik egubakoitzera, 07:30etik 13:30era, edo ekai-
nera arteko zapatuetan, 09:00etatik 13:00etara. Bestetik, baimendu-
tako finantza erakundeetan ere egin daiteke ordainketa, eta baita 
www.bergara.net webgunearen bitartez ere. 

MONIKA bMONIKA bMONIKA ElAStEgI  |  bergara

Aurten ere, udaberriarekin bate-
ra, Udalerri Euskaldunen Man-
komunitateak antolatutako UEMA 
eguna egiteko garaia heldu da. 
Aurten, Gipuzkoako udalerriei 
dagokie egun hori antolatzea. Hain 
justu ere, Bergaran izango da aur-
ten UEMA eguna, ekainaren 4an, 
zapatua. 

2011n 20 urte bete ditu Udale-
rri Euskaldunen Mankomunitateak 
eta honako leloarekin ospatuko 
dute eguna: ... Gure hizkuntzak 
har dezan arnas.  

Egun osoko ekitaldi sorta 
antolatu dute eta askotarikoak 
izango dira, gainera. Aipatzekoa 
da, esaterako, egun horren 
barruan lehenengoz egingo den 
hitz gurutzatuen binakako I. 
txapelketa.

hitz gurutzatuen lehiaketa 
Hitz gurutzatuen binakako I. txa-
pelketa jokatuko da. Parte hartze-
ko izena eman beharko da. Izen
-ematea doan da eta 16 urtez 
gorako edozeinek har dezake par-
te –2011n 16 urte beteko dituztenak 

barne–. 10:00etarako batuko dira 
lehiakideak Bergarako San Mar-
tin plazan eta 10:30ean hasiko da 
saioa. Ez da hiztegi elektronikorik, 
ezta ordenagailurik onartuko; bai, 
ordea, hiztegi-liburuak. Hiru aldi 
izango ditu lehiaketak: sailkapena, 
finalerdia eta finala, eta honela 
banatuko dira ordutegian: 10:30
–11:15, sailkapena; 11:30–12:15, 
finalerdia; eta 13:00-13:45, finala.
Izena emateko azken eguna maia-
tzaren 31 da, Bergarako Udaleko 
Euskara Zerbitzuan, e-postaz (eus-
kara@bergara.net), webgune bidez kara@bergara.net), webgune bidez kara@bergara.net

(www.bergarakoeuskara.net) eta 
943 77 91 66 zenbakira deituta. 
Gehienez 40 bikote onartuko 
dira. 

Herri bazkaria ere egongo da 
eta txartelak dagoeneko salgai 
jarri dituzte, UEMAko edozein 
udaletxetan.

Ekainaren 4an UEMA egunean 
parte hartzeko dei egin dute
lehenengoz egingo da bergaran eta egun osoko ekitaldi sorta egongo da

eGUnekO eGitAitAit rAUA
10:30 hitz gurutzatuen 
binakako lehiaketa, 
kanporaketak hastea. san 
martin plazan. lumaren 
laguntzaz.

11:00 umeentzako jokoak: 
puzgarriak... ariznoa plazan.

12:30 ekitaldi instituzionala, 
uemako lehendakariaren 
agurra, san martin plazan.

12:30 kantu-jirari ekitea, 
euskal kantuzaleen 
elkartearen laguntzaz. san 
martin plazatik.

13:00 hitz gurutzatuen 
lehiaketa. finala. san martin 
plazan.

14:30 herri-bazkaria, 
bazkalostean kantu-animazioa, 
kantuzaleen elkarteko 
lagunekin. san martin plazan.

15:30 umeentzako tailerrak, 
ariznoa plazan.

16:30 umeentzako jolasak: 
puzgarriak....

18:00 dantzaldia.

11:00 kontzertua, gaztetxean.
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Zubikoa kiroldegian bizka-
rrezurraren patologiei buruz-
ko ikastaroa antolatu dute. 
Ekainaren 4an egingo dute, 
teorikoa eta praktikoa: 10:00
-14:00 eta 15:30-19:30. Kirolde-
giko langileek parte hartuko 
dute, baina hamar lagunen-
dako tokia dute oraindik. 
Interesatuek kiroldegian eman 
behar dute izena.

Bizkarrezurraren 
patologiei buruzko 
ikastaroa

San Migel jaietan egingo duten 
haurren danborradako entse-
guak ekainean hasiko dituzte; 
hain justu ere, ekainaren 2an, 
7an, 9an, 14an, 16an eta 21ean. 
Entseguak egingo dituzte 
Errekaldeko Herri Eskolako 
sotoan, 19:00etatik 19:45era 
arte. Oporren ondoren, irai-
lean, beste hainbat egingo 
dituzte.

Haur danborradako 
entseguak ekainean 
hasiko dituzte

Udaleko Enplegu Sailak hainbat 
informatika ikastaro egingo ditu 
uztailera arte, Ikas Hiru akade-
miarekin elkarlanean. Hain jus-
tu ere, Ofimatika II, Ofimatika 
III, Photoshop I, Grabaketak eta 
Sare Sozialak ikastaroak egingo 
dituzte. Interesatuek lehenbai-
lehen eman behar dute izena 943 
78 31 03 telefonoan. Maiatzean 
hasiko dituzte.

Informatika ikastaroak 
egingo dituzte 
uztailera arte

MIREIA bIKUÑA  |  oñati

Xabier Rezabalek (Oñati, 1972)  
Photorro delako argazki erakus-
keta ipini du kultura etxean. Gai 
eta formatu handiko ehundik 
gora erretratu ipini ditu: batzuk 
zuri-beltzean, eta beste batzuk 
koloretan. Erakusketa zabalik 
egongo da ekainaren 4ra arte, 
astelehenetik domekara, 18:00e-
tatik 20:00etara.
zer ikusiko dute erakusketara doa-
zenek?
Formatu handiko argazkiak dira: 
batzuk zuri-beltzean dira, pertso-
nen erretratuak barne, eta beste 
batzuk, 30 bat-edo, koloretan. 
Horietan, sanferminetako gorri 
kolorea da nagusi. Argazki bate-
tik bestera jarraipena dago.
Sanferminetan lana eta festa uztar-
tu dituzu.
Bai, hala da. Hiru urte daramat 
Iruñeko jaietan erretratuak egi-
ten. Festa barru-barrutik ezagu-
tzea nuen helburu. Txupinazo 
egunean bizi dena erretratuetan 
islatu gura izan dut.
Sanferminetako txoko guztiei egin 
diezu argazkia?
Ez! Jai erraldoiak dira eta asko 
daukat oraindik. Zezen-plaza 
barrurako akreditazioa gurako 
nuke, edo entzierroak gertutik 

jarraitzeko akreditazioa. Baina  
oso zaila da, argazkilari eta heda-
bide asko egoten direlako Iruñean 
egun horietan.
Ehun bat argazki ipini dituzu. zer-
gatik horiek?
Gehien gustatzen zaizkidanak 
ipini ditut. Erakusketan dauden 
erretratuetan antzeman daiteke 
zer-nolako argazkiak egiten ditu-
dan.
Pertsonen erretratuak ere badau-
de.
Oso gustura egiten ditut. Hori 
bai, betiere aurretik eurekin hitz 
egiten dut, euren baimena eska-

tzeko. Akaso bi ordu behar ditut 
konbentzitzeko, eta erretratua bi 
minutuan egiten dugu.
lehen aldia da kultura etxean era-
kusketa egiten duzuna?
Bai. Orain dela 11 urte beste bat 
egin nuen, gaztelekuan. Orduko 
hartan Madrilgo irudiak ziren 
protagonista. Dena den, aldika, 
Arkupe tabernan argazkiak ipin-
tzen ditut: egun, Corpus egunaren 
gaineko erretratuak daude.

Ea, bada, herritarrek erakus-
keta gustuko duten.
Egun afizio moduan daukazu argaz-
kigintza.
Orain dela 20 urte hasi nintzen 
argazkigintza munduan. 1995etik 
1997ra argazkilaritza profesional 
eta foto-kazetaritza ikasketak 
egin nituen, eta Madrilen agentzia 
ezberdinetan ibili nintzen urte-
betez. Egun afizio moduan egiten 
ditut erretratuak.
z e  p r o i e k t u  d a u k a z u  e s k u 
artean?
Ideia bat besterik ez da, orain-
goz. Nire asmoa da herritarrei 
erretratuak egitea. Urtebeteko 
epe naturala hartu, urtarriletik 
abendura–, eta herritarrei erre-
tratuak egingo dizkiet. Bolun-
tarioak eskatzeko deialdia egin-
go dut. 

xabier rezabal | Argazkilaria

"Erakusketan ikus daiteke nolako 
erretratuak egiten ditudan" 

Xabier rezabal, sanferminetan egindako erretratuen aurrean.  |   mireia bikuña

xabier rezabal oñatiarrak erakusketa ipini du kultura etxean

formatu handiko ehun bat erretratu ipini ditu: zuri-beltzean eta koloretan

"Pertsonen 
erretratuak egin 
aurretik, eurekin 
egiten dut berba"

"Agentzietan lan 
egin arren, egun  
argazkigintza 
afizioa da"

M.b.  |  oñati

Jose de Azpiazu musika esko-
lako triki-pandero taldeko 
neska-mutikoak grabazio estu-
dioan sartu dira. Maketa gra-
batu dute eurek aukeratutako 
kantuekin. Taldeko kide bakoi-
tzak bina kantu aukeratu ditu, 
eta nork bere erara jo du: 
batzuek bakarka, beste batzuek 
panderoaren laguntzarekin eta 
bigarren trikiti batekin, eta 
beste batzuek bi ahotsetara.

Gainera, ikasleetako batzuek 
kantatu ere egin dute. Hain 
zuzen ere, kantu herrikoi eta 
alaiak.

Taldeko kideek banaka egin-
dako grabazioez gain, guztiek 
elkarrekin beste hainbat pieza 
grabatu dituzte; besteak beste, 
Santa Anako kontzertuan eskai-
ni zituzten piezak. Guztira, 35 
grabatu dituzte.

erakustaldia 
Maketa grabatuta nola geratu 
den ikusteko, aurkezpen emanal-
dia egingo dute hilaren 31n Ona 
taberna aurreko plazatxoan, 
18:30ean. Gainera, maketa salgai 
ipiniko dute laster. Interesatuek 
musika eskolako idazkaritzan 
erosi ahalko dute 6 eurotan. 

Jose de Azpiazu musika eskolako 
triki-pandero taldeko ikasleek 
maketa grabatu dute

M.b.  |  oñati

Aurreko asteko eguenean, hila-
ren 20an heldu zen Mikel Illa-
rramendi etxera, zortzi urte 
kartzelan egon ondoren. 

Hainbat herritar, lagun eta 
senitarteko batu zen Kale 
Barrian, Arrano tabernaren 
inguruan harrera egiteko. Txa-
lo artean egin zioten ongietorria. 
Illarramendik pozik jaso zituen 
animoak eta txaloak. Arrano 
sarreran ekitalditxoa egin zio-
ten: dantzak, kantuak eta besar-
kadak, batez ere besarkada 
beroak.

2003an atxilotu zuten
Mikel Illarramendi 2003ko uztai-
laren 30ean atxilotu zuen Fran-
tziako poliziak. Epaitua izan 
ondoren, 10 urteko espetxe zigo-
rra ezarri zioten eta aurreko 
eguenean, hilaren 19an, bete 
zuen. Frantziako Estatuak ipi-
nitako zigorra amaituta, kan-
poratua izateko eta Espainiako 
polizien eskuetan geratzeko 
arriskua zuen. Hori horrela, 
gose greba hasi zuen hilaren 
16an, astelehenean. 19an libre 
utzi zuten, eta argal baina itxu-
ra onarekin heldu zen.

Ongietorria egin zioten Mikel 
Illarramendiri eguenean, zortzi 
urte kartzelan egon ondoren

Mikel illarramendi, herritarren eta lagunen txaloak jasotzen.  |   kontzejupetik

triki-pandero taldeko neska-mutikoak.  |   musika eskola
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Atzo, maiatzak 22, izan zen 
Santa Rita eguna, baina dome-
kako ospakizuna tarteko, gaur 
ospatuko dute agustindarren 
monasterioan. Bi meza esan-
go dituzte eta arrosak bedein-
katu gero: 11:30 eta 18:00.

Bestalde, hilaren 28 eta 29an 
Lourdesera erromes joan gura 
duenak lehenbailehen eman 
dezala izena sakristian.

Euskal Herria bere abesti, 
dantza eta herri musikaren 
bidez berbaldia eskainiko dute 
gaur, kultur etxean (17:30). 
Jose Antonio Garate adituak 
euskal folklorea ezagutarazi 
eta gure herriaren kultur 
adierazpenen berri emango 
du, tartean musika instru-
mentala, dantzak eta kantu 
herrikoiak.

Maiatzaren 16an egindako osoko 
bilkuran hartutako erabakia tar-
teko hitzarmena sinatu du Uda-
lak Jaurlaritzarekin. Hala, herri-
tarrek Eusko Jaurlaritzara bide-
ratu beharreko agiri guztiak 
udaletxean aurkez ditzakete, 
Jaurlaritzaren bulegoetara joan 
beharrik izan barik. Udala ardu-
ratuko da gero agiri horiek dago-
kion lekura bidaltzeaz.

Jaurlaritzara bideratzeko 
agiriak udaletxean 
aurkez daitezke

Santa Rita eguna 
ospatuko dute gaur 
agustindarrek

Euskal musikaren 
gaineko berbaldia 
gaur, kultur etxean

Iesbaa elkarteak deituta Saha-
raren aldeko elikagai batzea 
egiten dabiltza Kurtzebarri 
eskolan eta Pausokan. Hona 
jasoko dutena: lekaleak, kon-
tserbak oliotan, azukrea, arro-
za, pasta, olioa, helduendako 
fardelak eta konpresak. Maia-
tzaren 27a artean jasoko dituz-
te elikagaiok eta ekainaren 
18an bidali Saharara.

Saharara bidaltzeko 
elikagaiak egubakoitza 
arte jasoko dituzte

M.A.  |  eskoriatza

Jendaurrean jarri dute 2011ko 
lehenengo seihilabetekoari 
dagokion etxez etxeko zabor 
bilketa tasaren errolda eta 
borondatez ordaintzeko epea 
zabaldu. Hain zuzen ekainaren 
9a bitartean pasatu beharko 
dute udaletxetik ordaintzera 
ordainagiria helbideratu gabe 
dutenek. 

estolderia eta ur tasak 
2011ko lehen hiruhilabeteari 
dagokion estolderia eta ur hor-
nikuntza tasen errolda ere jen-

daurrean jarri dute egunotan. 
Errolda hori aztertzeko epea 
ekainaren 12a arte dago. Bes-
talde, borondatez ordaintzeko 
epea martitzenean, hilak 31 
zabalduko dute eta uztailaren 
7a arte luzatu. Ordainagiria 
helbideratu barik dutenek 
aurrezki kutxa eta banketxeen 
bitartez egin beharko dute.

Esandako epean ordaintzen 
ez badira, prozedura exekutiboa 
aplikatuko da eta premiamen-
duzko errekargua, berandutze 
interesak, eta sor daitezkeen 
kostuak gehituko dizkiete.

Uraren eta zaborraren 
tasak ordaintzeko epea

MIRARI AltUbE  |  aretxabaleta

"Edukiak argi eta garbi erakusten 
dituena, funtzionala, estetikoki 
erakargarria eta modernoa"; hala 
aurkeztu zuen Inaxio Garro alka-
teak Udalaren berritutako web-
gunea. Eibarko CodeSyntax 
enpresak egin du eta plone azpie-
gitura eta software librea erabi-
li dituzte. Helbidea ez dute alda-
tu: www.aretxabaleta.com.

diseinu argi eta garbia 
CodeSyntax enpresako ordezka-
ri Asier Sarasuak berritutako 
webgunearen nondik norakoak 
azaldu zituen aurkezpen ekital-
dian: "Plone azpiegitura erabili 
dugu eta software librea. Web-
gune eleanitza sortzeko egokia 
da hori, baita albisteak, agenda, 
tramiteak eta antzeko kontuak 
kudeatzeko ere".

Diseinu argi eta garbia egin 
gura izan dute, eta batez ere kolo-
re zuria eta urdina erabili, "herri-
ko koloreak". Portadak barruan 
dagoena islatzen du eta hainbat 
sail egin dituzte: Udala; sailak; 
Aretxabaleta; tramiteak; aktua-
litatea; eta multimedia. Gainera, 
sei argazki jarri dituzte, "esan-
guratsuenak": Urkulu; jaiak; 
kiroldegiaren proiektua; merka-
taritza; herriko historia eta onda-
rea; eta elizate eta auzoak. 

Hori guztia egiterakoan era-
bilgarritasunari eta irisgarrita-
sunari eman diote garrantzia. 
"Irisgarritasunari, edozeinek 
samur erabili ahal izateko, baita 
bista edo mugikortasun arazoak 
dituztenek ere. Eta erabilgarri-
tasunari gura den guztia samur 
topatzeko", argitu zuen Sarasuak. 
Gainera, tramite asko egiteko 
aukera eskaintzen du udaletxera 
jo beharrik izan gabe.

Webgune berritua dagoeneko 
abian da eta datozen asteetan 
betetzen eta osatzen joango dire-
la jakinarazi zuen alkateak.

Itxura berria eman dio 
webguneari Udalak

itxura berria duen Udalaren webgunearen portada.  |   aretxabaletako udala

M.A.  |  eskoriatza

Ikastetxeetan bertsolaritza lan-
tzen dabiltzan neska-mutikoek 
jaialdia egingo dute eguenean, 
hilak 26, Eskoriatzako kirolde-
gian (17:00). Orain arte ikasi-
takoaren berri emango dute, 
guraso eta lagunen aurrean 
kantuan eginda. 

ia 200 gaztetxo bertsotan 
Arizmendi ikastolako Almen 
gunetik bosgarren eta seigarren 
mailakoak elkartuko dira eta 
Luis Ezeiza herri eskolatik lau-
garren mailatik seigarrenera 
artekoak; guztira 10 eta 12 urte 
arteko ia 200 gaztetxo. Taldeka 

abestuko dituzte aurretik ikas-
tetxean asmatutako bertsoak, 
eta gai ezberdinak agertuko 
dira taula gainean, gehienak 
ironia eta umore handiarekin 
asmatutako bertsoak.

aretxabaletan ekainaren 2an 
Bestalde, Aretxabaletan ekai-
naren 2an ospatuko dute bertso 
jaialdia; Herriko Plazan izango 
da (17:00) –eguraldi txarrarekin 
Iturrigorri pilotalekuan–. Ariz-
mendi ikastolako laugarren 
mailakoak eta Kurtzebarri esko-
lako ikasleak elkartuko dira 
orduan ikastetxean egindako 
bertsoak kantatzeko.

Bertso jaialdia dute 
neska-mutikoek eguenean

ikasleak bertsotan iazko jaialdian.  |   mirian biteri

erabilgarritasunari eta irisgarritasunari eman diote 
garrantzia eta hainbat tramite egin daitezke bertatik

M.A.  |  aretxabaleta

Udarako antolatutako kirol jar-
dueren berri eman eta izenema-
te epea zabaldu du Udaleko Kirol 
Zerbitzuak. 4 eta 15 urte arteko 
gazteendako jarduerak antolatu 
dituzte, eta bi txandatarako deial-
dia egin: ekainaren 27tik uztai-
laren 8ra –izenematea ekainaren 
18a arte– eta uztailaren 11tik 22ra 
–izenematea uztailaren 8a arte–. 
Argibide gehiago gura duenak 
Zainduz gimnasiora jo dezala.

igeriketa eskoriatzan
Txikienek, 4 urtetik 7 urte arte-
koek bi ikastaro izango dituzte 
aukeran: patinajea (10:00-11:00 

eta 15:30-16:30) eta igeriketa (Esko-
riatzako kiroldegian, 10:30-11:30 
eta 17:00-18:00). 

8 eta 11 urte artekoek hiru 
ikastaro: patinajea (11:00-12:00 
eta 16:30-17:30); frontenisa (10:30
-11:30); eta igeriketa (11:30-12:30 
eta 18:00-19:00). Eta 12 eta 15 urte 
artekoek hainbat: skate (16:00
-17:00); aero-batuka (11:00-12:00); 
patinajea (17:30-18:30); eta spinning 
(12:00-12:45). Ikastaro horien pre-
zioa ere zehaztu du Kirol Zerbi-
tuak: 15 euro. Nahiz eta ordutegia 
zehaztuta egon aldaketak izan 
ditzakela jakinarazi dute.

Gazteendako, 15 urtetik gora-
koendako frontenis txapelketa 

deitu dute. Iturrigorri pilotalekuan 
jokatuko dute eta gutxienez sei 
taldek eman beharko du izena 
aurrera egiteko –prezioa, 5 euro 
taldeko–.

Ume eta gazteendako udarako 
kirol jarduerak gertatu ditu Udalak

Umeak patinatzen.  |   m.a.

aretxabaleta eskoriatza

Ilargi plaza 4
943 79 06 57

ARETXABALETA
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elgeta

MIRARI AltUbE  |  leintz gatzaga

Gobernuz kanpoko erakundeen-
dako eta gizarte zerbitzuetan lan 
egiten duten elkarteendako diru-
laguntza eskaerak aurkezteko 
epea zabaldu du Bideberri man-
komunitateak. Hala, bada, Antzuo-
la, Elgeta eta Gatzagako talde 
eta elkarteek hilabete dute eskae-
rak aurkezteko. Antzuolako uda-

letxera bideratu behar dira eskae-
ra horiek, eskatutako agiri guz-
tiak behar bezala beteta.

lankidetza programendako 
Dirulaguntza horien oinarriak 
martxoaren 31ko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zituzten. Eskatzaileek irabazi 
asmorik gabeko taldeak izan 

behar dute eta lan egin behar 
dute giza balioak sustatzen, 
herritarren arteko solidaritatea 
bultzatzen eta gizarteratze ara-
zoak dituztenei laguntzen 
–umeak, gazteak, elbarriak, 
gutxiengo etnikoak…–. Laguntza 
horietara 2.158 euro bideratu 
dituzte.

Bestalde, gobernuz kanpoko 
erakundeek herrialde pobretue-
tan lankidetza programak anto-
latzeko eta garatzeko 16.191 euro 
zehaztu dituzte. Herrialde pobre-
tuetan bizi direnen baldintza 
sozialak eta ekonomikoak gara-
tu eta hobetzeko ekintzak egingo 
dituzten elkarteen artean bana-
tuko dute diru hori.

Gobernuz kanpoko erakundeentzat 
dirulaguntzak iragarri dituzte
bideberri mankomunitateak egin du deia eta 
gizarte zerbitzuetako jarduerendako ere badaude

leintz gatzaga

USOA AgIRRE  |  antzuola

Uztailaren 14tik 17ra bitartean 
izango dira aurten Antzuolako 
jaiak. Egitaraua osatzen ari da 
dagoeneko jai batzordea eta 
guztia zehaztu barik dagoen 
arren, berrikuntza bat izango 
da jaietan: kale-bazkaria. 

Badira urte batzuk herriko 
koadrila askok egubakoitzean 
bazkaria egiten dutena jatetxee-
tan. Herriko jatetxeetan leku 
falta dela eta kanpora joan behar 
izaten dute askok bazkaltzera. 
Horregatik, zenbait koadrilak 
proposamena egin dute jai 
batzordean, egubakoitzean kale
-bazkaria egiteko mahaiak jar 
ditzaten. Jai batzordeak aintzat 
hartu du proposamena eta aur-
ten mahaiak jarriko dira egu-
bakoitzean Kalebarrengo arku-
pean nahi duenak bertan bazkal 
dezan. Gastronomia lehiaketa 

egiten da goizean zehar bertan 
eta mahaiak hor lagako dituz-
te koadrilek bazkaltzeko. 

egitaraua zehazteko bilera 
Jone Larrañaga udaleko Kul-
tura teknikariak esan digunez 
guztiz zehaztu barik dago orain-
dik egitaraua, baina aurreko 
urtekoaren bidetik joango da: 
eguenean udaleku irekietako 
bazkaria, eta dantzari eta zine-
gotzien dantzaldia; egubakoi-
tzean gastronomia lehiaketa 
eta kale-bazkaria; zapatuan 
Mairuaren alardea eta Joselu 
Anaiekin erromeria; eta dome-
kako egitarauan oraindik ezer 
zehaztu gabe dago.

Jai batzordeak bilera egingo 
du bihar, martitzena, 18:00etan, 
udaletxeko beheko gelan. Bilera 
irekia da eta nahi duten herri-
tarrek parte har dezakete.

Kale-bazkaria egingo da 
jaietako egubakoitzean 
jai batzordea ari da osatzen aurtengo jaietako 
programa; martitzenean egingo dute bilera

antzuola

lARRAItz zEbERIO  |  elgeta

Mundumirako BTT zeharkaldia 
arratsaldez izango dela agertu 
da hainbat esku-programatan. 
Jakin, goizez egingo dutela, 
09:30ean abiatuta.
zenbat lagunek diharduzue 
lanean?
Sei bat. Gero, egunean berta-
rako beste 20 bat boluntario 
daude. Ibilbidea definitu, mar-
katu, baimen guztiak eskatu, 
egunean bertan bidegurutzeak 
egin, jateko eta edateko postua... 
azkenean jendea behar da.
lokatza taldea laguntza handikoa 
izan da, ezta?
Proba Lokatzaren aterkipean 
egingo dugu. Elgetan ez dugu 
talde federaturik eta Lokatzara 
jo genuen. Ez digute inongo 
arazorik ipini eta gainera denean 
lagundu digute.
goizez, 09:30ean abiatuta egin-
go duzue proba. zergatik?
Bi arrazoirengatik; lehenengo 
bizikletan ibiltzeko gorputzaldia 
hobea delako goizean bazkalos-
tean baino, eta bestetik Mun-
dumiraren kasuan arratsaldez 
dezenteko mugimendua egongo 
delako Elgetan zirkulazio alde-
tik. Ez genuen ikusten bidera-
garri arratsaldean egitea.
Norendako zeharkaldia da? 
Eskarmentu apur bat duen jen-
dearendako pentsatuta dago. 

