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Txartela, beti aldean

Aitor Otxoa ingeniaritza ikasle 
arrasatearra Kalifornian izan da 
lanean bi hilabetez. Besteak bes-
te, Google, Apple eta Facebook 
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logiaren erreferentziazko toki 
den hartan lau proiektu berri-
tzailetan jardun du, Imagine ize-
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Aisialdirako instalazio asko dituzte Silicon Valleyko enpresek. Argazkian, Aitor Otxoaren taldea Standford-eko taldearen aurka, futbolean. 

aitor Otxoa arrasatearra pozik bueltatu da 
teknologia berriak sortzen diren bailaratik

lau proiektu berritzaile garatu ditu taldean,  
eta hango lan egiteko modua bereganatu du

"silicon Valleyn 
eman dudan 
denborak bizitza 
aldatu dit"

LEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Uztailean eta abuztuan bizitza alda-
tu dion bidaia baten joan zen Aitor 
Otxoa 22 urteko Ingeniaritza ikas-
le arrasatearra: munduko punta-
puntako teknologiak jaiotzen diren 
lekura, AEBetako Silicon Valley-ra 
joan zen, Kaliforniara; besteak 
beste, Google, Apple edo Facebook 
enpresak dauden tokira. Han bi 
hilabete eman ditu, "lanean, baina 
oso-oso gustura", eta oraingo astean 
berriz ere lanari ekingo dio bete-
betean. Horren aurretik, ordea, 
Goienari eta Arrasate Irratiari 
tartetxo bat egin die.

Imagine izeneko programa 
baten aukeratu zuten, Europako 
beste 11 ingeniari, ikasle eta enpre-
sako ordezkarirekin batera, tek-
nologia berrien bailara hartara 
joateko; eta imajina ezineko berri-
kuntzak eta esperientziak bizi eta 
ikusi izan ditu han.

Arropa eta ohe inteligenteak
Silicon Valleyn, Aitorrek eta bere 
taldeak lau proiektutan egin behar 
zuten lan. Izenak eurak ere dei-
garriak dira: arropa inteligentea, 
ohe inteligentea… 

Proiektu bat BMW etxearekin 
zen: etorkizunean zelan mugituko 
garen hirietan, autoz, oinez, garraio-
bide berrietan…–; Innovalley 
etxearekin, arropa inteligentea 
landu zuten; McCann-ekin, etor-
kizuneko publizitatea zelakoa izan 
daitekeen –norberarendako eros-
keta-laguntzailea izan dezakegu 
etorkizunean, eta berak egin die-
zaguke erosketa egokiena: "adibi-
dez, 15:00ak eta 17:00ak bitartean 
leku jakin batera hegaldia gura 
badugu, berak baldintza guztiak 
aztertu eta aukera onena erosten 
du", esaten du Otxoak; eta Cink 
markarekin etorkizunean arropa 
zelan erosiko dugun aztertu zuten, 
sare sozialen testuinguruan. 

Azkenean, ohe inteligentearen 
proiektua aurkeztu zuten, eta 
Aitorrek azaltzen digu zertan 
zetzan: "Dena neurtzen du: lo 
egiteko etapak; min hartuta bal-
din bagaude, gorputz-atal horri 
bero handiagoa ematen dio; musi-
ka ipintzen du; etxeko argiak 
kontrolatzen ditu; iratzartzeko, 
gustuko musika ipintzen du, edo 
hondartzako soinua; eta, iratzarri 
gura dugun ordu bitarte bat ema-
nez gero, adibidez 07:00ak eta 
07:30 artean, berak gorputzaren-
dako une egokienean iratzartzen 
zaitu. Umeen kasuan, amarekin 
konektatuta egon daiteke. Eta 
guztia telefono mugikorrarekin 
kontrola daiteke".

Boleibol zelaia
Ohe hori egiteko ideia izan zuten 
Silicon Valleyn bertan egiten 
duten bizimodua ikusita: "Jendea 

ez da arduratzen lotara joateko 
orduaz. 10 ordu, 12 ordu…egiten 
dute lan; gero, lauzpabost ordu 
lo egiten dute; gero beste bi lan…", 
esaten digu Aitor Otxoak. Euskal 
Herriko bizimoduarekiko beste 
alde bat: "Han, jendea ez du aste-
leheneko ajerik izaten, ez da lane-
ra penaz joaten, oso motibatuta 
baizik. Komentatzen zidaten 
hurrengo egunean lanera joango 
zirela, proiektu hau eta bestea 
aurrera ateratzera… Pozik joaten 
ziren". Bera ere, egunean 10-12 
ordu sartzera ohitu zen, baina 
"gustura" ibili zela esaten digu, 
eta orain ere berdin lan egiteko 
gertu dagoela.

Edozein modutan, filosofia 
horrek zerikusi handia dauka 
Silicon Valleyn enpresak zelakoak 
diren jakinda: "Enpresek insta-
lazio asko zituzten: Google-en, 
esaterako, zegoen igerilekua, bi 

gimnasio, hondartza bat, bolei-
bolean jokatzeko zelaia… Baze-
kitenez langileek ordu asko eman 
behar zituztela han, hori guztia 
eskaintzen zuten; eta langileei ez 
zitzaien axola han ordu asko ema-
tea". Aitorrek eta bere taldeak 

ere aisialdi aukera horiek apro-
betxatu zituzten: bizikletan ibi-
laldiak, partiduak, barbakoak…

Google, Apple, Adobe, Ebay, 
Facebook… Alor bereko hainbes-
te enpresa leku berean izanda, 
pentsatzekoa da dena isilpean 
izango dutela. Baina kontrakoa 
da: "Enpresek elkarrekin lan han-
dia egiten dute eta elkarri asko 
laguntzen diote. Euren pentsaera 
hau da: bi enpresak aurrera 
badoaz, bailara ere aurrera joan-
go dela, eta hobe dela gauza berriak 
etxean sortzea, kanpokoek sor 
ditzaten baino".

Hori bai, sendo egiten dute 
lan: "Presio handia dute, eta dena 
oso azkar doa; izan ere, aste batean 
teknologia aldatzen da". Bestetik, 
enpresek batera lan egin arren, 
"pikea dute, ea zein den onena".

Burmuinetik bizikletara
Teknologia berrien sorlekuan, 
jakina, teknologia haiek edonon 
daude: "Harrigarria da zelan dena 
Internet bidez eta poltsikoko tele-
fono bidez egiten duten; jende 
guztiak smartphone-a dauka. Eus-
kal Herrian ere erabiltzen ditugu, 
baina han jendea 24 orduz dago 
konektatuta eta edozer gauza egin 

Lantaldea, San Frantziskoko Golden Gate famatua atzean ikusten dela.

teknologia munduan oso sartuta egon 
arren, Otxoa ere "harrituta" geratu da 
Kalifornian ikusitakoarekin.
Ze animurekin bueltatu zara?
Pilak kargatuta etorri naiz, eta harri-
tuta, zer dagoen asmatuta eta han 
eguneroko gauzetarako zelan apli-
katzen duten ikusita.
Adibide bat emango diguzu?
Futbol amerikar partidu batera baldin 
bazoaz eta ondoan arazoak sortzen 
badira, mugikorretik testu-mezu bat 
edo e-mail bat bidal diezaiokezu poliziari, eta segituan 
agertzen da. han jende guztiak telefono mugikorrez 
eta Internetez egiten du dena, gero eta gehiago; pape-
ra-eta gero eta gutxiago erabiltzen dira. Guk ere ez 

genuen koaderno beharrik izaten 
gure lanean.
Zelan dago Debagoiena edo Eus-
kal Herria, Silicon Valleyrekin 
alderatuta?
hemen ere indar eta balio handia 
dago, eta gauzak ondo egiten ere 
badakigu. Baina han bere buruan 
sinisten dute, egin daitekeela sinis-
ten dute; hemen ezkorragoak gara.
Nola ikusten duzu etorkizuna?
han zerbait sortu eta hona ailegatu 
orduko hilabeteak pasatzen dira, bai-
na denbora kontua da; hango telefo-
no mugikor modeloak hemen merka-
tuan daudenak dira, aplikazioak dira 
desberdinak. nik uste dut hemendik 
hiru urtera denok izango dugula Inter-

net poltsikoko telefonoan; deiak eta mezuak doan 
izango dira eta Internet bakarrik ordainduko dugu. hala 
ere, ez nuke gurako hori muturrera joan dadin, pertsonen 
arteko harremana hotzagoa izango litzateke-eta.

leIre KOrtaBarrIa

"Hemen ere balio handia dago, baina 
ez dugu guregan hainbeste sinisten"

Aitor otxoA | InGenIarItza IKaslea
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Aisialdirako instalazio asko dituzte Silicon Valleyko enpresek. Argazkian, Aitor Otxoaren taldea Standford-eko taldearen aurka, futbolean. Aitor Otxoak beste 11 lagunekin osatzen zuen lantaldea.

Sausalito eta Tiburon herrietan bizikleta ibilaldia egin zuen Imagine talde osoak.   |   argazkiak: aitor otxoaArropa inteligentea probatzen. 

daiteke on-line: jatetxe txinatar 
baten bazkaria eskatu, erosketak 
egin, poliziari abisatu, sarrera 
batzuk erosi… denetik".

Asmakizun txundigarriak 
probatzeko aukera izan zuen Aito-
rrek: "Bizikleta bat probatu nuen; 
bere aldagailua burmuinaren 
energia elektrikoarekin kontro-
latzen da, kasko eta motxila bere-
zi batekin. Hemen, medikuntzan 
erabiltzen da teknologia; adibidez, 
esku protesikoa dutenen kasuan. 
Baina han, beste arlo batera era-
man dute", azaltzen du.

Jendea, inbertitzeko desiratzen
Euskal Herrian eta AEBetan talen-
tua baldin badago, galdera da 
zergatik hemen polikiago doazen 
aurrerapenak. Aitor Otxoak hau-
xe diosku: "Hemen, filtro gehiago 
pasatu behar dira; han, patenteak 
azkarrago egiten dira, jendea ger-
tu dago laguntzeko, eta bestalde, 
inbertitzeko joera handia dago, 
eta hori oso garrantzitsua da. 
Demagun enpresa bat ateratzen 
dela, sekulako booma dela eta 100 
milioi egiten dituela; bada, gober-
nuak 45 milioi eskatuko dizkio. 

Baina beste aukera bat emango 
dio: 45 milioi horiek arrisku-ka-
pitalean inbertitzea. Orduan, 
inbertitu egiten dute. Enpresa 
berri batek 100 bezero lortzen 
baditu, ziur gutxienez 30.000 euro 
lor ditzakeela". Otxoak esaten 
duenez, bere taldeak ere 30.000 
euro egitea lortu zuen bi astean, 
eta "hemen, hori oso zaila izango 
litzateke". 

Hala ere, Aitor Otxoak hemen-
go enpresak ere ondo ikusten 
ditu: "Pozgarria da bueltatzea eta 
ikustea hemen ere gaitasun han-

dia dagoela eta gauzak ondo egi-
ten direla". AEBetatik bueltatu 
eta gero, aste beteko atsedenaldia 
izan du, eta gero, buru-belarri 
sartuko da berriz ere lanean, zaz-
pi proiektutan sartuta. Aurten 
opor barik geratu da: "Hiru egun 
bakarrik izan nituen jai, eta San 
Diegora joan nintzen; beste guz-
tietan lan egin nuen". Baina mere-
zi izan du esperientziak.

Orain, bere helburua da "lanean 
beste ikuspuntu bat sartzea, eta 
orain guztiz gertu nago 10 ordu, 
12 ordu edo behar dena egitera".

"Gustura nago hemen"
Etorkizunean bere burua non ikus-
ten duen galdetuta, hauxe esan 
digu: "Oraingoz gustura nago 
hemen, baina aukerei zabalik. 22 
urterekin, esan dezaket Apple-en, 
Stanford-eko Unibertsitatean…
egon naizela, eta momentuz nahi-
koa dut horrekin. Ez daukat Silicon 
Valleyn lan egiteko asmo zehatzik. 
Beharbada, merkatua asko alda-
tuko da", esaten digu. Bitartean, 
esploratzen jarraituko du: Asiara 
bidaiatuko du laster, hango berri-
tasunak ere ezagutzera.

2011
irailak 17

ARRASATEKOBASERRIKO
PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza

HILEKO 3. ZAPATUAN
Antolatzailea: Laguntzailea:

urriak 15
azaroak 19
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ArrItxu bArrusO  |  oñati

Oñatiko Udal Gobernuko eta Gipuz-
koako Foru Aldundiko ordezkariak 
izan ziren Arantzazura iristen 
lehenak. Izan ere, 10:00ak inguruan 
Gandiaga Topagunera joan ziren 
bertako instalakuntzak ezagutzera. 
Gipuzkoako  Diputaziotik etorri 
ziren Garbiñe Rekondo (Adminis-
trazio Orokorreko diputatua), 
Helena Franco (Ogasuneko dipu-
tatua), Jon Uriguen (Landa Gara-
penerako diputatua) eta Larraitz 
Ugarte (Mugikortasun eta Bide- 
azpiegiturako diputatua). Gipuz-
koako Batzar Nagusietako Mahaia-
ren presidente den Loitzune Txa-
rola ere beraiekin izan zen.

Bakearen aldeko konpromisoa 
Larraitz Ugartek adierazi zuen 
bakearen eta euskal kulturaren 
aldeko konpromisoa adieraztera 
etorri zirela Arantzazura: "Foru 
Aldundi bezala euskal kulturare-
kiko eta bakearekiko gure konpro-
misoa adieraztera etorri gara; 
esatera adierazpen horrekin kohe-
renteak izango garela. Arantzazu 
euskal kulturaren eta bakearen 
ikurra izan da beti".

Jaurlaritzaren zain 
Oñatiko udalbatzako EAJko zine-
gotzi guztiak eta Markel Olano 
diputatu nagusi ohia ere izan ziren 

Arantzazun. Diputazioko eta Oña-
tiko Udal Gobernuko kideekin 
batera jaso zuten dantzarien aurres-
kua, Arantzazuko basilikarako 
bidea hartu aurretik. Eusko Jaur-
laritzako ordezkaritzarik etortzeko 
zain egon ziren, baina inor agertzen 
ez zela ikusita basilikarako bidea 
hartu zuten politikariek. 

Elizako atarian bide desberdinak
Basilikaren atarira iristean bide 
desberdinak hartu zituzten ordez-

kari politikoek. Loitzune Txaro-
la (EA) eta Jon Uriguen (EA) 
basilikara sartu ziren, Oñatiko 
EAJko zinegotziekin eta Markel 
Olanorekin batera. Gainontzeko 
diputatuak eta Oñatiko Udal 
Gobernuko kideak, berriz, alka-
tea buru zutela, urtero egiten den 
euskal presoen aldeko elkarreta-
ratzera batu ziren eta txalo artean 
hartu zituzten. Euskal presoak 
etxera, zioten oihuak ozen entzun 
ziren.

Mezaren ostean ordezkari 
politikoak elkarretaratzearen 
paretik igaro zirenean txalo zapa-
rrada jaso zuten eta, behin elka-
rretaratzea pasata, politikariek 
ere txaloekin erantzun zieten. 

ETAri desagertzeko eskaria
Jose Inazio Munilla gotzainak 
eman zuen meza eta homilian 
Arantzazuko Amari eskatu zion 
bake bidean urratsak eman behar 
dituztenen "bihotzak ukitzeko". 

ETAri desegiteko "ausardia" eska-
tu zion eta "egindako gaizkia argi 
eta garbi aitortzea": "Horrenbes-
te min sendatzeko ezinbestekoa 
da gardentasunez hitz egitea. 
Indarkeria gaitzesteko eskatzen 
dugu; lehengoa, oraingoa eta 
etorkizunekoa", esan zuen Muni-
llak. 

Arantzazuko Basilika tope-
raino bete zen eta, Gipuzkoan jai 
eguna izanda, goiz guztian zehar 
jendetza ibili zen Arantzazun. 

agintari berriak, baina Jaurlaritzakorik 
ez, arantzazuko amaren egunean 

oñatiko Udal Gobernuko kideak eta hainbat diputatu ez ziren elizara sartu

euskal presoen aldeko elkarretaratzera batu ziren meza garaian

Garbiñe Rekondo diputatua, Mikel Biain alkatea eta Batzar Nagusietako presidente Loitzune Txarola.  |   arritxU barrUso

EsAnAk

"Euskal 
kulturaren eta 
bakearen 
aldeko 
konpromisoa 
adieraztera 
etorri gara. toki 
enblematikoa 
da Arantzazu"

l a r r a i t z  u g a r t e   |   d i p u tat u a

"Arantzazuko 
Amari 
eskatzen diogu 
bakearen alde 
urratsak eman 
behar 
dituztenen 
bihotzak 
ukitzeko"

J o s e  i n a z i o  m u n i l l a   |   g o t z a i n a

jUlio calleja

Meteorologia eta Larrialdiei Aurre egiteko zuzendaritzak alerta horia zuen 
ezarrita beroagatik egubakoitzerako. Eta aurreikuspenak bete egin ziren. 
Egun beroak izan ziren egubakoitza eta zapatua; termometroek gora egin 
zuten. Hala, Arrasaten 35,9 gradu izan ziren egubakoitzean eta 35,4 
Oñatin zapatuan, esaterako. Ondorioz, jendeak igerilekuetara eta Oñatin 
Usakora jo zuen bainu freskagarria hartzera. Hain zuzen, atzo izan zen 
denboraldi honetan Usakon soroslea izan zen azken eguna. 

beroari aurre 
egiteko, bainua 
hartzea onena

JulEN IrIONdO  |  arrasate

Beste lapurreta ahalegin bat 
Arrasaten. Egubakoitz goizeko 
08:00ak aurretxoan Ertzaintza-
ri deitu zioten herriko klub 
batetatik, bezero bat arazoak 
sortzen ari omen zelako eta ez 
zuelako lokaletik alde egin nahi, 
bertako arduradunek hala eska-
tu zioten arren behin baino 
gehiagotan. Erkidegoko polizia 
bertara joan zenean, ohartu zen 
joko-makina bat bortxatuta 
zegoela eta pertsona bat ari zela 
bertatik txanponak harrapa-
tzen. 

400 euro zituen poltsikoan 
Ertzainek identifikatu egin zuten 
berehala ustezko lapurra, eta 
poltsikoetan begiratuta 400 euro 

inguru atzeman zizkioten, kopu-
ru desberdinetako txanpone-
tan.

Gero jakin ahal izan zutenez, 
bezero hark diru kopuru dezen-
tekoa sartu zuen aurrez joko-
makinan eta, jaso behar lukeen 
saririk jaso ez zuela iritzita, 
makina bortxatzea erabaki 
zuen. 

Ertzain-etxera atxilo 
Hau ikusita, Bergarako ertzain- 
etxeko agenteek atxilotu egin 
zuten: 40 urtekoa eta gizonezkoa 
da Arrasateko klubean atxilo-
tutakoa. 

Atxilotutako ustezko lapurra 
ertzain-etxera eraman zuten 
handik, egin beharreko diligen-
tzietarako.

lagun bat atzeman dute 
arrasaten, joko-makina 
batean lapurtu nahian 
Gizonezkoa eta 40 urtekoa da ertzaintzak 
egubakoitz goizean atxilotutako pertsona
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alecopek automobilgintzaren arloko hezkuntzaren 
gaineko hitzarmena sinatu du Marokorekin
Alecopek hitzarmena sinatu du Marokoko Gobernuarekin. Horren 
arabera, hurrengo urtean martxan ipiniko duten automobilgin-
tza arloko hezkuntzako zentro nagusia kudeatzeaz arduratuko 
da. Aurreikuspenen arabera, 800 ikasle pasatuko dira urtero. 
Proiektu hori Industriaren Garapenerako Emergence Planaren 
barruan dago, eta bertan, Mondragon taldeak Zaragozako Komer-
tzio Ganbara eta parke horretako sustatzaile nagusi Atlantic 
Free Zone (AFZ) izango ditu bidelagun, besteak beste.

mIrEIA bIkuñA  |  arantzazu

Baketik-ek gurasoendako eta 
irakasleendako bigarren ikas-
turtea abiaraziko du zapatuan, 
hilaren 17an. Lau zapatutan 
egingo dute ikasturtea: hilaren 
17an eta 24an eta urriaren 1ean 
eta 8an. Izen-ematea zabalik 
dute dagoeneko: 943 25 10 00 
telefonoan edo baketik@baketik.
org helbidean. Saio bakoitzeko 
30 euro ordaindu behar dira, 
eta ikasturte osoagatik 100 
euro. 

Ikastaro horrek baliabide 
teorikoak eta praktikoak eskain-
tzen ditu: alde batetik, hezitzai-
le heldu gisa euren burua hez-

teko; eta beste alde batetik, 
Lehen Hezkuntzatik Batxiler-
gorainoko adin eta mailetan 
hezteko.

'Bizikasi' pedagogia 
Familien eta hezitzaileen elkar-
gune gisa sortu zen Baketik-en 
gurasoen eskola, ardatz baten 
inguruan: pertsona izaten hezten 
erakustea, bai etxean, bai eskolan, 
bai gizartean. 

Proposamenak Baketik-ek 
sortu eta entseatu duen pedagogia 
du oinarri: Bizizikasi, hobetzen 
ikasteko pedagogia. Bi kontzeptu 
integraturen sinergiaren emaitza 
da: bizipena eta ikaskuntza. 

gurasoen eta irakasleen 
bigarren ikasturtea abian
Baketik-ek antolatutako ikasturtea lau 
zapatutan egingo dute, urrira arte

mIrIAN bItErI  |  arrasate

Kulturartekotasuna: herria, hiz-
kuntza eta hezkuntza lelopean  
EMUNek jardunaldia antolatu du 
irailaren 20rako, martitzena, Gas-
teizko Villa Suso jauregian. Bes-
te herrialde batzuetatik heldu 
diren lagunen eta herritar guztien 
arteko integrazioa eta elkarbizitza 
bilatzea du horrek helburu, eta 
horretarako, Kataluniako espe-
rientziekin batera, berritze-gu-
neetan egiten den lana ere ezagu-
tzeko aukera egongo da. Horretaz 
gainera, etorkin baten esperien-
tziak lehen eskutik entzun ahal 
izango dira. 

Dagoeneko zabalik dago jar-
dunaldi horretan izena emateko 
epea. Interesa dutenek egubakoi-
tzera arte dute aukera, www.
immigrazioa.com blogean. Matri-
kulak 30 euro balio du.

Goiz osoa iraungo du jardu-
naldiak; 09:00ean hasiko da, 
14:15era arte. Aurkezpenaren 
ostean, Kataluniako Garrotxa 
eskualdeko immigrazio eta hiri-
tartasun arloko arduradun Xevi 
Casademontek immigrazioaren 
gaineko komunikazio eta per-
tzepzio kudeaketaz jardungo du. 

Jarraian, Plataforma Per La Llen-
guako kide Carmen Perezek hiz-
kuntzaren garrantziaz egingo du 
berba; eta horren ondotik, Gas-
teizko Berritze-guneko Jose 
Manuel Palaciosek eskoletako 
aniztasun kulturala izango du 
hizpide. 

Hiru tailer
Ordu laurdeneko atsedenaldi-
txoaren ostean, tailerren txanda 
iritsiko da. Hiru egingo dituzte. 
Immigrazio teknikariei begira, 

Zeintzuk dira herritarren gehien-
goak immigrazioa arazo- iturri 
moduan ikusteko arrazoiak? ize-
nekoa egingo dute; euskara tek-
nikariendako, Nola eskatuko 
diogu etorkin bati euskaraz ikas-
tea gaztelera denok ulertzen badu-
gu? Ez al diegu etorkinei bertakoei 
baino gehiago eskatzen?; eta ira-
kasleei zuzenduta, (Nola) Landu 
daiteke arlo bat ikasleek ez badi-
tuzte eskolako hizkuntza/k men-
peratzen?

Kolonbiarraren testigantza 
Eguerdian mokadutxoa jateko 
astia izango dute parte-hartzaileek, 
etorkinen esperientziak entzun 
aurretik. Lehenik, Mario Hum-
berto Calixtok hartuko du hitza, 
eta etorkin kolonbiar batek Eus-
kal Herrian izandako bizipenak 
kontatuko ditu; jardunaldia amai-
tu aurretik, Kataluniako immi-
grazioko idazkari-ohi eta ERCko 
diputatu Oriol Amorosek hitzal-
dia egingo du.

Gai eta jardunaldi horri 
buruzko informazio gehiago 
eskuratu gura dutenak www.
immigrazioa.com webgunera sar 
daitezke.

Kulturartekotasunaz jardungo dute 
hilaren 20an, eMUnen eskutik
zabalik dago izen-ematea Gasteizko Villa suso jauregian egingo den 
jardunaldirako; 'www.inmigrazioa.com' blogean eman daiteke izena

Integrazioa du helburu.  |  Goiena
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Enplegu Sailak jakinarazi du 
lan-orientatzaile sare handia 
izango dela Lanbideko bulegoetan. 
Arrasateko Nafarroa Etorbideko 
bulegoan –SEPE, lehengo INEM, 
eta Lanbide batzen dituena– bi 
espero dituzte. Baina beharbada 
askok ez dakite dagoeneko ia 
hiru urte daroala lanean orien-
tatzaile batek, Ainhoa Cendoya 
bergararrak. Lanbideren egoitzan 
bulegoan –bigarren solairuan– 
egoten da.

Bakarra, 3.000 lagunendako
Arrasateko bulegoko zuzendari 
Elena Mondragonek hauxe dios-
ku: "Ez dakigu noiz etorriko diren 
beste bi orientatzaileak; baina, 
benetan, beharrezkoak dira". Izan 
ere, Ainhoa Cendoya bakarrik 
dago 3.000 lan-eskatzaile atendi-
tzeko, eta "ezinezkoa" dela esaten 
digute biek.

Tokia Lanbiden izango duten 
bi orientatzaile berriez gain, Lan-
bideren Zentro Kolaboratzaile 
sarean beste batzuk egongo dira: 
Aretxabaletako Lanbide Eskolan 
dagoen orientazio zerbitzua, Glo-

ria Gonzalezen ardurapean; Man-
komunitatean beste bat, eta Arra-
sateko eta Bergarako udaletan 
bana. 

Mondragonek hauxe diosku: 
"Hona etortzen diren askok ez 

dute euren egoera hobetu nahi 
prestakuntza bidez; langabezia 
prestazioa kobratu nahi dute, 
besterik ez. Baina batzuek badu-
te interesa, eta horiei laguntzeko 
ez dugu nahikoa baliabiderik. 

Espero dugu orain, konpetentzien 
transferentziak egin direnetik 
eta bi orientatzaile berri horiekin, 
gai izango garela zerbitzu hobea 
emateko". Bere esanetan, orien-
tazio horren bila joaten direnak 

krisi "aurretik inoiz langabe izan 
ez direnak" dira, batik bat.

Behar orokorrak eta puntualak 
Orientatzaileak banan-banako 
diagnosia egin eta motibazioa 
eta tresnak ematen dizkio lan
-eskatzaileari. Bere zeregina 
azaltzen digu Cendoyak: "Lehe-
nengo, bere historiala ateratzen 
dut, eta hitzordua egiten dut 
berarekin, jakiteko ze ikasketa 
dituen, ze esperientzia, ze helbu-
ru dituen… Curriculumik ez 
badauka, egiten laguntzen diot. 
Hurrengo pausoa kanalak iden-
tifikatzea da: nora jo dezakeen 
–lagunak, ingurukoak, prentsa, 
Internet…–, modu pertsonaliza-
tuan. Hortik aurrera, bere beha-
rren arabera batzen gara: esate-
rako, ikasketarik ez badauka, 
ikasteko ze aukera dituen esaten 
diot; lan-elkarrizketa landu nahi 
duenarekin, horixe lantzen dut; 
bere baliabideei probetxu atera-
tzen laguntzen diot". 

Behar puntualetarako ere 
laguntzeko dago: "Inor urduri 
baldin badago lan-elkarrizketa 
bat duelako, horren inguruko 
jardunaldi bat egiten dut bera-
rekin".

Aktiboa izan behar da 
Hori bai; lana topatu nahi duenak 
bere aldetik ipini behar du, eta 
hori azpimarratzen dute Lanbi-
deko ordezkariok: "Batzuetan, 
mendekotasun bat sortzen da 
orientatzailearenganako, baina 
lan-eskatzaileak lana modu akti-
boan bilatu behar du".

bi orientatzaile etorriko dira Lanbidera, 
gaur egun dagoenaren errefortzu gisa
hiru mila lan-bilatzaileri laguntzeko pertsona bakarra dago

Elena Mondragon, Lanbideko bulegoko zuzendaria, eta Ainhoa Cendoya, orientatzailea.  |   leire kortabarria
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Fabian Bilbaok Fagor Taldearen 
Lerro Zuria hartuko du bere 
ardurapean, Etxetresnen nego-
zioaren %90, eta Hego Euskal 
Herrirako eta Espainiarako 
etxetresna dibisioaren zuzen-
dari berria Ander Terradillos 
izango da.

Taldean, 1993a ezkero 
Fagorrek esan duenez, biak ala 
biak Fagorri "oso lotutako pro-
fesionalak" dira, eta euren ibil-
bidearen zati handi bat Fagorren 
egin dute.

Fabian Bilbao Ekonomia 
eta Enpresa Zientzietan lizen-
tziaduna da Euskal Herriko 
Unibertsitatean. 1993az geroztik 
dago Mondragon Taldean, eta 
hainbat postu bete zituen Etxe-
tresnetako zuzendari orokor 
izan arte. Gaur egun, Geyser
-Gastech SA eta Ecolec Patro-
natuko presidentea ere bada 
Bilbao. 

Bestetik, Ander Terradillos 
Euskal Herriko Unibertsitatean 
lizentziatu zen Enpresa Zien-
tzietan, eta Ingalaterrako Wol-
verhampton-eko Unibertsitatean 
MBA in International Studies 
egin zuen. Fagor Etxetresneta-
ko kide da 1999az geroztik, eta 
2007tik hona Egosketa Nego-
zioaren gerentea izan da.

Asian, elkarlan bila 
Fagor Etxetresnak taldea Hego 
Euskal Herriko eta Espainiako 
lerro zuriko multinazional baka-
rra da, eta Asian sartzeko elkar-
lana lantzen dabil, Fabian Bil-
baok Expansion.com-i esanda-
koaren arabera.

Bilbaoren hitzetan, "azken 
hiru urteotan Europako mer-
katua %10 txikitu da" eta Asian 
eta baita Ameriketan ere ego-
teko "akordioak, elkarlanak edo 
fusioak" egiteko sektoreko bes-
te talde batzuekin elkarrizketak 
areagotu ditu Fagorrek. Asmoa 
da urtebeteren epean Asiako 
lankide bat edo bi lortzea, dio 
Expansion.com-ek.

Fabian bilbao izango da etxetresnen 
negozio nagusiaren zuzendaria

Fabian Bilbao.  |   mondragon
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Europako Batasuneko Lurral-
deen Batzordeak Gipuzkoaren 
lana aitortu du bere 2011 Kri-
siaren Aurkako Planean, kri-
siaren aurkako politikak eta 
haiek jarraitzeko tresnak egi-
teagatik. Adegik, Gipuzkoako 
enpresaburuen elkarteak, eki-
men horietan parte hartu du, 
eta pozik azaldu da Europako 
Batasunak egindako aipamen 
on horregatik. Hala, elkarteak 
esan du "Gipuzkoako elkarlan 
publiko-pribatuari babesa" ema-
ten diola aipamen horrek, eta 
elkarlan horrek "etorkizunean 
jarraitu beharko" lukeela.

Europako interesatuenak
Lurraldeen Batzordeak, txosten 
horretan, Europako lurralde eta 
hiriak krisiaren aurka egiten dabil-
tzan politiken gainean jardun du. 
Helburua izan da haien egoera eta 
tokian tokiko erakundeek egin 
dituzten politikak aztertzea.

Txosten horrek Europako 
27 lurraldek aurrera eraman 
dituzten politika eta neurri 
nagusietako batzuk zein haiek 
jarraitzeko erabili dituzten 

tresnak identifikatzen ditu. 
Halaber, Europako lurraldeek 
Ekonomia Suspertzeko Euro-
pako Plana zelan ikusten duten 
eta bertan zenbateraino parte 
hartzen duten ere jasotzen du. 
Bada, azken bi urteotan martxan 
ipini diren halako neurrien 
inguruan interes handiena duten 
lurraldeen artean kokatzen du 
Gipuzkoa.

Mondragon, eredu
Aipamen positibo gehiago izan 
dira Bruselan. Izan ere, CECOPek 
–Europako Lan Bazkidetuko Koo-
peratiben Konfederazioa– Mon-
dragon Taldea eredutzat jarri du 
krisi ekonomikoaren aurrean 
bizi-iraupena eta aurre egiteko 
indarra erakusten duten talde 
gisa. Joan den eguaztenean izan 
zen hori.

Europako plataformak esan 
zuen Arrasateko negozio ereduak 
"beste ohiko enpresa batzuek bai-
no hobeto hartu ditu atzerapauso 
aldiak". CECOPen iritziz, taldeko 
langile-jabeek erabaki-hartzeetan 
duten inplikazioa "erabakigarria" 
da "krisiari aurre egiteko estra-
tegiak diseinatzeko".

gipuzkoak krisian egin duen 
lana aitortu du bruselak
adegi pozik dago europako batasunak gipuzkoa 
positiboki aipatzen duelako bere txosten baten

Bankuen Gardentasun Orden
-Proiektua egiten dabil Eko-
nomia Ministerioa,  eta 
ADICAEk salatu du banku 
eta kutxei kobratzeko esku-
bidea emango diela bere pro-
duktuen gaineko informazioa 
eta aholkularitza emateagatik. 
ADICAEren arabera, kontsul-
ta-ordua 600 euro arte kobra 
dezakete. Horrez gain, swap
-ak legeztatuko dituela salatu 
du. ADICAEk azaroko hauta-
gaiekin kontaktuan jarriko 
dela esan du, kontsumitzaileen 
aldeko arauak eskatzeko.

bankuek aholkularitza 
kobratu ahalko dutela 
salatu du adiCaek

Industria eta Berrikuntza 
sailburu Bernabe Undak zer-
bitzu berri bat martxan jarri-
ko dela iragarri du: Ekintzai-
letzaren Euskal Zerbitzua, 
enpresak sortzea bultzatu nahi 
duen Eusko Jaurlaritzaren 
bulegoa.

Sailaren kudeaketari esker 
130 enpresa berri jarri ziren 
martxan iaz, eta aurreko 
urtean, 112. Oinarri teknolo-
giko berritzailea duten kon-
painiak dira, % 80ko bizirau-
penarekin eta gutxienez hiru 
lanpostu sortzen dituztenak.

enpresak sortzen 
laguntzeko zerbitzua 
jarriko da martxan
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Antzuolako Matz-Erreka enpresa-
ren 50. urteurrenaren harira, Matz
-Erreka, Pertsonei begira dagoen 
enpresa izeneko liburua egin dute. 
Horren historia eta ibilbidea jaso 
dute argitalpen horretan, hasta-
penetatik gaur egunera arte, eta 
argazki ugariz hornituta dago. 
Enpresan 40 urtetik gora darama-
tzaten Jose Antonio Igartza eta 
Jesus Torresekin izan gara, libu-
ru horren nondik norakoak eza-
gutzeko.
Liburua ez du pertsona bakar batek 
egin. Zeintzuek egin duzue?
Jose Antonio Igartza: Gurekin 
batera, Pello Errasti, Marisa Aris-
ti eta Basilio Ormazabal ibili dira 
liburua egiten. Dena dela, lagun-
tza izan dugu. Enpresako sekzio 
bakoitzeko historia egiterakoan, 
zerbait esateko dutenekin izan 
gara; lau sekzio ditugu Matz-Erre-
kan. 
Jesus Torres: Fundatzaileen (Ina-
xio Aristi, Luzio Agirrezabal, 
Asensio Azkarate, Julian Alberdi 
eta Iñazio Maria Basterra) lagun-
tza ere izan dugu; horietako bi 
bizirik daude oraindik.  
Nolatan sortu zen liburua idazteko 
ideia?
J.A.I.: Beste hainbat kooperatibak 
zer egin duten ikusita, guk ere 

pentsatu genuen jende askok ez 
duela ezagutzen Matz-Errekako 
historia. 50. urteurrenaren harira, 
bazkari edo irteera bat antolatzeaz 
gain, liburua idaztea ere burura-
tu zitzaigun. Bazkide eta enpresa 
inguruan dabiltzan guztiei zuzen-
duta dago, eta, haiengana heltzeko 
asmoz, gazteleraz eta euskaraz 
idaztea erabaki dugu.
Zer kontatzen da liburuan?
J.T.: Matz-Errekako historia eta 
ibilbidea jaso dugu; Bergarako 
hastapenetatik gaur egunera arte. 
Sekzio bakoitzean izandako bila-
kaera ere azaltzen da. Finkapen 
elementuekin hasi ginen, eta gero-
ra, plastikoak, automatismoak eta 
ate automatikoak sortzen joan 
ziren.
Urte asko dira. Bizipen haiek gogo-
raraztea kosta egin zaizue?
J.T.: Liburu sinplea egiten saiatu 
gara, irakurtzeko erraza dena. Lau 
hilabeteko lana izan da; egubakoi-
tzero batu gara. Ziurrenik, zerbait 
ahaztu egingo zitzaigun, baina 
tira... Guztion artean egindako 
lana izan da, eta horrek asko erraz-
tu du lana. Horregatik, liburuak 
ez du egilerik, fundatzaileen lana 
bakarrik jarri dugu. 
J.A.I.: Halaxe da. Izenburuak dioen 
moduan, liburuaren kontzeptua 
da enpresak egiten dituela pertso-

nak, eta, hortaz, pertsona bakoi-
tzaren merituak ez ditugu jarri. 
Denon helburua izan da Matz-E-
rrekak 50 urte betetzea. Bestalde, 
argitalpena argazki ugariz horni-
tuta dago. Irudi asko ez genituen, 
eta horiek lortzea kosta egin zaigu. 
Historia modu grafikoan islatzen 
saiatu gara, kronologikoki. 
Anekdotarik badago? 
J.T.: Oso gutxi daude. Ahalegindu 
gara anekdota pertsonalik ez sar-
tzen, Matz-Erreka lagun askok 
osatzen dugulako eta anekdota 
asko kanpoan geratuko liratekee-
lako. Hori ekiditen saiatu gara, 
lan informatiboa eginda.
40 urtetik gora daramatzazue Matz
-Errekan. Asko aldatu da enpresa 
ordutik hona...
J.T.: Bai, asko. Kontuan izan behar 
dugu lau bazkide hasi zirela eta 
egun 300 langile inguru dituela. 
Instalazioen modernizazioaz gain, 
lan egiteko modua eta langileen 
pentsaera ere asko aldatu da. 

Matz-Erreka inoiz ez da bereiz-
tu puntakoa izateagatik, eta azken 
urteotan ondo doa negozioa. Egin-
dako lanagatik eta langileen kola-
borazioagatik izan da posible 
hori.  
gizartea ere aldatu da...
J.A.I.: Hala da. Sasoi hartan, dik-
tadura baten ondorioak zirela-eta 

edo, lan egiteko beste modu bat 
zegoen. Lehen, zailtasunei denon 
gogoarekin eta esfortzuarekin 
aurre egin behar geniela garbi 
genuen, baita onurei ere. Barne-
ratuta genuen enpresa aurrera 
atera beharra zegoela. Zailtasun 
handiak pasa ditugu, gutxi edo 
ezer kobratzen ez genuen hilabe-
teekin. 

Garai hobeak heldu dira. Dena 
dela, gaur egun, elkartasun men-
talitate hori aldatzen doa, gutxie-
nekoa geratzen bada ere. Egun, 
ez da horrenbeste partekatzen; 
helburuak jartzen dira, baina baz-
kide guztien artean ez dira parte-
katzen askotan.