Hasi berria direnak, hobeto ez 
badatoz ze nahiko gogorra da 
bai gorantz, bai beherantz. Gai-
nera, badaude kilometro batzuk 
pistetatik egiten direnak baina 
gehienak bide zidorretik dira. 
Nondik nora joko du ibilaldiak?
Kiroldegitik irten eta lehenen-
go Asentziora joango gara Udai-
xarako bidetik. Lubakien ingu-
rutik igoko gara Intxortako 
lepora eta handik jaitsiko gara 
Gazeta aldera. San Romanera 
joango gara eta Erdella aldea 
eginda Aixolako presara joko 
dugu. Presatik Bastarrikara 
igo, Askonabittari buelta eman 
eta Elgetan bukatuko dugu.
Entrenatzea hastea komeni!
Honezkero entrenatuta ez dagoe-
nak gaizki behar du.

iker irazabal | bTT zeharkaldiaren antolatzaileetako bat

"Goizez egingo dugu; 
gorputzaldia hobea da 
arratsaldean baino" 

iker irazabal.  |   l.z.

maiatzaren 28rako 29 kilometroko zeharkaldia 
prestatu dute; desnibela 2.000 metrokoa da

JOKIN bEREzIARtUA  |  aramaio

Gazte Asanbladako beteranoeta-
ko bat dela aitortu digu Gillen 
Agirrek (Aramaio, 1985), 17 urte 
inguru zuenetik bertako kide 
da-eta. Zapatuan ospatuko den 
Eguzkierripa Rock jaialdia anto-
latzen dabil. Jaialdia gazteen 
artean errotu egin dela dio eta 
urtez urte handitzen doala. Egi-
tarauan ikus daiteke, esaterako, 
Arrasateko Kañeria 13 talde miti-
koak joko duela.
Hasteko, kanpokoendako galdera: 
zergatik izen hori? zergatik Eguz-
kierripa Rock?
Jaialdia Andra Mari ermitan 
egiten da eta Eguzkierripa auzoan 
dago kokatuta. Auzoaren izenari 
musika kutsua jarri genion eta 
listo. Beraz, jaialdiaren izenari 
ez genion buelta larregi eman. 
Nondik sortu zen halako jaialdi bat 
sortzearen ideia?
Aurten hirugarren urtea izango 
da. Lehenago ere antolatu izan 
ditugu kontzertuak, Gazte Eguna 
eta halako ekimenak. Bada, Eguz-
kierripa Rock jaialdiaren ideia 
ildo horretatik sortu zen, lagun 

arteko berbaldi baten emaitza 
moduan. Herrian ezaguna den 
leku eder baten, hau da, Andra 
Mari ermitan, zerbait egin zite-
keela pentsatu genuen. Aterpe 
ederra dugu eta ermita bat izateak 
beste xarma bat ematen dio. Hala 
hasi ginen, duela hiru urte. 
Aurten zer prestatu duzue?
Egun osorako plana prestatu 
dugu. 13:00etan herri poteo ani-
matu batekin hasiko dugu eguna, 
Ibarran. Gero kalejiran igoko 
gara Andra Mari ermitara. Asmoa 
da bai poteoan eta bai kalejiran 
zarata handia ateratzea.

Herri bazkaria egingo dugu 
ermitaren ondoan, 14:30ean hasi-
ta. Txartelak eguenera arte egon-
go dira salgai herriko tabernetan, 
12 eurotan. Paella jango dugu, 
besteak beste.
Eta bazkalostean, zer? 
Herri bazkariaren ostean joko 
ezberdinak egingo ditugu; ea joko 
horietan jendea parte hartzera 
animatzen den. Jokoen ostean 
zuzeneko musika izango dugu 
protagonista, 20:00etan hasita: 
Miseria, Kate's Maniacs, Gazte 

Iraultza, Alta Tension eta Kañeria 
13. Interprete Desconocido taldeak 
ere jo behar zuen baina bateria 
joleak arazoren bat du eskuan. 
Azken orduan saiatuko gara bes-
te talderen bat lortzen. Talde gaz-
teak dira gehienak, eta gertukoak: 
Aramaio, Arrasate eta Aretxaba-
letakoak, hain zuzen. 

Kañeria 13 taldearen gainean 
esan beharra dago iaz herriko 
jaietan jo behar zutela eta azken 
orduan ezin izan zirela etorri. 
Aramaioarrokin zorretan zeuden 
eta zapatuan joko dute. 
Hirugarren edizioa da aurtengoa. 
Nola joan dira aurreko biak?
Orokorrean oso ondo. Jende dezen-
tek parte hartu izan du eta esan 
daiteke gazteon artean behintzat 
urteroko zita dela. Hau da, askok 
galdetzen diguten ea aurten egin 
behar den eta hala bada noiz izan 
behar den; herrian errotuta dago. 
Gazte Asanbladarendako oso 
hitzordu garrantzitsua da.
zerbait gaineratzea gura duzu? 
Herritarrei animatuko nieke par-
te hartzera eta egun berezi horre-
tan ondo pasa dezala. 

gillen agirre | Aramaioko gazte Asanbladako kidea

"Gazteondako Eguzkierripa 
Rock urteroko zita bihurtu da"

Gillen Agirre, asanbladako beste bi lagunekin, eguzkierripa rock jaialdiaren kartela erakusten.  |   naia bailez

hiru urte beteko ditu jaialdiak zapatuan; egun osorako plana egin dute

herri bazkarirako txartelak herriko tabernetan daude salgai eguenera arte 

araMaio
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Abantailaz betetako kluba!
tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | www.goienakluba.com | Urteko kuota: 48 €.

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

sari
nagusia

MunduMira

asteburu bat 
txopebenta 
landetxean
Hondartzatik lau kilometrotara!
Gosariak, mundialak!
Goza ezazu txopebenta landetxean!

telefonoz: 943 25 05 05

e-postaz: kluba@goiena.com

sMs bidez.

215800 zkra

215800 zkra

Bidali  kLUBA LAnDetXeA [Bazkidearen zenbakia]

Bidali  kLUBA MUnDUMirA [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

tXOPeBentA LAnDetXeA
Basetxetas

GAUteGiZ-ArteAGA (Bizkaia)
tel. 94 625 49 23 / 629 45 50 79

www.nekatur.net/txopebenta   
www.toprural.com

3 sari sorta: kamisetak, liburuak eta 
euskal Herria aldizkarian harpidetzak
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Milagros beitia 
arrasate

ainhoa sanchez 
aretxabaleta

Jabier navarro 
oñati

bittor arriaran 
arrasate

eneko girado 
arrasate

"Orain oso pozik nago, baina 
partiduak iraun zuen bitartean 
gaizki pasatu nuen. Lehenengo 
denbora oso ona izan zen eta 
bigarrena oso txarra. Orain espero 
dudana da denboraldi berrian 
gauza batzuk aldatzea".

"nik hasieratik berdinketaren alde 
apustu egin nuen; banekien ez 
zuela irabaziko. Baina azkenean 
dena ondo atera zen eta pozik 
nago. Aldaketak tarteko, hurrengo 
denboraldia ez dakit nolakoa 
izango den".

"Azkeneko 25 minutuetara arte, 
oso urduri egon nintzen; gero, 
denboraldiko minutu lasaienak 
izan ziren. Merezita jarraitzen 
dugu lehen mailan. Datorren 
denboraldirako lau bat fitxaketa 
egingo nituzke".

"Lasai eta pozik amaitu nuen 
partidua. Hasieratik genekien estu 
ibiliko ginela baina azkenean gure 
helburua lortu dugu. Orokorrean 
denboraldia ona izan dela uste dut 
eta datorren urtean ea hobea den, 
gutxiago sufritzeko".

"Oso pozik nago orain baina 
nahiko sufritu nuen. Partidua 
bukatu eta zuzenean lotara joan 
nintzen, lasai. Hala ere, hurrengo 
denboraldian gogo gehiagorekin 
zelairatu beharko dira jokalariak, 
zaleak urte osoan hor gaude eta".

lEIRE KORtAtAt bARRIA  |  arrasate

Realzaleak izaten ohi dira, Lehe-
nengo Mailako jarraitzaileen 
artean, gehien sufritzen dutenak, 
baina zapatuan, azkenean, "den-
boraldi osoko minuturik lasaie-
nak" bizi izan zituzten. Partidua, 
joko bakoa, baina tentsio handi-
koa, Realaren eta Getaferen artean. 
Askok galdutzat jo zuten Getafe-
ren golaren ondoren. Gero, Valen-
tziaren emaitza ona Deporren 
aurka, Realaren mesederako; eta, 
azkenean, zoramena eta segur-
tasuna, gutxik espero zuten Sutil 
andaluziarrak 1 eta 1ekoa egin 
zuenean. 

Anoeta betetzen duten zalee-
tatik ez ziren gutxi debagoien-
darrak. Eta, beste behin, prime-
rako zaleak direla erakutsi zuten.   
Une guztietan Realaren atzean 
egon ziren, egindako denboral-
diarekin gustura egon edo ez; 
taldea goraino eramateko momen-
tua zen, eta halaxe egin zuten. 
Arrasatetik joan ziren Ainhoa 
Ozaetak gogoratzen du "giro 
bikaina" egon zela Anoetan, eta 

azkenean olatua eginez saritu 
zutela zaleek talde txuri-urdi-
na.

"liga arraroa izan da" 
Berriz ere, gurutze-bidea izan da 
denboraldi bukaera; larregi luza-
tu den agonia. Edo esperotakoa 
izan da? Hasieran, Europarekin 
amets ere egin zuten Realzaleek. 
Baina beste batzuk Realzale eta 
errealista ziren momentu oro: 
"Pazientzia izan behar dugu, 
oraindik igo berriak gara-eta. 
Lehenengo bueltak ere ez zuen 
errealitatea ondo erakusten; Euro-
pan jokatzearekin pentsatzen 
jarri zen jende asko, eta gero 
beherakada etorri zen, errealita-
tera buelta", baloratzen du Fertxu 
Rodriguez arrasatear Realzale 
finak.

Bestalde, liga ez da oso ohikoa 
izan: "Realak 45 punturekin buka-
tu du; ez dut gogoan hainbeste 
punturekin egin duen denboral-
di-bukaerarik", esaten du Rodri-
guezek. Kontuan hartu behar da 
jaitsi berri den Deportivo hortik 

oso gertu geratu dela, 43 puntu-
rekin.

Horregatik, zaleak gustura 
daude txuri-urdinek egindako 
denboraldiarekin, eta ulertzen 
dituzte azken boladan pasatutako 
estualdiak: "Oso arraroa izan da 
denboraldia, eta nik uste dut 
merezimendu osoz jarraitzen 
dugula lehenengo mailan", esaten 
du Oñatiko Jabier Navarrok.

Zelai erdirako fitxaketak 
Zale bakoitza entrenatzaile bat 
ere badenez, dagoeneko asko ipi-
ni dira datorren denboraldian 
Realak zer behar duen pentsatzen. 
Gehienek uste dute aldagela berri-
tu egin behar dela: "Lasaitasunez 
hartu beharko genuke datorren 
denboraldia, baina nik uste dut 
fitxaketa batzuk egitea komeni 
dela, batez ere, zelai erdirako. 
Hor, jokalari bateren bati eutsi 
egingo nioke, baina beste batzuk 
ekarri ere; jokoa sortzen duen 
bateren bat behar dugu. Bestalde, 
Realak blokea izan behar du, ezin 
dira jokalariak etengabe aldatzen 

joan", esaten du Fertxu Rodri-
guezek.

Jokalari berriak behar direla 
uste du ere Jabi Navarrok: "Aur-
rrelaria, zelai erdirako bat eta 
beste pare bat fitxatuko nituzke. 
Atzeko lerroa oso motel ikusten 
dut", esaten digu.

Ainhoa Sanchez modelo are-
txabaletarra ere Realzale amo-
rratua da, eta bere iritzia eman 
digu: "Rivas oso jokalari garran-
tzitsua da, eta bera barik ez dakit 
zelan moldatuko den taldea. Llo-
rente ere pisuzko jokalaria izan 
da, nire ustez".

Datorren denboraldia zientzia
-fikzioa da gaur egun. Lehenengo 
mailan egoteaz jarraitzeko eta 
denboraldi lasaiago batekin amets 
egiteko momentua da orain.

Debagoieneko 
realzaleak, pozik eta 
dagoeneko hurrengo 
denboraldiari begira

"ligako 25 minutu lasaienak izan genituen", diote

zaleak ulerkorrak dira realarekin: "igo berriak dira"

Zoramena Anoetan, zapatu gaueko partidua bukatutakoan.  |   argazki press

lehenengo Maila

esanak

Arrasateko zaleak, autobusean, dagoeneko giroa berotzen.
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atletisMoa | m.jose gil: "Norbere burua maitatzea da sekretua" | 27

futbola    |    kirola

Fertxu rodriguez 
arrasate

ainhoa ozaeta 
arrasate

"talde biak gustura zeuden talde biak gustura zeuden t
berdinketarekin, eta horrela 
bukatu zen. Urtero sufritzea 
tokatzen zaigu realzaleoi, baina 
egia da ere behean bukatu 
dutenek puntu asko izan 
dituztela."

"tentsio handiko partidua izan zen tentsio handiko partidua izan zen t
Anoetan. Gola egin zigutenean lur 
jota geratu ginen, baina gero 
lasaitasuna etorri zen, batez ere 
Valentziaren emaitzarekin. Zaleek 
dena eman zuten; olatua eta guzti 
egin zuten".

lehenengo Maila

"Guk hasieratik 
geneukan 
mailari eusteko 
helburua, eta 
pozik gaude"
zelan, partidua bukatu eta 
gero?
lasaitasun handiarekin buka-
tu genuen denok. partidu 
tentsua izan zen, bi taldeok 
salbazioa genuen jokoan, eta 
gero lasaitasuna etorri zen.
ze nabarmenduko zenuke 
partidutik?
bukaera, horrekin batera lasai 
geratu ginelako. baita eguna 
ere, zaleak ondoan, gure zain 
eta animatzen izan genitue-
lako.
Denboraldi bukaera uste 
baino gogorragoa izan da, 
ezta?
bai; oso gaizki jarri zen salba-
zioa. denboraldi hasiera aldean, 
uste genuen dena eginda 
zegoela, edo beste helburu 
batzuei begira jarri ginen… 
gero bolada txar bat izan 
genuen. baina beheko taldeok 
ere puntu askorekin bukatu 
dugu; deportivo 43 punture-
kin jaitsi da, eta horrelakorik 
ez da beste inoiz gertatu.
Europaz ere berba egin zen 
denboraldi hasieran. Horrek 
kalte egin zizuen?
gure aldetik helburua oso argi 
egon da hasieratik: mailari 
eustea. askorendako, lehe-
nengo mailan lehen urtea zen. 
baina ondo hasi ginen, eta 
jendeari ilusioa sortu zitzaion 
europan egoteko aukerarekin. 
dena dela, guk bagenekien 
zaila izango zela, eta salbatzea 
ere bai.
zuk zeuk zelan baloratzen 
duzu denboraldia?
pozik egotekoa da, eta neu 
ere gustura nago; helburua 
lortu dugu eta hori aberasga-
rria da niretako ere. bestalde, 
nire buruarekin ere pozik nago; 
partidu asko jokatu ditut. orain, 
pare bat egun entrenatu egin-
go gara, eta gero, uztailera 
arte oporrak hartuko ditugu, 
deskonektatzeko.

Mikel gonzalez 
realeko jokalaria

goiena

esanak

"zaleak dira 
klub honek 
daukan ondare 
handiena, 
duda barik"

J o k i n  a P e r r i b a i   |   p r E S i d E N T E A

"gazteei lekua 
egin diegu, eta 
horregatik ere 
pozik egon 
behar gara"
M a r t i n  l as a r t e   |   E N T r E N AT z A i L E A

"Denboraldi 
hasierak ez 
zuen 
errealitatea 
ondo islatzen"

f e r t x u  r o D r i g u e z   |   r E A L z A L E A

"Rivas oso 
garrantzitsua 
izan da; ez dakit 
zela moldatuko 
garen orain"

a i n h o a  s a n C h e z   |   r E A L z A L E A

Barkero, 
Levantera

Eguenean fitxatu zuen 
Jose Jabier Barkerok 
Valentziako taldearekin. 
Aretxabaletarrak realean 
jokatu nahi zituen ibilbide 
profesionaleko azkeneko 
urteak (32 urte ditu), baina 
lehen mailan jokatu nahi 
zuen eta realak zapatura 
arte lortu ez zuenez mailari 
eustea, eguenean eman 
zion baietza Levanteri, hark 
lehendik lortu zituen-eta 
lehen mailan jokatzeko 
behar zituen puntuak.

Arrasateko zaleak, autobusean, dagoeneko giroa berotzen.  |   josetxo arantzabal

S
tefano Garzelliri luzea 
egin zitzaion atzoko lan-
saioa, Giroko etapa erre-
gina; Realari liga txapel-

keta besteko luze. Eta kasu bietan 
indarrak ondo neurtzen asmatu 
ez izanak zeresan handia izan 
duela egingo nuke apustu.

Talde txuri-urdina 24. jar-
dunaldian kabitu ezinik zegoen, 
34 puntu batuta; taldea, zaleak, 
eta baita astelehen izan edo 
egubakoitz, Realaren gainean 
titularrak asmatu behar dituz-
ten kazetariak ere –meritua 
eurena, benetan–. Eta kabitu 
ezinik zegoen, neurri berean, 
Garzelli jauna, Passo Giao-n 
–170. kilometroan– iheskide 
zuen Euskalteleko Mikel Nieve 
atzean utzi zuenean. 

Baina ligak 38 jardunaldi izan 
ditu, eta atzoko etapak 230 kilo-
metro zituen. Hain zuzen, indarrak 
ondoen neurtu behar ziren unean, 
eta hurrengo jardunaldian, edo 
hurrengo kilometroan kontzen-
tratu, aipatu bi adibideak haran-
tzago begira hasi ziren. Helmugan 
besoak jasotzea zuen Acqua & 
Saponeko ziklistak gogoan, eta 
Realak –eta Realaren ingurukoak– 
Europa. Hortik aurrerakoak ondo 
ezagutzen dituzue, Realak kate-
goriari eusteko azken jardunal-
dira arte izan ditu zaleak sufritzen, 
eta Garzellik sufrikario ederra 
izan zuen Gardeccia-Val Di Fas-
sa-ko azken sei kilometroetan, 
Nievek azken erasoa jo, atzean 
utzi eta amestutako guztia zapuz-
tu zitzaionean.

Zaila izaten da norbera zer 
egiteko gauza den jakitea. "Nor-
berak bere mugen gainetik jarri 
behar ditu helburuak eta hortik 
aurrera, helburu horiek lortzeko 
gogor lan egin". Duela hamabost 
egun Madrilen entrenatzaile lane-
tan dabilen Beñat Labaien ber-
gararrak esandakoa da –titutar 
polita da, freskoa eta ameslaria, 
elitean dabiltzanen ahotan gutxi-
tan entzuten den horietakoa–. 
Baina esandako horrekin ez nator 
bat, ehuneko ehunean ez, behin-
tzat. Nahiz eta gogor lan egin, 
oraingoz eskura ez dagoen hel-
buruarekin nahastu zen Reala, 
kategoriari eusteko puntuak batu 
gabe zegoenean [43!!!]. 

Azkenean izan bada ere, Rea-
lak handia egin du. Eta orain 
datorren denboraldiko oinarriak 
eraikitzen hasi beharko dira, 
egongo diren hutsak betetzen, 
eta betegarriak diren helburuak 
zehazten. Bide batez, zorionak 
Garzelliri amesgaiztoak sortara-
zi dizkionari.

Zer den indarrak 
ondo neurtzea

i r i t z i a

xAbIER
URtzElAI
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OIHANA ElORtzA  |  bergara

Denboraldiko azken partidua 
jokatu zuen Bergarak etxeko fut-
bol zelaian, Agorrosinen. Ez zuen 
ezer jokoan eta beraz, emaitzak 
berak ez zion asko axola, baina 
bai joko ona egiteak. Baina ez 
zuen lortu. Lehen zatian ondo 
jokatu zuen, bai, baina bigarre-
nean, "desastre", Oskar Maiztegi 
entrenatzaileak berak aitortu 
moduan partidua bukatzean. 

crespo eta oregi 
Bergarak ez zuen ezer jokoan, 
baina bai Rotetak. Donostiako 
taldeari irabaztea komeni zitzaion, 
mailaz ez jaisteko. Lehen zatian, 
baina, Bergara izan zen nagusi. 

Etxeko taldeak gidatu zuen par-
tidua eta gola egiteko aukera 
gehien ere etxekoek izan zuten. 
Bi golak ere lehen zatian egin 
zituen Bergarak. Lehenengoa, 14. 
minutuan sartu zuen Eloy Cres-
pok, penaltiz. Bigarren gola, 
atsedenaldira joan baino 13 minu-
tu lehenago sartu zuen Mikel 
Oregik. Baloiak atearen eskuin 
zutabea jo zuen lehenengo eta 

errebotean Oregiren hanketara 
joan zen. Horrek errematatu, eta 
gola. 

roteta, jaun eta jabe 
Bigarren zatia bestelakoa izan 
zen etxeko taldearendako. Gogoz 
hasi bazuten ere, Rotetako muti-
lek laster hartu zuten kontrola.  
Erasoari ekin zion eta Lopez ate-
zainak baloi asko gelditu arren, 

kanpoko taldearen lehen gola 
etorri zen. Hortik aurrera, Rote-
ta gora joan zen, eta Bergarak ez 
zuen asmatu aurre egiten. Etxe-
koek izan zituzten gol aukera 
apurrak garbiak izan ziren, bai-
na sekulako hutsak egin zituzen. 
Partidua bukatzeko 8 minutu 
falta zirela 10 jokalarirekin gel-
ditu zen Bergara eta 91.ean, kan-
pokoek bigarren gola egin zuten. 

bina berdindu zuen bergarak 
denboraldiko etxeko azken partiduan

emaitza horri esker mailari eutsi zion arerioak, donostiako rotetak

zumaiakoren aurka jokatuko du bergarak azken aste bukaeran

Bergara taldeko Ander nafarrete, baloiarekin, eta rotetako bi jokalari, Ayesa epailearen begiradapean.  |   josetxo arantzabal

"ez dakit zer 
gertatu zaigun 
bigarren zatian; 
gaizki ibili gara"

partiduko eta etxeko taldearen lehen 
gola zartu zuen Crespok, penaltiz.
Partiduko bi zatietan erabat joko 
ezberdina egin duzue.
bai. lehenengoan ondo ibili gara bai-
na bigarrenean ez dakit zer gertatu 
zaigun. gaizki ibili gara, bai.
Jokoak garrantzi handiago zuen 
emaitzak baino.
guretako bai. sailkapenari begira, guk 
ez genuen ezer jokoan. baina denbo-
raldiko azken partidua zen etxean eta 
zaleei joko ona eskaini gura genien. 
baina ez da horrela izan. rotetak, aldiz, 
jaitsiera zuen jokoan. hemengo ber-
dinketarekin eta bere pareko taldeak, 
zumaiakok, galdu egin duelako mai-
lari eutsi dio. zorionak rotetari!
gustura denboraldiarekin?
orokorrean, bai. partidu eta emaitza 
txarrak ere izan ditugu, baina buelta 
eman genion horri, eta pozik, bai.
Hurrengoari begira orain?
oporrak hartuko ditugu lehenengo, 
eta gero hasiko gara prestatzen.
Denok jarraituko duzue?
batzuk hasi dira esaten ez dutela 
jarraituko, baina ea kontrakoa egiteko 
konbentzitzen ditugun.

eloy crespo 
jokalaria

oihana elortza

bergara: Lopez, garitano, Arregi, 
Arazkoenaga, Nafarrete, Agirre, Oregi, 
Crespo, iriarte, Lizarbe, Cabanillas.
roteta: perez, Olmos, Elizalde, 
miguel, Solana, Agirre, Alduntzi, diez, 
Carrera, gurrutxaga, Santamarina.
epailea: Enrike Ayesa. bederatzi 
txartel hori atera zituen, sei rotetari 
eta hiru bergarari. Etxeko taldeari 
ateratako hiru txarteletatik bi, julen 
iriarteri atera zizkion. Ondorioz, 
bergarak 10 jokalarirekin jokatu zituen 
partiduko azken 8 minutuak.

FitXA teknikOA

josetxo arantzabal

Gaztetxoen ohorezko igoera faseko partidua jokatu zuen Aloña Mendik 
zapatuan Donostiako kostkas taldearen aurka, eta ezin izan zuen irabazi; 
0 eta 1 galdu zuen Azkoagainen. 

Aloña Mendiko kadete mailako taldeei dagokionez, berriz, 
mutilek 2 eta 0 irabazi zioten Añorgari eta ohorezko mailara igo 
dira. neskek, bestalde, 0 eta 3 irabazi zioten ilintxari Legazpin, eta 
finalera pasa dira. 

aloña Mendiko 
gaztetxoek ezin
irabazi

Futbola

Mondrako gaztetxoak atera zituen Iban Rodriguez entrenatzaileak 
Pasajese aurka jokatzeko, eta ez da damutu. "Lehenengo 45 
minutuan eta bigarren erdiko zati baten jokatu dute, eta oso 
ondo, gainera", adierazi du Rodriguezek. Partidua borobiltzeko, 
gainera, azken minutuan sartu zuen Mondrak partiduko gol 
bakarra; Jokin Pavo izan zen golegilea.  

Mondrako gaztetxoek nagusien pare jokatu zuten, 
eta 0 eta 1 irabazi zioten Pasajes taldeari zapatuan

Lehenengo 30 minutuak pasa orduko, 3 eta 0 ari zen galtzen 
Aloña Mendi. Lehen zatia bukatu orduko sartu zuten oñatiarrek 
lehen gola; Aritz Garmendiak, penaltiz. Bigarren zatian Idiazabal 
baino gehiago izan zen Aloña Mendi, baina Iñigo Arregik bigarren 
gola sartu bazuen ere, ezin izan zuten gehiago egin. Datorren 
asteburuan Pasajes etorriko da Azkoagainera.