Kooperatibismo kontzeptuaren kri-
sia igarri duzue zuek ere orduan...
J.T.: Hala da. Ez da berdina 40 edo 
300 langileren mentalitatea. Ezin 
dituzu menderatu; guztiek berdin 
pentsa dezatela ezinezkoa da. 
J.A.I.: Dena dela, diferentzia bat 
daukagu, eta hori inportantea da: 
Matz-Erreka nagozioka banatuta 
dago, nork bere organizazioa du. 
Baina, artean ere, helburu oroko-
rrei begira zailtasunak daude. 
Zuzendaritzatik gogor dihardute 
horretan, eta etorkizunari begira-
ko lan bat da kooperatibismoaren 
kontzeptua berreskuratzea. 
Horren harira, zelan ikusten duzue 
etorkizuna?
J.T.: Merkatua ez dago oso ondo, 
baina Matz-Errekak garai okerra-
goak bizi izan ditu. Esan bezala, 
egonkortasunean ez gara inoiz 
puntakoak izan, baina merkatua-
ren eraso guztiak gainditu ditugu, 
eta egun, hor jarraitzen dugu. 
Matz-Erreka baino handiagoak 
eta ospetsuagoak izan diren enpre-
sak desagertu egin dira. 
J.A.I.: Gauza bat daukagu ona: 
hain justu, negozio bakoitzak duen 
plan estrategikoa, eta proiektu 
garrantzitsuak; eta ikertzen ere 
lanean gabiltza, merkatuan jarrai-
tu ahal izateko. 

Jose Antonio Igartza eta Jesus Torres, martitzenean, Antzuolako Torresoroan egindako aurkezpenean.  |   Mirian Biteri

Jose antonio igartza eta Jesus Torres | Matz-Errekako liburuaren egileak

"Merkatuaren eraso guztiak gainditu 
ditugu, eta egun, hor jarraitzen dugu"

50. urteurrenaren harira, enpresaren ibilbidearekin liburua egin dute

igartzak eta torresek 1961etik gaur artekoaz eta etorkizunaz jardun dute 

"Bazkide eta 
enpresa inguruan 
dabiltzan guztiei 
zuzenduta dago"

"Liburu sinplea 
egiten saiatu gara, 
irakurtzeko erraza 
dena"

"Negozioka 
banatuta dago, eta 
nork bere 
organizazioa du"

"Ikertzen ere lanean 
gabiltza, merkatuan 
jarraitu ahal 
izateko"
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OJD erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDeA

LAGUNTZAILEAK

I
rlanda, Grezia, Portugal jadanik krisi ekonomiko osoan sartuta 
daude eta laster Espainia, Italia eta beste herrialde gehiago sartu 
daitezke gainbehera batean. Kontsumoa geldituta dago ia Europa 
osoan eta Ipar Amerikan ere, eta badirudi ekonomia beherakadan 

sartuko dela herrialde askotan behintzat.
Inbertsio publikoak agortuta daude eta gobernuaren gastu 

publikoa kontrolatzeak ekonomiaren geldialdia ekarriko du.
Badirudi gurpil zoroan sartuta gaudela eta ezingo garela 

irten. Aditu batzuek azken honetan diote mundu osoan kredi-
tuaren krisia dagoela eta etorkizuna kredituekin eraiki dugula 
azken mende erdian, eta gaur 
egun hain zorpetuta gaudenez 
ezingo dela dena ordaindu. 

Euskal Herriak ere asko 
sufritu behar du hurrengo urtee-
tan, langabezia ez delako desa-
gertuko eta krisia oraindik 
gogorragoa izango delako. Inber-
tsio enpresariala eta esportazioak 
ere beherantz doaz. Opor buel-
ta batzuentzat gogorra izan da lantegiko ateak itxita aurkitu 
dituztelako. Eta hori gogorra da benetan.

Normalean ni baikorra naiz eta horrela jarraitu nahiko nuke, 
baina egoera beltz honekin zaila daukat nire sentimenduak 
alaiagoak izaten. Zer egin?

Lehenik eta behin, iruzurra bukatzen saiatu behar dugu. BEZ 
edo IVA delakoan, IRPF eta elkarteen irabazietako kobraketan 
behar dena baino heren bat gutxiago kobratzen omen da.

Bestalde, badirudi kooperatiba askorentzat ere datorren urtea 
2011 baino eskasagoa izan daitekeela eta zerbait berria egitea 
pentsatu beharko dugu. Esportazioak gehitzen saiatu behar dugu, 
produktu berriak ekoiztu, barnean gerrikoa gehiago estutu eta 
elkartasuna kooperatiben artean gehitu, hobeto aurre egin ahal 
izateko egoerari.

Garai txarrak datozkigu eta aurre egiten jakin behar dugu 
herri bezala, geure sena, ahaleginak eta ahalmenak praktikan 
jarriz. Ziur naiz irteten jakingo dugula.

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

Mundu osoa krisian

"lehenik eta 
behin, iruzurra 
bukatzen saiatu 
behar dugu"

z a b a l i k

K
astako gizona, artzaina dugu Arantzazuko Beillotza 
baserriko Juan Lizarralde Juane. 85 urte bizkarrean, 85 
urtetan makina bat istorio eta bizipen dituena. Seguru 
horrelako artzainen bat badagoela Euskal Herrian, baina 

benetan horren autentikoa dena badaukat duda... Goienako 
kazetaria eta kamera sorpresaz hartu zituen Beillotzan. "Zuri 
nok esaotzu ba nei etaratzeko?", zioen harridurazko begi bixi-bi-
xi horiekin. Pozik eta hunkituta jaso zuen Gipuzkoako artzainek 
egindako omenaldia Legazpin, merezita! 60 ardi latxa mutur 
beltzen zaindaria, bere bizitokitik ateraz gero, txoria kaiolan 
sartzea edo arraina uretatik ateratzea bezala izango litzateke.

mAIdEr ArrEgI  | marregi@goiena.com

Juan Lizarralde Beillotzakoa

u st e a k  u st e

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

Abiadura handiko 
obrak
Urko Apaolaza
http://argia.com/erredakzio-mahaia/

AHTaren obretan hildako 
bosgarren behargina izan zen 
atzokoa.

Bost hildako hiru urtean, 
eta beste hainbat zauritu larri 
–Lazkaoko gazte batek hanka 
galdu zuen duela gutxi. 

Datu hotza da, baina 
hoztasunetan hasita, zer 
estatistikak baino hobeto. 

Osalaneko web orrialdean 
lan istripuen zerrendak eta 
konparaketak egiteko aukera 
dago (datu ofizialak, kontuz).

2008ko uztailetik, AHTaren 
obretan lehen hildakoa izan 
zenetik alegia, 2011ko maiatza 
arte –azken eguneraketa hortxe 
amaitzen da–, 24 langile hil 
ziren EAEn lan-istripuen 
ondorioz. 

Datu horretan ez dira 
sartzen bajan zeudela hildako 
langileak –gaixotasunengatik 
eta abar– edo in itinere 
hildakoak. 

Zifra horretan ere ez da 
sartzen atzo hildako langilea, 
noski, bai ordea aurretik 
AHTan hildako lau lagunak. 

Beraz, laneko heriotza 
traumatikoen %16,7 AHTaren 

obretan gertatzen dira.
Beste modu batean ere 

aztertu daitezke zifra hauek. 
Eusko Jaurlaritzak, Adif-ek 

eta beste zenbaitzuk 
sustaturiko www.euskalyvasca.
com helbidean sartzen denak ez 
du gaur aurkituko atzo 
Tolosako Aldaba Txikin 
izandako heriotzaren berririk. 

Bai ordea abiadura handiko 
trenaren onurak nabarmentzen 
dituen zenbait atal. 

Horietako batean diote 
AHTaren obrek 6.900 
lagunentzako lana sortuko 
dutela. 

6.900 pertsonako plantilla 
duen enpresa handi bat. 

Izango dira gutxiago… 
baina tira. 

Norbaitek imajinatzen al 
du, Iruñeko VWen (4.500 langile 
inguru), Gasteizko Mercedesen 
(3.200 langile) edo Beasaingo 
CAFen (2.500 langile), hiru 
urtetan 5 hildako gertatzea? 

Izango ziren paroak eta 
komeriak, bai horixe.

Sindikatuek salatu dute 
AHTaren obretako langileen 
baldintzak aztertzeko 
zailtasunak izaten dituztela. 

Esan dute langile asko ez 
daudela bertoko hitzarmenetara 
lotuak, baizik eta jatorriko 
beren herrialdekoetara –bost 
hildakoetatik lau atzerritarrak 
ziren–. 

Diote 12 orduko lan egunak 
egiten dituztela… 

XIX. mendean Norteko 
Trenbidea egitera iritsitako 
piamontetarrak etortzen 
zaizkio bati burura, edo 
Panamako kanala egin zuten 
txinatar "kolonoak".

Jadanik euskal "Y"-aren zati 
guztiak esleiturik daude eta 
gehienetan hasiak dira lanean. 

Tolosako zatiarekin 2011ko 
otsailean hasi ziren, 3,8 
kilometro ditu, 104,7 milioi 
euroko aurrekontua eta 26 
hilabetetan amaituta behar du. 

Hitz gutxitan: abiadura 
handiko obrak.

Heldu-ezinean, 
guztiok
Bixente Serrano Izko
http://www.berria.info/blogak/

Lagun batena da, baina nirea 
izan zitekeen: 

–Agure berde ikusten haut 
–txikiteotan kide bati lagun 
gaztexeagoak.

–Oker, gizona! Agure, bai, 
hasi nauk; berde, 
gazte-gaztedanik.

Eta nire kolkorako:  
gaztetan nor ez izan, are egon 
ere, berde? Bai eta aguretan 
ere…!

k a l e  i n k e s ta

joxe
zabala
arrasate

"Nire ustez, esan dutena 
baino gehiago dute. 
Merezi dutena baino 
gehiago irabazten dutela 
uste dut".

Victorino
juarez
arrasate

"Zenbat diru irabazten 
duten jakiteko eskubidea 
dugu. Politikan dirua 
irabazteko daudenak 
kalera bota behar dira".

charo
alcocer 
iruña

"Ondo iruditzen zait. 
Merezi dutena baino askoz 
gehiago irabazten dute. 
Argi geratu da ez dagoela 
politikari pobrerik".

agripina
sanchez 
arrasate

"Beraien ondasunak 
politika egiteagatik lortu 
badituzte kalera botako 
nituzke. Politikari gehiegi 
ditugu".

Zer iruditzen zaizu diputatuen ondasuna publiko egitea?
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atera etekina 
txartelari

gAHIR FISIOTERAPIA-OSTEOPATIA
eskoriatza, 943 71 43 41
 %50 deskontua lehenengo kontsultan.

CLÍNICA DENTAL BERgARA 
Bergara, 943 76 05 77
 -%10 zerbitzu guztietan
 -%15 inplanteetan
 Aho-garbiketa doan,
 120 eurotik gorako tratamenduetan

Bazkidearentzat eta familiako batentzat

NAREN FISIOTERAPIA ZENTROA
aretxabaleta, 943 08 21 89
 -%15 zerbitzu guztietan.

Jakionek emandako 
Produktu sorta *

* 50 eurotan baloratutako sorta.

Artzai munduan oso ezaguna den 
bailara agertzen da argazkian. 
Nola du izena?

Argazkia eta galdera > Jose Fernandez

PARTE HARTZEKO
Telefonoz: 943 25 05 05
e-postaz: kluba@goiena.com
SMS bidez. Bidali KlUBa eRantZUna 
[bazkidearen zenbakia] 215800 zkra

Parte-hartzaile guztien artean zozketatuko da.

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

Abantailaz betetako kluba!
Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | goienakluba.com 

Urteko kuota: 48 €.

ETA HAUETAN ERE BAI

Urtean 48 euro ordainduta askotariko 
abantailak izango dituzu

Oparitu goiena 
Klubeko txartela.

DEBAgOIENA EZAgUTZEN

www.jakion.es

SUKALDEAK

AUTOBERRI

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

AUTOBERRI
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MIrEIA bIkuñA  |  oñati

Agustin Beitiak (Oñati, 1936) 16 
urte egin ditu zinegotzi lanetan, 
1991tik 2007ra. Lehen hiru agin-
taldietan Auzoa eta Mendiak 
batzodeko buru izan zen. Base-
rritarra izanik auzoetako egoe-
rarekin "sentsibilizatuta" zegoen, 
eta proiektu "garrantzitsuak" egin 
zituztela esan digu.
Lau agintaldi. 16 urte zinegotzi 
moduan.
Edozein lan egiteko urte asko 
dira, baina nik esango nuke askoz 
gehiago direla zinegotzi moduan 
lan egiteko. Udaleko lanez gain, 
familia eta enpresako lana nuen, 
eta guztia bateratzea oso gogorra 
izan zen. Dena den, orduko oroi-
tzapen oso onak ditut. Auzoak 
eta Mendiak batzordean oso gus-
tura ibili nintzen.
badira bost urte politika utzi zenue-
la. Ahaztuta daukazu?
Politikan egoten diren albisteak 
jarraitzen ditut, baina kanpotik. 
Hedabideetan publikatzen diren 
albisteak irakurtzen ditut, eta 
botoa ematera joaten naiz.
Oro har, oroitzapen onak dituzula 
esan diguzu.
Bai, hala da. Lan handia egin 
genuen, eta orduan Udalean zeu-
den gainerako alderdietako zine-
gotziekin hartu-eman ona izan 
genuen. 

Zeintzuk dira egindako proiektu 
aipagarrienak?
Auzoen alde lan handia egin 
genuen gure batzordean. Auzo-
bideetan hormigoia bota genuen, 
eta auzoetaraino edateko ura 
eroaten hasi ginen. Aurreko agin-
taldian hasi ziren urarekin. Uri-
barrin lanak bukatuta zeuden, 
eta hasita Olabarrietan, Murgian 
eta Berezaon. Horiek bukatu eta 
gainerako auzo guztietara eroan 
genuen ura, baita Urrexolara eta 
Araotzera.
baserrietako saneamendua ere egin 
zenuten.
Oñatik 16 auzo ditu, eta 13 auzo-
tan egin genuen saneamendua. 
Larrañan hasi ginen, eta ondoren 

egin genituen Berezao, Murgia, 
Lezesarri... Araotzen, Urrexolan 
eta Arantzazun lanak egin barik 
geratu ziren. 
gustura hartuko zuten auzotarrek 
saneamendua.
Bai, kontuan hartuta Oñati dela 
herri bakarra baserri guztietara 
saneamendua eginda duena. Ur 
zikinak eta etxeko urak sarera, 
kolektore nagusira eroan genituen. 
Beste herri batzuetan hobi septi-
koak dituzte, baina ez saneamen-
dua baserriz baserri.
Auzo-bideetan hormigoia bota zenu-
ten, baina toki batzuetan asfaltoa 
ere bai.
Aldapa handiak zeuden tokietan 
asfaltoa bota genuen, eta herri-

tarrak paseoan ibiltzen diren 
tokietan, Zañartun, Olabarrietan 
eta Murgian, besteak beste, asfal-
toa bota genuen.

Ni zinegotzi egon nintzen 
urteetan auzo-lan handia egiten 
zen. Auzotarren artean lan handia 
egin zuten.

Arantzaren bat?
Ez. Proiektu batzuk bertan behe-
ra utzi genituen, adostasunera 
heldu ez ginelako. Baina egin 
beharreko lan handienak eta 
inportanteenak egin genituela 
esango nuke. 
Hiru alkaterekin egin duzu lan.
Angel Iturberekin 12 urte egon 
nintzen, Andoni Gartziarekin hiru 
urte eta bakarra Lourdes Idoia-
garekin. Hartu-eman zuzenena 
Iturberekin izan nuen. Alkate ona 
izan zen. Andoni Gartzia egon 
zenean, Joxe Fernandezek egiten 
zituen gehienbat alkate lanak. 
Asko aldatu da Oñati ordutik.
Bai, itxura asko aldatu du. Batez 
ere, lan handiak egin dira iris-
garritasun aldetik. Bestalde, hile-
rri inguruan, herriguneko auzoe-
tan, postetxe aurrean eta Herriko 
Plazan egindako lanek Oñatiren 
bizi kalitatea hobetu egin dutela 
esango nuke.

agustin beitia | EAJko zinegotzia Oñatin (1991-2007)

16 urte egin zituen zinegotzi lanetan 

auzoak eta Mendiak batzordeko buru izan zen 

orain dela bost urte utzi zuen politika

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

Agustin Beitia, Santa Marina plazan.  |   Mireia bikuña

"beste alderdietako 
zinegotziekin 
hartu-eman ona 
izan nuen"

"Zinegotzi egon 
nintzen urteetan, 
auzo-lan handia 
egiten zen"

"auzoetako baserri 
guztietako saneamendua 
egin genuen; kolektore 
nagusira bideratu genituen"

Agustin Beitia –bigarrena eskuinetik goiko ilaran– EAJkoekin.  |   goiena

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

monzonen pastorala
goiena telebista | erreportajea
irailak 12, 13:50 | irailak 13, 22:33 | irailak 14, 13:50



gOIENA  |  2011-09-12  |  astelehena 11

h e r r i a k
antzuola

ArANtzAzu EzkIbEl  |  antzuola

Udalak eta Euskaltelek lankide-
tza hitzarmena adostu dute herrian 
telekomunikazio azpiegiturak 
sustatzeko. Hain zuzen, joan zen 
martitzenean egindako osoko 
bilkuran onartu zuen hitzarme-
na Udalbatzak. 

Horrek esan gura du lanak 
egiten direnean Euskalteleko 
kable bidezko telebista digitala 
ikusteko eta belaunaldiko banda 
zabaleko zerbitzuak erabiltzeko 
aukera izango dutela hala gura 
duten herritarrek. Euskalteleko 
komunikazio arduradunek azal-
du dute urtebeteko epea izango 
dutela lanok egiteko: "Urtebeteren 
buruan zerbitzua emango diegu 
lehenengo etxebizitzei, beharrez-
koak diren baimenekin".

lanak aurten bertan 
Lanek herritarrengan ze eragin 
izango duten galdetuta, teleko-
munikazio enpresak azaldu du 
zirkulazioan "ahalik eta eragin 
txikiena" eragiten saiatuko dire-
la. Euskaltelek konpromisoa 
hartu du herrian komunikazio 
zerbitzua garatzeko eta zerbitzuak 
zabaltzeko eginkizunak eta horre-
tarako beharrezkoak diren azpie-
giturak ezartzeko.

Telekomunikazio sarea 
Antzuolako hirigunean hedatuko 
da; bi aldeen artean negoziatuta, 
etorkizunean eremu hori hedatu 
egin ahal izango da.

azpiegiturak, bi gunetan  
Bestalde, Udalak konpromisoa 
hartu du Euskalteli baimena 
emateko Udalaren lurretan beha-
rrezkoak diren azpiegiturak erai-
kitzeko. Zehazki, ondorengo bi 
espazioak erabiltzeko baimena 
eman dio telekomunikazio enpre-
sari: Sagasti auzoan, udal fron-
toiaren aldamenean eta Antigua 
auzoan, 11. zenbakiaren aldame-
nean. Hitzarmenean adostu dute 
espazio horiek ez dutela 6 metro 
koadro baino gehiago hartuko.

Zerbitzua eskaintzeko egin 
behar diren lanen aurrekontua 
700.000 eurokoa izango da. Aurre-
kontu horrek sarrera sarbidea 
eta zerbitzuen hornidura estali-
ko ditu.

Eskainiko duten zerbitzua  
"Aurrerantzean herritarrek auke-
ra izango dute ondorengo teleko-
munikazio zerbitzuak erabiltze-

ko: telefonia finkoa, interneteko 
banda zabala –75 megako abia-
dura–, telebista digitala, eta bai-
ta bereizmen handiko telebista 
ere, 100 kanalekin", azaldu dute 
Euskalteleko komunikazio ardu-
radunek. Hala, zerbitzu horiek 

guztiak operadore bakarrean 
izateko aukera nabarmendu du 
Euskaltelek.

urbanizazio berriak 
Akordioan aurreikusten da bai-
ta ere aurrerantzean udalerrian 

urbanizazio berriak egiten dire-
nean, etxebizitza horien susta-
tzaileei adieraziko zaiela Euskal-
telekin harremanetan jarri behar 
dutela urbanizatu beharreko ere-
muetan telekomunikazio-azpie-
giturak sartzeko.

Akordioaren arabera Euskal-
telek bere gain hartuko ditu 
azpiegituren mantentze lanak eta 
hauen kostuak; hala ere, hodite-
riaren jabeak azpiegiturak berri-
ro jarriko ditu beharrezkoa izan 
ezkero.

Urtebeteko epean Euskaltelek 
zuntz optikoa eskainiko du 

udalbatzak joan zen astean onartu zuen euskatel eta udalaren arteko akordioa

sagasti eta antiguako eremuetan eraikiko dituzte beharrezkoak diren azpiegiturak

Sagasti auzoan, pilotaleku inguruan sortuko dute azpiegitura.  |   a.e.

Kable bidezko telebista ikusteko aukera egongo da sarea sartzerakoan.  |   a.e.

Egin behar 
diren lanen 
aurrekontua 
700.000 
eurokoa da

datua

Sinatzen den egunean 
bertan sartuko da 
indarrean hitzarmena eta 
30 urteko epea izango du 
akordioak.

30
urte
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j.b.  |  arrasate

Egubakoitzean auzoko bazka-
riarekin hasi eta atzo Arimazu-
bin egin zuten dantzaldiarekin 
amaitu zituzten jaiak Uribarri
-Erguinen. Denetarik izan dute-
la ez da gezurra; musikan, rock 
zaleek La Madriguera eta Lined 
Hardcore taldeak izan zituzten 
bariku gauean eta doinu tradi-
zionalagoak atsegin dituztenen-
dako hitzordua domekan izan 
zen Bilboko gaitarien kalejira-
rekin. Egubakoitzeko bazkarian 
gainera Jokin Labaien, Iñaki 
Viñaspre eta Zigor Enbeita ber-
tsolariak izan zituzten auzotarrek 
mahaikide. Txondorra jatetxean 
egin zuten bazkaria.

Jarduera bitxiak 
Egitarauak, baina, proposamen 
berezietarako lekurik ere izan 
du. Esate baterako, zapatuan, 
segway ibilaldia egin zuten eli-
za inguruan eta erruberen gai-
nean barik, lau-hanken gainean 
ibiltzeko poney eta astoak izan 
zituzten txikienek Usaetxe pla-
zan. Domekan, ostera, tirolina, 
rokodromoa eta ohe elastikoak 
ipini eta etxeko txikienak gel-
ditzerik ez zen egon. Guztietan 
bitxiena baina garagardo botika 
kaxekin eraiki beharreko dorree-
na izan zen, atzo, domeka, egin 
zutena. Arratsaldean herri kiro-
lak ere izan zituzten aizkolari 
eta harri-jasotzaileekin eta jaie-
kin amaitzeko erromeria, adin 
guztietakoentzat. Horixe zen 
antolatzaileen helburu nagusie-
tako bat aurten.  Herri kirolak, Arimazubin.  |   julio calleja

Kaxekin egin beharreko dorrea.  |   julio calleja

eguraldia lagun, barikutik domekara arte eutsi dio jai giroak auzoan

Jolas bitxiak eta musika asko 
izan dituzte Uribarri-Erguinen

arrasate

julio calleja

Artisautza azoka egin zuten atzo Arantzazun, urterokoa, baina aurten 
sendabelar eta eratorriek arreta berezia izan dute. Betiko saltokiez gain 
sendabelar, ukendu eta prestatu bereziak ere salgai izan zituzten.
Horrez gain, eta gehiago jakin gura izan zutenek, goizean bi aditurekin 
ibilaldia egiteko aukera izan zuten. Helburua zen belarrak ezagutu eta 
zelan jaso behar diren ezagutzea. Anaje Narbaiza eta Paulina Kerstock 
izan zituzten gidari Milikua inguruetako zelaietan ordu bete inguruko 
buelta baten. 

Sendabelarrak 
jakin-min, 
Arantzazun

oñati

Giro eder eta atseginean ospatu 
dituzte jaiak asteburuan

Folkloreak eta kirolak izan dute garrantzia aurtengo egitarauan

Kultura zinegotzia: "herri afarian ia herri osoa elkartu ginen, giro eta umore onean"

leintz- gatzaga

Skate erakustaldia egon zen zapatuan.  |   julio calleja Uso-tiroa.  |   jon berezibar

Herri afaria, 170 herritar baino gehiagorekin.  |   julio calleja

Zapatu gaueko dantzaldia.  |   julio callejaBolo txapelketa, zapatu gauez.  |   julio calleja

Enbor mozketa, australiar erara.  |   jon berezibar

Gazte kuadrilla, jaietarako prestatutako elastikoekin.  |   jon berezibar

Bariku gaueko rock kontzertuan, Ordiziako TLS taldea.  |   julio calleja

jON bErEzIbAr  |  leintz-gatzaga

Giro polita izan dute Leintz-Ga-
tzagan. Herri txikia izanik mar-
txa lasaiagoan joaten dira jaiak, 
baina, betiere, giro atseginean. 
Txikienek behintzat izan dute 
entretenimendu nahikoa puzga-
rriekin, bariku eta zapatuan, 
gaztelu eta txirristetan gora eta 
behera, nekatu arte saltoka ibil-
tzeko. Nekea aipatuta, izerdi 
patsetan amaitu zutenak bariku 
eguerdian  aizkolari eta harri-ja-
sotzaileak izan ziren; Ernesto 
Ezpeleta Bihurri eta Goizeder 
Beltza, egur mozketan, eta Agus-
tin Landarbide 175 kiloko harria 
altxatuta, plazara gerturatu zire-
nen txaloak jasota. Erakustaldi 
berezia izan zen gainera, enborra, 
5 metro ingurukoa, bertikalean 
moztu baitzuten, australiar era-
ra, hain zuzen. Kirolekin jarrai-
tuta pilota partiduak arratsaldean 
eta gauez rocka nagusi plazan, 
TLS (Ordizia, Gipuzkoa) eta Arra-
sateko Aggressive Combat eta 
Interprete Desconocido taldeekin. 
Ekitaldirik herrikoiena baina 
zapatuko afaria izan zen, 170etik 
gora elkartuta; "ia herri osoa", 
Iñaki Agirreurreta kultura zine-
gotziak zehaztu moduan. Ona eta 
poztekoa da haren balorazioa 
"antolatze lanetan eginiko lehen 
urtea izanik, pozik" eta "hurren-
go urterako hobetzeko asmoekin" 
dagoeneko.  

Bizikletak, mayak eta pilota 
Denetarik izan zuten atzo. Aste-
buruarekin amaitzeko eta herria 
girotzeaz Mexikoko dantzariak 
arduratu ziren, kolonaurreko  
garaiko zeremonia bitxi eta guz-
ti, gatzagarrak dantzarazten. 
Goizean mendi-bizikleta martxa 
izan zen eta arratsaldean pilota 
partiduak. Eta bukatzeko burrun-
ba Eskoriatzako batukadarekin 
dantza eta zarata.

amaia eta familia 
aretxabaleta

"Goizean mendi-bizikleta martxa ikustera etorri 
eta herrian giro polita aurkitu dugu. Mexikarren 
dantza eta zeremonia hori sekula ikusi gabekoa 
naiz eta benetan ikusgarri iruditu zait. Giro polita 
dago domeka goizean".

larraitz 
leintz-gatzaga

itzal 
leintz-gatzaga

"Jairik onenak dira herrikoak eta guk 
ospatzeko kamisetak egin ditugu aurten. 
Kexa bakarra daukagu: iaz zezen 
mekanikoa ekarri zuten eta aurten ez, eta 
guk hori eskatzen dugu".

hodei 
leintz-gatzaga

"Gustatu zaizkit puzgarriak nahiz eta, 
agian, apur bat txikiak iruditu. Hori bai, nik 
zezenak ere ipiniko nituzke jaietan. Oso 
ondo pasatzen dugu eta pilota partiduetara 
joan gara gero".

"Puzgarrietan ibiliko gara gaur eta bihar 
uzten diguten denbora guztia baina 
asteburu osoa egingo dugu jaietan. 
Jaietako onena puzgarriak dira eta 
gehiago ipiniko balituzte, hobeto".
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j.b.  |  arrasate

Egubakoitzean auzoko bazka-
riarekin hasi eta atzo Arimazu-
bin egin zuten dantzaldiarekin 
amaitu zituzten jaiak Uribarri
-Erguinen. Denetarik izan dute-
la ez da gezurra; musikan, rock 
zaleek La Madriguera eta Lined 
Hardcore taldeak izan zituzten 
bariku gauean eta doinu tradi-
zionalagoak atsegin dituztenen-
dako hitzordua domekan izan 
zen Bilboko gaitarien kalejira-
rekin. Egubakoitzeko bazkarian 
gainera Jokin Labaien, Iñaki 
Viñaspre eta Zigor Enbeita ber-
tsolariak izan zituzten auzotarrek 
mahaikide. Txondorra jatetxean 
egin zuten bazkaria.

Jarduera bitxiak 
Egitarauak, baina, proposamen 
berezietarako lekurik ere izan 
du. Esate baterako, zapatuan, 
segway ibilaldia egin zuten eli-
za inguruan eta erruberen gai-
nean barik, lau-hanken gainean 
ibiltzeko poney eta astoak izan 
zituzten txikienek Usaetxe pla-
zan. Domekan, ostera, tirolina, 
rokodromoa eta ohe elastikoak 
ipini eta etxeko txikienak gel-
ditzerik ez zen egon. Guztietan 
bitxiena baina garagardo botika 
kaxekin eraiki beharreko dorree-
na izan zen, atzo, domeka, egin 
zutena. Arratsaldean herri kiro-
lak ere izan zituzten aizkolari 
eta harri-jasotzaileekin eta jaie-
kin amaitzeko erromeria, adin 
guztietakoentzat. Horixe zen 
antolatzaileen helburu nagusie-
tako bat aurten.  Herri kirolak, Arimazubin.  |   julio calleja

Kaxekin egin beharreko dorrea.  |   julio calleja

eguraldia lagun, barikutik domekara arte eutsi dio jai giroak auzoan

Jolas bitxiak eta musika asko 
izan dituzte Uribarri-Erguinen

arrasate

julio calleja

Artisautza azoka egin zuten atzo Arantzazun, urterokoa, baina aurten 
sendabelar eta eratorriek arreta berezia izan dute. Betiko saltokiez gain 
sendabelar, ukendu eta prestatu bereziak ere salgai izan zituzten.
Horrez gain, eta gehiago jakin gura izan zutenek, goizean bi aditurekin 
ibilaldia egiteko aukera izan zuten. Helburua zen belarrak ezagutu eta 
zelan jaso behar diren ezagutzea. Anaje Narbaiza eta Paulina Kerstock 
izan zituzten gidari Milikua inguruetako zelaietan ordu bete inguruko 
buelta baten. 

Sendabelarrak 
jakin-min, 
Arantzazun

oñati

Giro eder eta atseginean ospatu 
dituzte jaiak asteburuan

Folkloreak eta kirolak izan dute garrantzia aurtengo egitarauan

Kultura zinegotzia: "herri afarian ia herri osoa elkartu ginen, giro eta umore onean"

leintz- gatzaga

Skate erakustaldia egon zen zapatuan.  |   julio calleja Uso-tiroa.  |   jon berezibar

Herri afaria, 170 herritar baino gehiagorekin.  |   julio calleja

Zapatu gaueko dantzaldia.  |   julio callejaBolo txapelketa, zapatu gauez.  |   julio calleja

Enbor mozketa, australiar erara.  |   jon berezibar

Gazte kuadrilla, jaietarako prestatutako elastikoekin.  |   jon berezibar

Bariku gaueko rock kontzertuan, Ordiziako TLS taldea.  |   julio calleja

jON bErEzIbAr  |  leintz-gatzaga

Giro polita izan dute Leintz-Ga-
tzagan. Herri txikia izanik mar-
txa lasaiagoan joaten dira jaiak, 
baina, betiere, giro atseginean. 
Txikienek behintzat izan dute 
entretenimendu nahikoa puzga-
rriekin, bariku eta zapatuan, 
gaztelu eta txirristetan gora eta 
behera, nekatu arte saltoka ibil-
tzeko. Nekea aipatuta, izerdi 
patsetan amaitu zutenak bariku 
eguerdian  aizkolari eta harri-ja-
sotzaileak izan ziren; Ernesto 
Ezpeleta Bihurri eta Goizeder 
Beltza, egur mozketan, eta Agus-
tin Landarbide 175 kiloko harria 
altxatuta, plazara gerturatu zire-
nen txaloak jasota. Erakustaldi 
berezia izan zen gainera, enborra, 
5 metro ingurukoa, bertikalean 
moztu baitzuten, australiar era-
ra, hain zuzen. Kirolekin jarrai-
tuta pilota partiduak arratsaldean 
eta gauez rocka nagusi plazan, 
TLS (Ordizia, Gipuzkoa) eta Arra-
sateko Aggressive Combat eta 
Interprete Desconocido taldeekin. 
Ekitaldirik herrikoiena baina 
zapatuko afaria izan zen, 170etik 
gora elkartuta; "ia herri osoa", 
Iñaki Agirreurreta kultura zine-
gotziak zehaztu moduan. Ona eta 
poztekoa da haren balorazioa 
"antolatze lanetan eginiko lehen 
urtea izanik, pozik" eta "hurren-
go urterako hobetzeko asmoekin" 
dagoeneko.  

Bizikletak, mayak eta pilota 
Denetarik izan zuten atzo. Aste-
buruarekin amaitzeko eta herria 
girotzeaz Mexikoko dantzariak 
arduratu ziren, kolonaurreko  
garaiko zeremonia bitxi eta guz-
ti, gatzagarrak dantzarazten. 
Goizean mendi-bizikleta martxa 
izan zen eta arratsaldean pilota 
partiduak. Eta bukatzeko burrun-
ba Eskoriatzako batukadarekin 
dantza eta zarata.

amaia eta familia 
aretxabaleta

"Goizean mendi-bizikleta martxa ikustera etorri 
eta herrian giro polita aurkitu dugu. Mexikarren 
dantza eta zeremonia hori sekula ikusi gabekoa 
naiz eta benetan ikusgarri iruditu zait. Giro polita 
dago domeka goizean".

larraitz 
leintz-gatzaga

itzal 
leintz-gatzaga

"Jairik onenak dira herrikoak eta guk 
ospatzeko kamisetak egin ditugu aurten. 
Kexa bakarra daukagu: iaz zezen 
mekanikoa ekarri zuten eta aurten ez, eta 
guk hori eskatzen dugu".

hodei 
leintz-gatzaga

"Gustatu zaizkit puzgarriak nahiz eta, 
agian, apur bat txikiak iruditu. Hori bai, nik 
zezenak ere ipiniko nituzke jaietan. Oso 
ondo pasatzen dugu eta pilota partiduetara 
joan gara gero".

"Puzgarrietan ibiliko gara gaur eta bihar 
uzten diguten denbora guztia baina 
asteburu osoa egingo dugu jaietan. 
Jaietako onena puzgarriak dira eta 
gehiago ipiniko balituzte, hobeto".
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jOkIN bErEzIArtuA  |  bergara

Bero handiegia egiten zuen zapa-
tuan eta askok Bergarara etorri 
baino nahiago izan zuten beste-

lako planak egin. Eta noski, egu-
bakoitzean jaieguna izateak ere 
zuzenean eragin zuen: aurten ohi 
baino jende gutxiago egon da San 

Martin ferian. Hala esan ziguten 
herritar zein baserritarrek. Sal-
mentak, beraz, ohi baino baxua-
goak. Hori bai, ohi baino jende 

gutxiago egon izanak ez zuen 
azokan salgai jarri ziren produk-
tuetan inolako eraginik izan. 
Kalitate altuko gazta, barazki eta 
frutak eta bestelako hainbat pro-
duktu. Ezin dugu ahaztu herritar 
asko zer dagoen ikusi eta odolos-
te edo bestelakoak dastatzera 
joaten direla. 

"Akaso, aurtengoa azkena"
Giro ona batez ere goiz eta eguer-
di partean baina azoka beherantz 
doan sentsazioarekin baserritar 
gehienak. Horra azken 30 urteotan 
feriara etorri izan den baserritar 

batek esandakoak: "Aurten iaz 
egon zen jendearen erdia dago. 
30 urte daroat etortzen eta akaso 
aurtengoa izango da azkena; adi-
nean aurrera goaz eta ez dago 
gazteen erreleborik". 

julio calleja

Giro ederrean joan dira Atzeko kaleko jaiak. Antolatzaileen arabera, 
zapatuan batu zen jende gehien: sokamuturrean, garagardo dastatzean 
eta erromerian hainbat herritarrek hartu zuten parte. Txorimalo eta 
erraldoiek ez dute hutsik egin, txikienen gozamenerako. Egubakoitzean 
arazo teknikoek gaueko rock jaialdia atzeratu zuten; gainera, Ulmaren 
50. urteurreneko kontzertua zela-eta ez zen jende larregi ibili. 

Jende asko Atzeko kaleko jaietan

Jende gutxi baina betiko kalitatea 
aurtengo San Martin ferian

Zubiak eta bero handiak kalte egin die aurten azokari eta, beraz, saltzaileei

azokak san Martin plazan eta Muniben elkartu zuen jende gehien

Urtero moduan, kalitate handiko produktuak erosteko aukera izan zuten herritarrek.  |   julio calleja

lEhiAkETETAko 
irAbAzlEAk

gAztA

1. Aranburu elkartea. 
Idiazabal, Gipuzkoa. 

2. Ia leze. Ilarduia, Araba. 

3. Rikardo Remiro. Eulate, 
Nafarroa.

bArAzkIAk

1. Jose Manuel Zabalegi. 
Martutene, Gipuzkoa. 

2. Tomasa Larañaga. Antzuola. 

3. Esosi Etxeberria. Soraluze, 
Gipuzkoa. 

frutAk

1. Kontxita Izagirre. Antzuola. 

2. Urtza Sarrionandia. Igorre, 
Bizkaia. 

3. Jose Lonbide. Aretxabaleta.  

barazki, fruta eta gazta lehiaketetako irabazleak sariekin.  |   jokin bereZiartua

oñAti

bergArA

ASTEBURUARI BEGIRATUA

ArAntzA loidi 
bergara

urtzA sArrionAndiA 
saltZailea

"ondo doa azoka, iaz baino 
zertxobait hobeto. hala ere, ez da 
nahi beste saltzen. orain dela sei 
urte hasi ginen etortzen eta 
dagoeneko ohitura da guretzat. 
Garai ona da azokarako, orain ikusi 
daitezke-eta sagar mota gehien".

miren sorozAbAl 
bergara

"Azoka erdia ikusi dugu eta orain 
beste erdia ikustea gelditzen 
zaigu. Urteroko zita da guretzat, 
ez dugu kalerik egiten. Erosi ez, ez 
dugu ezer erosten, ikusi. oraintxe 
eskatu dugu odolostea eta oso ona 
dago. Gustura gabiltza".

jose gAbilondo 
bergara

"Fenomeno doa azoka. oraindik 
lehen kalea ikusi dugu bakarrik. 
Erosi, ez dugu ezer erosiko. izan 
ere, ni neu baserritarra naiz eta 
saltzen dituzten produktuak 
etxean ditugu. odolostea 
dastatzeko asmoa badugu".

"ondo doa eguna, dagoeneko ikusi 
ditugu azokako postu gehienak. 
Poltsa betetzeko aprobetxatzen 
dugu, batez ere, barazkiak erosten 
ditugu. Gauza goxoak ere 
dastatzen ditugu; oraintxe sagarra 
probatzen genbiltzan, ona dago".

Mirari altube

200 bat lagun elkartu ziren atzo goizean kurtzebarriko tontorrean. Mendi 
puntan, haize zakarra zela-eta, mendizaleak leku ezkutu bila ibili ziren. 
hala ere, mendi bueltatxoa gustura egin zuten nagusi, heldu, gazte eta 
umeek. Meza esan zuen ramon Elkoro abade aretxabaletarrak eta 
ondoren mokadutxoa eskaini zuen Murrukixo mendizale elkarteak. 
Saldarik eta jatekorik ez zen falta izan, beraz, ezta trikitixa doinurik ere. 
ordubetez bertan egon ostean, beherako bidea hartu zuten mendizaleek.