3 eta 2 galdu zuen aloña Mendik idiazabalen kontra, 
bigarren zatian jaun eta jabe izan arren

Futbola

Futbola

Aretxabaletako futbol taldeak, UDAk, 3 eta 0 irabazi zion atzo 
arratsaldean Hondarribiari. Ez batak ez besteak ez zuen ezer 
jokoan, baina Juanan Cruz entrenatzailea pozik zegoen, "etxeko 
azken partiduan joko eta emaitza ona eman diegulako zaleei". 
Julen Egañak sartu zuen lehen gola, lehen zatian, eta Oñatz Agi-
rrek bigarrena eta hirugarrena, bigarren zatian. Atzoko emaitza-
rekin laugarren jarri da sailkapenen orokorrean UDA; ondoen 
sailkatuta dagoen ibarreko taldea da Aretxabaletakoa. 

uDa da ondoen sailkatuta dagoen bailarako taldea: 
laugarren jarri da hondarribiari 3 eta 0 irabazita

Futbola
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AukerazkoIbIlgaIluaksalgai

• Ford Galaxy TDCI 21.900 €
 2009 | Diesela | Granatea | 59.000 Km
• Ford Fiesta 70 ZP   10.300 €
 2010 | Diesela | Urdina | 11.000 Km
• Ford Focus TDCI 140 ZP 20.500 €
 2011 | Diesela | Urdina | 0 Km.
• Ford Kuga TDCI 140 ZP  28.900 €
 2011 | Diesela | Beltza | 4.000 Km
 • Audi A3 TDI 140 Sportbreak-SPORT  18.900 €
 2008 | Diesela | Gorria | 89.000 Km
• Seat Leon TDI 105 ZP Sport  11.700 €
 2008 | Diesela | Beltza | 48.000 Km
• Seat Leon TDI 140 ZP  9.700 €
 2006 | Diesela | Zuria | 110.000 Km
• BMW 360 D. Automatic Pack M 167 ZP  17.500 €
 2006 | Diesela | Beltza | 110.000 Km
• Peugeot SW Sport Pack 2000 HDI  9.800 €
 2007 | Diesela | Grisa | 90.000 Km
• Ford Transit Nugget 2.0 TDCI   
     KM 0  ( Berria ) | Diesela | Plata edo aukeran

Araba etorbidea, z/g ARRASATE
943790744 • www.mugarri.es

> FORD FOCUS
     2011 | Diesela | 0 Km

14.500€-tik aurrera

Gipuzkoa etorbidea, 36 
ARRASATE • 943 71 18 70

• Audi A3 1.9 TDI E DPF ATTRACTION  18.400 €
 2010 | Diesela | Grisa | 24.634 Km
• Volkswagen Bora 1.9 TDI CONCEPTLINE 100BHP  7.900 €
 2005 | Diesela | Grisa | 131.000 Km
• Renault Clio CAMPUS AUTHENTIQUE 1.5 DCI 65  6.600 €
 2007 | Diesela | Txuria | 103.932 Km
• Fiat Punto 1.9 JTD DYNAMIC  3.900 €
 2002 | Diesela | Urdina | 176.372 Km
• Audi A4 2.0 TDI E 136BHP DPF  26.900 €
 2010 | Diesela | Beltza | 22.552 Km
• Volkswagen Polo 1.2 ADVANCE  10.500 €
 2010 | Gasolina | Txuria | 13.805 Km
• Seat Exeo 2.0 TDI 120 PS DPF REFERENCE ST 20.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 50 Km
• Seat Altea Xl 1.6 TDI 105 PS STYLE ECOMOTIVE  19.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 50 Km
• Skoda Scout 2.0 TDI Quattro  25.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 5.300 Km
• Seat Leon 1.6 TDI 105  16.500 €
 2010 | Diesela | Grisa | 50 Km

> Audi A4 2.0 TDI 143 DPF AVANT
     2010 | Diesela | 29.649 Km

28.700 €

• Peugeot 308 1.6HDI Sport FAP 6 vel  11.850 €
 2008 | Diesela | Beltza | 59.000 Km
• Peugeot 307 SW 1.6HDI Pack+ 110  12250 €
 2008 | Diesela | Beltza | 37.100 Km
• Citroen C3 1.4HDI Cool  8.999 €
 2009 | Diesela | Gris argia | 33750 Km
• Citroen C5 1.6HDI S  17.500 €
 2009 | Diesela | Beltza | 37.000 Km
• Citroen C5 2.2HDI Exclusive CAS 31000 €
 2010 | Diesela | Gris iluna | 1000 Km
• Citroen CC4 1.6HDi Sport 17500 €
 2011 | Diesela | Txuria | 1250 Km
• Citroen GRAND C4 PICASSO Hdi 110 65000 €
 2007 | Diesela | Nocciola | 65000 Km
• Citroen GRAND C4 PICASSO CMP 138 14500 €
 2007 | Diesela | Alumiun Grisa | 53300 Km
• PEUGEOT 807 SV Hdi 136 14500 €
 2007 | Diesela | Alumiun Grisa | 53300 Km

> Citroen C5 Hdi Premier 110
     2009 | Diesela | 38.000 Km

17.250 €

CHAPIME
San andreS auzoa 5. 
arraSaTe 
Tel.: 943 79 45 22.

Debagoieneko 
Kontzesionario ofiziala

Iragarkia jartzeko: 943 25 05 05

josetxo arantzabal

Alebin eta infantil mailako txirrindularien lasterketa izan zen 
zapatuan Arrasateko Markuleten. Gipuzkoako beste talde batzuekin 
batera, Dorletako Ama, Aloña Mendi eta Lokatzako txirrindulariak izan 
ziren lasterketan; 61 txirrindulari, guztira. Alebin mailan, imanol 
Alvarez elgoibartarrak irabazi zuen mutiletan eta irati Barrena 
oñatiarra izan zen lehena nesketan. infantil mailan, Oier ibarguren 
azkoitiarra mutiletan lehenengo eta Maite Orbea nesketan.

etorkizuneko izarrak, Markuleten
txirrindularitza

ASIER AlKORtA  |  bergara

Azkoitiarrak izan ziren eguba-
koitzean garaileak, bergararrak 
atzean utziz (1-2). Herri Arteko 
Txapelketak aurrera jarraitzen 
badu ere, Bergara kanpoan gera-
tu da. "Azkoitik gogor eta ondo 
jokatu zuen eta guk ez genuen 

egunik onena eduki. Tanteoan 
irabazi digute", dio Reyes Azkoi-
tia Bergarako entrenatzaileak. 

Azkoitian irabazi egin bazu-
ten ere (2-1), oraingoan ezin izan 
dute aurrera jarraitu (1-2). "Ez 
genuen gure mailarik onena eman 
eta irabazi egin digute".

Kadeteetan "uste baino tanto 
gehiago" egin zutela esan du 
Azkoitiak. "Tanteoan baina aurrea 
hartu ziguten".

Azkoitiarrek "oso ondo" joka-
tu zutela esan badu ere, entrena-
tzaileak argi utzi du Bergarak ez 
zuela mailarik onena eman. "Par-
tidua gogorra izan zen, baita 
ikusleentzat ere".

Hala eta guztiz ere, gertatu-
takoak gertatuta, jokalariak ez 
daudela burumakur esan du 
Azkoitiak. "Guk argi daukagu bi 
aukera daudela: irabaztea edo 
galtzea. Oraingoan galdu egin 
dugu beraz irabazleei zorionak 
eta gu datorren urtean saiatuko 
gara berriz".

egindako lanarekin "pozik" 
Orokorrean, txapelketa osoan 
egindako lanarekin "gustura" 
geratu direla gaineratu du. "Pena 
apur bat ere badaukagu, nagusien 
mailan zer edo zer gehiago egin 
genezakeelako". 

Halaber, behin txapelketatik 
kanpo daudela, orain bihar joka-
tuko den Bergara Hirian dena 
ematen saiatuko direla esan du. 
Nagusien mailan, Mendizabal eta 
Irureta Garraldaren eta Uzkudu-
nen aurka lehiatuko dira.Bergarak txapelketa atzean laga du, "pena handiarekin".  |   josetxo arantzabal

bergara herri arteko Pilota 
txapelketatik kanpo geratu da
aurkariak "gogor eta ondo" jokatu zutela esan du bergarako entrenatzaileak

pilota
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saskibaloia

eider zubizarreta
arrasate

irati telleria
arrasate

iñaki azkunaga 
aretxabaleta

xabi zubizabeitia
aretxabaleta

"Hainbat partidu jokatu eta gero, 
finalera iritsi gara eta oso pozik 
nago. egia esan ez dugu gehiegi 
entrenatu, baina hala ere, erraz 
irabazi dugu. Beste herri 
batzuetako lagunak ere egin ditut 
eta gustura nabil."

"Bost lagun gaude eta guztiok 
talde bat osatu dugu. Goizeko 
10:00etan hasi gara partiduak 
jokatzen eta momentuz guztiak 
irabazi ditugu. Bederatzi urte 
ditut eta gustura hartzen dut 
parte horrelako ekimenetan."

"Oso ondo pasatu dut nire 
lagunekin, eta neska-mutiko 
berriak ere ezagutu ditut gaurko 
partiduetan. saskibaloian bestela 
ere jokatzen dugu eskolako jantoki 
orduetan eta gustatzen zaidan 
kirola da."

"Aurreko urtean ere hartu genuen 
parte eta oraingoan hamar lagun 
etorri gara. Bi partidu jokatu 
ditugu eta biak galdu ditugu, 
beraz, kanporatuta gaude. Hala 
ere, merezi izan du ondo pasatzera 
etorri baikara."

Uztailaren 15ean egingo dute 
Ehun Milak probako bigarren 
edizioa, eta bertan parte 
hartzeko izenemate epea 
ixtear dago. Interesa duenak 
hamabost egun ditu izena 
emateko, hilaren 31 izango 
da-eta azken eguna. Aurten-
go Ehunmilak probak era-
mango ditu, berriro, men-
dizaleen indarrak mugarai-
no. Ibilbide luzea aukeratzen 
duenak 168 kilometro izan-
go ditu betetzeko (11.000 
metroko desnibel positiboa). 
Eta, ibilbide motza aukera-
tzen duenak 88 kilometro. 
Hala, maiatzaren 31 da ize-
na emateko azken eguna, 
jakinda, proba horretarako 
izena ematea ez dela azken 
unean okurritu ahal zaigun 
zerbait, hilabeteetako entre-
namendua behar delako.

ehunmilak probarako 
izenemate epea, 
hilaren 31ra arte

Besaideko Beteranoen X. 
Irteeran izena emateko auke-
ra dago maiatzaren 28ra arte. 
Ekainaren 4an egingo dute, 
eta Aralarrera joango dira. 
07:00etan batuko dira Gari-
bain hara joateko, eta 19:00e-
tan irtengo dira handik buel-
tan. 16 kilometroko ibilbidea 
egingo dute, bost bat ordutan 
egiteko. Prezioak iazko ber-
berak dira. Ordaintzeko, 
Euskadiko Kutxako 3035 0202 
76 2021021758 kontu korron-
tean diru sarrera egin beha-
rra dago, izen eta abizenak 
jarrita. 

Bestalde, ezohiko batza-
rrera deituta daude bazkide 
guztiak ekainaren 7an, Kul-
turateko Loramendi gelan, 
18:45ean eta 19:00etan. Bes-
teak beste, Besaide Mendi-
zale Elkartearen estatutuak 
aldatzea onartuko dute.

besaideko beteranoen 
irteera aralarrera 
izango da aurten

Urpekaritza ikastaroa eman-
go dute Arrasateko kirolde-
giko igerilekuetan, ekainaren 
1ean hasita. Parte hartzen 
dutenek nazioarteko urpeka-
ritza txartela jasoko dute. 
Izena eman nahi dutenek 420 
euro ordaindu behar dituzte; 
igerilekuetako abonatuek, 390. 
Prezioaren barruan dago ikas-
taroko material guztia. Gutxie-
nez 12 urte izan behar dute 
parte-hartzaileek. 

Hiru atal ditu, bat teorikoa 
eta beste biak praktikoak. 
Atal teorikoa eta atal prakti-
ko bat –igerilekuan– Musa-
kolan izango dira, eta bigarren 
atal praktikoa, itsasoan egin 
beharrekoa, Getarian.

Informazio gehiago KSUB 
urpekaritza eskolan: 943 14 
01 85 edo 678 903 678.

nazioarteko txartela 
lortu daiteke ikastaroa 
eginda Musakolan

AMAIA txINtxURREtAtAt   |  arrasate

Azken hamasei urteetan maia-
tzeko azken bigarren asteburuan 
egin dute 3x3 saskibaloi txapel-
keta Arrasateko Laubide plazan. 
Aurten ere halaxe egin zuten 
zapatuan. 

Leintz Eskola Kirola eta Oin-
txe! saskibaloi kirol elkarteak 
antolatuta, 106 taldek hartu zuten 
parte saskibaloi txapelketan, 
guztira 580 neska-mutikok gutxi 
gorabehera. 

Gaztetxo gehienen asmoa ira-
baztea baldin bazen ere, Gorka 
Gabilondo Leintz Eskola Kirole-
ko koordinatzaileak esan zigun 
euren helburua dela saskibaloi 
zaletasuna bultzatzea eta gazte-
txoek parte hartzea. Izan ere, 3x3 
saskibaloi txapelketan gaztetxoek 
ondo pasatzeko aukera izateaz 
gain, inguruko herrietako lagun 
berriak egiteko momentu apro-
posa ere izaten dute.

Ikasleek urte guztian zehar 
kirol aukera anitzak izaten dituz-
te eta, nahiz eta azken urteotan 
saskibaloia suspertu egin den, 
are gehiago indartzen laguntzen 
dute horrelako taldeko ekime-
nek. 

ingurukoen animuak
Laubide plazan jarritako hamabi 
kantxen inguruetan, jokalariez 
gain, haien lagunak eta gurasoak 
ere izan ziren, parte hartzen zuten 
gaztetxoak animatzen. Oihu eta 
txalo horiek indarra eman zieten 
neska-mutikoei euren aurkarien 
aurrean gogotsu defendatzeko, 
jokatzeko eta erasora joateko 
ere.

Emaitzak alde batera utzita, 
guztiendako egun atsegina eta 
dibertigarria izan zen zapatu-
koa.

koordinazio lana 
Esan dugu 580 neska-mutikok 
hartu zutela parte aurtengo 3x3 
saskibaloi txapelketan eta horiek 

guztiak koordinatzeko lan handia 
egin behar izan zuten antolatzai-
leek eta beste hainbat lagunek. 
Guztira 50-60 lagun bitartean 
ibili dira ekimena aurrera ate-
ratzen. Bost koordinatzaile ordu-
tegiak eta kanporaketak kontro-
latzen ibili ziren, kantxa bakoi-
tzean epaile bat eta arratsaldeko 
partiduetarako Ointxe! elkarteko 
jokalariak ibili ziren epaile lane-
tan.

Zapatuan, 07:30ean elkartu 
behar izan ziren saskiak jarri, 
guztia muntatu eta hesiak jar-
tzeko. 10:00etan hasi ziren parti-
duekin eta arratsaldeko zazpietan 
eman zioten amaiera egun guz-
tiko jardunari.

Pozik ibili dira bailarako gaztetxoak 
3x3 saskibaloi txapelketan
saskibaloia sustatzeko helburuarekin egindako ekimenak gaztetxo eta 
guraso ugari erakarri zituen arrasateko laubide plazara, zapatuan

Arrasateko Laubide plazan gaztetxo eta guraso ugari elkartu ziren zapatuan .  |   josetxo arantzabal

Baloia saskiratzera doan momentu bat.  |   j.a.

Gaztetxoak, euren partiduetako emaitzak ikusten.  |   j.a.

Mendia

Mendia

urpekaritza

datua

106 taldek hartu dute 
parte; guztira, bailarako 
580 neska-mutikok.

580
gaztetxo
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xAbIER URtzElAI  |  arrasate

Lasterketetan dabilen Debagoie-
neko atleta beteranoena da Maria 
Jose Gil, eta Gipuzkoan hiru 
atleta daude bera moduan 70 urte 
bete dituztenak. 2008ko azaroan 
hankan ebakuntza delikatua egin 
zioten, tumore bat kentzeko. Eta, 
zortzi hilabete geroago lasterke-
ta bateko irteera puntuan zen 
berriro ere, errekuperatuta. Goza-
tu hutsa da emakume honekin 
atletismoaz, bizitzako erronkez, 
eta datozen urteotarako dituen 
asmoez berba egitea. Elkarrizke-
ta amaitutakoan Mojategiko pis-
tan utzi dugu, 1.000 metroko 
serieak egiteko asmoz. 
Etxean baduzu domina eta trofeo 
gehiagorendako lekurik?
Bai, garaje handia dugu [Barre]. 
Zapata kaxetan gordetzen ditut 
domina gehienak, eta trofeoak 
ere han eta hemen ditut. 
zein da mimo bereziz gordeta duzun 
domina hori?
Parte hartu nuen lehenengo las-
terketakoa, Erandion izan zen, 
1993an, eta hirugarren egin 
nuen. 
berandu hasi zinen lasterketetan 
parte hartzen.
Oso berandu! Pentsa, 52 urte 
ingururekin hasi nintzen laster-
ketetan parte hartzen. Lehenago 
ere korrika egiten nuen, baina 
lagunartean, edo nire kontura. 
Denboraldia zelan doan galdetu 
behar nizun, baina dagoeneko hain-
batetan izan zara Espainiako txa-
peldun, horrenbestez, bikain.
Ezin naiteke kexatu, hori da egia. 
Martxoan Malagan –Antequeran– 
pista estaliko Espainiako Txa-
pelketa irabazi nuen, eta 1.500 
eta 3.000 metrotako lasterketetan 
errekorra ondu nuen [6.42 eta 
14.21]. Eta apirilean Kantabrian 
–Camargon– ere lehenengo izan 
nintzen, baita Haroko krosean 
ere. Baina egia da ebakuntza izan 
nuen hanka burukomin bat edo 
beste ematen hasi zaidala, eta 
erritmoa jaitsi egin dut apur 
bat.
zein da gogokoen duzun distan-
tzia?
Zalantza barik, 1.500 metrokoa. 
Hor ibiltzen naiz gusturen. 5.000 
metrokoa ere egiten dut, baina 
geroago eta gehiago kostatzen 
zait distantzia hori betetzea; pis-
ta honi 12 itzuli ematea da, 
eta... 
zure sasoia ikusita, adineko lagunek 
inbidia izango dute, ala?
Asko mugitu ere ezin dira egin!!! 
[Barre]. Bromak alde batera utzi-
ta, gazteak eskailerak igotzen 
arnasestuka ikusten ditudanean 
pena hartzen dut, baita ni baino 

gazteagoak diren emakumeak 
ikusten ditudanean ere. Mugitu 
egin behar gara! 

Erretiratuendako antolatzen 
dituzten irteeratara joaten gare-
nean nire adinekoekin elkartzen 
naiz, eta aurrekoan, emakume 
batek esaten zidan etxetik irten 
ere ez dela egiten. Eta nik esaten 
nion mugitu egin behar zela, 
paseatzera irten.
Esan, baina, non dago sekretua?
Norbere burua maitatzean, duda 
barik. Nik egiten ditudan gauzak 
nigatik egiten ditut, ez beste ino-

rengatik. Eta lasterketetara joa-
ten naizenean ere borroka han-
diena nire buruaren kontra iza-
ten dut. Pentsa, lasterketan atzean 
utzi dudan norbaitek aurrera 
hartzen badit, amorratu beharrean 
askotan lasaitu egiten naiz. Eta 
ondoren nire gizonak esaten dit 
ea tontotu egin naizen [Barre].

Esaterako, Antequeran ger-
tatu zitzaidan 800 metroko las-
terketa amaitzeko azken metroe-
tan atzetik zetorren atleta batek 
aurrea hartu zidala. Musika tar-
teko ez nion igarri atzetik zeto-

rrenik, baina ondoren ere ez nuen 
abiadura areagotu. Ni nire errit-
mora nindoan, eta nire buruaren 
kontra nenbilen konpetitzen. 
Harmailetan, baina, gizona hase-
rretu egin zitzaidan [Barre].
gaixotasun larri bat gainditu eta 
korrika egiten jarraitu duzu.
Gimnasioan zenbat ordu egin 
ditudan... Zorionez tumore ona 
zen, eta garaiz kendu zidaten. 
Eta zortea izan dut, medikuak 
ere korrika egiten zuelako eta 
hark asko animatu ninduelako. 
Eta, beherakadak izan ditudanean 
Andoni fisioterapeutak ere asko 
lagundu nauelako. Baina, ni ezin 
naiteke geldi egon, ebakuntza 
egin eta zortzi hilabetera egin 
nuen lehenengo lasterketa, gogoan 
dut, Durangon; Euskadiko Txa-
pelketa zen. 
Hurrengo erronkak?
Ekainean edo uztailean Mundu-
ko Txapelketak egingo dituzte 
Coloradon (AEB) eta gustura 
joango nintzateke hara. Baina, 
zelako aurrekontua behar den! 
Gainera, hemen dena futbolean 
gastatzen dugu... Dena dela, 2013an 
Donostiara ekarri nahi dituzte 
Europako beteranoen txapelketak, 
eta hitzordu horretan egoteak 
ilusioa egingo zidan.
Eta zergatik ez? badira zu baino 
nagusiagoak.
Bai, egia da. Hemen ez da oso 
ohikoa, baina txapelketetara joa-
ten naizenean jende oso nagusia 
ikusten dut. Madrilen bada 77 
urteko emakume bat korrika 
egiten duena, eta ikusi egin behar 
da beroketak egiten dabilenean 
zelako gimnasia-ariketak egiten 
dituen.
zelan entrenatzen zara?
Urteko sasoiaren arabera, baina 
nire adinean ezin naiz hamabost 
egun geldi egon, bestela, ea nork 
mugituko nauen gero... Oraingo 
astean, esaterako, martitzenean 
abiadura lantzen ibili nintzen, 
100 metroko hamabost serie egin 
nituen. Martitzenean 300 metro-
ko serieak egin nituen, eta baita 
eguaztenean ere; 800ekoak egin 
behar nituen, baina ez nenbilen 
gustura. Eta, gaur [egubakoitza] 
mila metroko serieak egin nahi 
ditut.
Eta, urtean zenbat zapatila pare 
apurtzen dituzu? 
Pare bat zapatila edo... Lehen 
pistan ibiltzeko iltzedun zapa-
tilak erabiltzen nituen, baina 
Fernandok [Zufiria] gomenda-
tu zidan gehiago ez erabiltzeko. 
Horiekin pauso bakoitzean han-
kak asko altxa behar dira, eta 
guk arrastaka eramaten ditugu! 
[Barre].

Mari Jose gil | Arrasate Atletiko atletismo taldeko kidea 

"gazteak eskailerak igotzen arnasestuka 
ikusten ditudanean pena hartzen dut"

maria jose gilek espainiako bi errekor ondu ditu aurten, 70 urterekin

duela hiru urte egin zioten ebakuntzatik errekuperatu ostean egin ditu errekorrak

Maria Jose Gil, aste barruan, Mojategiko atletismo pistan.  |   xabier urtzelai

"zalantza barik, 
1.500 metroko 
distantzian ibiltzen 
naiz gusturen"

"Norbere burua 
maitatzean dago 
sekretua; ez dago 
besterik"
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, t zatoz gure webgunera

g
iza-gorputzaren %60 ura 
bada, ez dago azaldu beha-
rrik zein funtsezkoa den 

ura gorputzaren funtzionamen-
du egokirako. Batzuk aipatzea-
gatik, zerrenda berez luzeagoa 
da-eta, digestioaren zukuak 
sortzeko da ezinbestekoa ura, 
arnas aparatua garbitzeko, 
mukositatea sortzeko, gernua-
ren bidez toxinak kanporatzeko 
eta abar. Baina uraren funtzio 
garrantzitsuena zelularen bar-
ne oreka mantentzea da. 

Baina, betiko galdera: zenbat 
ur edan behar dugu egunean? 
Erraz erantzunda, esan daiteke 
beharren arabera edan behar 
dela. Hala ere, gutxieneko bat 
ezinbestekoa da edozein dela 
egoera; gainera, horri gehitu behar 
zaizkio ur-galerak, eta horiek 
aldakorrak izan daitezke. Gor-
putzak badaki elikagaietatik ura 
ateratzen, eta behar diren lekue-

tan eta prozesu metabolikoetan 
ura erabiltzen. Dena den, egun  
jakin badakigu elikagaietatik 
hartzen den ura ez dela nahikoa 
eta gorputzaren funtzionamendu 
osasuntsurako ura edatea kome-
ni dela. 

Datu zehatzak ematearren, 
eguneko ur-eskakizunen gomen-
dioa pertsona heldu batendako 
eta osasun-egoera normal baten 
batez bestean bi eta 2,5 litro bitar-
te da; gizonezkoendako hiru litro 
eguneko eta emakumezkoendako 
2,2 litro eguneko. 

1,4 litro ur eguneko
Edaten dugun likido kopurua, 
bataz beste, 1.400 ml edo 1,4 
litro da. Elikagaietan dagoen 
ura 700 ml edo 0,7 litro da eta 
elikagaien errekuntzatik sortzen 
dugun ura — oxidazioa — 200 
ml edo 0,2 litro da. Beraz, egu-
neko ur eskakizuna 2.300 ml 
edo 2,3 litro da batez beste. 
   Datu horiek ikusirik dieta 
berezirik gabeko pertsona batek 
eta egoera normal baten batez 

beste 1,4 litro ur edo likido edan 
behar du eguneko.

nagusiek, 2-3 litro eguneko
Gernua edo txizaren bidez 1.400 
ml edo 1,4 litro galtzen dugu 
egunean. Gorozkiekin 100 ml 
edo 0,1 litro, azaletik 100 ml 
edo 0,1 litro, izerdiarekin 350 
ml edo 0,35 litro eta, azkenik, 
arnasketaren bidez 350 ml edo 
0,35 litro. Hortaz, eguneroko 
ur-galerak 2.300 ml edo 2,3 litro 
dira, batez beste. Pertsonak gai 
gara uraren beharrizana erre-
gulatzeko, eta egarria sentitzeak 
erregulazio horretan lagundu 
egiten digu. Dena den, egarri 
sentsazioa, txikia bada ere, 
deshidratazioaren adierazle da; 
beraz, ez genuke inoiz egarriak 
egon behar. Hirugarren adinean 
egarriaren sentsazio-muga igo 
egiten da, eta dementziaren bat 
pairatzen duten pertsonek ezin 
dituzte premiak ondo adierazi. 
Bero sasoian, 2-3 litro/eguneko 
edan behar da; egun arruntetan, 
1,5 l/eguneko. 