200 bat lagun 
Kurtzebarri 
Egunean
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M.B.  |  arrasate

Lapurrek ez dute oporrik hartu 
gurean eta, hortaz, azken asteo-
tan ere lapurretak izan dira 
herrian. Abuztu amaieran, esa-
terako, Olarte kaleko If lurrin-
degian sartu ziren, alarma mani-
pulatu eta ateko sarraila apurtu 
ostean. Gizonezkoentzako perfu-
meak eta tratamenduak lapurtu 
zituzten. Horretaz gainera, Liza-
rra taberna ere bisitatu zuten 

lapurrek. Joko-makinan zegoen 
dirua eroan zuten.

Bizpahiru tabernetan
Bada, lapurretez gain, 50 euroko 
billete faltsuak ere agertu dira 
azkenaldian; hain justu, bizpahi-
ru tabernetan. Udaltzaingotik 
jakinarazi dutenez, taberna horie-
tako langileak billeteak faltsuak 
diren edo ez irakurtzen duen 
makinan pasa eta han ikusi zuten 

faltsuak zirela. Horretaz gainera, 
ONCEko saltzaile batek ere jaso 
zuen horrelako billetea; egunean 
batutako dirua banketxera eraman 
zuenean ohartarazi zioten.

Horrelako kasuetan bereha-
la salaketa jartzea da gomenda-
tu dute, billete faltsu batekin 
ordaintzea delitua da-eta. Legeak 
isun ekonomikoa eta kartzela 
zigorra aurreikusten du horre-
lakoetan.

Lapurrez gain, 50 euroko billete 
faltsuak dabiltza orain kaletik
hiruzpalau tabernatan agertzeaz gain, Onceko saltzaile batek ere jaso du

Udako oporren geldiunearen 
ostean, zapatuan, hilak 17, 
egingo dute hileko hirugarren 
asteko baserritarren azoka.  
Betiko moduan, 09:00etatik 
14:00etara bitartean, Seber 
Altube plazan egongo dira 
jarrita postuak. 

Arrasateko Udaleko Enple-
gu eta Garapen Ekonomiko 
Sailaren laguntzarekin egin-
dako merkatu horretan, ortuan 
dauden sasoiko produktuak 
erosi ahal izango dira. Hilero 
moduan, erosleen artean base-
rritarren produktuez beteriko 
saskia zozketatuko dute.

Zapatuan egingo dute 
iraileko baserritarren 
azoka, Seber Altuben

Arrasateko Ekin Emakumeak 
elkarteak hainbat ikastaro 
gertatu ditu datozen hilabe-
teotarako. Aurrenekoa esku-
lanen gainekoa da; gaur hasi-
ko da eta abenduaren 20ra 
arte iraungo du. Eguaztenean, 
ostera, orratz-lanen ingurukoa 
hasiko da. Abenduaren 15era 
arte luzatuko da.

Ekin Emakumeak elkar-
tetik jakinarazi dute interesa 
dutenek Pablo Uranga kalean 
duten egoitzara jo behar dute 
la, edo 943 79 83 70 edo 651 70 
79 36 telefono zenbakietara 
deitu. 

Ekin Emakumeak 
elkarteak bi ikastaro 
hasiko ditu egunotan

MIRIAN BITERI  |  arrasate

Ingurumenarekin lotutako eki-
taldi asko antolatu dituzte dato-
zen egunotarako herrian. Batetik, 
urtero moduan, Europako Mugi-
kortasun Iraunkorraren Astearen 
harira, denetariko ekintzak anto-
latu ditu Udalak hilaren 16tik 
22ra bitartean egiteko. 

Zapatuan hasiko dira, Biteri 
plazan, 11:00etatik 14:00etara, 
jarriko duten segway eta trikke 
zirkuituarekin. Horretaz gainera, 
11:00etatik 15:00etara, emisio txi-
kiko ibilgailuen gaineko Mugi-
tzeko beste era bat izeneko era-
kusketa ikusteko aukera izango 
da. Besteak beste, auto hibridoak 
eta elektrikoak, paseoko bizikle-
tak eta tolesgarriak direnak izan-
go dira, toki berean. 

Domekan, ostera, urteroko 
bizikleta bira egingo dute Arra-
satetik Eskoriatzako plazaraino, 
bidegorritik. Seber Altube plaza-
tik abiatuko dira, 10:00etan. Bes-
talde, martitzenean, irailak 20, 
Familia giroan bizikletaz bidaia-
tzea: zure neurriko proposamen 
bat izeneko ikus-entzunekoa iku-
si ahalko da Kulturateko Jokin 
Zaitegi gelan, 19:00etan.  

Materiala jasotzen
Azkenik, eguenean, mugikortasun 
eta irisgarritasun tailerrak egite-
ko asmoa dute Seber Altube pla-
zan, 17:00etan. Hain justu, irisga-
rritasuna lantzeko jarduerak eta 
mugikortasunari buruzko haus-
narketa egingo dute han.

Bestalde, bizikleta azokarako 
egoera onean dagoen materiala 
jasotzen dabiltza dagoeneko. Bihar 
eta eguenean eroan ahalko da udal 
azokara, 11:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 19:00etara. Udaletik 
gogorarazi dute mendi, paseo edo 
errepideko bizikletez gain, hau-

rrenak, patinak, patineteak, kas-
koak, gurpilak, eskularruak eta 
maillotak jasoko dituztela. Zapa-
tuan egingo dute Bir-zikleta ize-
neko bigarren eskuko bizikleta 
merkatua, 11:00etatik 15:00etara, 
Seber Altuben. Mugikortasun 
asteak irauten duen bitartean, 
gainera, hiri barruko autobusean 
doan ibili ahalko da.

Ibai-Arte, arrakastaren bila
Bestalde, aurreko urteotako arra-
kasta errepikatzeko asmoz, Mer-
kataritza Berdearen Astea antola-
tu du Ibai-Arte elkarteak hiruga-
rrenez; irailaren 16tik 24ra 
bitartean izango da. Egitarau zaba-
la gertatu du. Egubakoitzean, Txa-
txilipurdiren eskutik, birziklatu-
tako materialekin diru-zorroak 
eta sormen tailerrak egingo dituz-
te Seber Altuben, 17:00etan. 

Zapatuan, Merkemerkaua 
egingo dute. Udaberri-udako behe-
rapen azoka 10:00etatik 21:00etara 
egingo dute Arrasateko kaleetan 
zehar jarriko dituzten saltokietan 
eta Biteri plazan egongo den kar-
pako postuetan. Egun berean, En 
clave de sol: enchufados al sol ikus-
kizuna eskainiko dute Seber Altu-
ben, 17:00etan. La Banda Manza-
na taldeak energia berriztagarriak 
erabiliz sortutako musika ema-
naldia da hori.

Hilaren 20an, merkataritza 
arloko profesionalei zuzendutako 
jardunaldia izango da Kulturateko 
Garibai gelan, 20:15ean; eta astea-
ri amaiera borobila emateko, irai-
laren 24an, 100 orgaren banaketa 
egingo dute. Hilaren 1etik 16ra 
erosketak egiteko 100 orga zozke-
tatuko dituzte kide diren saltokie-
tan erosketak burutu dituztenen 
artean. Zozketan sarituak direnek 
orgak jasotzeko aukera izango dute 
13:15ean, Seber Altuben.

Ingurumenarekiko konpromisoa 
berretsiko dute datozen egunotan
Mugikortasun Iraunkorraren eta Ibai-arteren asteen harira, ekintza asko egingo dituzte

Umeak bizikleta gainean, iazko Mugikortasun Astearen harira antolatutako zirkuituan.  |   JOkIn BerezIartua

Merkemerkaua egingo dute zapatuan.  |   GOIena
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jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

2009ko udaberrian Realak Sala-
mancan jokatzen zuen partidutik 
isunarekin itzuli ziren Arrasa-
teko bi gazte, euskal presoen 
aldeko maindirea erakusteagatik. 
Horrez gain, desordena publikoa 
eta polizien aurkako erasoak ere 
leporatu zieten. 

Gazte bakoitzak 4.000 euro 
ordaindu beharko ditu eta sen-
tentziari lau alditan errekurtsoa 
jarri dioten arren, isuna ordain-
du egin beharko dute. Zigorra 
"bidegabea" dela uste dute eta 
salatu dutenez, modu oldarkorrean 
kanporatu zituen Espainiako 
poliziak El Helmantico futbol 
zelaitik.

Zigor ekonomikoaz gaiz, urte-
betez futbol zelaietara sartzeko 
debekua ere jarri zieten. Helegi-
te guztiak atzera bota ditu admi-
nistraritzak: "Errekurtso gehia-
go ez jartzeko esan digute, Espai-
nian presoak aipatzea bakarrik 
delitua ei delako", adierazi du bi 
gazteetako batek. Isuna ordaintzea 
da aukera bakarra, beraz, eta 
gastuei aurre egiteko herriko 
bost talderen babesarekin musi-
ka jaialdia antolatu dute. 

Herriko bost talde gaztetxean 
Iaz hasi ziren jaialdia antolatze-
ko lanekin. Hasieran bi eguneko 
jaialdia egitea zen asmoa baina 
azkenean egun bakarrean egingo 
dute: "Hainbat talderen babesa 
jaso dugu baina talde guztiak 
elkartzea ezinezkoa zen". Iraila-
ren 17an izango da kontzertua, 
gaztetxean. Sarrera bost euro 
ordaindu beharko da; salgai dau-
de Taupa eta Iluntz tabernetan.

Belaunaldi ezberdinetako 
herriko bost talde igoko dira 
agertokira; punk-oi! eta punk-rock 
doinuak izango dira nagusi: Arka-
da Social, Never Surrender, Dirty 
Brothers –ez du ohiko taldeak 

joko–, Interprete Desconocido eta 
Kate's Maniacs. Belaunaldi ezber-
dinetako taldeak dira eta anto-
latzaileek espero dute gaztetxea 
betetzea. 

Gainera, dirua lortzeko beste 
bide batzuk ere hartuko dituzte. 
Adibidez, Realeko zenbait joka-
larik sinatutako kamisetak eman-
go dizkietela esan diete eta kami-
setok zozketa-txartelen bitartez 
banatzeko asmoa dute. 

Azkenik, isuna ordaindu behar 
duten gazteek, biziki eskertu gura 
diote musika taldeei eskainitako 
babesa: "Esan beharrik ere ez 
dago musika taldeen babesa izu-
garri eskertzen dugula", diote. 

"Bidegabea" den isunari 
musikarekin aurre eginez
realaren partidu baten jasotako isuna ordaintzeko jaialdia, hilaren 17an

Gaztetxean joko duten talde bakoitzeko kide bana, Monterronen.  |   jokin bereziartua.

Portaloi taldeak dantza tra-
dizionalen ikastaroa antolatu 
du 2011-2012 ikasturterako. 
Helduei zuzendutako ikasta-
roa da eta hiru maila izango 
ditu: hastapena, bigarren mai-
la eta hirugarren maila. Eus-
kal Herriko plazetan ohikoak 
diren dantzak erakutsiko 
dituzte. Urriaren 10ean hasi-
ko dira eta 29 saio egingo 
dituzte, astelehen arratsalde-
ro elkartuz. Izena emateko 
AEDra (943 77 12 28) edo Gaz-
te Bulegora (943 25 20 65) jo. 

Helduendako dantza 
ikastaroa Portaloi 
taldearen eskutik

Atzo amaitu zen udako kan-
paina Musakolako kirolde-
gian. Horrek esan gura du 
kanpoko igerilekuak itxita 
daudela dagoeneko eta gaur 
ezkero barruko igerilekuak 
irekiko dituztela. Egun osoan 
egongo dira zabalik, 07:30e-
tik 22:00etara, hain zuzen. 

Hala, ikasturte berria 
normaltasunez hasiko du 
Aukeak. Izan ere, espero 
baino askoz gehiago luzatu 
ziren barruko igerilekueta-
ko obrak, erabiltzaileen 
kalterako.

Gaur irekiko dituzte 
Musakolako barruko 
igerilekuak 

Gaur egingo da ikasturte berriko 
lehen Tokiko Gobernu batzarra eta 
gaien artean dago Pablo Urangako 
gaztegunea. Obren jarraipena 
egiteaz gain, bizilagunei eraikinaren 
egitura konpontzeko egindako 
lanengatik dirua eskatzea landuko 
dute. Egoitza uztailean bisitatu 
zuten gaztetxoek–argazkian–, 
baina urrian jarriko da martxan. 

Gaztegunea 
hizpide gaurko
Tokiko Gobernu 
batzarrean

j.b.

datua

Gazte bakoitzak 4.000 
euro ordaindu beharko ditu 
eta urtebetez futbol 
zelaietarako sarrera 
debekatuta izan dute

4.000
euroko isuna bakoitzari

esanak

"Hainbat musika 
talderen babesa 
jaso dugu, baina 
guztiak batzea 
ezinezkoa zen"

g a z t e  k a lt e t u a   |   a n t o l at z a i l e a

j.b.  |  arrasate

Ikasturte berriko eskaintzaren 
berri eman ostean, Aukeak ate 
irekien jardunaldiak antolatu 
ditu aste honetarako. 

Hala, bihartik eguenera bitar-
tean, bazkide edo ez bazkide den 
edonor gonbidatuta dago egun 
eta ordu horietan klaseak jaso-

tzera. Hastapeneko ikastaroak 
izango dira; dena den, aurrez  
ikastaroetan izena emanda dagoen 
edonor ere joan daiteke. 

Hainbat ikastaro probatzeko
Ate irekien jardunaldion helbu-
rua da herritarrak kirolera hur-
bildu eta orain arte probatu ez 

dituzten kirolak ezagutzea. Eskain-
tza zabala behintzat ez da aitza-
kia izango, denetariko ikastaroak 
probatzeko aukera dago-eta.

Martitzenean, spinning, pila-
tes, body pump, body balance 
eta hatha yoga saioak egingo 
dituzte. Eguaztenean, body balan-
ce, aguagym, gazteendako aero-
dance, aerobik step, bosu/gap 
eta aerobic bosuren txanda izan-
go da; eta eguenean, martitze-
neko saio berdinak errepikatu-
ko dituzte. 

aholkularitza zerbitzua
Jardunaldiak goizean 09:15etik 
11:00etara, eta arratsaldean, 15:00e-
tatik 21.30era bitartean izango 
dira. Ikastaro bakoitzaren ordu-
tegi zehatza jakiteko kiroldegira 
jo edo harrerako telefonora dei 
daiteke: 943 77 16 77. 

Horrez gain, ate irekien jar-
dunaldietara agertzerik ez due-
nak informazio eta aholkularitza 
zerbitzua ere izango du. Zerbitzu 
hori goizean bakarrik egongo 
da zabalik. 

Ate irekien jardunaldiak Aukean, 
bihar hasi eta eguenera arte
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Zapatuan antzeztuko dute Telesfo-
ro Monzonen gaineko pastorala 
Seminarioko jolastokian. 3.000 ikus-
le espero dituzte. Herritar askok 
dihardute lanean dena ondo atera 
dadin. Sarrerak salgai daude 15 
eurotan.

Jesus Elortza alkateak dioenez, 
Bergarako herriarendako pastoral 
honek "garrantzi berezia" du; alde 
batetik, kulturalki, "ekintza izuga-
rria" delako, eta, bestetik, pastora-
leko protagonistarengatik beraren-
gatik.

Protagonista Telesforo Monzon 
izanik, haren kantu ezagunak abes-
tuko dituzte emanaldian eta haren 
bizitza ekarriko dute gogora. Ber-
garar askok gertu-gertutik senti-
tuko dituzte hainbat eszena. Mon-
zonez gain, Bergarako beste per-
tsonaia batzuk ere azaltzen dira 
pastoralean; adibidez, Jose Luis 
Elkoro.

163 zuberotar Bergaran
Telesforo Monzon pastorala aurten 
larraindarrek antzeztu dute. Abuz-

tuan estreinatu zuten Larrainen 
(Zuberoa). Urtero Zuberoako herri 
batek egiten du pastorala eta aur-
ten Larraingoei egokitu zaie. Herri 
txikia da, 220 bat biztanlekoa, eta 
pastoralean, modu batean edo bes-

tean, antzezten-eta, 170 bat lagun 
murgildu dira. Bergarara 163 lagun 
etorriko dira, autobusez.

Bergarako Udalak 3.000 lagun 
batu nahi ditu pastorala ikusteko. 
Horretarako, Seminarioko jolasto-

kia antzoki bihurtuko dute. Har-
mailak jarriko dituzte, erdian aul-
kiak eta aurre-aurrean oholtza, 
Miguel Altuna ondoan. Euria egin-
go balu, beste plan bat aurreikusi 
dute. 

Karpa handi bat jarriko dute 
jolastokian, estalki modura, eta, 
horrela, 2.000 lagunendako tokia 
izango da, gehienez ere. Aurrekon-
tua osatzeko traba izango litzateke, 
baina, gutxienez, pastorala antzez-
tuko dela ziurtatuko lukete. 63.000 
bat euroko aurrekontua du pasto-
rala Bergarara ekartzeak.

Antolaketarako jendea
Udalak dei egin die herritarrei 
antolaketa lanetan laguntzeko. 
Bazkaria zerbitzatuz, sarrerak sal-
duz, tortillak eginez afarirako… 
Baita Larraindik datozenak etxean 
lotarako hartzeko ere. Modu bate-
ra edo bestera lagundu nahi dute-
nek Bergarako Udaleko kultura 
zerbitzura deitu (943 77 91 81) edo 
bidal dezatela mezu bat mosa@
bergara.net helbidera.

Pastorala 17:00etan izango da. 
Aurretik, harrera egingo zaie San 
Martin plazan, 14:00etan, eta, ostean, 
kale-jira egingo dute. Ia 4 ordu 
iraungo du pastoralak.

Sarrerak salgai
Sarrerak salgai daude Euskal Herri-
ko hiriburuetan eta Debagoienean. 
Ibarrean, honako toki hauetan: 
Bergarako turismo bulegoan, Ber-
garako kultura etxean, Arrasateko 
AED elkartean eta Oñatiko kultu-
ra etxean. 15 euroren truke. 

Udalak gomendatzen du auto-
busa erabiltzea, baina, bestela ere, 
hiru aparkaleku egokitu dituzte. 
Hauek: San Martin eskolan, Mar-
tinez Irala eskolan eta Mayc-en.

Monzonen bizitza 
zapatuko pastoralean
Zuberoako larrain herrikoek antzeztuko dute bergarar ospetsuaren gaineko 
pastorala seminarioko jokastokian eta 3.000 ikusle espero dira

Larrainen abuztuan egin zen Monzon pastoraleko irudi batzuk.  |  kristina elkoro

Telesforo Monzonen gaineko 
erakusketa ere izango da ikusgai 
Bergarako udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan. TM3. Telesforo 
Monzon (1904-1981): 
Bergararra; Politikaria; 
Kultura-gizona da izenburua. 
Irailaren 15ean ireki eta urriaren 
2an itxiko dute. Olaso Dorrea 
fundazioari esker eta hark 
lagatako materialarekin antolatu 
du Bergarako Udalak.

Telesforo Monzonekin eta bere ibilbide 
politikoarekin eta produkzio literarioarekin zerikusia 
duten idatzizko argibideak, jatorrizko ikonografia 
eta dokumentazioaren erreprodukzioak eta hainbat 
objektu original ikusteko aukera izango da. 
Euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez aurkeztuta. 

Neurri ugariko 20 bat argazki, 
kantuak, gutunak, liburuak, 
dokumentuak, bere kantuekin  
egindako diskoak…

Erakusketa eguenean irekiko 
dute, baina eguazten arratsaldean 
egingo dute erakusketaren 
inaugurazio ekitaldia. Udal 
ordezkariak eta Olaso Dorrea 
fundaziokoak izango dira. Ekitaldia 
irekia izango da. 

Ordutegia honako hau da: 
astelehenetik ostiralera: 18:00-21:00. 
Asteburuetan: 12:00-14:00/18:00-21:00. Eta 
irailaren 17an (pastoralaren egunean): 
11:00-21:00. 

Erakusketaren diseinu lana Amaia Labaienek 
egin du.