Dementziak eta deshidratazioa
j a k i n g a i

txomin Heriztxomin Herizt
arizmendiko irakaslea

tttestu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, estu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, estu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, tttestu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, tttestu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, t zatoz gure webgunerazatoz gure webgunerazatoz gure webgunera

nagusiak itzaletan atseden hartzen.  |   mundu desConCertante

Ur GALerAk eGUnekO

galerak eguneko galerak klima beroetan

Azala 350 ml 350 ml

Arnasa 350 ml 250 ml

gernua 1500 ml 1200 ml

gorozkiak 150 ml 100 ml

Izerdia 150 ml 1400 ml

gUztIRA 2,5 litro 3,3 litro

h e z i k e ta

lARRAItz zEbERIO  |  arrasate

Udaberrian, polenen eraginez, 
konjuntibitis alergikoak dira 
ohikoenak. Udan, aldiz, bakterio 
bidezkoak agertzen dira eta batik 
bat haurrei eragiten diete. Bak-
terio bidezko konjuntibitisaren-
dako antibiotikoak izaten dira 
sendagaiak eta kolirio edo tanta 
bidez ematen dira. 

prebentzio neurriak 
Igerilekuak eta hondartzak infek-
zio iturri garrantzitsua direla 
jakin behar dugu prebentzio neu-
rriak hartu gura dituzten gura-
soek. 

Igerilekuetan kloroaren edo 
ura desinfektatzeko erabiltzen 
diren substantzia kimikoen era-
ginez sortzen da konjuntibitisa. 
Adituek uretan gai kimiko gutxia-
go duten igerilekuak aukeratze-
ko gomendioa egiten dute eta 
uretako betaurrekoak erabiltze-
ko. Gainera, garrantzitsua da 

infekzio bidezko konjuntibitisa 
duten pertsonak igerilekuan ez 
bainatzea. Hondartzan urak gatz 
gehiegi daukalako ager daiteke 
gaitza edo begiak eguzki izpien 
eta haizearen eraginpean daude-
lako. Baita itsasoko urak islatzen 
dituen izpi ultramoreengatik.

konjuntibitisa ez kutsatzeko 
Aholkuak betikoak dira; maiz 
garbitu eskuak, ez begirik ukitu, 
ez toallarik edo zapirik parteka-
tu, aldatu oheko burukia. Kon-
juntibitisak hobera egin ohi du 
24-48 orduren buruan. Horrela 
ez bada, joan medikuarengana.

uda sasoian ugaritu egiten dira konjuntibitis 
kasuak, gehienbat haur txikiengan
lehenengo eguzki-izpiak, hondartza eta igerilekua infekzio bide izan ohi dira

Haurra konjuntibitisarekin.  |  giom

l.z.  |  arrasate

Zaragozako epaitegiaren eraba-
kia hartu du abiapuntu Onintze 
Guridik Guraso.com atari digi-
talean amatasun eta aitatasun 
bajak gurean zertan diren azal-
tzeko. Zaragozako emakume 
batek bilobaren kargu egin behar 
izan du alabaren heriotzaren 
ondoren, eta epaitegiak adopzio 
eta harrera egoeretara pareka-
tu du kasua. 
   Lehenengo aldia da epaitegi 
bat horrelako ebazpen batera 
iristen dena. Kasu berezia da: 
"Adingabeko baten gaineko 
tutoretza izendapena, tutorea 
familiako norbait denean, zeinak 
ezin duen adingabeko hori adop-
tatu araudi zibilaren arabe-
ra".

16 asteko prestazioa 
Espainiako Langileen Estatu-
tuak finkatzen du emakume 
langileek 16 asteko baja esku-
bidea dutela amatasun egoera-
gatik. "Europan zortzigarren 
postuan gaude", dio Guridik. 
Lehenengo sei asteak kenduta, 
gainerakoak aitak har ditzake 
gurasoak adostasunera iristen 
badira. Tipifikatuta dago, hala-
ber, erditzean zehar edo ondo-
ren amaren heriotza gertatzen 
bada aitak har ditzakeela 16 
asteak osorik. Edozelan ere, 
hortik aurrera ez dago ezer 
jasota. Interesa izanez gero, 
Guridik edoskitze baimenari, 
eszedentziari eta lanaldi murriz-
ketari buruz ere badihardu 
artikuluan.

16 asteko prestazioa 
bilobaren kargu egin den 
amama batendako 
epaitegi batek adopzio edo harrera egoera 
batekin parekatu du kasua lehenengo aldiz
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Zela idatzi mikrotestu edo ipuin 
on bat? Horixe ikasten aritu ziren 
zapatuan Kulturaten Unai Elo-
rriaga idazlearekin, AEDk anto-
latutako Literaturjauziak ekime-
naren barruan. Galdera hori 
eginda, idazleak berak ere for-
mularik ez zuela aitortu zigun, 
baina garbi dauka irakurlearen-
gan "zerbait mugitu" behar due-
la testu txiki horrek: "Izan dai-
teke harrituta uztea, intelektual-
ki pentsaraztea edo, beste barik, 
irribarretxo bat sortzea. Inpaktu 
moduko bat sorrarazi behar 
dio". 

Mikrotestuak idazteko, eza-
gutu egin behar dira, eta hori 
izan zen ikastaroan egin zutena: 
mikrotestuen ezaugarriak eza-
gutu zituzten, beste genero luzea-
goetatik bereizteko eta, horrez 
gain, ikasi zuten zelako egitura 
izan behar duten eta nola egitu-
ratu testua. Mikrotestu edo ipui-
nek izan behar dituzten ezauga-
rrien artean, hauek batzuk: 
inpaktatu egin behar du, soberan 
dagoen testu guztia kendu behar 
da eta pertsonaiak ondo orraztu 
behar dira. 

Formularik ez dago, beraz, 
baina horrelako aholkuek lagun-

tzen dute ipuin onak idazten. 
Elorriagak ez du sekula ipuin-li-
bururik argitaratu, baina idazten 
ditu tarteka aldizkari edo egun-
karietarako: "Egia esan, oso-oso 
gustura aritzen naiz. Nobela da 
gehiago egoteko eta bueltak ema-
teko gauzei. Mikroipuinak dira 
flash bat, eta ederto pasatzen duzu 
idazten". Horixe, bada, idazlearen 
esperientzia. Idazten ondo pasa 
nahi duenarendako aukera ona 
dira mikrotestu edo ipuinak.

literatur ekimenak, astean
Liburuak aske izeneko ekimena 
hasiko da gaur: herriko txoko 

desberdinetan liburuak utziko 
dituzte gaur, nahi duenak hartu 
eta, irakurri ondoren, berriz ere 
herriko txoko batean uzteko. 
Bihar, martitzena, Koldo Izagirrek 
Autopsiarako frogak izeneko saiaAutopsiarako frogak izeneko saiaAutopsiarako frogak -
keraren aurkezpena egingo du 
Kulturaten. Eguaztenan, maia-
tzaren 25ean, 30 herritarrek ira-
kurraldi herrikoia egingo dute 
Seber Altuben, eta irakurketare-
kin batera, bigarren eskuko libu-
ru eta CD azoka egingo da. AED-
ren antzerki tailerreko kideek 
Leiduteko irrikaz izeneko kale 
antzerkia egingo dute eguenean 
Arrasateko alde zaharrean.

irakurleei irribarretxo bat sorrarazi edo zerbait 
pentsarazi: horiexek ipuin on baten gakoak 

ipuin on bat nola idatzi ikasten aritu ziren zapatuan kulturaten, literaturjauziak ekimenaren barruan  

mikrotestu edo ipuin batek irakurlearengan "zerbait mugitu" behar duela esan du unai elorriagak  

tailerreko parte-hartzaileak ariketa egiten, Unai tailerreko parte-hartzaileak ariketa egiten, Unai t elorriaga idazlearekin.  |   josetxo arantzabal

itxaro artola 
parte-hartzailea

aitziber aranburuzabala 
parte-hartzailea

Jokin orobengoa 
parte-hartzailea

eneko barberena 
parte-hartzailea

"esan digu euskaraz norberaren 
teknikak egiteko modu on bat dela 
itzulpenak egitea. norberak  
dauzkan joerak gainditzeko 
euskarara itzulpenak egitea. 
Gogoeta polita iruditu zait."

"Polita izan da eta talde txikia 
izanik lagun arteko tailerra izan da. 
Oso interesgarria izan da eta luxu 
bat horrelako idazle bat aurrez 
aurre izatea. Orain, ez dakit zer 
irtengo den hemendik."

"Balio izan dit apur bat burua 
martxan jartzeko. idatzi egiten 
dut, baina helburu jakin barik eta 
ez dut sekula argitaratu. Horrelako 
ikastaroak ondo etortzen dira 
esnatzeko."

"Literatur-zalea izanda oso 
interesgarria iruditu zait tailerra 
eta asko ikasi dut. ipuin on bat 
zelan idatzi jakiteko gako asko 
eman dizkigu eta orain idazteari 
ekin beharko diogu."

"euskaraz kasu 
egin diegu 
mikrotestuei, 
eta ipuin onak 
daude"
unai elorriaga idazle getxoz-
tarra izan zen irakasle mikro-
testuen tailerrean.
Azken aldian ipuin-liburu 
asko argitaratzen ari dira 
euskaraz. Moda da?
euskaraz ipuingile onak egon 
dira, eta batzuk ipuingile bai-
no ez dira. joseba sarrionan-
dia oraintsu arte poeta eta 
ipuingilea izan da; gero Lagun 
Izoztua idatzi du, baina ipuin-
gilea da batez ere. iban zaldua 
ipuingilea da. inguruko litera-
turekin konparatuta euskaraz 
kasu asko egin diogu gene-
roari eta ipuin onak daude.
twitterreko mezuei ere 
mikrotestu esaten zaie.
twitterrekoa egiten dabilen twitterrekoa egiten dabilen t
genero bat da, eta oso inte-
resgarria. Azken finean, testu 
batek beti dauka helburu bat 
eta beti lortu behar du inpak-
tu bat hartzailearengan, eta 
hori egiten jakin behar da. 
twitterren modu batera edo twitterren modu batera edo t
bestera idatzi, batzuetan iri-
tsiko zara jendearengana eta 
beste batzuetan gauza bera 
esanda ez duzu lortuko.
Orain nobela bat idazten ari 
zara.
duela gutxi hasi naiz. 2009an 
bukatu nuen aurrekoa eta 
harrezkero nago prestatzen, 
dokumentatzen, egituratzen... 
duela hilabete bi hasi nintzen 
idazten eta ez dakit noiz irten-
go den, 2013an, 2014an, 
2015ean... auskalo!
Ipuin libururik argitaratze-
ko asmorik ez duzu?
hasi nintzen ia mundu guztia 
moduan ipuinak idazten. 
batzuk badauzkat, hogei bat. 
asko dira aspaldi idatzitakoak, 
besteak orain idatzitakoak, 
egin beharko nuke berriro erre-
pasatu,landu eta hori lan han-
dia da. egunen batean hartu 
beharko dut lan hori, baina 
oraindik ez.

unai elorriaga 
idazlea

josetxo arantzabal
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KOMuniKAZiO tAldeA

goiena komunikazio taldea kooperatiba elkartea

batzar nagusia 
deialdia
Data:  2011ko ekainaren 9an, eguena.
Ordua: 17:30ean lehen deialdian eta 18:00etan bigarrenean.
tokia: arrasateko kulturateko jokin zaitegi gela.

gai zerrenda
batzarreko akta onartzeko bi bazkide izendatzea.1. 
kooperatibaren izen aldaketa berrestea.2. 
2010eko ekainaren 22ko batzar nagusiaren aktaren  3. 

 onarpen txostena irakurtzea.
2010eko kudeaketaren memoria azaltzea.4. 
2010eko kontuen berri ematea eta emaitzen erabilera  5. 

 onartzea.
zaintza batzordeko kideen txostena irakurtzea.6. 
bazkide ekarpenei interesak ordaintzeko proposamena.7. 
bazkideen ekarpenen eguneraketa.8. 
2011ko kudeaketa plana eta aurrekontuak aurkeztea.9. 
galderak eta eskaerak10. . 

estepan plazaola otadui
arrasaten, 2011ko maiatzaren 18an

"Publikoa 
hasiera-hasieratik 
gurekin egon zen, 
kanta guztiak 
abesten"
arrasateko antzokia euren aurreko 
bisitan adina goxoa iruditu zaio.
Pozik zoazte Arrasatetik?
bai, oso pozik. oso gustura egon ginen 
kontzertuan, eta publikoa hasiera-ha-
sieratik gertuan sentitu genuen, kan-
tuak abesten, berrienak ere bai… 
Oso desberdina izan dira honako 
kontzertua eta 2006an Amaian 
egin zenuten hura?
antzokiaren oso oroitzapen onak geni-
tuen; orain esperientzia askoz han-
diagoa dugu, baina orduko magia du 
oraindik guretako amaia antzokiak. 
guretako oso areto goxoa da, eta soi-
nu aldetik bikaina da.
Denon ahotan dauden gaiak aipatu 
zenituen kontzertuan: 15-M, hau-
teskundeak, Strauss-Kahn…
bai. ukitzen gaituzten gauzez berba 
egiten dugu abestietan, eta horrek 
egiten du kontzertu bakoitza berezi. 
2006an, Kanpanzarren ospakizuna 
egin zenuten, bueltan. Eta orain?
[barre]. nik goiz jaiki behar izan dut 
biharamunean eta ez nuen larregi 
ospatu, baina badakit batzuk kalean 
geratu zirela.

eñaut elorrieta 
ken zazpiko abeslaria

josetxo arantzabal

ken Zazpikoak taula gainean.  |   josetxo arantzabal

USOA AgIRRE  |  arrasate

PVL HAVOC izenez aurkezten 
den Pedro Gracia bakarlariak 
eman zion hasiera egubakoitzean 
Amaia antzokiko gauari, disko 
berriko (Penny Lancaster) abestiak 
eskainiz folk rock doinu ameri-
karrarekin. Donostiarrak bazekien 
Ken Zazpi entzutera joanak zire-
la gehienak eta giroa berotzeko 
Laboaren Txoria txori abestiaren 
bertsio folk-rockeatua jo zuen, 
La Buena Vidako Pedro San Mar-
tini eskainia. Gitarra eskuan eta 
ahots sakonarekin emanaldi txu-
kuna egin zuen askori Bob Dyla-

nen hasierak gogorarazten dien 
bakarlariak. 

Donostiarraren ordu erdiko 
saioaren ostean iritsi ziren Ken 
Zazpiko bizkaitarrak. Publiko 
arteko eskaileretatik behera sar-
tu ziren antzokira, bertan bildu 
ziren gaztetxoen oihu artean. 
Izan ere, gaztetxoak ziren Amaia 
bete zuten gehienak. 

abesti berri eta zaharrak 
Ortzemugak begietan izeneko 
disko berria ekarri zuten besapean 
eta disko horretako abestiak izan 
ziren kontzertu hasieran jo zituz-

tenak. Aurrera egin ahala, baina, 
abesti berri eta zaharrak tarte-
katu zituzten, eta entzuleek gus-
tura eta aulkitik jaikita abestu 
zituzten dagoeneko klasiko bihur-
tu diren Ken Zazpiren abestiak: 
Ilargia eta Ez da ezer betiko, adi-
bidez. 

Taldeak gustura laga nahi 
izan zituen entzuleak eta saiatu 
ziren giroa berotzen. Eñaut Elo-
rrieta abeslaria eskenatokitik 
jaitsi eta pasilloan abesten aritu 
zen momentu batez, ondoan zituen 
jarraitzaileen gozamenerako. 

Kontzertu bukaeran nekatu 
xamar igarri genituen taldekideak, 
baina hala ere entzuleen eskaerei 
kasu eginez bi aldiz irten ziren 
atzera ere eskenatoki gainera. 
Ordu eta erdi inguruko ikuski-
zuna eskaini zuten Ken Zazpikoek 
eta batzuk gehiago nahi izan arren, 
aseta laga zituzten bertaratutako 
jarraitzaile gehienak.

abesti zahar eta berriak, 
amaiako giroa berotzeko 
disko berria aurkeztera etorri ziren ken zazpikoak 
eta betiko abestiekin berotu zuten antzokia.

Bergaran ospatuko den UEMA 
egunean, Hitz Gurutzatuen 
Binakako I. Lehiaketa joka-
tuko dute, Udalak eta UEMAk 
antolatuta eta Luma hitz 
jokoak elkartearen laguntza-
rekin. 16 urtez gorako (2011n 
16 urte betetzen dituztenak 
barne) edozeinek har dezake 
parte eta paperezko hiztegi 
eta lagungarriak erabili ahal 
izango dira. 

Parte hartzeko, www.
bergarakoeuskara.net web-
gunean agertzen den izena 
emateko orria bete behar da. 
Horretarako epea 2011ko 
maiatzaren 31ra artekoa 
da.

hitz gurutzatuen 
binakako lehiaketan 
izena eman daiteke

Oraingo eguenean, maiatzak 
26, Gasteizko Kodigo Norte 
hip-hop estiloko taldeak ema-
naldia egingo du Arrasateko 
Gaztetxean, Kooltur Ostegunen 
programaren barruan. Sarre-
ra 5 euro da.

Reggae-a eta hip-hop-a 
nahasten dituen talde hori 
One Love/One Shot diskoa, 
bere hirugarrena eta berriena, 
aurkeztera dator. Taldekoen 
arabera, disko berri hori "hel-
duagoa eta musikalagoa" da, 
baina era berean "sutsuagoa 
eta konprometituagoa" ere. 
Eurek editatutako lana da, 
gainera.

Taldea 2003an sortu zuten, 
lau kide dira eta batik bat 
gaztelaniaz abesten dute.

hip-hop sutsua, reggae 
zertzeladekin, kodigo 
norte taldearen eskutik

ASIER AlKORtA  |  bergara

Jam aretoa guztiz bete ez bazen 
ere, zapatuko rock kontzertuak 
ikusten nahikoa jende egon zen. 
Hiru talde izan ziren oholtzara 
igo zirenak: Golpe de Estado, The 
Boys eta The Cute Lepers. Ema-

naldia 00:00etarako amaitu zen, 
atzetik Disko Festa zegoen eta 
programatuta.

20:50ean hasi ziren kontzertuak, 
Oñatiko Golpe de Estado taldea-
rekin. The Boys punk talde klasi-
koa zen karteleko erakarpen nagu-

sia, eta eurengandik zale gehienek 
espero zuten emanaldia egin zuten 
Londresko musikari beteranoek. 
Seattle-ko The Cute Lepers taldeak 
ere jo zuen.

Ordutegi aldetik estu samar 
ibili zirela esan du Xabi Elortza 
Golpe de Estadoko kideak: "Hiru 
taldeok 00:00etarako amaitu behar 
genuen eta alde horretatik nahi-
ko estu ibili ginen, baina bestela 
dena ondo joan zen". 

abesti berriak prestatzen 
Kontzertu hau eman eta gero, 
datozen hilabeteetan beste kon-
tzerturik emateko asmorik ez 
dutela esan du Golpe de Estadok. 
"Orain abesti berriak prestatzen 
gabiltza eta momentuz ez dugu 
kontzerturik joko; prestaketa 
lanetan gabiltza".

Beraz, abesti berriak sortu 
eta osotu bitartean, Golpe de 
Estado taldearen jarraitzaileak 
lan berriaren zain egon beharko 
dute.

Behin lan berria kalean dute-
nean, berriro oholtza gainera 
igoko da talde oñatiarra. Rock 
doinu kementsuak eskainiz, tal-
deak ez die hutsik egingo jarrai-
tzaileei.

hiru talderen rock doinuak 
nagusitu dira Jam aretoan
golpe de estado izan zen lehena taularatzen

the Boys taldeko kideak, zapatuan Jam aretoan.  |   josetxo arantzabal
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BIRMOLDATZEA - GUTXITZEA
Tratamendu pertsonalizatuak

Vocalia taldea, abesten; ezkerretik hirugarrena, Amaia igartua kide oñatiarra da.  |   josetxo arantzabal

lEIRE KORtAbARRIA  |  oñati

Bidaurretako monasterioa bero-
tasunez eta esker onez bete zuten 
oñatiarren txaloek zapatu arra-
tsaldean, Vocalia abesbatzak 
egindako aparteko emanaldia 
bukatuta. Basilio Astulez zuzen-
dariak banan-banan aurkeztu 
zituen piezak, eta herritarrek 
bakoitzaren ostean oparitu ziz-
kieten merezitako txaloak abes-
batzakoei.

Amaia Igartua soprano oña-
tiarra Vocalian dago 2006tik. Tal-
deak lehenengo aldiz abesten zuen 
Bidaurretan; klaratarren 5. men-
deurrenagatik izan da kontzertua. 
"Hemen abesteko aukera polita 
zen, eta gu oso gustura ibili gara", 
esan zigun kontzertua eta gero.

'Maria Mater' diskoa 
Urteurrena eta lekua kontuan 
hartuta, Ama Birjinaren ohorez-

ko abestiak aukeratu zituen 
Vocaliak. Gehienak iaz grabatu 
zuten Maria Mater diskoko abes-
tiak ziren; kantu laburrak gehie-
nak, xamurrak, gustura entzu-
tekoak eta giro berezia sortzen 
lagundu zutenak; birtuosismoa 
eta erronka teknikoak alde bate-
ra utzi gabe. Hala, Vocaliako 
emakumeek euren ahots zora-
garriak eta, batez ere, haiek 
erabiltzeko duten talentua eta 
gaitasuna erakutsi zuten, Maider 
Bilbao piano-jolearen lan bikai-
nak lagunduta.

Hiru ordu laurdenak aguro 
pasatu ziren, eta, entzuleek euren 
txaloekin hala eskatuta –bravo-ren 
bat ere entzun zen jesarlekueta-
tik–, bis labur bat ere egin 
zuten.

ama birjinaren omenezko 
kantaldi aparta bidaurretan
Vocaliak, emakumezko euskal abesbatza 
onenetako batek gustura utzi zituen entzuleak

ASIER AlKORtA  |  bergara

Zapatuan gaztetxean egin zuten 
emanaldia "sentimenduz bete-
takoa" izan zela esan du Mahas-
ter River taldeko Unai Azkara-
tek. Kontzertu horrekin taldeak 
"betirako" agertokiak utzi ditue-
la baieztatu du. Emanaldia 
ikustera 100 lagun inguru ger-
turatu ziren. 

Mikel Garatek bere lana 
jendaurrean aurkeztu eta gero,  
Mahaster River taldeak ohol-
tza bere egin zuen, azken aldiz. 
"Oso ondo joan zen kontzertua 
eta orokorrean gaua polita 
izan zen; sentimendu handi-
koa".

Zapatukoa taldeak eskaini 
zuen azken kontzertua izan zen. 
"Nik esaten dudan moduan, zaz-
pigarren azken kontzertua izan 
da. Orain, aldiz, benetako azke-
na izan da, ez dago gehiago".

Taldearen azken diskoan 
parte hartu duten kolaboratzai-
leak ere han izan ziren: Olaia 
Ramos, Mikel Ilardui Xarti eta 
Mikel Garate.

dirua, Magalirendako 
Lortutako dirua Magali Murua-
mendiaratzendako izan zen. 
"Sarrerak hiru euro balio zuen 
eta 200 euro inguru lortu ziren", 
esan du Azkaratek.

sentimenduz betetako 
emanaldiarekin Mahaster river 
taldeak zaleei agur esan die

Mahaster river taldeko hiru kideak, zapatuko azken kontzertuan.  |   j.a.
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Iragarkia jartzeko, deitu 943 25 05 05 zenbakira.

NegNegOOzzIOIOa badaukazu, a badaukazu, a badaukazu, a badaukazu, 
baINa INOrk ez badakI? 
Eman ezagutzera zure negozioa Debagoieneko gidetan.
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MAIDER ARREgI  |  arrasate

La Banda del Abuelo arrasatearren 
rock tribala eta espageti rocka ez 
da oharkabean igarotzen. Zuzene-
ko indartsu eta intentsuek publi-
koa ase egiten dute, eta badakite 
nola erakarri. Engantxatu egiten 
dute; zerbait berezia eta era berean 
gertukoa eskaintzen dute agerto-
kian.
zuzenekoetan dena ematen 
duzue.
Jendeak ondo pasatzea da gure 
helburua, eta, noski, guk haiekin! 
Inguru hau nahiko hotza da, bai-
na Bizkai aldean jo dugunean, 

AHTko kanpaldian, esaterako, 
beste mugimendu bat dago… jen-
dea dantzan eta saltoka… horrekin 
disfrutatzen dugu guk ere. 
Rock tribala, espageti rocka egiten 
duzue.
Bai; instrumentu ezberdinekin 
doinu berriak esperimentatzen 
eta inprobisatzen ditugu. Ukitu 
ezberdina ematen diogu zuzene-
koari. Gainera, gu ere karakteri-
zatuta, paperean sartuta irteten 
gara taula gainera. 
Las moscas lo devorarán todo erre-
zitaldiari musika jarri diozue.
Sor Kanpana-rekin harremana 

geneukan eta haren poemak musi-
katzeko aukera eskaini zigun. Zer 
edo zer melodikoa, suabea egin 
nahi zuten eta guri primeran iru-
ditu zitzaigun! Gure estilo eta 
abestiei beste indar eta intentsi-
tate bat eman diegu poema erre-
zitaldira egokitzeko.
Poema oso indartsuak eta gogorrak 
dira, barruraino iristen diren horie-
takoak.
Gure musikarekin giro eta atmos-
fera egokia jartzea lortu dugu. 
Gitarra edo bateria topera jo beha-
rrean, beste kutsu bat dute kantuek. 
Ahotsa eta poesia dira garrantzi-

tsuenak. Gabezia, karentzia batekin, 
malenkonia kutsuko abestiak egin 
ditugu poesiekin bateratzeko. Seku-
lako feeling-a izan dugu Kutxi eta 
Sor Kanpana-rekin! Errezitaldia 
www.myspace.com/labandadela-
buelo webgunean duzue osorik.
Giltzapeko bihotza kantuaren zuze-
nekoa ere jaso duzue. 
Bai; gure abesti zaharrenetako 
bat da. Zuzenekoetan jotzeko nahi-
ko zaila daukagu kontu teknikoen-
gatik. Aukera Antzuolan izan 
genuen, eta, aurretik zintzilik 
geneukanez, DVDan sartu dugu. 
Bardean grabatutako Malpaso 
kantuaren bideoklipa ere badakar 
DVDak.
AHtren kontrako aldarrikapena 
da? 
Bai. Paralelismo bat egin nahi 
izan dugu Ameriketan indioei 
gertatu zaienarekin. Hemen ere 
AHT gure lurretatik pasatzen dela 
irudikatu dugu Malpaso-n.
So 'ik' so libre y salvaje, Ruperri 
omenalditxoa?
So 'ik' so, oñatiarrari hartu diogu; 
libre y salvaje, berriz, Malbe, 
Bedoñako artzainari. "Larrea eta 
ura libre", zioen hark. Garai baten, 
larreen arteko hesirik ez zegoen; 
askatasun hori aldarrikatu gura 
dugu guk ere. 
Itokiñak kantuari txalapartak oso 
ukitu berezia eman dio.
Euskal Herriaren gainean hitz 
egiten dugu eta txalapartaren 
laguntzarekin ur tantak, itoginak, 
irudikatzen ditugu. Baserri baten 
egoera, bizitza kontatzen du aitai-
ta batek. Pixkanaka bere baserria 
desagertuz, hondatuz doala.

'las moscas lo devorarán todo' proiektuari musika jarri diote

zenbait abesti berri dituzten arren, zuzenekoetan soilik jotzen dituzte

"Doinu berriekin 
esperimentatzea eta 
inprobisatzea 
gustatzen zaigu"

La Banda del Abuelo arrasatearrak itxungi rock jaialdiko zuzenekoan.  |   la banda del abuelo

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

zertzelada

'las MosCas lo DeVorarán toDo'

estiloa: poema errezitaldia.
egilea: 'Sor kanpana' eta 'kutxi'.
argitaletxea: Autoekoizpena.
iraupena: 20 minutu.

Eskarmentu handia dute 
kutxi romerok eta Sor 
Kanpana-k agertokian; 

badakite publikoaren arreta 
erakartzen eta hura zirikatzen. 
Musikari eta idazle ausartak dira. 
Horren fruitua errezitaldiak batzen 
dituen poema gogorrak, 
intentsuak dira... barru-barruraino 
iristen diren horietakoak osatzen 
dute Las moscas lo devorarán 
todo poesia errezitaldia.

La Banda del Abuelo 
arrasatearrek asmatu dute jarri 
dioten malenkonia doinuarekin. 
Didjeridua, gitarra, harmonika, 
marakak... poema zurrunbilo 
horien oinarri dira emanaldian. 
taldearen ekarpena oso aberatsa 
da eta errezitaldiko interpretazio 
gordinaren ezinbesteko bidelagun 
dira arrasatearrak.

Barru-barruraino 
sartzen diren mezuak

MAIDER ARREgI

la banDa
Del

abuelo
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1. etxebizitzak

101. salDu
abadiño. muntsaratzen etxea 
salgai. bi logela, bi komun, egon-
gela, sukaldea eskegitokiarekin, 
balkoia, garajea eta trastelekua. 
ia berria. Oso polita. Telefonoa: 
615-00 72 16.

aramaio. Etxe adosatua salgai. 
9 6  m 2 k o  l o r a t e g i a r e k i n .  
Lau logela eta hiru komun.  
bi autorendako garajearekin. 
deitu 635-70 18 81 telefono 
zenbakira.

arrasate. 57 m2ko etxebizitza 
salgai erdialdean. Eguzkitsua, 
berritua eta jantzia. prezio inte-
resgarria. 649-03 91 13.

arrasate. Eguzki dorrean 78 
m2ko etxebizitza salgai. Erabe-
rritua eta oso eguzkitsua, dena 
kanpoaldera begira. Hiru logela, 
bi komun, egongela eta sukaldea. 
Hiru igogailu eta gas naturala. 
20 me2ko garaje itxia auke-
ran.650-01 05 15.

arrasate. zigarrolan etxebizitza 
salgai. Hiru logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. Hiru terra-
za. Oso eguzkitsua eta dena 
kanpoaldera begira. jantzita 
utziko genuke. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 687 11 
08 92

bergara. bergarako martoko 
kalean etxebizitza salgai. 65 m2, 
berrituta eta eguzkitsua. bi 
logela, egongela, komuna, bi 
balkoi eta sukaldea. igogailua 
eta sotoa. prezia: 162.000 euro. 
625-70 84 55.

bergara. martzial Agirre kalean 
(espoloia) 105 m2ko etxebizitza 
salgai. Laugarren solairuan. 
Sukaldea, egongela, lau logela 
eta bi bainugela. 30 m2ko gara-
jea, bi autorendako, eta 11 m2ko 
ganbararekin. 608-15 45 25.

bergara. zubiaurre aldean 65 
m2ko etxebizitza salgai. Egoera 
onean. Aukera paregabea. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 608-23 13 47.

Durango. Atiko zoragarri bat 
dugu salgai durangoko alde 
zaharrean. Erabat berriztaturik 
dago, duela bi urte. Erabat jan-
tzita. gas instalazioa egin berri 
dugu. Oso argitsua da. deitu: 
659-42 58 90. aotxotorena@
yahoo.es .

elgeta.  24 metro koadroko 
borda salgai.  2.200 metro 
koadroko lursailekin. ura eta 
argia dauka. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 678 98 02 
04

itsasondo. Etxebizitza lursai-
larekin salgai. 92 m2ko etxebi-
zitza eta 111m2ko lursaila. 3 
logela, 2 komun, sukalde horni-
tua, egongela, tendedero, 2 
balkoi, eta ganbara. Toki lasai eta 
argitsua. 41.000.000 pta. 
deitu: 615-70 56 10 / 653-74 
94 66 telefono zenbakietara.

lakuntza. goitik behera erre-
formatutako herriko etxe batean 
dagoen apartamentu bat aloka-
tzen du. Logela bat, oso polit eta 
apaina.  interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 679-60 54 
64 (itziar Lopetegi).

oñati. kalebarria 54an, Etxa-
luzen, etxebizitza salgai. Sukal-
dea, trastelekua, bi balkoi, lau 
logela, bi komun, egongela edo 
jangela, ganbara, igogailua. 
garajea aukeran. prezio nego-
ziagarria. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 647-24 80 
02.

zornotza. Etxebizitza salgai 
Euban. 3 logela, egongela bat, 
sukaldea, 2 bainugela, ganbara 
eta berogailua. 345 m2-ko lur-
sailarekin. Aukera paregabea! 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 695-70 18 58.

 103. errentan eMan
arrasate. Etxebizitza ematen 
da errentan biteri kalean, grupo 
San juanen. Hiru logela, sukal-
dea, egongela eta komuna. 
deitu 943-79 56 26 / 605-43 
29 31 zenbakietara.

arrasate. Hiru ikaslerendako 
etxebizitza ematen da errentan 
San Andres auzoan. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 629-42 
26 54

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan bolun. Hiru logela. 
jantzia. 629-79 97 30 / 671-14 
99 63.

D o n os t i a .  A pa r ta m e n t u a 
ematen da errentan Ondarretan, 
uztailerako. bi logela eta bi 
komun. garajearekin. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
630 08 24 17

elorrio. Toki onean, Elorrio 
erdialdean 100 m2-ko pisua 
alokagai. 3 gela, ezkaratza, 
saloia, 2 komun, igogailua. 
Sartzeko prest. deitu: 605-72 
12 73 (arratsaldez).

torrevieja. Torreviejan bunga-
lowa alokatzen da. urbanizazio 
pribatuan, gune berdeak eta 
igerilekuak. 3 logela, egongela, 
sukaldea, solariuma,...  intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
615-77 96 22 (itxaso).

Vieux boucau (landak). 
Apartamentua alokatzen dut 
udan landetan, Vieux boucaun, 
boucanier urbanizazioan. igeri-
lekua, hondartza. Apartamen-
tuak denetik dauka, labadora, 
telebista, indukziozko sua, fri-
gorifiko handia... Leku bikaina. 
94 -673 27 69 - 656-75 95 
37joseba@erroteta.com.

oropesa del mar (Castello). 
marina dorren 4-6 pertsonen-
tzako apartamentu berria aloka-
gai. udan eta urte osoan zehar. 
Aste bat, hamabostaldia edo hile 
baterako. itsasora begira, hon-
dartzatik 150 metrotara. Egon-
gela, 2 logela, komuna, sukaldea, 
terraza handia. garajea. igerile-
k u  h a n d i a  e ta  u m e e n t z a ko 
txintxaunak. Leku lasaia. Ez dira 
animaliak onartzen. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 670-21 
49 24. marijo.

104. errentan hartu
arrasate. Logela bakarreko 
apartamentua hartuko nuke 
errentan. merke izan beharko 
luke.634-40 64 65.

bergara. Etxebizitza behar 
dugu errentan. bi, hiru edo loge-
la gehiagokoa. 943-53 36 72 / 
677-73 79 59.

Debagoiena. baserria hartuko 
nuke errentan prezio onean. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 669-17 09 51.

elorrio. bikote euskalduna 
alokairuko etxe bila. biok lanean. 
deitu edo idatzi. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 653-72 
81 87.

elorrio. pisu jantzi baten bila 
nabil alokatzeko Elorrion. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 94-658 21 91.

 
105. etxeak osatu

bergara edo inguruan, logela 
bat ahartu nahi nuke errentan. 
kontratuarekin. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 697 62 
59 57 

bergara. Logela ematen da 
errentan bolun. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 670-85 
86 68.

Durango. Logela handi bat 
komun pribatuarekin alokagai 
ibaizabal auzunean. Etxe erosoa 
eta berria. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 652-86 57 
80.

 2. garaJeak

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

bergara. garaje itxia salgai 
Aranerrekan. Tarteko solairure-
kin. deitu 629-79 97 30 edo 
671-14 99 63 zenbakietara.

elorrio. garaje itxia saltzen dut 
Elorrio erdialdean. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 660-45 
87 56.

203. errentan eMan
elorrio. garaje itxia alokagai 
Elorrion, kotxe bat eta trasteak 
sartzeko tokiarekin. Nizeto urki-
zu kalean dago. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 660-45 
87 56.

 

3. lokalak

303. errentan eMan
ondarroa. Ondarroako ibaion-
do 3 kalean 123m2-ko lokal bat 
alokatzen da. beti denda bezala 
alokatuta egon den lokala da. 
jende asko ibiltzen da bertatik. 
4 eskaparate eta bi sarrera ditu, 
bi fatxadetatik bana. Egoera 
onean dago. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 635-70 34 
24 edo idatzi mezu bat ispes@
hotmail.com helbidera.

4. lana

401. eskaintzak
arrasate.Emakumea behar da 
umea zaintzeko eta etxekolanak 
egiteko. 695 70 35 25

402. eskaerak
aretxabaleta. Esperientzia-
d u n  e m a k u m e a  a d i n e ko a k 
zaintzeko gertu; egunez zein 
gauez. 943-53 33 92.

arrasate edo aretxabaleta. 
Emakumea, eskarmentuduna, 
nagusi zein umeak zaintzeko 
edo atari eta enpresak garbitze-
ko gertu. deitu 685 21 24 89, 
662 57 53 46 telefono zenba-
kira.

arrasate edo aretxabaleta. 
Neska euskalduna, tabernan lan 
egiteko prest. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 637 85 
88 27

arrasate edo bergara. Nes-
ka euskalduna prest tabernetan 
edo umeak zaintzen lan egiteko. 
Harremanetarako, deitu zenba-
ki honetara: (Samira) 618-90 
23 66.

arrasate. Esperientziadun 
neska errumaniarrak etxe zein 
atariko garbiketak egingo lituz-
ke. plantxa egiteko ere bai. 
Arduratsua naiz. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 634-80 
49 91.

arrasate. bertako emakume 
euskalduna, 52 urtekoa, lane-
rako prest. Nagusiak zaintzen 
aritua naiz. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 943-79 60 
89.

arrasate, Aretxabaleta edo 
Eskoriatzan. Neska gertu ile
-apaintzaile laguntzaile jardu-

teko edo garbiketalanetarako. 
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 685-21 24 89 / 662
-57 53 46.

arrasate. Emakume euskal-
d u n a  g e r t u  z a p a t u e t a n , 
09:00etatik 11:00etara; plan-
t x a  e d o  b e s t e l a k o  e t x e k o 
lanakegiteko. 699-54 17 27.

arrasate. Hemengo neska 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
egin, atariak garbitu edo edozein 
lanerako prest, orduka ere bai. 
659-55 27 16.

azpeitia. Helduak zaintzeko 
prest. Etxeko lanak egiteko 
prest. umeak zaintzeko ere 
prest. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 695-74 88 35.

 bergara. magisteritza ikasten 
ari den neska euskalduna eskain-
tzen da uztailean umeak zaintze-
ko. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 615-76 29 25

bergara. Neska bergararra 
gertu astelehenetik ostiralera 
nagusiak zaintzeko. Etxean 
bertan bizi izaten edo beste-
la.943-53 28 60.

bergara. Emakume eskarmen-
tuduna gertu etxeak garbitu edo 
adinekoak zaintzeko. 650-17 
74 87/ 943-76 48 26.

bergara. Neska gertu 08:00e-
tatik 10:00etara etxeko lanak 
egiteko. 656-73 45 11.

bergaran edo arrasaten 
Neska gaztea eta euskalduna 
naiz, eta aste barruan arratsal-
dez umeak zaintzeko prest nago. 
Haur hezkuntza ikasten nabil. 
umeekin esperientzia badaukat, 
eta autoa ere badaukat. Lane-
rako prest nago. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 626 19 
68 85

Debagoiena. Emakume ardu-
ratsua gertu ume eta nagusiak 
zaindu edo orduka garbiketak 
egiteko. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara. Finkora arra-
tsaldez edo gauez deitu, mese-
dez. deitu 943-71 53 74 edo 
695-73 87 95 zenbakietara.

Debagoiena. Eskarmentudun 
e m a k u m ea  g e r t u  p e r tso n a 
nagusiak zaintzeko. Titulua 
daukat.  interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 666-78 85 
27.

Debagoiena. Esperientzia 
daukat ostalaritzan eta baita 
etxeko lanak egiten, umeak 
zaintzen eta eskola partikularrak 
ematen. 615-72 72 86.

D e b a g o i e n a .  E d o z e l a k o 
garraio lanak egingo nituzke. 
Furgoneta daukat. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 628-51 
22 78.

Debagoiena. g izonez koa 
gertu edozelako lanetarako. 
680-75 14 88.

Debagoiena. gizona gertu 
edozain lan egiteko. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
654-24 13 27.

Debagoiena. Neska gertu 
garbiketa zein etxeko lana egite-
ko. Orduka edo etxean bertan bizi 
izaten. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 633-46 49 50.

Debagoiena. Neska gertu ume 
edo nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa lanetarako. Etxean 
bertan bizi izaten edo orduka. 
Erreferentzia onak ditut. bereha-
la lanean hasteko prest. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
638-93 11 48.

Debagoiena. Neska erruma-
niarra, arduratsua eta eskar-
mentuduna, nagusiak zaintze-
ko  g e r t u .  E t xe a n  b e r ta n  l o 
egiten edo bestela. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
671-87 44 47.

Debagoiena. Neska gertu ume 
edo nagusiak zaindu eta garbi-
keta lanetarako. Orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 606-40 99 37.

Debagoiena. Neska ardura-
tsua gertu ume zein nagusiak 
zaidu edo garbiketa lanetarako. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 681-27 99 54.

Debagoiena. Neska gertu 
ume, edadetu zein gaixoak 
zaintzeko. baita etxeak garbi-
tzeko ere. deitu 943-77 10 99 
edo 617-66 70 05 telefono 
zenbakira.

Debagoiena. Neska euskaldu-
na prest umeak zaintzeko goiz eta 
arratsaldez. Esperientzia daukat 
umeak zaintzen eta gizarte lana 
ikasi dut. garbiketa lanetarako 
prest. kotxea ere badaukat. inte-
resatuok deitu zenbaki honetara: 
688 64 19 25.

Debagoiena. Neska eskar-
mentuduna gertu etxean bertan 
bizi izaten nagusiak zaintzeko. 
Ana Luisa de los Santos. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 673-78 08 99.

Debagoiena. Neska gertu 
ume, edadetu zein gaixoak 
zaintzeko. baita etxeak garbi-
tzeko ere. deitu 943-77 10 99 
edo 617-66 70 05 zenbakira.

Debagoiena. Neska gertu 
a s te b u r u e ta n  e d o  g a u e ta n 
nagusiak zaintzeko. baita elkar-
te eta abarretan garbiketak 
egiteko ere. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 699-09 46 
26.

Debagoiena. psikologia ikas-
ten ari den neska gaztea ekai-
nean eta uztailean haurrak 
zaintzeko prest. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 666
-36 56 62.

Debagoiena. Sasi garbiketak 
egingo nituzke, debagoienean. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 658-73 79 02.

Debagoiena. Tabernetan lan 
e g i n g o  n u ke  s u ka l d a r i  e d o 
laguntzaile bezala. baita orduka 
ume zein nagusiak zaintzen edo 
garbiketa lanetan ere. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
619-92 40 86.

Debagoiena. umeak zaintze-
ko  p re s t .  2 0  u r te ko  n e s k a 
euskalduna umeak zaintzeko 
prest. Esperientziaduna. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 680-17 33 61.

Debagoiena. ume edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lane-
tan jardungo nuke. Orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 663-65 78 43.

Donostia. donostia eta gipuz-
koan ezkontzetarako dj-etan 
hoberenak. Aurreztu 150 euro 
aurretik egindako erreserbetan. 
dj pack eta musika zuzenean 
aukera. Sartu www.izeberg.com 
webgunean. informatu zaitez 
konpromisorik gabe699-36 58 
20 telefono zenbakian edo 
mezu bat idatzita info@izeberg.
com helbidera. 

Durango. Altzari-montatzaile 
autonomoa; mudantzak, altza-
r i a k  m u n ta t u /d es m u n ta t u , 
garraioak (porteak), etxe-alda-
ketak, ... Egiteko prest. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
618-61 49 77.

Durango. portalen edo etxeen 
g a r b i ke ta r a ko ,  u m e a k  e d o 
nagusiak zaintzeko lan bila. 
Aste bitartean eta aste burue-
tan. Externa edo interna. Espe-
ri entz i arek i n.  i nteresatu o k 
deitu zenbaki honetara: 628
-00 22 17.

Durango. pertsona nagusia 
edota umeak zaintzeko eta 
garbiketa lanetarako lan bila. 
Esperientzia eta erreferentzie-
kin. 697-12 64 38.

Durango. pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila. interna edo 
externa. Orduka edo gauez. 
Lanaldi erdia edo osoa. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
603-95 41 94.

Durango. pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila. interna edo 
externa. Orduka edo gauez. 
Lanaldi erdia edo osoa. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
662-53 27 39.

Durango. goizez umeak ikas-
tolara eramateko eta astean 
behin etxeko garbiketak egiteko 
pertsona behar da (euskalduna 
eta du ran go koa ho be).  E ta 
umeak gaixorik daudenean 
15:30arte haiekin geratzeko 
prest egotea beharrezkoa da. 
deitu telefonora interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 670-91 
96 93.

Durango. pertsona nagusiak 
zain gaixo daudenak zaintzeko 
prest nago. urteetako esperien-
tzia daukat. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 699-74 57 
23.

elorrio. magisteritzako ikasle 
euskalduna ekainean eta uztai-
lean lan egiteko prest: umeak 
zaintzen, klase partikularrak 
ematen edo dendari moduan. 
685-71 46 27.

garraioak. Edozelako garraio 
lanak egingo nituzke. Furgone-
ta daukat. deitu zenbaki hone-
tara: 628 51 22 78 

lan bila nabil. Esperientzia 
daukat ostalaritzan eta baita 
etxeko lanak egiten, umeak 
zaintzen eta eskola partikularrak 
ematen. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 615 72 72 
86.

lan egiteko prest.  Neska 
euskalduna prest umeak zain-
tzeko goiz  eta arratsaldez. 
Esperientzia daukat umeak 
zaintzen eta gizarte lana ikasi 
dut. garbiketa lanetarako prest. 
kotxea ere badaukat. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
688 64 19 25

zarautz. gizon euskalduna 
naiz,lan egiteko prest nago, 
edozein lanetarako. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
658-73 08 08.

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
alemaniera. Alemaniera esko-
lak jaso nahi nituzke udan, 
uztailean zein ekainean. intere-
sa duenak dei dezala zenbaki 
honetara: 626 96 06 38

bergara. 11 urteko bati euska-
ra eskola partikularrak emateko 
norbait behar da. deitu 692 51 
79 21 telefono zenbakira eta.  
Aliciarengatik galdetu..

bergaran  4.dbHko eskola 
partikularrak emango dizkidan 
norbait behar dut. Orain hasi eta 
uztailean zehar ere bai. 21:00e-
tatik aurrera deitu mesedez 943 
76 03 75 telefono zenbakira.

elgeta. batxilergoko bigarren 
mailako matematika eta ingele-
seko klaseak emango dizkidan 
norbait behar dut.deitu 617 24 
82 28  telefono zenbakira.

 
502. eMan

arrasate. Arrasateko irakaslea 
eskola partikularrak udan ema-
teko prest, 6-12 urte bitarteko 
umeak. Esperientzia handikoa. 
635 75 05 26

arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen ditut udan zehar. maila 
guztiak. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 688 64 12 
56

abadiño. Euskal filologiako 
ikaslea,uztaila eta abuztuan 
klase partikularrak emateko edo 
umeak zaintzeko prest. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
94-620 25 01.

bergara. ingeniaria, bergaran 
ekainetik aurrera arratsaldez 
klase partikularrak emateko 
prest, baita hurrengo ikasturtean 
zehar ere. LH-tik hasita batxiler-
gorarte. Esperientziaduna.685
-70 17 09.

bergara. Eskola partikularrak 
ematen dira. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 695-05 02 
20.

Debagoiena. itzulpengintza-
ko ikaslea ingeleseko nahiz 
beste ikasgaietarako errefortzu 
klaseak emateko prest. Ekainean, 
uztailean zein abuztuan. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
626-96 06 38.

Debagoiena. ingelesa. Eskola 
partikularrak ematen ditut. 
Ordutegi malgua. Esperientzia 
handia daukat. Taldeka nahiz 
banaka. 15 euroan ordua. bana-
ka. Eskoriatza, Arrasate edo 
inguruak. Alemaniera ere eskein-
tzen da. deitu konpromezurik 
gabe 635-12 87 82 edo 943-25 
05 79 zenbakietara.

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. Astearte eta 
asteazken goizetan, donostiako 
arrano beltza euskal tokian (ikatz 
kalea, 10) informazio gehiago-
rako idatzi mezu bat arranokoi-
kastaroak@gmail.com helbide-
ra elektronikora.

gitarra ikastaroa. gitarra 
eskolak, haurrentzat. udako 
ikastaroa eskaintzen da, 8 eta 
14 urte arteko haurrentzat. 
Solfeoa eta instrumentuaren 
hastapenak irakatsiko dira. 
musika hezkuntzandiplomatua, 
musikaria eta enpresa zientzia-
tan diplomaduna. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 645-72 
94 73.

 gitarra eskola partikularrak 
Durangon. gitarra eskola 
partikularrak ematan dira duran-
gon. Elektrikoa, akustikoa, rocka, 
bluesa, jazza, funka eta abar. 
Eskalak, akordeak, erritmoa, 
teknikak, inprobisazioa,irakur-
keta... gitarra jotzen ikasi nahi 
baldil baduzu deitu zenbaki 
honetara: 650-17 22 85.

lehen hezkuntzako ikasleei 
klae partikularrak. Lehen 
Hezkuntzako eta Hezkuntza 
bereziko irakasle titulatua naiz 
eta klase partikularrak emango 
nituzke lehen hezkuntzako 
ikasleei Adunan, Villabona, 
Andoainen, zizurkilen edo Astea-
sun. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 669-00 56 71.

7. aniMaliak

701. salDu
ahuntzak eta akerra salgai. 
bi ahuntz eta aker bat salgai. 
A z p i z u ri ak .  debag o i en ean . 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 695-73 67 61.

urte biko asto arra salgai. 
urte biko asto arra, etxean jaio 
eta hazitakoa saltzen dugu. 
Txipa jarrita du.  interesatuok 
deitu zenbaki honetara:  656 
77 29 94.

border Collie txakurku-
meak. border Collie arrazako 
txakurkumeak saltzen ditugu.  
interesatuok deitu zenbaki 
honetara:  647-41 93 63.

 
703. eMan

katakumeak oparitzen dira. 
katakumeak oparitzen ditugu! 
oso politak dira eta zuentzako 
izatea gustatuko litzaiguke! 
horietako bat nahi baduzu deitu: 
94-623 17 74 edo 661-12 62 
81 zenb akietara

katuak gasteiztik. katu 
abandonatuak kale gorritik atera, 
zaindu eta pertsona arduratsuei 
bakarrik ematen dizkiegu. bene-
tan maitagarriak eta ondo hezi-
tuak; bizitza eztituko dizute, duda 
barik. gasteizen gaude, baina 
beste lekuetara ere eramaten 
ditugu. gure jaduera ezagutzeko 
sartu www.esperanzafelina.com 
webgunean edo deitu 650-80 
76 72 telefonora.

txakurra ematen da opari. 
Txakurra ematen da opari deba-
goienean. Tamaina erdikoa. 
Laguntako eskaintzeko egokia. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 647 72 82 87

6. Motorra

601. salDu

autokarabana salgai. Hymer 
perfilada autokarabana salgai. 
4 plaza. motorea 2800jtd. Oso 
ondo zaindua. Extra guztiak ditu: 
tvc, antena parabolikoa, bizikle-
tak eramatekoa, moskiterak, 
dutxa,... beti garajean gordeta 
egon da. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 637-80 88 
01 (pilar)

ford focus 1.8 td familiarra 
salgai. kolore zuria, 90 zp, aire 
egokitua, airbag indibiduala zein 
lateralak eta AbS-a. 2001eko 
abenduan matrikulatua. meka-
nika bikaina. 4.000 euro. infor-
mazio gehiago: 609-56 75 37. 
deitu konpromiso barik! 

nissan navara. 4x4 ibilgailua 
salgai. Egoera onean. 2005e-
koa. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 636-93 46 95

renault Megane Classic 
salgai. 700-800 euro. 5 ate. 
Oso ondo zaindutadago. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
669-83 87 68

8. Denetarik

801. salDu

akazia taketak saltzen dira. 
Akazia taketak saltzen dira 
neurri guztietan. Eskuz eginda. 
Landa, mendi edo mahastien-
tzako. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 619 08 82 33

arrasateko gimnasio bate-
rako bi urteko bonoa salgai. 
Arrasateko gimnasio baterako 
bi urteko bonoa salgai  398 
eurotan. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 653-72 22 
54.

bizikletak garraiatzeko 
remolke profesionala sal-
gai.  8 bizikleta eramateko 
aukera, era seguru eta erosoan. 
remolke homologatua eta loka-
rri sistema profesionala. Errepi-
d e ko  ze i n  m e n d i  b i z i k l e ta k 
garraiatzeko aukera. informazio 
gehiago: 655-70 67 13    ile-
zaun@gmail.com.

basurde txorizoak salgai. 
bost euroan korda. deitu 17:00e-
tatik aurrera mesedez 646-09 
47 85 telefono zenbakira

egongelako altzariak salgai. 
Egongelako altzariak salgai: hiru 
eta bi pertsonarendako sofa 
bana eta telebista jartzeko 
altzaria. Logela, armaitu, bi gau
-mahai eta 1,35eko oheak osa-
tua. berriak dira. prezio interes-
garria. debagoienean. 637-00 
10 80 .