Monzonen irudi ohikoa.  |  bUa

Monzonen bizitza eta obra erakusketa baten udaletxean

m.b.  |  bergara

Equo Gipuzkoak salatu egin 
du prentsa ohar bidez Udalak 
Ibargarai kalean zirkulazioa 
berrantolatzeko egindako 
lanen ondorioz hainbat zuhaitz 
bota izana.  

Prentsa oharrean dioenez, 
"gertakari isolatua" izan arren, 
"ingurumenari zaion errespetu 
faltaren adibide bat gehiago da. 
Porlana ingurune naturalari 
lekua hartzen ari zaiola era-
kusten du", Equo Gipuzkoaren 
arabera; baita ere, gaur egungo 
"eredu produktiboa eraikuntzan 
oinarritutako etengabeko haz-
kuntza" dela.

Horrekin guztiarekin, 
Equok "eredu aldaketa exiji-
tu" du eta azaldu du "keinu 
guztiek naturarekiko harre-
man justu baten erakusle" 
izan behar dutela. Hori dela 
eta, eskatu dio Udalari "ele-
mentu naturalak aintzat har-
tzeko eta gune berdeak bul-
tzatzeko". 

Udalaren arrazoiak 
Udal teknikariek zuhaitzok 
botatzeko arrazoiak azaldu 
dituzte. "Zuhaitz lerrokadura 
horrek ez zuen zentzu handi-
rik; oinezkoendako espaloia-
ren erdi-erdian kokatuta 
zeuden eta Miguel Altuna 
institutu ondoan, zati handi 
baten, ia ez zuten lekurik", 
esan dute teknikariek. Eta 
gehitu dute: "Ibargaraiko biri-
bilgunea egin aurretik ere, 
beti izan dugu buruan zuhaitz 
horiek kentzea".  

Bestalde, zona horretan 
zuhaitzak landatzeko asmoa 
dutela esan dute Udaletik: 
"Hiribideari gogortasuna ken-
tzeko, Seminarioko jolaslekua-
ren barruko aldean zuhaitz 
berriak landatzeko zirriborroa 
lantzen ari gara. Espezie ego-
kiekin, eta, posible bada, hos-
tozabalak".

Bukatzeko, esan dute: "Udal 
agintari eta teknikariok gar-
bi daukagu naturaren presen-
tzia ezinbestekoa dela eta 
horren haritik, lanean jarrai-
tuko dugu Bergara herri atse-
gina izan dadin".

Ibargaraiko 
zuhaitzak bota 
izana salatu du 
Equo taldeak 
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Ageriko pintura lehiaketaren IX. 
ekitaldia egingo dute hilaren 25ean
m.b.  |  oñati

Oñatiko Margo Taldeak (OMT) 
IX. ageriko pintura lehiaketa 
antolatu du hilaren 25erako. 
Deialdi irekia egin dute, eta 
adinaren arabera bi talde egin-
go dituzte: 16 urte artekoak 
maila baten eta handik gorakoak 
beste baten. 

Lehiaketan parte hartzeko 
ez da izena aldez aurretik eman 
behar. Egunean bertan, 09:00e-
tatik 11:00etara arte, margolanak 
egiteko euskarriak markatuko 
dituzte kultura etxean. Nork 
bere euskarria aldez aurretik 
presta dezake, baina ez dute 
zirriborrorik onartuko.

Lana egiteko edozein tekni-
ka erabili ahal izango da.

600 euro irabazlearendako 
Epaimahai batek baloratuko 
du lanen kalitatea, eta maila 

bakoitzeko hiru sari emango 
ditu: helduen mailako lehen 
saria 600 euro da, bigarrena 
400 euro eta hirugarrena 300 
euro. Lan horien artean ez 
badago oñatiarrik, 300 euro 
emango dizkiote margolan 
onenari.

Lehenengo eta bigarren 
sariak eskuratu dituzten lanak 
Udalaren eta OMTren esku 
geratuko dira.

Umeen mailako marrazki 
onenari 100 euro eta oparia 
emango diote. Bigarrenak eta 
hirugarrenak opari bana jaso-
ko dute.

Erakusketa
Bestalde, lehiaketan parte har-
tzen duten lanekin erakusketa 
egingo dute kultura etxean, 
hilaren 26tik urriaren 14ra arte 
(18:00-20:00).

Iaz, Aitor Renteriaren olio-pintura saritu zuten.  |   goiena

Kiroldegiko igeriketa ikastaroetan eta ur-ekintzetan parte hartu 
gura dutenek hilaren 16ra arte dute izena emateko, 10:00etatik 
13:00etara eta 16:00etatik 19:00etara. 0 eta 8 urte arteko neska-
mutikoen gurasoek kiroldegiko bulegoan eman beharko dute 
izena igeriketa irakaslearekin batera. 

Igeriketa ikastaroetarako izen-ematea, gaurtik 
hilaren 16ra arte kiroldegiko bulegoan

Pake Leku erretiratuen elkartean hainbat ikastaro egingo dituzte, 
eta dagoeneko zabalik dute izen-emate epea, hilaren 19ra arte. 
Besteak beste, dantza, bitxigintza, euskara, sendabelar, informa-
tika eta marrazketa ikastaroak emango dituzte. Bestalde, gaurtik 
eguenera arte, aurreko ikastaroetan egindako lanen erakusketa 
egongo da Pake Lekun, 17:00etatik 20:30era arte.

Pake Lekuko ikastaroetarako izen-ematea zabalik 
dago hilaren 19ra arte elkartean bertan

Gaztelekuak antolatzen duen Batetik bestera argazki lehia-
ketara lanak aurkezteko epea zabalik dute hilaren 23ra arte. 
Gehienez hiru argazki aurkez daitezke, paperean zein eus-
karri informatikoan. 12-18 urte arteko neska-mutikoendako 
lehiaketa da, eta bi argazki onenak sarituko dituzte, 150 eta 
100 euro irabaziko dituzte. Argazki guztiekin erakusketa 
egingo dute.

'Batetik bestera' argazki lehiaketarako lanak 
aurkeztu daitezke hilaren 23ra arte gaztelekuan

San Lorento ermita.  |   goiena

mIrEIA bIkuñA  |  oñati

San Lorentzoko ermita inguruan 
dauden oztopo arkitektonikoak 
kendu eta irisgarritasun araue-
tara egokitzeko lanak asteon hasi-
ko dituzte. Aurreko udalbatzak 
maiatzaren 19an onartu zuen aurre
-proiektua. Enpresendako deialdia 
egin ondoren, Artzamendiri eslei-
tu dizkiote lanak. Enpresaren 
aurrekontua eta kontratatutako 
langabe kopurua hartu dituzte 
kontuan lanak emateko orduan. 
Artzamendik lau hilabete izango 
ditu eraberritzea egiteko.

Arrapala egingo dute 
Ermita inguruan egingo dituzte 
lan nagusiak; batez ere, ermita 
aurreko plazatxoan. Han dagoen 
berdeguneari bi metro kenduko 
dizkiote eta arrapala egingo dute, 
geratzen diren bi mailen arteko 
desnibela gainditzeko. 

Bestalde, oinezkoendako bide-
ko zoladura berritu egingo dute 
eta hainbat tokitan dagoen pen-

diza arindu egingo dute. Azkenik 
San Lorentzoko 38. eta 39. zenba-
kietako atarien artean plataforma 
erako zebra-bidea ipiniko dute. 

Auzotarren batzordea 
Elizaren inguruan egingo diren 
lanak San Lorentzo auzoa erabe-
rritzeko planaren bigarren fasea 
besterik ez da. Guztira, 21 fase 
ditu plan horrek.

Lehen fasea auzoak duen ber-
tikaltasuna gainditzeko egindakoa 
izan zen. Auzoak dituen bi zatiak 

lotzeko pasabidea eta igogailua 
egin zituzten. Oraingoan, auzoa-
ren zati bateko irisgarritasuna 
hobetu egingo dute.

Aurrera begira egin daitezkeen 
lanak erabakitzeko, auzotarrekin 
bilduko dira udal ordezkariak. 
"Gure asmoa da atari bakoitzeko 
ordezkari bana bilera batera dei-
tu, eta, Errekalden egin duten 
antzera, bizilagunen batzorde bat 
osatzea", esan digu Hirigintza eta 
Zerbitzu  batzordeko buru Josu 
Lizarraldek.

Auzotarrek "eurek" erabaki 
ko dituzte auzoak dituen gabeziak, 
eta zein lekutan egin beharko 
den lan. "Eurak bizi dira han 
eta badakite ze behar dituzten. 
Auzoari buelta ematen dion erre-
pidea ez dago egoera onean, eta, 
akaso, hobekuntza beharko du. 
Baina gure asmoa da batzordea 
sortu eta euren esku uztea auzoa-
ren gabeziak zeintzuk diren 
erabakitzea", esan digu Lizarral-
dek.

San Lorentzoko ermita inguruko 
lanak asteon hasiko dituzte
artzamendi enpresak egingo ditu hango irisgarritasun lanak

dAtuA

Fase horiek ditu San 
Lorentzo auzoko 
eraberritze prozesuak.

21
fase

m.b.  |  oñati

Txanda elkarteko txantxikua non 
dagoen galdetzen diete askok euren 
buruei. Irail hasieran askatu zuten, 
eta, oraingoz, herritar bakar batek 
topatu du Marku dendan.

Txandak abian jarri duen joko 
berria ondoko argazkian dagoen 
txantxikua da. Elkarteko edozein 
dendatan ezkutatzen da, eta topa-
tzen duen herritarrak saria jaso-
ko du: 50 euroko erosketa-bonua, 
hain justu ere.  

Hilaren 28ra arte 
Txantxikua lehen aldiz topatzen 
duenak saria jaso ondoren, berri-
ro ezkutatuko da. "Erakusleihoe-

tan, denda barruan, San Loren-
tzon, Kale Barrian... egon daite-
ke. Hilaren 28ra arte ez da geldi 
egongo", diote Txandakoek.

Non dago Txanda 
elkarteko txantxikua?

Txanda elkarteko txantxikua.  | goiena

O H A R R A K

IkAsturtE HAsIErA
Gimnasia erritmikoko Aloña-
ko ordezkariek bihar hasiko 
dute ikasturtea. Martitzenero 
eta eguenero egingo dituzte 
entseguak, 16:45ean, 17:40an 
eta 18:35ean. Visi Gutierrez 
eta Lide Osinaga dira irakas-
leak.

EspElEoAbEnturA
Zapatuan, hilaren 17an, egin-
go dute Gesaltza-Arrikrutz
-Jaturabe ingurune karstikoa 
ezagutzeko irteera. 3-4 orduko 
irteera da eta beharrezkoa da 
material erosoa, katiuskak 
eta frontala eroatea. Izena 
aldez aurretik eman behar da 
943 08 20 00 telefonoan. Gehie-
nez 20 pertsona onartuko 
dituzte.
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Loramendi elkarteak pandero 
ikastaroa antolatu du irailera-
ko. Hilaren 15ean hasi eta urria-
ren 6a arte, eguenetan (18:30
-20:00) emango ditu eskolak Lur 
Gurrutxaga aretxabaletarrak. 
Izena emateko Loramendira jo 
behar da eta azken eguna mar-
titzena da, hilak 13; bazkideek 
10 euro eta gainontzekoek 15 
euro ordaindu behar dute.

Pandero ikastarorako 
izen-emate epea bihar 
bukatuko da 

Aredhana yoga psikoterapia 
taldeak hasi du yoga eskolen 
ikasturtea, eta irailean zabalik 
egongo da izen-emate epea. Hona 
eskolen ordutegia: 10:00; 17:30; 
eta 20:00. Argibide gehiagorako 
deitu honako telefono zenbaki-
ra: 616 96 57 95 (Encarna).

Yoga pentsamendua argitu 
eta oreka lortzeko bidea dela 
diote Aredhanako kideek.

Yoga ikasturtea hasi 
dute eta izen-emate 
epea zabalik dago

Kurtzebarri esKola

Oporretatik bueltan Euskararen Astea egin dute Kurtzebarri eskolan 
Euskalduna naiz leloarekin. Ekintza asko egin dituzte euskara eta 
euskal kultura indartzeko, harremanak sendotzeko eta San Migel jaiak 
girotzen hasteko; besteak beste, dantzak, abestiak, kondairak… 
Bukatzeko, eskolako ikasle eta irakasle guztiak Otala Zelain batu ziren.

'Euskalduna naiz' ospatzen

m.A.  |  aretxabaleta

Hiru ikastaro antolatu ditu Uda-
lak langabeendako: igerileku eta 
spaguneen mantentze-lanak; etxe-
bizitza eta eraikuntzetako insta-
lazio elektrikoen mantentze-lanak; 
eta klimatizazio eta eguzki plaken 
mantentze-lanak. 

Iraila eta urria bitartean izan-
go dira eskolak, baina izenema-
te epea astean dago zabalik, gaur 
astelehenetik egubakoitzera arte, 
hilak 16. Udaletxeko Enplegu 
Sailera eroan behar da izen-ema-

te orria edo posta elektroniko 
bidez honako helbidera bidali: 
larrea@aretxabaleta.net. 

Bete beharreko baldintzak 
Ikastaroak debalde dira, baina 
parte hartzeko honako baldintzak 
bete beharra dago: langabea iza-
tea; Aretxabaletan erroldatuta 
egotea; eta antzeko lanetan gutxie-
nez urtebeteko lan esperientzia 
izatea edo Lanbide Heziketako 
erdi mailako ikasketaren bat 
eginda izatea.

12 lagunendako tokia 
Hiru ikastaroetan teoria eta prak-
tika bateratuko dituzte, eta 12 
lagunendako tokia daukate bakoi-
tzean.

Igerileku eta spaguneen man-
tentze-lanen eskolak irailaren 
19tik urriaren 7ra emango dituz-
te Sasoibide taldeko kideek (09:00
-13:00), Arkupe kultura etxean.

Etxebizitza eta eraikuntzeta-
ko instalazio elektrikoen man-
tentze-lanen gaineko eskolak 
urriaren 3tik abenduaren 20ra 
izango dira (15:00-18:00), Berga-
rako Migel Altuna institutuan. 

Eta klimatizazio eta eguzki 
plaken mantentze-lanen gaineko 
ikasketak Eki Termik enpresak 
emango ditu urriaren 10etik aben-
duaren 21era bitartean (08:00
-12:00), mankomunitatearen egoi-
tzan, Arrasaten.

Langabeendako ikastaroak 
antolatu ditu Udalak
igerilekuen, instalazio elektrikoen eta eguzki 
plaken mantentze-lanak egiten irakatsiko dute

mIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Urbaltz Eguna antolatu dute 
Mitarte plazan egoitza duen elkar-
teko kideek zapaturako, irailak 
17. Iaz, elkartearen 25. urteurre-
na ospatu zuten, eta orduan sor-
tutako giro ona aitzakia hartuta, 
Urbaltz Eguna egingo dute urte-
ro hemendik aurrera. Argi dago 
120 bazkide inguru dituen elkar-
tea indartsu dagoela azken urteo-
tan, nahiz eta momentu gogorrak 
ere bizi behar izan dituen.

Patxi Abasoloren berbaldia 
Ospakizun ekitaldiak, baina, 
zapatua baino lehen hasiko dituz-
te. Bihar, martitzena, berbaldia 
izango da Arkupeko Zaraia are-
toan (19:00); Patxi Abasolo histo-
ria irakasle eta 1512-2012 Nafarroa 
Bizirik egitasmoko kideak Euskal 
Herriko historiaren hainbat pasar-
te gogoraraziko ditu: Konkistak 
500 urte, deuseztatu ezin izan duten 
oroimena. 

Bazkaria eta Mojito Jaia 
Zapatuan, ostera, jai giroa izan-
go da nagusi. Kuxkuxtu txaran-
gak emango dio hasiera ospaki-
zunari (13:00) kalejira eginda eta 
gero Mitarte plazan elkartuko 
dira herri bazkarirako (14:30). 

Bazkarira joan gura dutenek 
Urbaltz tabernan dituzte salgai 
txartelak: helduak, 20 euro; umeak, 
10 euro. Iaz, 100 lagunetik gora 
elkartu ziren 25. urteurrena ospa-
tzeko eta aurten ere ez dutela 
hutsik egingo bazkide eta Urbal-
tzeko lagunek uste dute antola-
tzaileek. Bazkalostean berriro 
izango dira Kuxkuxtu txaranga-
ko kideak herriko bazterrak 
girotzen.

Eta gau partean, 22:00etan 
hasita, Mojito Jaia egingo dute 
Elvis Caino DJ-a lagun.

Iaz egindako 25. urteurreneko bazkaria, Urbaltz elkarte aurrean.  |   a.b.

Urbaltz elkarteko eguna ospatuko 
dute zapatuan, ekitaldi askorekin
herri bazkaria izango da txarangak girotuta eta gau partean Mojito Jaia

dAtuA

Urbaltzek 26 urte bete ditu, 
urte gazi-gozoak; 2006an, 
esaterako, ertzaintza eta 
idazkari judiziala izan ziren 
bertako tabernan.

26

AretxABAletA

AretxABAletA

eskoriAtzA

urte

m.A.  |  esKoriatza

Pinu beldarraren edo prozesio-
nariaren aurkako tratamendu 
kanpainaren barruan, gaitz 
horrek jotako pinudiak aztertzen 
jardun dute, eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Mendietako 
eta Natura inguruneko zuzen-
daritzak beharrezkotzat jo du 
5.200 hektarea inguru tratatzea 
aurten Gipuzkoan. Hainbat 
udalerritan jasoko dute trata-
mendua, horien artean Esko-
riatzan. Eguraldiak laguntzen 
badu behintzat, tratamendua 
irailaren lehenengo asteetatik 
aurrera hasiko dira ematen.

desagerrarazteko bidean 
Tratamendua hegazkin txiki 
bat erabilita bideratuko dute 
eta Bacillus thuringiensis var 
kurstaky izena duena erabiliko 
da, merkatuan FORAY 48 B 
deitutako botika. 

Mendietako eta Natura Ingu-
runeko zuzendaritzak uste du 
pinu beldarren izurrite hori 
behin betiko desagerrarazteko 
bidean daudela, aurreko urtee-
tako kanpainetako emaitza onei 
aurtengo tratamenduaren era-
ginkortasuna gehituko zaiolako. 
Hala ere, iaz pinu beldar izu-
rritea izan zen gurean.

Pinu beldarraren aurkako 
tratamendua emango dute

O H A R R A K

HelduendAko PinturA 
tAilerrAk
Urrian hasi eta ekaina artean 
pintura tailerrak emango dituz-
te zapatuetan (14:30-17:30) hel-
duendako. Izena emateko epea 
zabalik dago kultur etxean, 
hilaren 27a arte. Prezioa, 40 
euro hiruhilabetea.

euskAltegiko 
MAtrikulAtze ePeA
Leintz Udal euskaltegian zaba-
lik dute matrikula egiteko epea. 
Euskaraz ez dakitenendako 

euskalduntze maila guztiak 
eskaintzen dituzte eta euskal-
dunentzako alfabetatze eta EGA 
mailak. Telefono zenbakia: 943 
79 21 68.

kirol JArdueretArAko 
izen-eMAteA zABAlik 
Kirol eskaintzan izena emateko 
epea zabalik dago: pilates; spin-
ning; hirugarren adineko gim-
nasia; adimen urrituentzat 
gimnasia; total fit; igeriketa… 
Argibide gehiago kiroldegian: 
943 71 53 28.

Santa Kurtz 24, behea ARETXABALETA  
Tel.: 943 79 01 28 - 629 45 02 21
garbittu@euskalnet.net

Garbiketa orokorrak eta
mantentze-lanak

Obra bukaerako garbiketak

Auzotarren komunitateen
eta garajeen garbiketak

Kristalen garbiketak

Arropa garbiketak
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jOkIN bErEzIArtuA  |  aramaio

Udalak aramaioarrei gogora-
razi gura die urtarrilera dute-
la aukera A-2620 bidearen moz-
ketaren ondorioz jasandako 
kalteengatik ADIF eta Espai-
niako Sustapen Ministerioari 
ordaina eskatzeko. 

Lierni Altuna alkateordeak 
adierazi duenez, alegazio gutxi 
jaso dituzte: "Udaletxeak aur-
keztu zuen alegazioa instituzio 
publiko moduan baina herri-
tarrek ere aurkeztu behar dute. 
Orain arte erreklamazio gutxi 
jaso ditugu". 

Argibideak, udaletxean
Altunak gaineratu du errekla-
mazioak jartzeko udaletxeko 
ateak zabalik daudela herritar 

ororendako, edozein zalantza 
argitzeko. Otsailaren 16an egin-
dako bilera irekian,  herritarrek 
jasandako kalteengatik bakoitzak 
egin zezakeen erreklamazioei 
buruzko argibideak eman ziren. 
Izan ere, Mercedes Zulaika 
abokatuak bilera hartan esan 
zuenez, erreklamazio eredu 
berbera bidaltzean balio sinbo-
likoetan jausiko dira ordainak: 
"Horregatik ezinbestekoa da 
erreklamazioa bakoitza bereiz-
tea". Gero, Udalaren webgunean 
erreklamazioak egiteko irizpi-
deak eta erreklamazio eredu 
bat jarri ziren –oraindik kon-
tsulta daitezke–. 

Erreklamazioak ADIFera 
eta Sustapen Ministeriora bidal-
tzea aholkatzen du Udalak.  

Urtarrilera arte eska 
daitezke bide mozketak 
eragindako kalte-ordainak
Udalak kaltetu bakoitzak alegazio bana egitea 
aholkatzen du; orain arte oso gutxi jaso dira

Otsailaren 16an bilera irekia egin zen erreklamazioak eskatzeko.  |   jokin bereziartUa

ArAmAio

MIrArI AltubE  |  leintz GatzaGa

Azaroaren 13an, domeka, ospa-
tuko dute San Milixan eguneko 
feria Gatzagan eta pilotalekua 
artisauz beteko da, urtero legez. 
Horretarako, baina, aurrez egin 
behar dute bertan egoteko eskae-
ra artisauek. Egunotan egin dute 
izen-emate deialdia eta urriaren 
8a bitartean egongo da zabalik.

Eskatzaileek bi baldintza bete 
beharko dituzte: salgai egongo 
diren produktuen egilea izatea 
artisaua eta azoka egunean lan-
gintzaren erakustaldia egitea 
pilotalekuan. 

Horiez gain, eskaera orriare-
kin batera, beste hainbat agiri 
aurkeztu beharko dituzte izena 
ematerakoan, tartean artisauen 

erregistroan alta emanda dagoe-
la egiaztatuko duen ziurtagiria, 
curriculuma eta produktuen eta 
postuaren argazkiak.  

Tailerrak egiteko aukera
Artisau tailerra jartzeko aukera 
ere badago San Milixanetan, pilo-
taleku alboko lokalean. Ume, gaz-
te eta helduei zuzendutako jar-
duerak egin beharko dituzte ber-
tan, artisautzarekin zerikusia 
dutenak. Azokan parte hartzeko 
betebehar berberak izango dituz-
te horiek ere eta jardueraren des-
kribapena bidali beharko dute.

Eskaera orriak eta agiriak 
udaletxera bideratu behar dituz-
te artisauek.

San Milixanetako ferian postua 
jartzeko eskaera epea zabalik dago
Udaletxera bideratu behar dira izen-emate orria 
eta eskatutako agiriak; azken eguna, urriaren 8a  

LeinTz GATzAGA

eLGeTA

Lorea Larrañaga musika irakaslea kultura etxeko musika gelan piano eskola ematen.  |  l.z.

lArrAItz zEbErIO  |  elGeta

Eskolarekin batera Elgetako nes-
ka-mutikoek laster hasiko dituz-
te eskolaz kanpoko jarduerak. 
Aurreko ikasturteetan hasitako 
jarduerei jarraipena eman behar 
dietenek ez dute zalantza handi-
rik izango, baina badaude jar-
duera berri baten aldeko apustua 
egin gura dutenak, eta, horrela-
koetan, eskaintza zein den jakitea 
ezinbestekoa da. 

Karatea, pilota eta eskola kirola
Kirol jardueraren bat egitea bada 
asmoa, Elgetan bertan hiru pro-
posamen daude aukeran: karatea, 
pilota eta eskola kirola. Lehenen-
go bietan 6 urtetik gorako umeak 
onartzen dituzte. Karatea aste-
lehenetan eta eguaztenetan egin-
go dute, 17:30ean hasita. Pilota 
eskolako saioak, berriz, marti-
tzenetan, 18:00etan hasita. 

Eskola kirola egin gura duten 
neska-mutikoak bi taldetan bana-
tuko dituzte: 8-9 urte eta 10-11 
urte. Saioak martitzenetan eta 
eguenetan egingo dituzte; 16:30ean 
eta 17:30ean. Kasu guztietan, izen
-emateak zabalik daude.

musika eskolak
Lorea Larrañagak eta Adolfo 
Jainagak musika eskolak ematen 
jarraituko dute Elgetan. Asteon 
abiaraziko dute ikasturtea; 
Larrañagak gaur, astelehena, eta 
Jainagak eguenean, hilak 15.

5 urtetik gorako umeak har-
tzen ditu Lorea Larrañagak. Haur 
hezkuntza musikala (5 urte), hiz-
kuntza musikala (6 urtetik gora) 
eta piano eta gitarra eskolak 
emango ditu kultura etxeko musi-
ka gelan. Haurrekin egiten du 
lan, baina, adierazi duenez, hel-
duekin ere bai.

Adolfo Jainagak trikiti eta 
pandero eskolak emango ditu 
aurten ere. Eguen arratsaldeetan  
16:30erako etorriko da Elgetara. 
Hark ere haurrekin eta helduekin 
egiten du lan, eta, adierazi digu-
nez, komenigarria izaten da 
umeek, gutxienez, 8 urte eduki-
tzea.

Gaztelera etorkinendako
Helduen Heziketa Iraunkorretik 
(HHI-EPA) etorkinendako gazte-
lera eskolekin jarraitzeko propo-
samena jaso du Udalak. Eskolak 
eguenean, irailak 15, hasiko dira 
baldin eta 10 laguneko taldea 
osatzen bada. Udal gizarte langi-
le berria, Naiara Unamuno dabil 
egitasmoa koordinatzen. Intere-
satuei jakinarazten zaie taldea 
lehenbailehen osatzeko komeni-
garria dela izenematea berehala 
egitea.

Herrian bertan karate, eskola kirol, 
pilota, musika eta trikiti eskolak 
kirol eskaintza urrian hasiko da; lorea larrañagak eta adolfo jainagak, aldiz, 
asteon abiaraziko dituzte musika, piano, gitarra eta trikiti eskolak

usOA AgIrrE  |  antzUola

Oporren ostean egunerokota-
sunera ohitzen hasi gara dagoe-
neko eta gimnasioan ere prest 
dute aurtengo eskaintza. Irai-
laren 15ean, eguena, hasiko da 
ikasturtea gimnasioan eta aurre-
tik zenbait ekintza doan egite-
ko aukera egongo da. Nahi duten 
guztiek joateko aukera izango 
dute eta hastapeneko saioak 
izango dira. 

Gaur, astelehena, 18:30ean 
fitness gelan, monitore baten 
gidaritzapean, zirkuitu bat 
egingo da, 30-45 minutu ingu-
rukoa. 19:30ean spinning saio 
bat egongo da. Bihar, marti-
tzena, 10:15ean spinning saio 
bat egingo da eta 19:30ean bosu
-tonua probatzeko aukera 
egongo da. Etzi, eguaztena, 
10:15ean eta 19:30ean fitness 
zirkuitua egingo da, 30-45 minu-

tu ingurukoa; 18:30ean, berriz, 
spinning saio bat egingo da. 

Pilatesko hastapen ikasta-
roak ere egingo dituzte gimna-
sioan. Horiek, baina, hurrengo 
astean izango dira. Saioak doan 
izango dira eta inongo konpro-
misorik gabe. Lau eguneko 
hastapen ikastaroa izango da: 
irailaren 19an, 21ean, 26an eta 
28an egingo dira saioak, 18:30ean. 
Gimnasioko arduradunen ara-
bera, oso garrantzitsua da, ahal 
izanez gero, lau saioetara joatea, 
batez ere lehenengo bietara. 

Harremanetarako 
Bestalde, gimnasioko ardura-
dunek beraiekin harremanetan 
jartzeko e-posta helbide bat 
zabaldu dute: antzuolakogim-
nasioa@gmail.com. Galderaren 
edo zalantzaren bat izanez gero 
bertara idatz daiteke.

Doako zenbait ekintza 
egunotan gimnasioan 
Spinninga, fitness zirkuituak, bosu-tonua eta 
pilatesa probatzeko aukera egongo da

AnTzuoLA
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AkupunturA
Integu 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

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

AlbAItArIAk
etxeberrIA JulIo  

(DebAgoIeneko AlbAItArI ofIzIAlA)
Bergara  / 609 54 16 13

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

943 79 13 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DermAtologIA
tAmAyo ConCepCIon
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

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

erreumAtologIA
gorAsArrI zubIzArretA, xAbIer DoktoreA

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

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

943 08 11 00 / 695 78 19 21

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

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

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

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

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

 
osAsun-DIAgnostIkoAk
uDAlAItz meDIku-zentroA  

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

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

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

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

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

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

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

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

nuñez txomIn 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

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

yogA
sAmADhI yogA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
osAsun
zerbItzuAk

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.



2011-09-12  |  astelehena  |  gOIENA22

k i r o l a

jOkIN bErEzIArtuA  |  bergara

Beroa izan zen protagonista egu-
bakoitzean Agorrosin futbol 
zelaian. Harmailetan ere igarri 
zen; ohi baino bergarar gutxiago. 
Gainera, Tolosako zale asko zegoen 

eta hainbat jokalditan Tolosa 
etxeko taldea zela zirudien. 

Bero larregi egiten zuen fut-
bolean jokatzeko baina eguraldia 
berbera izan zen bi taldeendako 
eta beraz, ez da aitzakia maho-
neroen denboraldi hasiera kas-
karrerako. 

Tolosa merezimendu osoz 
nagusitu zen, beheko zein goiko 
jokoan gehiago izan zen eta par-
tidu osoan zehar egon zen etxeko 
taldea baino hobeto kokatuta. 

Hasi, gola, eta zazpi puntu jaso
Norgehiagoka ezin zen okerrago 
hasi etxeko taldearendako. Gol 
inuzente bat jaso zuten zazpiga-
rren minutuan atzealdeko akats 
baten ondorioz eta gainera, Jokin 
Baltzategi erdilariak futbol zelaia 
utzi behar izan zuen buruan har-
tutako kolpe latz baten ondorioz. 
Ospitalera eraman zuten eta buru-
ko zauria josi egin behar izan 
zioten, zazpi punturekin. 

Lehen zati osoan apenas ger-
turatu ziren mahoneroak tolosa-
rren atera eta eurak, berriz, izan 
zituzten aukera bat edo beste 
0-2koa jartzeko. 

Bigarren zatiaren hasiera ona 
Atsedenaldiaren ostean hobeto 
irten zen Bergara. Partiduaren 

bila irten ziren Neka-ren mutilak, 
gorago presionatuz. Hala, izan 
zituzten berdinketa lortzeko zen-
bait aukera baina Iñigo Machok 
eta Eloy Crespok ez zituzten auke-
rok aprobetxatu. Ate aurrean ez 
ziren batere fin ibili. 

Gero, fisikoki behera egin 
zuen taldeak eta minutuak aurre-
ra joan ahala nagusitzen joan 
zen Tolosa. Gainera, 22. minutuan 
kanpokoek bigarrenaw sartu 
zuten. Gol ikusgarria, olinpiarra. 
Hau da, korner jaurtiketa itxia 
atera eta zuzenean joan zen saree-
tara –korner guztiak oso itxiak 
atera zituzten–. Hor amaitu zen 
partidua, etxekoek ez zuten-eta 
bigarren golaren aurrean erreak-
ziorako gaitasunik erakutsi. Hala, 
87. minutuan 0-3koa jarri zuen 
Tolosak baloi geldiko beste jokal-
di batean. 

Hurrengo jardunaldian derbia 
izango dute mahoneroek, Are-
txabaletan, UDAren aurka.

Bergarak ezin izan zuen 
ezer egin oso itxura ona 
eman zuen Tolosaren 
eta bero errearen aurka
lehen unetik nagusitu ziren kanpokoak; etxekoek, 
gainera, ez zituzten aukera apurrak aprobetxatu

Aitor Oregi erdilaria Tolosako aurkari baten aurrean baloia gorde guran.  | julio calleja

futBola

60. minutuan epaileak Beñat 
Etxabe egotzi ostean hamar 
jokalarirekin gelditu arren 
hiru puntuak ekarri zituen 
UDAk Hondarribiatik (0-2).  
Hasieratik ondo jarri zitzaien 
partidua: Oxel Apraitz arra-
satearrak izan zuen lehena 
sarera bidali zuen. Jokalari 
bat gutxiagorekin geratu 
ostean atzean ondo jarri eta 
kontraerasoan irten ziren 
Juanan Cruzen mutilak. 
0-2koa Aritz Igartuak egin 
zuen, atezainaren aldaratze 
txar bat zelai erditik apro-
betxatuz. Oso pozik zegoen 
Cruz taldearekin: "Bat gutxia-
gorekin sakrifizio handia 
egin dute; taldea oso ondo 
egon da".

Donostiatik esku hutsik buel-
tatu ziren oñatiarrak Rotetaren 
aurka 2-1 galdu ostean. Andoni 
Azkargortaren mutilek zerbait 
gehiago merezi izan zuten: "Zati 
bana izan da talde bakoitzaren-
dako, aukerak izan ditugu bai-
na ez ditugu aprobetxatu. Emai-
tza justua berdinketa izan 
beharko zen". Atsedenaldira 
husnako berdinketarekin heldu 
ostean bigarren zatiko lehen 
minutua bete baino lehen heldu 
zen 1-0koa. Gero Roberto Idigo-
rasek jarri zuen 1-1koa, eta 
1-2koa helduko zela zirudienean, 
etxekoek kontraeraso bat apro-
betxatu eta 2-1koa jarri zuten. 
Amaieran zenbait aukera izan 
zituzten oñatiarrek baina ezin 
gola sartu. 

aloñak ezin izan zuen 
punturik atera rotetaren 
aurka, merezi izan arren

lan handia egin ostean 
garaipena lortu zuen 
UDak  Hondarribian

Lesakako Beti Gazteren aur-
ka 1-0 galduta hasi du den-
boraldia Mondrak. Iban 
Rodriguez entrenatzailearen 
arabera, lehia parekatua 
izan  zen: "Husnako berdin-
keta zen emaitza justuena". 
Gola 85. minutuan sartu 
zuen etxeko taldeak, baloi 
luze batean aurrelaria bizkor 
ibili eta Ander Ruiz de Azua 
atezaina gainditu ostean 
baloia sareetara bidalita. 
Lehen jardunaldia izateko 
"nahiko ondo" ikusi zuen 
bere taldea Rodriguezek: 
"Talde berria da eta oraindik 
maila hartzea falta zaie 
hainbat jokalariri. Jarrera 
aldetik oso ondo egon dira, 
gogo handiekin".

Esku hutsik itzuli zen 
Mondra lesakatik, gola 
85. minutuan jasota

Bergara: Asier, Andoni, Xabier, Iker, 
Aitor E. (Egoitz 45.min), Lander 
(Imanol 65.min), Eloy, Aitor O., Iñigo, 
Jokin (Ander 20.min), Ayoub (Antxon 
65.min).
Tolosa: Mitxel, Eneko, Jon (Urtzi 
78.min), Iban, Iñigo, Unai (Ander 
74.min), Mario (Gaizka 84.min), Julen 
(Ibai 63.min), Iñaki U.(Arkaitz 68.
min), Christian, Iñaki S.
Epailea: Aritz Reguero jauna. Lan ona. 
Bergarari lau txartel hori atera zizkion 
eta Tolosari, berriz, txartel hori bakarra. 

FITXA TEKNIKOA

EMaItZa

0-3
bergara

tolosa

bergara urduri irten 
zela uste du nikasio 
galan Neka entrena-
t z a i l e  b e r r i a k . 
aurrean,tolosa: "tal-
de indartsua da, goi-
ko postuetan egongo 
dira", dio. 
Lehena, etxean eta 
esku hutsik. Ez da 
amestutako estrei-
naldia izan, ezta?
ez. taldea urduri eta presio larre-
girekin irten da eta gola horren goiz 
jaso izanak ez digu batere mese-
derik egin. hori gutxi balitz, jokin 
baltzategiren lesioak ere asko 
baldintzatu gaitu. oso jokalari 

garrantzitsua da, 
erdilarien eta aurre-
larien arteko jokoa 
lotzen duena. 
beroa ere ez duzue 
lagun izan...
beroa bi taldeenda-
ko izan da, baina 
eurak abuztuaren 
4an hasi ziren entre-
natzen eta igarri da 
fisikoki hobeto dau-

dela. gu hilaren 18an hasi ginen. 
Nola ikusi duzu tolosa?
gustatu zait. iaz igotzeko apustua 
egin zuten eta ez ziren espero bezain 
ondo ibili. Aurten fitxaketa berriak 
egin dituzte; talde polita da. 

'Neka' Galan.  |   j.b.

"Urduri irten eta gola horren goiz jaso 
izanak ez digu batere mesederik egin"

nIkasIo galan 'nEka' | bergarako entrenatzailea

oHor. ErrEgIonal MaIla

ohorezko erregional maila

emaiTzak

Bergara - Tolosa 0-3

Hondarribia - Aretxabaleta 0-2

Beti Gazte - Mondra 1-0

Roteta - Aloña Mendi 2-1

Ondarroako Aurrera - Pasaia 0-2

Trintxerpe - Urola 1-1

Elgoibar - Real Union 0-2

Oiartzun - Berio 2-4

Behobia - Anaitasuna 2-3

hurrengo jardunaldia

Mondra - Trintxerpe 

Aloña Mendi - Ondarroako Aurrera

Aretxabaleta - Bergara  

Urola- Hondarribia 

Tolosa - Elgoibar 

Real Union - Oiartzun 

Berio - Behobia 

Anaitasuna - Roteta  

Pasaia - Beti Gazte 

ohorezko erregional maila

SailkaPena

  TALDEA P J

 1 Tolosa 3 1

 2 Berio 3 1

 3 Real Union 3 1

 4 Aretxabaleta 3 1

 5 Pasaia 3 1 

 6 Anaitasuna 3 1

 7 Roteta 3 1

 8 Beti Gazte 3 1

 9 Urola 1 1 

 10 Trintxerpe 1 1

 11 Behobia 0 1

 12 Aloña Mendi 0 1

 13 Mondra 0 1 

 14 Oiartzun 0 1

 15 Elgoibar 0 1

 16 Hondarribia 0 1

 17 Ondarroako Aurrera 0 1

 18 Bergara 0 1

F u T B o l a
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Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3, Roneo ondoan.

ALMACENES ARRASATE
FAgOR, ASpeS, eDeSA eta MeRKATUKO MARKARIK ONeNAK. 
etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

europar Batasunaren arautegiak ezartzen 
duen bataz besteko energia kontsumoaren 
araberako energia aurreztea.

A+

1000 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

260 e
GarBiGailua alf 1106 

Sailkapen energetikoaA

360 e
Ontzi-GarBitzailea 2lf013s 

Sailkapen energetikoaA

335 e
ai-1300 inDuzKiOa

A Sailkapen energetikoa

625 e

laBe pirOlitiKOa hOlly-hp5x
inDuKziO plaKa hOlly-i3s

A+

1200 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

375 e
GarBiGailua wM12e222

1000 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoaA++

315 e
GarBiGailua zen-l1017

1400 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoaA+

410 e 
GarBiGailua wM14e465ep

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoaA+++

430 e
GarBiGailua f-2812

1850 
x 
600 
x 
600

Sailkapen energetikoa

490 e
hOzKailua KGn-36nvw20

A+

1850 
x 
600 
x 
600

Sailkapen energetikoa
nO frOst

665 e
hOzKailua ffj4871x

A++

jOkIN bErEzIArtuA  |  oñati

Nahi baina ezin. Euskal kopatik 
kanpo geratu da Sustrai-Aloña 
finalaurdenetan. Hala ere, eta 
aurredenboraldian gaudela ahaz-
tu barik –markagailua bera ere 
oporretan dago; izorratuta dago 
eta berria ekarri behar dute–, 

partidu ona egin zuten Xabi Igar-
tuaren mutilek. Partidu ona egi-
tea, baina, ez da nahikoa izango 
aurten. EBAn beste maila bat 
dagoela argi eta garbi ikusi zuten 
zapatuan Oñatiko taldeak, izan 
ere, maila eta multzo berean 
dagoen Zornotzaren aurka neur-

tu zituzten indarrak. Lehia pare-
katua izan zen baina azken txan-
pan eraginkorragoak izan ziren 
kanpokoak saskiratzeetan. 