Ezindu fisikoentzako moto 
Scooter invacare solar/leo aulkia, 
motor itxurakoa, salgai. motor 
itxurakoa, salgai. urtebete du. 
Oso egoera onean dago. 1,22 x 
0,59 neurtzen du. 850 euroan. 
630-38 91 22

Jaunartzerako trajea. muti-
lendako marinel trajea ematen 
da errentan. Neurri handikoa, 
mutiko altuarendako modukoa. 
merke. debagoienean. 679-74 
00 61

Jangelako jasarlekuak. 
ikeako 4 gilbert jasarleku dira 
(erref.: 201.127.18). beltz kolo-
rekoak dira eta muntatuta daude. 
ia erabili gabe daude. prezio 
onean. 658 74 26 44,

Jangelako mahaia. ikeako 
b j u r s ta  m a h a i a  d a  ( e r re f. : 
301.162.64), 4-8 pertsonek 
jan dezakete bertan. beltz kolo-
rekoa da eta muntatuta dago. ia 
erabili gabe dago. prezio onean. 
658 74 26 44

Mendiko bizikleta. Orbea 
lanza mendi bizikleta paregabea 
salgai. Foc orkillarekin, diskodun 
frenoak, kalak... Oso bizikleta ona 
da eta ezin berriago dago. mere-
zi du ikusteak. beste behar 
ekonomiko batzuk ditudalako 
eta 3 aldiz erabili dudalako dau-
kat salgai. deitu eta ikusi kon-
promisorik gabe. Aukera ezin 
hobea. Argazkiak bidaltzeko 
aukera ere badago. mila esker. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 657-55 46 46

scooterrarentzat parabri-
sas pantalla. Scooter moto-
rrarentzat haizearentzako pan-
talla, bere torloju eta guzti. 50 
euro. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 686-89 77 32.

umeen karroa salgai. masi-
cosia, kapazoa eta aulkia. bebe-
car markakoa, ia berria, ondo 
zainduta. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 608-32 19 
01 (Vanesa)

umeentzako lau lo zaku 
salgai. umeentzako grobag 
markako lau lo-zaku salgai. 
maukarik ez daukate eta aurretik 
lotzen dira (txalekoak bezala). 
Handiak direnez, umeek lo eroso 
egiten dute. bakoitzaren salmen-
ta prezioa dendetan 50-55 euro, 
nik 100 eurotan saltzen ditut 
laurak. 692-71 85 00  

 802. erosi

bergara. Lursaila erosiko nuke 
bergara edo Oñatin. Errentan 
hartzeko ere aukera, baina nahia-
go dut erostea. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 669-17 
09 51.

negutegirako ate bila. 8,5 
metro zabaleran duen negutegi 
baterako aten bila nabil, alboak 
estaltzeko. Ordaintzeko prest 
nago. 635-73 84 75

805. trukatu

Moduloa. bañaresen kokatua, 
trukatuko nuke autokarabana 
bategatik. denetarik dauka; etxe 
txiki bat da.umeentzako toki 
aproposa.657 79 06 86. 

 
806. galDu

bergara. ume betaurrekoak 
galdu dira San martin ikastetxe 
inguruan. Arrosa kolorekoak dira.
galdu duenak dei dezala 653 74 
36 32  telefono zenbakira.

txakurraren korrea koloredu-
na ahaztu dut Arrasaten. Txaku-
rraren korrea koloreduna ahaztu 
dut Arrasateko monterron jau-
regi parean dauden bankuetan. 
Aurkitu duenak dei dezala mese-
dez. 609-55 62 10

 
807. aurkitu

giltzak. Aretxabaletako irala-
barri plazako garajeen sarrera 
alboko edukiontzien inguruan 
giltzak aurkitu dituzte. galdu 
zituenak udaletxean galdetu 
dezala.

baloi bat aurkitu dugu. unai 
Acostaren izena daukan baloi 
bat aurkitu dugu kalebarrian, 
durangon. 626-46 44 22.

giltza batzuk aurkitu ditut. 
giltza batzuk aurkitu ditut san-
tutegia baino apur bat beherago. 
bihotz formadun giltzatako bat 
dauka, gorria eta cuore hitza 
zuriz idatzita. interesatuok 
deitu: 617 815 422 telefono 
zenbakira.

 

808. bestelakoak

lursaila. Ortua egiteko lursail 
txikia hartuko genuke Aretxaba-
letan edo gertu. Errentan, lagata 
edo erosita. deitu zenbaki hone-
tara: 685 72 04 57 

9. harreManak

902. harreManak

Mutil atsegin bat neska 
atsegin baten bila. mutil 
atsegin bat naiz eta neska atse-
gin baten bila nabil,43 urte 
ditut,altua eta morenoa naiz. 
Amodiozko erlazio sendo baten 
bila nabil. Alaia naiz eta bidaia-
tzea gustatzen zait. Harrema-
netan jartzeko deitu telefono 
honetara: 609-48 11 24.

emakume lagun laztan-
txoaren billa. kaixo!hitzegi-
tea(euskeraz edota erderaz), 
musika, zine-antzerkia,ateraldi 
kulturalak, bizikleta, masajea, 
natura etabar gustoko dituen 
d o n os t i a ko  g i zo n  a tse g i n a 
antzeko emakume laztantxoa 
ezagutu nahiko luke. Nire eus-
kerazko maila ez da oso altua, 
gaztelaniaz hobeto moldatzen 
naiz. Hobe donosti ingurukoa 
izanda, baina irekita nago. Ezkon-
g a b e a  n a i z .  Te l e f o n o a 
616120310. 

Donostia alde zaharreko 
Joaldunak. zuk ere joaldun 
izan nahi duzu? Etorri  gure 
entsaioetara eta proba egin! Edo 
zure herriko jai edo ikuskizunetan 
gu han egotea nahi baduzu ere 
bai. aldezaharrekojoaldunak@
gmail.com

INMOBILIARIA

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

bergara
bar deportivo 

tabernan zerbitzaria 
behar da.

629 26 88 51
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1. etxebizitzak

101. salDu
abadiño. muntsaratzen etxea 
salgai. bi logela, bi komun, egon-
gela, sukaldea eskegitokiarekin, 
balkoia, garajea eta trastelekua. 
ia berria. Oso polita. Telefonoa: 
615-00 72 16.

aramaio. Etxe adosatua salgai. 
9 6  m 2 k o  l o r a t e g i a r e k i n .  
Lau logela eta hiru komun.  
bi autorendako garajearekin. 
deitu 635-70 18 81 telefono 
zenbakira.

arrasate. 57 m2ko etxebizitza 
salgai erdialdean. Eguzkitsua, 
berritua eta jantzia. prezio inte-
resgarria. 649-03 91 13.

arrasate. Eguzki dorrean 78 
m2ko etxebizitza salgai. Erabe-
rritua eta oso eguzkitsua, dena 
kanpoaldera begira. Hiru logela, 
bi komun, egongela eta sukaldea. 
Hiru igogailu eta gas naturala. 
20 me2ko garaje itxia auke-
ran.650-01 05 15.

arrasate. zigarrolan etxebizitza 
salgai. Hiru logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. Hiru terra-
za. Oso eguzkitsua eta dena 
kanpoaldera begira. jantzita 
utziko genuke. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 687 11 
08 92

bergara. bergarako martoko 
kalean etxebizitza salgai. 65 m2, 
berrituta eta eguzkitsua. bi 
logela, egongela, komuna, bi 
balkoi eta sukaldea. igogailua 
eta sotoa. prezia: 162.000 euro. 
625-70 84 55.

bergara. martzial Agirre kalean 
(espoloia) 105 m2ko etxebizitza 
salgai. Laugarren solairuan. 
Sukaldea, egongela, lau logela 
eta bi bainugela. 30 m2ko gara-
jea, bi autorendako, eta 11 m2ko 
ganbararekin. 608-15 45 25.

bergara. zubiaurre aldean 65 
m2ko etxebizitza salgai. Egoera 
onean. Aukera paregabea. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 608-23 13 47.

Durango. Atiko zoragarri bat 
dugu salgai durangoko alde 
zaharrean. Erabat berriztaturik 
dago, duela bi urte. Erabat jan-
tzita. gas instalazioa egin berri 
dugu. Oso argitsua da. deitu: 
659-42 58 90. aotxotorena@
yahoo.es .

elgeta.  24 metro koadroko 
borda salgai.  2.200 metro 
koadroko lursailekin. ura eta 
argia dauka. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 678 98 02 
04

itsasondo. Etxebizitza lursai-
larekin salgai. 92 m2ko etxebi-
zitza eta 111m2ko lursaila. 3 
logela, 2 komun, sukalde horni-
tua, egongela, tendedero, 2 
balkoi, eta ganbara. Toki lasai eta 
argitsua. 41.000.000 pta. 
deitu: 615-70 56 10 / 653-74 
94 66 telefono zenbakietara.

lakuntza. goitik behera erre-
formatutako herriko etxe batean 
dagoen apartamentu bat aloka-
tzen du. Logela bat, oso polit eta 
apaina.  interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 679-60 54 
64 (itziar Lopetegi).

oñati. kalebarria 54an, Etxa-
luzen, etxebizitza salgai. Sukal-
dea, trastelekua, bi balkoi, lau 
logela, bi komun, egongela edo 
jangela, ganbara, igogailua. 
garajea aukeran. prezio nego-
ziagarria. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 647-24 80 
02.

zornotza. Etxebizitza salgai 
Euban. 3 logela, egongela bat, 
sukaldea, 2 bainugela, ganbara 
eta berogailua. 345 m2-ko lur-
sailarekin. Aukera paregabea! 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 695-70 18 58.

 103. errentan eMan
arrasate. Etxebizitza ematen 
da errentan biteri kalean, grupo 
San juanen. Hiru logela, sukal-
dea, egongela eta komuna. 
deitu 943-79 56 26 / 605-43 
29 31 zenbakietara.

arrasate. Hiru ikaslerendako 
etxebizitza ematen da errentan 
San Andres auzoan. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 629-42 
26 54

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan bolun. Hiru logela. 
jantzia. 629-79 97 30 / 671-14 
99 63.

D o n os t i a .  A pa r ta m e n t u a 
ematen da errentan Ondarretan, 
uztailerako. bi logela eta bi 
komun. garajearekin. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
630 08 24 17

elorrio. Toki onean, Elorrio 
erdialdean 100 m2-ko pisua 
alokagai. 3 gela, ezkaratza, 
saloia, 2 komun, igogailua. 
Sartzeko prest. deitu: 605-72 
12 73 (arratsaldez).

torrevieja. Torreviejan bunga-
lowa alokatzen da. urbanizazio 
pribatuan, gune berdeak eta 
igerilekuak. 3 logela, egongela, 
sukaldea, solariuma,...  intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
615-77 96 22 (itxaso).

Vieux boucau (landak). 
Apartamentua alokatzen dut 
udan landetan, Vieux boucaun, 
boucanier urbanizazioan. igeri-
lekua, hondartza. Apartamen-
tuak denetik dauka, labadora, 
telebista, indukziozko sua, fri-
gorifiko handia... Leku bikaina. 
94 -673 27 69 - 656-75 95 
37joseba@erroteta.com.

oropesa del mar (Castello). 
marina dorren 4-6 pertsonen-
tzako apartamentu berria aloka-
gai. udan eta urte osoan zehar. 
Aste bat, hamabostaldia edo hile 
baterako. itsasora begira, hon-
dartzatik 150 metrotara. Egon-
gela, 2 logela, komuna, sukaldea, 
terraza handia. garajea. igerile-
k u  h a n d i a  e ta  u m e e n t z a ko 
txintxaunak. Leku lasaia. Ez dira 
animaliak onartzen. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 670-21 
49 24. marijo.

104. errentan hartu
arrasate. Logela bakarreko 
apartamentua hartuko nuke 
errentan. merke izan beharko 
luke.634-40 64 65.

bergara. Etxebizitza behar 
dugu errentan. bi, hiru edo loge-
la gehiagokoa. 943-53 36 72 / 
677-73 79 59.

Debagoiena. baserria hartuko 
nuke errentan prezio onean. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 669-17 09 51.

elorrio. bikote euskalduna 
alokairuko etxe bila. biok lanean. 
deitu edo idatzi. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 653-72 
81 87.

elorrio. pisu jantzi baten bila 
nabil alokatzeko Elorrion. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 94-658 21 91.

 
105. etxeak osatu

bergara edo inguruan, logela 
bat ahartu nahi nuke errentan. 
kontratuarekin. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 697 62 
59 57 

bergara. Logela ematen da 
errentan bolun. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 670-85 
86 68.

Durango. Logela handi bat 
komun pribatuarekin alokagai 
ibaizabal auzunean. Etxe erosoa 
eta berria. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 652-86 57 
80.

 2. garaJeak

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

bergara. garaje itxia salgai 
Aranerrekan. Tarteko solairure-
kin. deitu 629-79 97 30 edo 
671-14 99 63 zenbakietara.

elorrio. garaje itxia saltzen dut 
Elorrio erdialdean. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 660-45 
87 56.

203. errentan eMan
elorrio. garaje itxia alokagai 
Elorrion, kotxe bat eta trasteak 
sartzeko tokiarekin. Nizeto urki-
zu kalean dago. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 660-45 
87 56.

 

3. lokalak

303. errentan eMan
ondarroa. Ondarroako ibaion-
do 3 kalean 123m2-ko lokal bat 
alokatzen da. beti denda bezala 
alokatuta egon den lokala da. 
jende asko ibiltzen da bertatik. 
4 eskaparate eta bi sarrera ditu, 
bi fatxadetatik bana. Egoera 
onean dago. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 635-70 34 
24 edo idatzi mezu bat ispes@
hotmail.com helbidera.

4. lana

401. eskaintzak
arrasate.Emakumea behar da 
umea zaintzeko eta etxekolanak 
egiteko. 695 70 35 25

402. eskaerak
aretxabaleta. Esperientzia-
d u n  e m a k u m e a  a d i n e ko a k 
zaintzeko gertu; egunez zein 
gauez. 943-53 33 92.

arrasate edo aretxabaleta. 
Emakumea, eskarmentuduna, 
nagusi zein umeak zaintzeko 
edo atari eta enpresak garbitze-
ko gertu. deitu 685 21 24 89, 
662 57 53 46 telefono zenba-
kira.

arrasate edo aretxabaleta. 
Neska euskalduna, tabernan lan 
egiteko prest. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 637 85 
88 27

arrasate edo bergara. Nes-
ka euskalduna prest tabernetan 
edo umeak zaintzen lan egiteko. 
Harremanetarako, deitu zenba-
ki honetara: (Samira) 618-90 
23 66.

arrasate. Esperientziadun 
neska errumaniarrak etxe zein 
atariko garbiketak egingo lituz-
ke. plantxa egiteko ere bai. 
Arduratsua naiz. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 634-80 
49 91.

arrasate. bertako emakume 
euskalduna, 52 urtekoa, lane-
rako prest. Nagusiak zaintzen 
aritua naiz. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 943-79 60 
89.

arrasate, Aretxabaleta edo 
Eskoriatzan. Neska gertu ile
-apaintzaile laguntzaile jardu-

teko edo garbiketalanetarako. 
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 685-21 24 89 / 662
-57 53 46.

arrasate. Emakume euskal-
d u n a  g e r t u  z a p a t u e t a n , 
09:00etatik 11:00etara; plan-
t x a  e d o  b e s t e l a k o  e t x e k o 
lanakegiteko. 699-54 17 27.

arrasate. Hemengo neska 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
egin, atariak garbitu edo edozein 
lanerako prest, orduka ere bai. 
659-55 27 16.

azpeitia. Helduak zaintzeko 
prest. Etxeko lanak egiteko 
prest. umeak zaintzeko ere 
prest. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 695-74 88 35.

 bergara. magisteritza ikasten 
ari den neska euskalduna eskain-
tzen da uztailean umeak zaintze-
ko. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 615-76 29 25

bergara. Neska bergararra 
gertu astelehenetik ostiralera 
nagusiak zaintzeko. Etxean 
bertan bizi izaten edo beste-
la.943-53 28 60.

bergara. Emakume eskarmen-
tuduna gertu etxeak garbitu edo 
adinekoak zaintzeko. 650-17 
74 87/ 943-76 48 26.

bergara. Neska gertu 08:00e-
tatik 10:00etara etxeko lanak 
egiteko. 656-73 45 11.

bergaran edo arrasaten 
Neska gaztea eta euskalduna 
naiz, eta aste barruan arratsal-
dez umeak zaintzeko prest nago. 
Haur hezkuntza ikasten nabil. 
umeekin esperientzia badaukat, 
eta autoa ere badaukat. Lane-
rako prest nago. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 626 19 
68 85

Debagoiena. Emakume ardu-
ratsua gertu ume eta nagusiak 
zaindu edo orduka garbiketak 
egiteko. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara. Finkora arra-
tsaldez edo gauez deitu, mese-
dez. deitu 943-71 53 74 edo 
695-73 87 95 zenbakietara.

Debagoiena. Eskarmentudun 
e m a k u m ea  g e r t u  p e r tso n a 
nagusiak zaintzeko. Titulua 
d a uka t.  i n teresa tuok deitu 
zenbaki honetara: 666-78 85 
27.

Debagoiena. Esperientzia 
daukat ostalaritzan eta baita 
etxeko lanak egiten, umeak 
zaintzen eta eskola partikularrak 
ematen. 615-72 72 86.

D e b a g o i e n a .  E d o z e l a k o 
garraio lanak egingo nituzke. 
Furgoneta daukat. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 628-51 
22 78.

Debagoiena. g i zo nez koa 
gertu edozelako lanetarako. 
680-75 14 88.

Debagoiena. gizona gertu 
edozain lan egiteko. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
654-24 13 27.

Debagoiena. Neska gertu 
garbiketa zein etxeko lana egite-
ko. Orduka edo etxean bertan bizi 
izaten. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 633-46 49 50.

Debagoiena. Neska gertu ume 
edo nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa lanetarako. Etxean 
bertan bizi izaten edo orduka. 
Erreferentzia onak ditut. bereha-
la lanean hasteko prest. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
638-93 11 48.

Debagoiena. Neska erruma-
niarra, arduratsua eta eskar-
mentuduna, nagusiak zaintze-
ko  g e r t u .  E t xe a n  b e r ta n  l o 
egiten edo bestela. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
671-87 44 47.

Debagoiena. Neska gertu ume 
edo nagusiak zaindu eta garbi-
keta lanetarako. Orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 606-40 99 37.

Debagoiena. Neska ardura-
tsua gertu ume zein nagusiak 
zaidu edo garbiketa lanetarako. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 681-27 99 54.

Debagoiena. Neska gertu 
ume, edadetu zein gaixoak 
zaintzeko. baita etxeak garbi-
tzeko ere. deitu 943-77 10 99 
edo 617-66 70 05 telefono 
zenbakira.

Debagoiena. Neska euskaldu-
na prest umeak zaintzeko goiz eta 
arratsaldez. Esperientzia daukat 
umeak zaintzen eta gizarte lana 
ikasi dut. garbiketa lanetarako 
prest. kotxea ere badaukat. inte-
resatuok deitu zenbaki honetara: 
688 64 19 25.

Debagoiena. Neska eskar-
mentuduna gertu etxean bertan 
bizi izaten nagusiak zaintzeko. 
Ana Luisa de los Santos. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 673-78 08 99.

Debagoiena. Neska gertu 
ume, edadetu zein gaixoak 
zaintzeko. baita etxeak garbi-
tzeko ere. deitu 943-77 10 99 
edo 617-66 70 05 zenbakira.

Debagoiena. Neska gertu 
a s te b u r u e ta n  e d o  g a u e ta n 
nagusiak zaintzeko. baita elkar-
te eta abarretan garbiketak 
egiteko ere. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 699-09 46 
26.

Debagoiena. psikologia ikas-
ten ari den neska gaztea ekai-
nean eta uztailean haurrak 
zaintzeko prest. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 666
-36 56 62.

Debagoiena. Sasi garbiketak 
egingo nituzke, debagoienean. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 658-73 79 02.

Debagoiena. Tabernetan lan 
e g i n g o  n u ke  s u ka l d a r i  e d o 
laguntzaile bezala. baita orduka 
ume zein nagusiak zaintzen edo 
garbiketa lanetan ere. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
619-92 40 86.

Debagoiena. umeak zaintze-
ko  p re s t .  2 0  u r te ko  n e s k a 
euskalduna umeak zaintzeko 
prest. Esperientziaduna. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 680-17 33 61.

Debagoiena. ume edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lane-
tan jardungo nuke. Orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 663-65 78 43.

Donostia. donostia eta gipuz-
koan ezkontzetarako dj-etan 
hoberenak. Aurreztu 150 euro 
aurretik egindako erreserbetan. 
dj pack eta musika zuzenean 
aukera. Sartu www.izeberg.com 
webgunean. informatu zaitez 
konpromisorik gabe699-36 58 
20 telefono zenbakian edo 
mezu bat idatzita info@izeberg.
com helbidera. 

Durango. Altzari-montatzaile 
autonomoa; mudantzak, altza-
r i a k  m u n ta t u /d es m u n ta t u , 
garraioak (porteak), etxe-alda-
ketak, ... Egiteko prest. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
618-61 49 77.

Durango. portalen edo etxeen 
g a r b i ke t a r a ko ,  u m e a k  e d o 
nagusiak zaintzeko lan bila. 
Aste bitartean eta aste burue-
tan. Externa edo interna. Espe-
ri entz i are k i n .  i n teresa t uo k 
deitu zenbaki honetara: 628
-00 22 17.

Durango. pertsona nagusia 
edota umeak zaintzeko eta 
garbiketa lanetarako lan bila. 
Esperientzia eta erreferentzie-
kin. 697-12 64 38.

Durango. pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila. interna edo 
externa. Orduka edo gauez. 
Lanaldi erdia edo osoa. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
603-95 41 94.

Durango. pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila. interna edo 
externa. Orduka edo gauez. 
Lanaldi erdia edo osoa. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
662-53 27 39.

Durango. goizez umeak ikas-
tolara eramateko eta astean 
behin etxeko garbiketak egiteko 
pertsona behar da (euskalduna 
eta du ran go koa ho be).  Eta 
umeak gaixorik daudenean 
15:30arte haiekin geratzeko 
prest egotea beharrezkoa da. 
deitu telefonora interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 670-91 
96 93.

Durango. pertsona nagusiak 
zain gaixo daudenak zaintzeko 
prest nago. urteetako esperien-
tzia daukat. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 699-74 57 
23.

elorrio. magisteritzako ikasle 
euskalduna ekainean eta uztai-
lean lan egiteko prest: umeak 
zaintzen, klase partikularrak 
ematen edo dendari moduan. 
685-71 46 27.

garraioak. Edozelako garraio 
lanak egingo nituzke. Furgone-
ta daukat. deitu zenbaki hone-
tara: 628 51 22 78 

lan bila nabil. Esperientzia 
daukat ostalaritzan eta baita 
etxeko lanak egiten, umeak 
zaintzen eta eskola partikularrak 
ematen. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 615 72 72 
86.

lan egiteko prest.  Neska 
euskalduna prest umeak zain-
tzeko goiz eta arratsaldez. 
Esperientzia daukat umeak 
zaintzen eta gizarte lana ikasi 
dut. garbiketa lanetarako prest. 
kotxea ere badaukat. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
688 64 19 25

zarautz. gizon euskalduna 
naiz,lan egiteko prest nago, 
edozein lanetarako. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
658-73 08 08.

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
alemaniera. Alemaniera esko-
lak jaso nahi nituzke udan, 
uztailean zein ekainean. intere-
sa duenak dei dezala zenbaki 
honetara: 626 96 06 38

bergara. 11 urteko bati euska-
ra eskola partikularrak emateko 
norbait behar da. deitu 692 51 
79 21 telefono zenbakira eta.  
Aliciarengatik galdetu..

bergaran  4.dbHko eskola 
partikularrak emango dizkidan 
norbait behar dut. Orain hasi eta 
uztailean zehar ere bai. 21:00e-
tatik aurrera deitu mesedez 943 
76 03 75 telefono zenbakira.

elgeta. batxilergoko bigarren 
mailako matematika eta ingele-
seko klaseak emango dizkidan 
norbait behar dut.deitu 617 24 
82 28  telefono zenbakira.

 
502. eMan

arrasate. Arrasateko irakaslea 
eskola partikularrak udan ema-
teko prest, 6-12 urte bitarteko 
umeak. Esperientzia handikoa. 
635 75 05 26

arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen ditut udan zehar. maila 
guztiak. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 688 64 12 
56

abadiño. Euskal filologiako 
ikaslea,uztaila eta abuztuan 
klase partikularrak emateko edo 
umeak zaintzeko prest. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
94-620 25 01.

bergara. ingeniaria, bergaran 
ekainetik aurrera arratsaldez 
klase partikularrak emateko 
prest, baita hurrengo ikasturtean 
zehar ere. LH-tik hasita batxiler-
gorarte. Esperientziaduna.685
-70 17 09.

bergara. Eskola partikularrak 
ematen dira. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 695-05 02 
20.

Debagoiena. itzulpengintza-
ko ikaslea ingeleseko nahiz 
beste ikasgaietarako errefortzu 
klaseak emateko prest. Ekainean, 
uztailean zein abuztuan. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
626-96 06 38.

Debagoiena. ingelesa. Eskola 
partikularrak ematen ditut. 
Ordutegi malgua. Esperientzia 
handia daukat. Taldeka nahiz 
banaka. 15 euroan ordua. bana-
ka. Eskoriatza, Arrasate edo 
inguruak. Alemaniera ere eskein-
tzen da. deitu konpromezurik 
gabe 635-12 87 82 edo 943-25 
05 79 zenbakietara.

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. Astearte eta 
asteazken goizetan, donostiako 
arrano beltza euskal tokian (ikatz 
kalea, 10) informazio gehiago-
rako idatzi mezu bat arranokoi-
kastaroak@gmail.com helbide-
ra elektronikora.

gitarra ikastaroa. gitarra 
eskolak, haurrentzat. udako 
ikastaroa eskaintzen da, 8 eta 
14 urte arteko haurrentzat. 
Solfeoa eta instrumentuaren 
hastapenak irakatsiko dira. 
musika hezkuntzandiplomatua, 
musikaria eta enpresa zientzia-
tan diplomaduna. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 645-72 
94 73.

 gitarra eskola partikularrak 
Durangon. gitarra eskola 
partikularrak ematan dira duran-
gon. Elektrikoa, akustikoa, rocka, 
bluesa, jazza, funka eta abar. 
Eskalak, akordeak, erritmoa, 
teknikak, inprobisazioa,irakur-
keta... gitarra jotzen ikasi nahi 
baldil baduzu deitu zenbaki 
honetara: 650-17 22 85.

lehen hezkuntzako ikasleei 
klae partikularrak. Lehen 
Hezkuntzako eta Hezkuntza 
bereziko irakasle titulatua naiz 
eta klase partikularrak emango 
nituzke l ehen hezk untzako 
ikasleei Adunan, Villabona, 
Andoainen, zizurkilen edo Astea-
sun. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 669-00 56 71.

7. aniMaliak

701. salDu
ahuntzak eta akerra salgai. 
bi ahuntz eta aker bat salgai. 
Az p i z u ri a k .  de bago i e n ean . 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 695-73 67 61.

urte biko asto arra salgai. 
urte biko asto arra, etxean jaio 
eta hazitakoa saltzen dugu. 
Txipa jarrita du.  interesatuok 
deitu zenbaki honetara:  656 
77 29 94.

border Collie txakurku-
meak. border Collie arrazako 
txakurkumeak saltzen ditugu.  
interesatuok deitu zenbaki 
honetara:  647-41 93 63.

 
703. eMan

katakumeak oparitzen dira. 
katakumeak oparitzen ditugu! 
oso politak dira eta zuentzako 
izatea gustatuko litzaiguke! 
horietako bat nahi baduzu deitu: 
94-623 17 74 edo 661-12 62 
81 zenb akietara

katuak gasteiztik. katu 
abandonatuak kale gorritik atera, 
zaindu eta pertsona arduratsuei 
bakarrik ematen dizkiegu. bene-
tan maitagarriak eta ondo hezi-
tuak; bizitza eztituko dizute, duda 
barik. gasteizen gaude, baina 
beste lekuetara ere eramaten 
ditugu. gure jaduera ezagutzeko 
sartu www.esperanzafelina.com 
webgunean edo deitu 650-80 
76 72 telefonora.

txakurra ematen da opari. 
Txakurra ematen da opari deba-
goienean. Tamaina erdikoa. 
Laguntako eskaintzeko egokia. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 647 72 82 87

6. Motorra

601. salDu

autokarabana salgai. Hymer 
perfilada autokarabana salgai. 
4 plaza. motorea 2800jtd. Oso 
ondo zaindua. Extra guztiak ditu: 
tvc, antena parabolikoa, bizikle-
tak eramatekoa, moskiterak, 
dutxa,... beti garajean gordeta 
egon da. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 637-80 88 
01 (pilar)

ford focus 1.8 td familiarra 
salgai. kolore zuria, 90 zp, aire 
egokitua, airbag indibiduala zein 
lateralak eta AbS-a. 2001eko 
abenduan matrikulatua. meka-
nika bikaina. 4.000 euro. infor-
mazio gehiago: 609-56 75 37. 
deitu konpromiso barik! 

nissan navara. 4x4 ibilgailua 
salgai. Egoera onean. 2005e-
koa. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 636-93 46 95

renault Megane Classic 
salgai. 700-800 euro. 5 ate. 
Oso ondo zaindutadago. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
669-83 87 68

8. Denetarik

801. salDu

akazia taketak saltzen dira. 
Akazia taketak saltzen dira 
neurri guztietan. Eskuz eginda. 
Landa, mendi edo mahastien-
tzako. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 619 08 82 33

arrasateko gimnasio bate-
rako bi urteko bonoa salgai. 
Arrasateko gimnasio baterako 
bi urteko bonoa salgai  398 
eurotan. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 653-72 22 
54.

bizikletak garraiatzeko 
remolke profesionala sal-
gai.  8 bizikleta eramateko 
aukera, era seguru eta erosoan. 
remolke homologatua eta loka-
rri sistema profesionala. Errepi-
d e ko  ze i n  m e n d i  b i z i k l e ta k 
garraiatzeko aukera. informazio 
gehiago: 655-70 67 13    ile-
zaun@gmail.com.

basurde txorizoak salgai. 
bost euroan korda. deitu 17:00e-
tatik aurrera mesedez 646-09 
47 85 telefono zenbakira

egongelako altzariak salgai. 
Egongelako altzariak salgai: hiru 
eta bi pertsonarendako sofa 
bana eta telebista jartzeko 
altzaria. Logela, armaitu, bi gau
-mahai eta 1,35eko oheak osa-
tua. berriak dira. prezio interes-
garria. debagoienean. 637-00 
10 80 .

Ezindu fisikoentzako moto 
Scooter invacare solar/leo aulkia, 
motor itxurakoa, salgai. motor 
itxurakoa, salgai. urtebete du. 
Oso egoera onean dago. 1,22 x 
0,59 neurtzen du. 850 euroan. 
630-38 91 22

Jaunartzerako trajea. muti-
lendako marinel trajea ematen 
da errentan. Neurri handikoa, 
mutiko altuarendako modukoa. 
merke. debagoienean. 679-74 
00 61

Jangelako jasarlekuak. 
ikeako 4 gilbert jasarleku dira 
(erref.: 201.127.18). beltz kolo-
rekoak dira eta muntatuta daude. 
ia erabili gabe daude. prezio 
onean. 658 74 26 44,

Jangelako mahaia. ikeako 
b j u r s ta  m a h a i a  d a  ( e r re f. : 
301.162.64), 4-8 pertsonek 
jan dezakete bertan. beltz kolo-
rekoa da eta muntatuta dago. ia 
erabili gabe dago. prezio onean. 
658 74 26 44

Mendiko bizikleta. Orbea 
lanza mendi bizikleta paregabea 
salgai. Foc orkillarekin, diskodun 
frenoak, kalak... Oso bizikleta ona 
da eta ezin berriago dago. mere-
zi du ikusteak. beste behar 
ekonomiko batzuk ditudalako 
eta 3 aldiz erabili dudalako dau-
kat salgai. deitu eta ikusi kon-
promisorik gabe. Aukera ezin 
hobea. Argazkiak bidaltzeko 
aukera ere badago. mila esker. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 657-55 46 46

scooterrarentzat parabri-
sas pantalla. Scooter moto-
rrarentzat haizearentzako pan-
talla, bere torloju eta guzti. 50 
euro. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 686-89 77 32.

umeen karroa salgai. masi-
cosia, kapazoa eta aulkia. bebe-
car markakoa, ia berria, ondo 
zainduta. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 608-32 19 
01 (Vanesa)

umeentzako lau lo zaku 
salgai. umeentzako grobag 
markako lau lo-zaku salgai. 
maukarik ez daukate eta aurretik 
lotzen dira (txalekoak bezala). 
Handiak direnez, umeek lo eroso 
egiten dute. bakoitzaren salmen-
ta prezioa dendetan 50-55 euro, 
nik 100 eurotan saltzen ditut 
laurak. 692-71 85 00  

 802. erosi

bergara. Lursaila erosiko nuke 
bergara edo Oñatin. Errentan 
hartzeko ere aukera, baina nahia-
go dut erostea. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 669-17 
09 51.

negutegirako ate bila. 8,5 
metro zabaleran duen negutegi 
baterako aten bila nabil, alboak 
estaltzeko. Ordaintzeko prest 
nago. 635-73 84 75

805. trukatu

Moduloa. bañaresen kokatua, 
trukatuko nuke autokarabana 
bategatik. denetarik dauka; etxe 
txiki bat da.umeentzako toki 
aproposa.657 79 06 86. 

 
806. galDu

bergara. ume betaurrekoak 
galdu dira San martin ikastetxe 
inguruan. Arrosa kolorekoak dira.
galdu duenak dei dezala 653 74 
36 32  telefono zenbakira.

txakurraren korrea koloredu-
na ahaztu dut Arrasaten. Txaku-
rraren korrea koloreduna ahaztu 
dut Arrasateko monterron jau-
regi parean dauden bankuetan. 
Aurkitu duenak dei dezala mese-
dez. 609-55 62 10

 
807. aurkitu

giltzak. Aretxabaletako irala-
barri plazako garajeen sarrera 
alboko edukiontzien inguruan 
giltzak aurkitu dituzte. galdu 
zituenak udaletxean galdetu 
dezala.

baloi bat aurkitu dugu. unai 
Acostaren izena daukan baloi 
bat aurkitu dugu kalebarrian, 
durangon. 626-46 44 22.

giltza batzuk aurkitu ditut. 
giltza batzuk aurkitu ditut san-
tutegia baino apur bat beherago. 
bihotz formadun giltzatako bat 
dauka, gorria eta cuore hitza 
zuriz idatzita. interesatuok 
deitu: 617 815 422 telefono 
zenbakira.

 

808. bestelakoak

lursaila. Ortua egiteko lursail 
txikia hartuko genuke Aretxaba-
letan edo gertu. Errentan, lagata 
edo erosita. deitu zenbaki hone-
tara: 685 72 04 57 

9. harreManak

902. harreManak

Mutil atsegin bat neska 
atsegin baten bila. mutil 
atsegin bat naiz eta neska atse-
gin baten bila nabil,43 urte 
ditut,altua eta morenoa naiz. 
Amodiozko erlazio sendo baten 
bila nabil. Alaia naiz eta bidaia-
tzea gustatzen zait. Harrema-
netan jartzeko deitu telefono 
honetara: 609-48 11 24.

emakume lagun laztan-
txoaren billa. kaixo!hitzegi-
tea(euskeraz edota erderaz), 
musika, zine-antzerkia,ateraldi 
kulturalak, bizikleta, masajea, 
natura etabar gustoko dituen 
d o n os t i a ko  g i zo n  a tse g i n a 
antzeko emakume laztantxoa 
ezagutu nahiko luke. Nire eus-
kerazko maila ez da oso altua, 
gaztelaniaz hobeto moldatzen 
naiz. Hobe donosti ingurukoa 
izanda, baina irekita nago. Ezkon-
g a b e a  n a i z .  Te l e f o n o a 
616120310. 

Donostia alde zaharreko 
Joaldunak. zuk ere joaldun 
izan nahi duzu? Etorri  gure 
entsaioetara eta proba egin! Edo 
zure herriko jai edo ikuskizunetan 
gu han egotea nahi baduzu ere 
bai. aldezaharrekojoaldunak@
gmail.com

INMOBILIARIA

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

bergara
bar deportivo 

tabernan zerbitzaria 
behar da.

629 26 88 51
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J.b.  |  arrasate

Historian azkarren saldu den 
eskuko bideo-joko kontsola da 
iPhone-a eta, hala, Guinness 
mundu errekorra lortu du 
Applen smartphoneak. Gailu 
eramagarria telefonoa izateaz 
gain, PSP edota Nintendo DS-a 
bezala, eskuko kontsola moduan 
har  daiteke gailuaren erabil-
pena kontuan hartuz gero. 
Inkesta baten arabera, 63 milioi 
erabiltzailek jolasten dute iPho-
nearekin zerbitzuak eskaintzen 
dituen milaka jolasekin. Estatu 
Batuetan eta Europan egin dute 
inkesta hori eta erabiltzaile 
horiek guztiek, antza, denbora 

gehiago ematen dute telefonoa-
rekin jolasean, bestelako era-
bilpenetan baino. Hori gutxi 
balitz, egunero jolaserako 5 
milioi aplikazio jaisten dira 
Apple Storetik.

Jolaserako telefonoa 
Newzoo hedabide espezializa-
tuak ere azterketa egin du eta 
diotenez, bi joku eta erdi des-
kargatzen ditu erabiltzaile tipi-
koak hilean eta %88 doakoak 
izaten dira. Kontsola eramana-
garrien arteko joku salmenta 
osoaren %40, hain zuzen, Apple 
Storetik egiten da. iPaderako 
%10 besterik ez, momentuz.

azkarren saldutako 'kontsola 
eramangarria' da iPhonea, baita 
jokalari gehien dituena ere

Apple storeko irudi bat.  |   goiena

Aurtengo lehen hiruhilekoan 
%18 jausi da ordenagailuen 
salmenta. Jaitsiera nabarme-
na da hori mahaigaineko 
ordenagailu zein eramanga-
rrietan mendebaldeko Europa 
osoan eta ehunekoa handiago 
da kontsumo pribatuko datuei 
begiratuz gero %25eko jeitsie-
rarekin. Eremu profesionalean 
%8 egin dute behera salmen-
tek. Guztira, 14,71 milioi orde-
nagailu saldu dira 2011ko lehen 
lauhilekoan. Analistek kri-
siaren eragina aitatzen dute 
arrazoi nagusi moduan.

behera egin du 
ordenagailuen 
salmentak

Facebooketik aspalditik egi-
teko aukera egon den moduan, 
dagoeneko Tuentiko egoera 
eguneraketak ere Twitterrera 
zuzenean bideratzeko modua 
dago. Automatikoki egunera-
ketak bidaltzeko "Nire kontua" 
izeneko aukera konfigurazioa 
aldatu eta zuzenean publika-
tuko du hortik erabiltzailea-
ren twitterreko kontuan. 
Desaktibatzeko aukerari eman-
da ere zuzenean kenduko da 
zerbitzua eta lehenago zegoen 
egoerara itzuliko da Tuentiko 
kontua.

tuentiko eguneraketan 
twitterrera ere bidal twitterrera ere bidal t
daitezke aurerrantzean

J. b.  |  arrasate

Zenbait telefonok defektuz geo-
lokalizazioa aktibatuta dakarte-
la jakin zenean asaldura piztu 
zen erabiltzaileen artean horrek 
eragin ditzakeen pribatutasun 
eta segurtasun arriskuek larri-
tuta. Izan ere, zenbait zerbitzuk 
sistema operatzailearen enpre-
sari bidaltzen dizkie zuzenena 
datu horiek.

babeserako erakundeak 
Datuen Babeserako Europako 
erakundeek, baina dagoeneko 
diktamena zabaldu dute hori 
galaraziz eta erabiltzaileak berak 
eskuz aktibatu beharko ditu zer-
bitzuok nahitaez. Diktamen horren 
arabera, telefonoa saltzerakoan 
sistema eragileak defektuz desak-
tibatuta izan beharko du geolo-
kalizazioa eta enpresak datu 
horiek jaso behar baditu, erabil-
tzailearen onespenarekin egin 
behar duela modu "argi, oso eta 
ulergarri baten ohartarazita". 
Geolokalizazio sistema horien 
bitartez sistema eragilearen enpre-

sek (Applek edota Googlek, esate 
baterako) adibidez erabiltzailea 
zein ospital, merkataritza gune 
edota manifestaziotan aurkitzen 
den jakin dezakete eta haren 
ohitura zehatzen berri izan. 

gomendioak 
Galarazpen horrez gain, batzor-
deak gomendioa ere ematen du 
geolokalizazio sistema indarrean 
izanda ere tartean behin erabil-
tzaileari gogoraraztea aukera 
hori martxan dagoela eta bere 
datuak biltzen dabiltzala ikuste-
ko moduan dagoen ikono baten 
bitartez. Lan esparruari dagokio-
nez, zehaztapena egiten du dik-
tamen berriak esanez langileek 
sistema horiek erabiliz gero soi-
lik erabili ahal izango direla ongi 
justifikatutako helburuetarako. 
Azkenik datu horien bilketak epe 
baten barruan egin beharko dira 
eta hori ere jakinarazi. Estatua-
ren arabera sartuko da indarrean 
neurri hau baina Espainiako 
agentziak bat egin du diktame-
narekin bere osotasunean.

europan saltzen diren 
mugikorrek geolokalizazioa 
desaktibatu beharko dute
erabiltzailearen onespenarekin soilik aktibatu 
ahalko ditu sistema eragileak zerbitzu horiek

JON bEREzIbAR  |  arrasate

Interneten aitatako bat hizlari 
izan zen joan zen astean Bilbon, 
Web Summit izeneko mundu 
mailako topaketetan. Harena izan 
zen kongresuko berbaldi nagusia 
eta interneten askatasuna defen-
datu bazuen ere, doakotasuna 
zalantzan ipini zuen bi mila perts-
naren batu zituen hitzaldian. 

"Gobernuaren kontrolaz edo-
ta merkataritza legeez gain" bes-
telako muga bariko internet sarea 
defendatu zuen Berners-Leek. 
Internet askea bai baina ez doa-
koa, ze zientzialari britainiarrak 
uste du "eduki asko" dagoela 
sarean eta "horiengatik ordaintzea 
zentzuzko" deritzo, zehaztuz "aska-
tasunaz hitz egiten" duela baina 
"ez doakotasunaz". Harentzat 
Txinakoa moduko gobernuak 
"Interneten etsai" dira baina bai-
ta ere "arrazoi komertzialak dire-
la medio sarea oztopatu edota 
moteltzen" dutenak. Mugarik ez, 
beraz, eta sarbide unibertsala, 
ze harentzat "etorkizunean herrial-
de txiro eta aberatsen arteko 
arraildura ez dute soilik urak 
ala osasun zerbitzuek eragingo, 
baita Interneterako sarbideak 

ere". Etorkizunean Interneterako 
sarbidea giza-eskubide moduan 
ikusten du hark. Interneten zabal-
kundea oztopatzen, halere, "ez 
dago garapen teknikoa baizik eta 
politika, erregulazioetatik edota 
interes pribatuetatik etor daitez-
ken presioak". 

Datu publikoak herritarrentzat 
eskuragarri egitea ere defendatu 
zuen, Gobernuak agerikoago egin 
eta funtzionamendua hobetzeko. 
Harentzat "datuek balio handia-
goa hartzen dute Interneten" eta 
zabalkunde horretan erakundeak 
animatu zituen. 

Datuak bakarrik ez, analisi-
rako txostena ere herritarren 
eskura ipini behar dituzte bote-

re publikoek Berners-Leek azal-
du zuenez. Horren adibide moduan 
GPSaren zabalkundea bera ipini 
zuen zientzialariak, negozioeta-
rako sor daitezkeen aurkerak ere 
azpimarratuz.

askatasuna eta pribatutasuna 
Askatasuna eta datuen askatzea 
batetik eta bestetik, erabiltzaileen 
datuen pribatutasuna defendatu 
zituen azkenik hitzaldian Berners
-Leek. "Ez bakarrik erabiltzailea-
ren segurtasuna bermatzeko bizik 
eta errespetua ezinbestekoa dela-
ko sarea hazten jarrai dadin", 
argitu zuen. 

"interneten aita" 
Gaitzizen hori sarearen zabal-
kunde globalerako ezinbestekoak 
izan diren http protokoloaren, 
URL lokalizazioaren eta HTML 
hizkuntzaren sortzailea delako 
ematen zaio. Bi ideia horiek ezin-
bestekoak izan dira gaur egun 
darabilgun sarearen eraketarako. 
Gaur egun World Wide Web Con-
sortium delako erakunderaren 
buruetako bat da. Sareen sarearen 
segurtasuna eta egonkortasuna 
zaintzen da bertatik.

Webaren sortzaileak internet askea 
defendatu du baina ez doakoa
internet eta teknologiei buruzko mundu mailako kongresuan hitz egin du 
bilbon tim berners-lee zientzialariak, 'interneten aitak'

esanak

Datuek balio 
handiagoa 
hartzen dute 
Interneten" 

t i M  b e r n e r s - l e e   |   z i E N T z i A L A r i A

J.b.  |  arrasate

Frantziar literaturako klasi-
koak liburu digital bihurtuta 
eta irakurleen eskura ipini 
ditu Le Figaro egunkariak 
ekimen berritzaile eta entzu-
tetsu batekin eta Apple etxea-
rekin elkarlan estuan. 

Maupassant, Dumas edota 
Corneilleren lanak, besteak 
beste, doan deskargatzeko 
moduan ipini ditu Le Figaro 
egunkari frantziarrak. Lite-
raturako ezinbesteeko horie-
tako batzuk dira egunkariaren 
arabera eta deskarga digital 
moduan eskaintzen dituzte, 
doan, iTunesetik jaisteko 
moduan. iBibliothèque dauka iBibliothèque dauka iBibliothèque
izena aplikazioak eta iPhone, 
iPad eta iPod Touchetarako 
balio du. Guztira, 160 megatan 
110 liburu eskaintzen dira 
Balzac, Baudelaire, Diderot 
eta Marivauxenak, esaterako. 
Obra osoez gain, gehigarriak 
ere eskaintzen ditu aplikazioak 
testu iruzkinekin eta biogra-
fiekin. Obra ezagunenen 
kasuan gainera zatiak ere 
jasotzen dira audio formatuan 
pasarte ezagunenak errepro-
duzituta.

klasikoak doan 
deskargatzeko 
ipini ditu 
wle figarok

J.b.  |  arrasate

EITB Nahieran izeneko zer-
bitzua aurkeztu berri du EITB 
taldeak; webgune bat, internet 
bidez telebista ikusteko, emi-
sioen artxiboarekin. Eitb.tv
da helbidea. 

Ekainaren 14ean egingo 
dute aurkezpen ofizala eta 
orduan egongo dira eduki 
guztiak eskuragarri. Tele-
bistako programa guztiak 
batuko dira bertan, artxibo 
moduan eta baita ere tele-
bista zuzenean ikusi. EITB-
ren jabetzakoak diren filmak 
ere emango dituzte strea-
mingean eta doan.

Hortaz, Eitb.com-en bideo 
solteak emango dituzte eta 
Eitb.tv atarian programa osoak 
e g o n g o  d i r a  i k u s t e k o 
moduan.

Horrekin batera  iPhone 
eta Androiderako aplikazioak 
ere garatu dituzte eta horiek 
ere aurki deskargatu ahalko 
dira. Eitb.com atariak ere 
itxura laister berrituko du. 
Ekainean aurkeztuko dute 
atari berria eta umeei zuzen-
duriko atal berezia ere egon-
go da webgunean bertan.

euskal 
telebistako telebistako t
eduki guztiak 
sarean aurki
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ASTELEHENA, 23

hauteskundeek eman 
dutena jasoko dugu 
gertu-gertutik Maga-
zinea saioan. arritxu 
barruso izango da 
aurkezlea.

hauteskundeen 
biharamuna
19:45

13:05 marrazki bizidunak 

13:30 kantari 

14:05 berbetan 

14:45 berriak 

15:05 klik 

15:45 28.klip 

16:15 gipuzkoa kultura 

16:45 berriak 

17:15 Erreportajea 

17:45 bi tartean

18:15 ikusmira 

18:30 Leku txiki bat 

18:35 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 Harmailatik 

21:30 magazinea 

22:30 Harmailatik 

23:15 gipuzkoa kultura

mArTiTzENA, 24

goierr i  te lebistak 
ekoiztutako dekora-
zioari buruzko Bizite-
gia saioa estreinatuko 
dugu goiena telebis-
tan, martitzenean.

Dekorazioari 
buruzko saioa
20:45

13:15 marrazki bizidunak 

13:45 kantari 

14:20 Onein 

14:45 berriak

15:15Harmailatik 

16:00 ikusmira 

16:15 Hamaika.bit 

16:45 berriak 

17:15 Solasaldiak 

18:00 ikusten 

18:15 ikusmira 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 bizitegia 

21:15 magazinea 

22:15  Harmailatik 

23:00 magazinea

EguAzTENA, 25

monika belastegiren 
gidaritzapean, gaur-
kotasun kontuak izan-
go dituzte berbagai 
gonbidatuek Tertulia 
saioan.

gaurkotasun 
kontuak hizpide
19:45

13:15 marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:00 Harmailatik 

14:45 berriak 

15:15 Onein 

15:45 Hamaika.bit 

16:15 28.klip 

16:45 berriak 

17:15 bizitegia 

18:20 gipuzkoa kultura 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 Tertulia 

21:45 magazinea 

22:45Tertulia 

23:45 magazinea

EguENA, 26

artelekun dagoen Sis-
tematurgias tailerra 
ezagutzeko aukera 
izango dugu, besteak 
beste, aste honetako 
saioan.

'gipuzkoa 
kultura'
22:15

13:15 marrazki bizidunak 

13:45 kantari 

14:15 Onein 

14:45 berriak 

15:15 Hamaika.bit 

15:45 Tertulia 

16:45 berriak 

17:15 ur eta lur 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 Tertulia 

21:45bizitegia 

22:15 gipuzkoa kultura 

22:45 magazinea 

23:45 Solasaldiak

EgubAkOiTzA, 27

imuntzori egindako 
elkarrizketaz gozatu 
ahal izango dugu egu-
bakoitzean erlo tele-
bistak ekoitzitako 
saioan. 

imuntzori 
elkarrizketa
15:45

13:15 marrazki bizidunak 

13:45 kantari 

14:15 Onein 

14:45 berriak 

15:15 ur eta lur 

15:45 Leku txiki bat 

16:00 Hamaika.bit 

16:30 ikusmira 

16:45 berriak 

17:15 berbetan 

17:45 ipupomamua 

18:15 Leku txiki bat 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 gipuzkoa kultura 

21:15 magazinea 

22:15 bi tartean 

22:45 Tertulia 

23:45 bizitegiaw

ArrAsAte irrAtiAGOienA teLeBistA

O
rain dela gutxi arte, 
jende profesionala 
arduratu izan da tele-
bistako edukiez, bai-

na, aspaldi honetan protago-
nistak beste batzuk dira. Gu 
geu, alegia. Ikuslea.

Orain arte, publikoa lehia-
ketetan bakarrik ikusi dugu; 
egun, publikoaren bizitza ere 
ezagutzen hasi gara. Horren 
aitzindaria Cuatro telebista 
kateko Callejeros izan da. 
Bertatik, formatu bereko bes-
te saio batzuk agertu dira: 
Españoles en el mundo edota 
Objetivo Euskadi. Horrelako 
programek izandako arrakas-
taren ostean, kate guztiak 
antzeko formatuak egiten hasi 
dira: Quien vive ahí, Bares 
qué lugares, Callejeros viajeros, 
eta udarako formatuak ere 
bai: Ola ola saioa, adibidez. 

Saio horiek guztiek per-
tsona anonimoen bizitzan 
kuxkuxean ibiltzeko balio 
dute, atzerrian ditugun lagu-
nak ere bisitatzen ditugu 
etxetik mugitu gabe. 

Gizakia kuxkuxeroa da 
eta kuxkuxean ibiltzea ez 
da inoiz hain erraza izan. 
Horrelako saioekin jendea-
ren pribatutasuna murrizten 
ari da, baina, dirudienez, ez 
zaigu gehiegi axola. Gainon-
tzekoen bizitzan sartzen 
garen bitartean, gu gara 
protagonistak.

AINHOA
VItORIA

Ikuslea da 
protagonista

t e l e - b e g i

Atzoko hauteskunde egunaren 
ostean, Debagoieneko herrie-
tan hauteskundeek emandakoa 
jasoko dugu 107.7ko uhinetan; 
bereziki, Arrasaten gertatu-
takoa. Datuak jakin ostean 
izandako erreakzio eta balo-
razioak ere ekarriko ditugu 
gurera. Hori guztia eta gehia-
go, 10:30ean hasita.

hauteskundeen 
balorazioa jasoko dugu 
gaur, astelehena

Garagardo festa iristear da 
Arrasatera eta horren berri 
izango duzue guztiok Arrasa-
te Irratiko Igo autobusera! 
irratsaioan. Non izango den, 
ordutegia, zenbat garagardo 
dastatzeko aukera egongo 
den... denetarik entzun ahal 
izango dugu 107.7ko uhine-
tan. 

garagardo festaren 
xehetasunen berri 
arrasate irratian

Kooltur ostegunak egitasmoak 
antolatuta, aste honetan Kodi-
go Norteren musika izango 
da entzungai gaztetxean. Mon-
do Flurss haurrendako antzer-
kirako sarrerak ere badauz-
kagu irratian. Beraz, hartu 
parte zozketan: deitu 943 25 
05 05 telefonora edo idatzi 
irratia@goiena.com helbidera. 
Zorte on.

'kodigo norte' taldea 
entzuteko sarrerak 
ditugu zozketan

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

A.t.  |  arrasate

Hauteskunde egunaren biha-
ramunean, heldu da balora-
zioak egiteko garaia. 2011ko 
udal eta foru hauteskundeek 
bailaran emandakoa jasoko 
dugu gaur, astelehena, Goie-
na telebistako Magazinea 
saioan, 19:45ean. 

Atzo, domeka, zuzenean 
eskainitako saioaren ostean, 
gure bailarako bederatzi herrie-
tan alderdi politiko bakoitzak 
herritarren aldetik jaso duen 
babesa zein den gogoratuko 
dugu. Protagonisten lehenengo 
hitzak ere eskainiko dizkizue-
gu eta denetariko iritzi eta 
balorazioak jasoko ditugu, ondo-
ren horiek guztiak zuei hela-
razteko.

Beraz, hauteskundeen non-
dik norakoak gertu-gertutik 
jarraitzeko bidea izango duzue 
gurekin, orain arte bezala, 
Magazinea saioan, gaur, aste-
lehena.

hauteskundeen balorazioa 
gaur 'Magazinea' saioan
2011ko udal eta foru hauteskundeek 
debagoienean eman dutena berbagai

Arritxu Barrusok aurkeztuta.  |  i.t.

realari buruzko mahai-ingurua 
'harmailatik'-en
A.t.  |  arrasate

Zapatu gauean Anoetan hil edo 
biziko partidua jokatu ostean, 
Realari buruzko mahai-ingurua 
egingo dugu Harmailatik kirol 
saioan.

Talde txuri-urdinaren den-
boraldiko errepasoa egingo dute, 
besteak beste, gonbidatuek, 
Xabi Urtzelairen gidaritza-
pean.

ohorezko erregional maila
Futbolarekin jarraituta, Deba-
goieneko ohorezko erregional 
mailan dauden taldeen berri 
ere emango dugu. Asteburuan 
denboraldiko azken-aurreko 
partidua jokatu dute, eta, beraz, 
hurrengo asteburukoarekin 
denboraldia amaitutzat joko 
dute. Gertutik jarraituko ditu-
gu, bada, astelehenean, Aretxa-
baleta, Bergara, Arrasate eta 
Oñatiko taldeek asteburuan 
egindakoa.

bestelako kirolak
Futbolaz gain, bestelako kirolak 
ere izango ditugu berbagai Har-
mailatik-en. 

Asteburuan gure bailarako 
herrietan izan diren bestelako 
kirolen irudiak erakutsiko diz-
kizuegu, eta, horrez gain, horie-
tan gertatutakoaren berri  eman-
go dizuegu. Hori guztia aste-
lehenean, 20:45ean.

realeko jarraitzaileak.  |   Wordpress

AMAIA txINtxURREtA  |  donostia

Udal eta foru hauteskundeak 
pasatuta, ohiko programaziora 
itzuliko gara; hain zuzen ere, 
eguaztenetan Tertulia saioa eskai-
niko dugu.

Aste honetako Tertulia pro-
graman gaurkotasuneko gaiak 
jorratuko ditugu. Horretarako, 
beti bezala, Goiena telebistako 
platora hainbat gonbidatu eka-
rriko ditugu, eta aste honetan 
solasaldia gidatzen Monika Belas-
tegi izango dugu.

Puri-purian dauden gaien 
berri egingo dute berba; beraz, 
gure platora etortzen diren per-
tsonek eta nork bere iritzia ema-
teko aukera izango dute, beti 
bezala. Gogora ezazue eguazte-
nean izango dela Tertulia , 
20:45ean, Goiena telebistan.

tertulia saioekin 
itzuliko gara 
eguaztenean 
20:45ean
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BiLA-BiLA 7

bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.

HitZ GeZiDUnAk

sOLUZiOAk

hitz gezidunak

bila-bila 7

d e n b o r a- pas a

OñATi
hegoa larrea 
negeruela
maiatzaren 29an, 5 urte. 
zorionak zuri, zorionak 
beti... Txokolatezko bost 
patxo zuretzat, maitte 
zaitugun danon partetik. 
Ondo-ondo pasatu zure 
egunian.

ArrASATE
Maximo uribesalgo
maiatzaren 29an, 
urtebetetzea. zorionak, 
aita, aiteita!  Egun ona 
pasatu, gustora 
ospatukou danok-eta. 
Animo eta aurrera! patxo 
pila etxekuen partetik.

ArrASATE
iñigo arizmendiarrieta
maiatzaren 28an, 13 
urte. zorionak, mutikote! 
Egun zoragarri bat pasa 
dezazula lagunekin eta 
etxekoekin. Aita, ama eta 
Aritzen partetik.

 

ArrASATE
oihana Jausoro agirre
maiatzaren 28an, 35 
urte. zorionak, tia 
Oihana! mendiolan 
zelebraukou aurten zure 
egune. Auzoalanaren 
ostien sekuleko parranda 
botakou. patxo bat zure 
iloben partetik, Olatz, 
Nelson, paulo, danel, 
Xabat eta Nora.

ArETXAbALETA
alaitz beltran de 
heredia altube
maiatzaren 28an, 12 
urte. zorionak, polit hori! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna eta halaxe jarraitu 
aurrera.

 

OñATi
artiom erostarbe 
igartua
maiatzaren 26an, 4 urte. 
zorionak, txiki! danon 
partetik, muxu handi bat 
eta oso ondo pasatu zure 
egunean, xinpatiko!

 

OñATi
izar isasti azkoitia
maiatzaren 25ean, 2 
urte. zorionak, prexioxa! 
Akordau orduko bete 
dittuzu 2 urtetxo. 
Txokolatezko patxo pilia 
etxeko danon partetik 
bereziki aitatxo eta 
amatxoren partetik. 
Egun ederra pasa 
ezazula. muxuak!

bErgArA
ander oregi alberdi
maiatzaren 25ean, 4 
urte. zorionak, 
txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunian eta patxo 
handi-handi bat maddi, 
aitatxo eta amatxoren 
partetik.

OñATi
garazi zabaleta 
kortazar
maiatzaren 25ean, 4 
urte. zorionak, 
sorgintxo! Egun polita 
pasa dezazula eta 
txokolatezko muxu pila 
etxeko danon, eta 
bereziki, ioritzen 
partetik.

OñATi
aitor lasagabaster
maiatzaren 22an, 12 
urte. zorionak eta patxo 
handi bat amatxo, 
aitatxo eta amamaren 
partetik.

 
 

ArETXAbALETA
xabier Perez 
gaztañaga
maiatzaren 22an, 8 
urte. zorionak, Xabi! 
Ondo pasatu zure eguna! 
muxu handi bat aitatxo, 
amatxo eta ikerren 
partetik.

OñATi
irati Mendizabal 
altzelai
maiatzaren 22an, 3 urte. 
zorionak zuri, zorionak 
beti... maite zaitugu! 
patxo handi bat aitatxo, 
amatxo, maialen eta 
familia guztiaren 
partetik!

bErgArA
idoia Martinez altube
maiatzaren 21ean, 6 
urte. zorionak, idoia! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna, 
makarroizko muxuak 
etxeko guztien partetik.

 

ArETXAbALETA
luken okarantza
maiatzaren 21ean, 3 
urte. zorionak, Luken, 
zure familia guztiaren 
partetik. Ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunian. maite zaitugu!

 

OñATi
liher errasti urrate
maiatzaren 21ean, 2 
urte. zorionak, prexioxo 
eta urte askotarako! 
Ondo-ondo pasatu zure 
bigarren urtebetetze 
eguna zapatuan 
ospatukun bazkaixan. 
Txokomarrubizko mila 
muxu etxeko danon 
partetik.

ANTzuOLA
nora rodriguez 
larrañaga
maiatzaren 20an, 6 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, Nora, 
printxexi! 6 urte eta 
6.000 muxu! Etxekoak.

OñATi
nora Madina zubia
maiatzaren 20an, 
urtebete. zorionak, 
pitusa. patxo 
handi-handi bat etxeko 
danan partetik.

 
 

ArrASATE
itziar, fatima eta fede
 maiatzaren 19an urteak betetzen dituzte itziarrek, 
Fatimak eta Fedek.
Egun ederra plazako lagunekin pintxo-potean 
ospatzeko. zorionak eta urte askotarako hiruroi!

ArrASATE
ander gonzalo Maria
maiatzaren 19an, 2 urte. 
zorionak, maitia! Oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetzean. Etxekoen 
partetik.

ArrASATE
araitz etxabe 
zubizarreta
maiatzaren 19an, 27 
urte. Egun polita pasa 
dezazula zure 
urtebetetze egunean, 
etxekoen partetik.

bErgArA
Maialen Jauregi 
elorza
maiatzaren 25ean, 
urtebete. zorionak 
sorgintxo, etxekoen, 
Aneren eta laguntxoen 
partetik. pa, pa eta pa.

ArETXAbALETA
alaitz urzelai
maiatzaren 18an, 5 urte. 
zorionak, printzesa. 
muxu handi bat eta mila 
zorion etxekoen partetik. 
patxoak.

 

ArAmAiO
Maren Vazquez irizar
maiatzaren 18an, 8 urte. 
zorionak, marisorgin! ia 
zortzi urte! Ondo-ondo 
ospatu zure eguna.  
Laztan handi bat Eider, 
aitatxo eta amatxoren 
partetik! pa!

ArrASATE
Julene idigoras amado
maiatzaren 18an, 4 urte. zorionak, printzesa! 
Ondo-ondo pasatu zure urtebetetze egunean eta muxu 
handi bat Hodeien partetik.

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

ESkOriATzA
zuhaitz legorburu 
ezeiza
maiatzaren 21ean, 2 
urte. zorionak, 
txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetzean. patxo 
asko eta besarkada 
handia etxeko denon 
partetik. Amama, tio eta 
ilargi. mua!
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OñATi
asier zubiagirre 
ugarte
maiatzaren 20an, 7 urte. 
jaso ezazu gure familiaren 
izenean zorion agurrik 
beroena. urte askoan 
horrelaxe jarraitu dezazula, 
bihotz-bihotzez.

bErgArA
amaiur gallastegi 
agirrezabal
maiatzaren 19an, 3 urte. 
zorionak, txikitxo! muxu 
handi bat eta ondo 
pasatu zure egunean.

bErgArA
izaskun arrese
maiatzaren 17an, 27 
urte. zorionak, super tia! 
Ondo-ondo pasatu zure 
egunian eta muxu 
handi-handi bat familia 
guztiaren partetik.

 

ArrASATE
iurgi Duque
maiatzaren 17an, 25 urte. 
zorionak, txurri! Ondo pasatu 
zure egunian! Lan gutxi ein, 
argazkixak atera eta 
disfrutatu, 25 "tako" 
egunero ez diela itxen! danon 
partetik muxu handi bat!

ArrASATE
alida bennett del 
Campo
maiatzaren 16an, 2 urte. 
zorionak!

OñATi
iñaki barrena lete
maiatzaren 24an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun, 
dagoeneko bost urte. 
Ondo-ondo pasatu zure 
eguna eta txokolate 
goxoa prestatu joango 
gara jatera-eta.

OñATi
ekain Markuleta inza
maiatzaren 24an, 
urtebete. zorionak zure 
lehen urtebetetzean. 
patxo bat familixa danan 
partetik.

ArETXAbALETA
lur artolazabal 
Martinez
maiatzaren 24an, 3 urte. 
zorionak, printzesi! Hiru 
urte, ze handia! Oso 
ondo pasatu eta muxu 
handi-handi bat familia 
guztiaren partetik, 
maittia!

ANTzuOLA
naia aranguren 
gastañares
maiatzaren 24an, 6 urte. 
zorionak, Naia! Etxeko 
denon partetik, egun ona 
pasa dezazula. 6 urte 
jadanik!

 

ArETXAbALETA
Maddi iturricastillo 
elkoro
maiatzaren 24an, 4 urte. 
zorionak, printzesa, jada 
lau urte! Ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna eta patxo handi 
bat familia guztiaren eta, 
batez ere, peruren 
partetik.

OñATi
ioseba zabaleta 
igartua
maiatzaren 24an, 35 
urte. zorionak, iose! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna eta muxu potoloak 
etxekoen eta bereziki 
ioritz eta garaziren 
partetik. muxu!

OñATi
eñaut zubia fernandez
maiatzaren 23an, 8 urte. zorionak familia guztiaren 
partetik zure zortzigarren urtebetetzian, maittia.

ArETXAbALETA
rosi saorin Perez
maiatzaren 23an, 36 
urte. zorionak, tia rosi! 
Aurten, zure 
urtebetetzea hemen 
ospatuko duzu eta 
zurekin egongo gara. 
Asko maite zitugu. muxu 
asko. Ane eta maider.

ArETXAbALETA
aitzol gallastegi 
bengoa
maiatzaren 23an, 
urtebetetzea. zorionak, 
Aitzol! Ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egune eta muxu 
handi-handi bat familia 
danan partetik.

ArETXAbALETA
ander uribarren 
lasagabaster
maiatzaren 20an, 7 urte. 
zorionak zure 
urtebetetze egunean 
asko maite zaituzten 
familiakoen partetik.

 

ArETXAbALETA
amaiur kortabarria iturbe
maiatzaren 20an, urtebete. zorionak Amiur, jada urte 
bat. Ondo-ondo pasatu zure urtebetetze egune eta 
patxo bat malenen partetik.

ArETXAbALETA
enara zumarraga
maiatzaren 20an, 6 
urte. muxu handi bat, 
maitia, Oier, Eñaut, 
aitatxo eta amatxoren 
partetik.

 
 

ArrASATE
June ozaeta 
abarrategi
maiatzaren 20an, 8 
urte. zorionak, june! 
besarkada bat eta mila 
patxo danon partetik: 
danel, aitatxo, amatxo, 
amama, aitita, Azkua 
jentia, madril jentia... 
Egun zoragarria pasa 
dezazula, printzesa!

bErgArA
izar karasatorre 
basauri
maiatzaren 20an, 6 
urte. zorionak eta 
muxutxuak etxeko 
guztion partetik. 
Ondo-ondo pasatu!

 

OñATi
Jon zelaia
maiatzaren 20an, 
urtebete. zorionak, 
potxolo! Ondo-ondo 
pasatu zure lehenengo 
urtebetetze egunean. 
muxu handi bat 
familiakoen eta bereziki 
aitatxo, amatxo eta 
paularen partetik.

ArETXAbALETA
ekain Davila gonzalez
maiatzaren 20an, 
urtebete. zorionak! 
Aitatxo eta amatxoren 
partetik, eta egun oso 
ona pasatu. muxu bat.

ESkOriATzA
bidatz lasagabaster Pagalday
maiatzaren 18an, 34 urte. zorionak, amatxo! Oso 
ondo pasatu zure urtebetetze eguna. muxu bat. 
Aitatxo eta Enara.

ArrASATE
Joxan garzia zapiain
maiatzaren 18an, 36 
urte. zorionak, joxan! 
Ospatuko dugu etortzen 
zarenean, ezta? 
gesalibarko "gazte 
Asanblada"-ren partetik.

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

j a i ota koa k

Lazarraga 4  OÑATI 943 08 23 32

BABESLEA

Umeen paradisua

zorionak!

internet  
Sar zaitez goiena.net 
atariko zorion agurren 
tartean. Aukeratu 
herria eta bete datuak.
Posta 
mezu bat bidali 
zorionagurrak@
goiena.com helbidera, 
adieraziz: izen 
abizenak, herria eta 
nahi duzun testua.
ordezkaritzak
Etor zaitez gOiENAko 
ordezkaritza batera.

aroa oruesagasti aranburu 

abadiño 3,520kilo. maiatzaren 18a. 
gurasoak: leire eta enaitz. argazkian,  
aroa aita eta anaiarekin.

Joel Murillo Campos 

bergara 3,5 kilo. maiatzaren 17a. gura-
soak: erika eta javi. argazkian,  joel, 
aitona juan eta aita javirekin.

saioa gallastegi Visitacion 

bergara 3,610 kilo. maiatzaren 16a. 
gurasoak: maribi eta asier. argazkian,  
saioa amamarekin.

irati sudupe larrea 

antzuola 3,810kilo. maiatzaren 11. 
gurasoak: leire eta ales. argazkian,  
irati sehaskan lo

Jon alarcia ortiz 

arrasate 2,700kilo. maiatzaren 16a. 
gurasoak: m. Carmen eta oscar. argaz-
kian,  jon sehaskan.

ane alarcia ortiz 

arrasate 2,100kilo. maiatzaren 16a. 
gurasoak: m. Carmen eta oscar. argaz-
kian,  ane sehaskan.
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a s t e l e h e n e k o a

Hodeiak desagertzen joango 
dira eta tenperaturak gora 
egingo du.
euskalmet.net

Max. 25º

Min. 12º

e g u r a l d i a

ana urrutia ohituta gaude bakion bizi den 39 urteko bilbotarra isobara, borraska eta antizikloi artean 
ikustera; kamera aurrean ez badago, itsasoan aurkituko dugu, ziur aski, surf taulara igota.    |  txOMIN MADINA

"a"a" ldaketa klimatikoa badago; nik nabaritu dut itsasoan"

jon pozo

h a m a r r e koa

lehendakaria banintz

"Bizkartzainak, tratu txarretatik babesteko"
"Gauza pila bat datozkit burura, baina, bat esatekotan, 
bizkartzain guztiak jarriko nituzke emakume mehatxatuak 
babesten. nire ustez, gure gizartean dagoen arazo handi bat 
da: emakume asko daude beldurrarekin, eta horregatik ez 
dute salaketarik jartzen. "

1. Atzo eguzkia iragarri zenuen, Atzo eguzkia iragarri zenuen, 
eta gaur euria ari du. bronka asko ronka asko 
jasoko dituzu?
Bronka handiak ez, baina komen-
tarioak, seguru! Lanean, kalean... tarioak, seguru! Lanean, kalean... 
Jendeak badaki iragarpena dela, Jendeak badaki iragarpena dela, 
baina beti bilatzen da erruduna, baina beti bilatzen da erruduna, 
eta normalean, neu naiz!

2. Euskal Herrian dugun egural-
di aldakorrarekin, merezi du arris-
katzea?
Bai, merezi du, eta, gainera, ira-
garpena asko hobetu da. Ez gara 
aspertzen: datu gehiago bilatu, aspertzen: datu gehiago bilatu, 
gehiago zehaztu... Eskaria egon gehiago zehaztu... Eskaria egon 
badago; ikusleak zorrotzak dira, 
eta guk maila eman behar dugu.

3. Pertsiana igotzean, ze egu-
raldi aurkitzea gustatzen zaizu?
Hego-haizea, tenperatura 20 gra-
duren bueltan eta zeruak berdin duren bueltan eta zeruak berdin 
du. Garrantzitsuena da depresio 
sakona egotea, Bizkaiko Golkoan sakona egotea, Bizkaiko Golkoan 
olatu handiak egoteko!

4. Aldaketa klimatikoa: egia ala Aldaketa klimatikoa: egia ala 
gezurra?
Aldaketa badago, nik nabaritu dut: Aldaketa badago, nik nabaritu dut: 
hamar urtetan, itsasoaren tenpe-
ratura hiru gradu igo da neguan. ratura hiru gradu igo da neguan. 
Erosoena da ardura politikariei Erosoena da ardura politikariei 
botatzea, baina denok egin behar 
dugu zerbait gure etxetik hasita.

5. Eguraldia euskaraz emateko 
gogorik, asmorik, itxaropenik?
Bai, baina euskaldun berria naiz 
eta ikasten ari naiz oraindik. Egu-
nen baten ezinbestean egin behar 
bada, bai noski: hizkuntza horrela 
ikasi behar da, lotsa barik.

6. Eguraldia eta euskara eraku-
tsi dizkizu Andoni Aizpuruk. zer-
nolako maisua da?
Oso ona, eta pazientzia handikoa! 
Laguna eta maisua izan da: hama-
bi urte daramatzagu ondoan lanean, 
eta beti dago umore onarekin. 
Burugogorra da, baina ni ere bai!

7. buruz esaten omen duzu ira-
garpen osoa. Memoria lantzeko 
gomendiorik?
Amak esan dit txikitatik memoria 
handia dudala. ETBn teleprompter 
barik hasi nintzen naturalagoa 
izateko, irakurtzen ari bazara arra-
ro geratzen da. Ez da memoria, 
plazara irten eta mapak ikusita 
hitzaldia botatzea baizik.

8. Surfa, noiztik eta zergatik?
10 urte nituenetik. Beti ibili naiz 
itsasotik gertu eta nire bost nebak 
surflariak dira; beti gura nuen eurek 
egiten zutena egitea. Orain surfa 
ez da kirol soila, droga hutsa da.  

9. Eta nolakoa da marrazo artean 
surfeatzea?
Beldur handia ematen du. Aus-
tralia aldean egon ginenean era-
so mortala egon zen, eta kezka-
tuta geratzen zara. Baina auto-
kontrola egin behar da: ez 
pentsatu, uretara sartu eta, hori 
bai, uretan adi ibili.

10. bi alabak gustura egongo 
dira duten ama martxosoarekin...
Bai; martxosoa, gaztea... Baina 
ama izaten jarraitzen du, eta 
amak bronkak ere botatzen 
ditu!

Kazetari eta hedabide batzuen 
berri, adierazpen polemikoak 
egiten dituztenean bakarrik iza-
ten dugu; are gehiago, badirudi  
adierazpenon helburu bakarra 
dela eurei buruz berba egitea. 
Gauza bat behintzat ezin ukatu: 
imajinazio soberan dute.

"kanpamentuetan 
dauden pertsonek 
etarekin kontaktuak 
dituzte"

esradioC e s a r  V i D a l   |   k A z E TA r i A

a h o b e r o

bainua hartzen ere, 
nabigatzeko
Eskuak zikinak ditugula edo bai-
nua hartu eta Interneten ibili 
gura dugula? Tramankulu hau 
horretarako aproposa da. 
www.nopuedocreer.com

a i ,  e n e !

Hauteskundeetako emai-
tzak jakin baino egun 
batzuk lehenago idatzi 

dut zutabe hau. Hala ere, 
emaitzak emaitza, gaur berri-
ro astelehena da, egunak argi-
tu du, eta, atzoko arazoak 
gaur ere mahai gainean dau-
de, irtenbideren baten bila. 

Zerrenda luzea da. Azken 
egunetan plazetan batu diren 
haserretu edo suminduek 
gogorarazi dizkigute. Lan-
gabezia dela, lan baldintzak 
direla, etxebizitzen arazoa, 
gizarte laguntzen murrizke-
ta, desberdintasun sozialak... 
H a s e r r e  e z  e g o t e k o 
moduan!

Anti-sistema deitu diete 
batzuek. Eta orduan, gaur 
egungo sistemaren aldekoak 
zer dira? Nola definitu ditza-
kegu? 

Niri beste galdera bat 
bururatzen zait: ea egungo 
sistema honekin jarraitzerik 
baden. Norabidea zuzentzea-
rekin nahikoa den, edo etxea 
bota eta berriro behetik hasi 
behar ote dugun beste era 
bateko bizimodua eraiki-
tzen.   

Gaurtik aurrera, balizko 
itunez eta gobernu osaketez 
hitz egingo da. Baina gober-
nuek hartzen duten kolorea 
hartzen dutela, ez ote dago 
hausnarketa sakonago baten 
beharra gurean, eta harata-
go ere bai, munduan.

Gaur, berriro 
astelehena

b i h a r a m u n a

MARIA
AgIRRE