Atsedenaldian, 39-39 
Lehen minutuetan zornotzarrak 
izan ziren nagusi (7-11/10-15/21-28), 
baina bigarren laurdenan erreak-
zionatu egin zuen etxeko taldeak 
(36-32), atsedenaldira 39ko berdin-
ketarekin ailegatzeraino. 

Hirugarren eta laugarren 
laurdenetan hainbat gorabehera 
izan ostean (46-43/54-54/62-65), 
azken txanpan zornotzarrak izan 
ziren nagusi saskiratzeetan. 

"Asko falta zaigu oraindik"
Urriaren 22an hasiko da EBA liga 
Sustrai-Aloñarendako. Bi aste eskas 
daramate lanean eta oraindik asko 
falta zaie; hala dio Xabier Igartua 
entrenatzaileak: "Asko falta zaigu 
oraindik baina gaurkoa [zapatukoa] 
moduko partiduak oso ondo datoz 
maila batetik bestera dagoen aldea 
nolakoa den ikusteko. Horrek, mai-
la honetan jarraitu gura badugu 
behintzat, eguneroko lanean norai-
no heldu behar garen erakusten 
digu". 

Azkenik, fitxaketekin pozik 
dagoela dio Igartuak eta taldeari 
asko lagunduko diotela deritzo. 

sAskibAloiA

Pozik zegoen Zornotzari aurre 
egiteko gai izan zire-
lako baina penatuta 
aldi berean aurtene-
txeren aurka joka-
tzer ik  izango ez 
dutelako; saria zen 
eurendako. 
Nola ikusi duzu zure 
taldea partiduan?
lehia parekatua izan 
da hasieratik bukae-
raraino. Defentsan 
taktika aldetik nahi-
ko pattal gabiltza oraindik; nor-
mala da, bi aste bakarrik darama-
gu entrenatzen. Gainera, beroak 
ere ez du batere lagundu. 

Amaieran apurtu da lehia.
Bai. nekeagatik pare 
bat saskiratze garran-
tzitsu huts egin ditu-
gu amaieran. eurak 
ez dute barkatu. 
kopatik  kanpo. 
Pena handia?
Pena bat da irabaziz 
gero datorren astean 
zilarrezko lehen mai-
lako aurtenetxe tal-
dearen aurka joka-
tzeko aukera izango 

genuelako. hori sari bat zen gure-
tako. Baina harro egon gintezke 
iaz eBan laugarren egin zuen 
Zornotzari aurre egin diogulako. 

Xabi Igartua.  |   j.B.

"Lehia parekatua izan da bukaeraraino"

xAbi igArtuA | sustrai-aloñako entrenatZailea

EBan aurkari izango duen Zornotzak 
kopatik kanpo utzi du Sustrai-aloña
Maila handiko taldea izan zuten aurrean oñatiarrek; lehia parekatua izan zen

Gorka Kintana arrasatearra izan da oñatiarren aurtengo fitxaketetako bat; ondo aritu zen zapatuan.  |   julio calleja

EMAitZA

74-82
sustrai aloña

ZornotZa
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espainiako vuelta

Markel Irizar.  |   Goiena

Zortzigarren itzuli handia izan da aur-
tengo Vuelta oñatiarrarentzat. amaie-
ran arrasatetik pasata gustura gera-
tuko zatekeen etxean baina, Madrilgo 
joan-etorriaren ostean, txinara bidaia-
tu behar du oraindik.
Vuelta Euskal Herrian...
espainiar sentitzen diren euskal herri-
tarrak izan dira, nire ustez, lasterketa 
politizatu dutenak, eta horrek kalte 
egin dio probari. Vuelta duela bi urte 
holandan ibili zen moduan, aurten ere 
bere mugetatik kanpo ibili da zenbait 
egunez, kasu honetan euskal herrian. 
horrela sentitu dut nik. euskaldunok 
izugarrizko zaletasuna dugu txirrin-
dularitzarako, eta hori argi ikusi da: 
denak animatzen, bultza egiten, eda-
tekoa eskaintzen... Jende asko eta 
oso jarrera ona. egunok arrakasta izan 
dira, baina ez Vueltaren arrakasta, 
baizik eta euskal herritarrena. Jendeak 
bere iritzia eman du, baina beste behin 
errespetu handia erakutsi du laster-
ketarekiko, gurekiko eta beste iritzi 
batzuekiko. Beste batzuk ez dute 
errespetu hori erakusten gure iritzien 
aurrean, eta alde horretatik gizarteak 
lezioa eman du. Kutsu politikoa ken-
duta, dena ondo. entrenatzen dudan 
lekuetatik pasa gara, etxe ondotik, 
lagunen aurretik... horrek erraztu egi-
ten du, lasterketa hau izan, tourra edo 
Portugalgo itzulia. Polita izan da epe-
len gora tiraka pasatzea.
Zure taldekide ohi Igor Antonek 
Bilbon irabazi izana, handia.
euskal txirrindularitzarendako oso 
egun ona izan zen egubakoitza. Bil-
boko Gran Vian zegoen jendetzarekin, 
etxe ondotik pasata, igor antonek 
irabaztea... euskaltel-euskadiren his-
toriako garaipen garrantzitsuena izan 
dela uste dut. Pozten naiz igorrenga-
tik, taldeagatik eta txirrindularitzaga-
tik. Jende guztiak asko gozatu zuen 
garaipen horrekin eta, txurrukak esa-
ten zidan moduan, Gabarra ateratzea 
besterik ez zen falta. 
Zuei dagokizuenez, zorterik ez, ez 
taldeak eta ez zuk, nahiz eta gertu 
ibili zinen.
Bai, baina Chavanel eta lastras oso 
indartsu zeuden. aukerak izango nituen 
kalanbrerik izan ez banu, baina bero 
handia egin zuen eta bikiak igotzen 
zitzaizkidan. Zu baino indartsuagoak 
izan direnean zoriontzea baino ez dago. 
taldeak, berriz, ez du zorterik izan, 
erlojuaren kontrakotik hasita. 
Vuelta ikusgarria izan da.
ikusteko oso polita izan dela uste dut. 

Guretzat gogorra izan da, baina nik, 
zahartzen ari naizelako agian, segur-
tasuna baloratzen dut orain gogorta-
suna baino gehiago, eta zentzu horre-
tan oso eroriko gutxi izan dira; larririk 
bat ere ez, eta horrek esan nahi du 
errepideak seguruak izan direla. alde 
horretatik oso pozik nago; lasterketa-
ren gauza txarrena izan da traslado 
dezente izan ditugula, baina ibilbide 
eta ikuskizun aldetik arrakasta handia 
izan da eta pentsatzen dut formula 
honekin jarraituko dutela, ze formula 
perfektua da, karrera polita izan da.
Eta orain, Tourra, Vuelta eta gainean 
daramazun denarekin, Beijingo 
itzulira: gogorik bai?
Pentsa, australian hasi nintzen! ea 
oñatiko herri eguna libratzen dudan 
behintzat! Gero bost egun egingo 
ditugu han eta urriaren 11n-edo itzu-
liko naiz etxera, atseden hartzera. 
Denboraldi betea izan da: ia ehun 
lehiaketa egun egingo ditut, taldeko 
kideetan gehien. Gure lana da, baina 
b e s t e 
t x i p 
batekin 
joango 
naiz txi-
n a r a . 
atseden 
hartu nahi dut, ze hurrengo urtean 
denboraldia indartsu hasi gura dut 
berriz ere; andaluzian lortutako garai-
pena defendatu nahi dut. atseden 
hartu eta deskonektatu nahi dut.
Eta datorren denboraldian Leopar-
dekin batera...
Bartzelonak eta Real Madrilek bat 
egitea moduan da. txirrindularitza-
rentzat oso txarra da, 50-60 lagun 
kalera joango dira-eta. nik banituen 
beste aukera batzuk, baina hitza ema-
na nuen. eman ziguten aukera eraba-
kia aldatzeko, baina Bruyneelek gure-
kin konfiantza du eta guk berarekin 
ere bai, eta esan genion bera zihoan 
lekura gu berarekin joango ginela. 
talde ikaragarrian egongo naiz, teorian 
munduko talde onenean. Baina, adi-
bidez, tourrera joatea zaila izango da, 
baina ez ezinezkoa: oso txirrindulari 
onak eduki arren, denak ezin dira joan, 
eta batzuk lanerako joan behar dira. 
eta niri dagokidan lana egiteko beste 
hiruzpalau lagun egongo dira eta iku-
siko dugu ea postua irabazterik dugun. 
Bategiteak zapore gozoa uzten dit 
bertan egongo garelako, baina gogo-
ratzen naiz kanpoan geratuko diren 
txirrindulari eta laguntzaileez.

"Polita izan da Epelen 
gora tiraka pasatzea" 

Markel irizar | RaDioshaCKeKo txiRRinDulaRia

"Ez Vueltarena, 
euskal herritarren 
arrakasta izan da 
hemen ikusi ahal 
izan duguna"

Maitane oiartzabal 
aZPeitia

"Familia dena etorri gara, egun-pasa. Bazkaldu dugu 
eta orain ziklistak ikustera. Emozioa eragiten digu 
bertatik bertara ikusi ahal izatea. Euskalteleko denak 
animatuko ditugu, eta beste euskaldunak ere bai. 
Saiatzen gara umeei afizioa kutxatzen. Iruditzen zait 
kirola dela hemen garrantzitsua, politikari ez diot 
begiratzen".

unai arantzabal 
BeRGaRa

jesus agirrezabal 
uRRetxu

"Beti ibiltzen gara Euskaltel-Euskadiko 
maillotarekin; Bilbokoarekin oilo ipurdia 
jarri zitzaigun. Badirudi azkenaldi 
honetan hobeto daudela gure 
txirrindulariak. Nik Nibalirekin nuen 
esperantza Igor Antonek huts egin 
zuenean, baina polita izan da".

Mikel fernandez 
antZuola

"Menditik etorri gara, Gaztelugainetik 
barrena, bizikletaz. Bide txarra da, baina 
ez da hain gogorra. Igor Anton eta Mikel 
Nieve animatu behar ditugu batez ere. 
Bilbokoa ederra izan zen. Polita da herri 
ondotik halako lasterketa pasatzea. Giro 
ederra dago gainera".

"Ez dira mahaian jarri berba egitera, 
inposatu egin dute Espainiako Vuelta 
hemendik pasatzea. Gu ez gaude 
hemendik pasatzearen kontra, 
Belgikatik pasatzen den moduan; baina 
moduak ez dira egokiak izan eta hori 
salatzen dugu".

juan Mari etxabe 
ZuMaia

Mikel larrañaga 
BeRGaRa

unai osa 
itZiaR

"Bizikletan etorri gara Zumaiatik 
Gorlara, Bergarako aldea 
gogorragoa da Azkoitikoa baino, 
baina gure adinerako nahikoa hura 
ere. Giro ederra dago hemen. Nik 
txirrindulari denak animatuko 
ditut. Ea Cobok eusten dion".

"Nik ez dut arazorik Vuelta 
hemendik pasatzeko. Gaztetxoen 
afizioa handitzeko, urtero pasako 
balitz hobe. Vueltako etapa 
jendetsuenak hauek izaten ari dira; 
atzo Viveron egon nintzen eta hark 
Tourra ematen zuen".

"Gustura nago Vuelta Euskal 
Herrira etorri delako. Hemengo 
etapek Tourreko etapak dirudite, 
zaleendako oso politak dira. 
Ikusteko Vuelta polita izan da, 
egunero egon da saltsa. Orain 
Giroaren tankera du Vueltak".

juLEN IrIONdO  |  aRRasate

Bi ordu eta 65 kilometro inguru. 
Horiexek dira Espainiako Vuel-
taren kopuruak Debagoienean, 
gurean egin zuten denbora eta 
distantzia –Gorla eta Deskarga 
artean Urolan barrena egindakoak 
kendu behar zaizkio–.

Ordu eta kilometro beroak 
txirrindularientzako: guztienda-
ko, adibidez Kanpazarren gora, 
15:45 inguruan, ia 36 gradu zituz-
telako; eta, honez gain, euskal 
txirrindulariendako, eztabaidak 
eztabaida, –nazioarteko egutegi-
ko hiru asteko itzuli handi batean 
gainera– berezia delako beti etxean 
korritzea. Eta etxekoetan etxeko, 
tropelean zen Markel Irizar, jaio-
terri duen Oñatitik gertu eta bizi 
izateko aukeratu zuen Udalaxpe-
ko maldetan gora.

Eta Kanpazarren nola Elgetan, 
Bergaran, Gorlan, Deskargan, 
Antzuolan eta txirrindulariak 
pasa ziren bailarako beste txo-
koetan, zaleak atera ziren erre-
pide bazterrera, etxekoak eta 
besteak animatzera.

Horretara guztiak; eta horie-
tan guztietan zenbaitek, nahi 
zuten baita ere gisako erakus-
leihoa aldarrikapenak egiteko 
baliatu: Vuelta zapaltzen ari zen 

lurra Euskal Herria dela gogora 
ekartzeko, presoen etxeratzea 
eskatzeko, euskal selekzioen zile-
gitasuna aldarrikatzeko... Eta oro 
har normal joan zen: ziklistak 
pedalak ematen –asko oilo ipur-
diz seguru– eta zaleak animatzen, 
aldarrikatuz, hainbat. 

Salbuespenetako bat: ESAITen 
Txirrindularitza bai, inposake-
tarik ez! leloarekin bat eginaz, 
Gorlan ekintzatxoa egiteko asmoa 
zuen bergarar talde bati eragotzi 
egin zien Ertzaintzak –hala sala-
tu zuten–, esku-orriak eta ESAITen 
ikurdun ikurrinak eta presoen 
etxeratzearen aldeko izarak ate-
ratzea galaraziz. 

Beste hainbatek, ordea, izan 
zuen iritzia azaltzeko aukera: 
Elgetan, Antzuolan, Kanpazarren, 
Independentzia! oihuz hartuz 
ziklistak, aldarrikatuz, baina era 
berean euren ahalegin ikaraga-
rrian, ikuskizuna emanez, para-
je honetakook hain maitea dugun 
kirolean dihardutenei animorik 
ukatu gabe. Lehendakaria oso 
motz geratu baitzen: Europa baz-
terreko penintsula zati honetan 
–nahi edo nahi ez– NAN bera 
dugun lurraldeetakoetan onena 
bainoago, munduko zalego hobe-
renetakoa baita euskalduna.

animatuz 
aldarrikatzen, 
aldarrikatuz 
animatzen

Ze maila duten erakutsi dute 
zaleek Vuelta ibarretik pasatzean

Jende asko batu da tontorretan, 
batez ere gogorrenean, Gorlan Euskal Herrian egindako sartu-irtenean, Espainiako Vueltako txirrindulariak Antzuolatik pasatzen.  |   Julio CalleJa Kanpazartik azkenak pasatu ziren bi txirrindulariak.  |   J.i.

Bergarako zale taldea, ziklistak pasatu aurretik, Gorlan.  |   Julen iRionDo

Markel Irizar taldekidez inguratuta, eta atzerago Purito Rodriguez, Wiggins eta Cobo.  |   J.C.

Debagoienetik ihes eginda pasatu zen taldea Elgetan, Euskalteleko Isasi eta Txurruka tartean.  |   J.C.

Txirrindulariak protesta paretik pasatzen, Elgetan.  |   J.C.

Zaleen animoak jaso zituzten ihes egindakoek Gorlan.  |   J.i.
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espainiako vuelta

Markel Irizar.  |   Goiena

Zortzigarren itzuli handia izan da aur-
tengo Vuelta oñatiarrarentzat. amaie-
ran arrasatetik pasata gustura gera-
tuko zatekeen etxean baina, Madrilgo 
joan-etorriaren ostean, txinara bidaia-
tu behar du oraindik.
Vuelta Euskal Herrian...
espainiar sentitzen diren euskal herri-
tarrak izan dira, nire ustez, lasterketa 
politizatu dutenak, eta horrek kalte 
egin dio probari. Vuelta duela bi urte 
holandan ibili zen moduan, aurten ere 
bere mugetatik kanpo ibili da zenbait 
egunez, kasu honetan euskal herrian. 
horrela sentitu dut nik. euskaldunok 
izugarrizko zaletasuna dugu txirrin-
dularitzarako, eta hori argi ikusi da: 
denak animatzen, bultza egiten, eda-
tekoa eskaintzen... Jende asko eta 
oso jarrera ona. egunok arrakasta izan 
dira, baina ez Vueltaren arrakasta, 
baizik eta euskal herritarrena. Jendeak 
bere iritzia eman du, baina beste behin 
errespetu handia erakutsi du laster-
ketarekiko, gurekiko eta beste iritzi 
batzuekiko. Beste batzuk ez dute 
errespetu hori erakusten gure iritzien 
aurrean, eta alde horretatik gizarteak 
lezioa eman du. Kutsu politikoa ken-
duta, dena ondo. entrenatzen dudan 
lekuetatik pasa gara, etxe ondotik, 
lagunen aurretik... horrek erraztu egi-
ten du, lasterketa hau izan, tourra edo 
Portugalgo itzulia. Polita izan da epe-
len gora tiraka pasatzea.
Zure taldekide ohi Igor Antonek 
Bilbon irabazi izana, handia.
euskal txirrindularitzarendako oso 
egun ona izan zen egubakoitza. Bil-
boko Gran Vian zegoen jendetzarekin, 
etxe ondotik pasata, igor antonek 
irabaztea... euskaltel-euskadiren his-
toriako garaipen garrantzitsuena izan 
dela uste dut. Pozten naiz igorrenga-
tik, taldeagatik eta txirrindularitzaga-
tik. Jende guztiak asko gozatu zuen 
garaipen horrekin eta, txurrukak esa-
ten zidan moduan, Gabarra ateratzea 
besterik ez zen falta. 
Zuei dagokizuenez, zorterik ez, ez 
taldeak eta ez zuk, nahiz eta gertu 
ibili zinen.
Bai, baina Chavanel eta lastras oso 
indartsu zeuden. aukerak izango nituen 
kalanbrerik izan ez banu, baina bero 
handia egin zuen eta bikiak igotzen 
zitzaizkidan. Zu baino indartsuagoak 
izan direnean zoriontzea baino ez dago. 
taldeak, berriz, ez du zorterik izan, 
erlojuaren kontrakotik hasita. 
Vuelta ikusgarria izan da.
ikusteko oso polita izan dela uste dut. 

Guretzat gogorra izan da, baina nik, 
zahartzen ari naizelako agian, segur-
tasuna baloratzen dut orain gogorta-
suna baino gehiago, eta zentzu horre-
tan oso eroriko gutxi izan dira; larririk 
bat ere ez, eta horrek esan nahi du 
errepideak seguruak izan direla. alde 
horretatik oso pozik nago; lasterketa-
ren gauza txarrena izan da traslado 
dezente izan ditugula, baina ibilbide 
eta ikuskizun aldetik arrakasta handia 
izan da eta pentsatzen dut formula 
honekin jarraituko dutela, ze formula 
perfektua da, karrera polita izan da.
Eta orain, Tourra, Vuelta eta gainean 
daramazun denarekin, Beijingo 
itzulira: gogorik bai?
Pentsa, australian hasi nintzen! ea 
oñatiko herri eguna libratzen dudan 
behintzat! Gero bost egun egingo 
ditugu han eta urriaren 11n-edo itzu-
liko naiz etxera, atseden hartzera. 
Denboraldi betea izan da: ia ehun 
lehiaketa egun egingo ditut, taldeko 
kideetan gehien. Gure lana da, baina 
b e s t e 
t x i p 
batekin 
joango 
naiz txi-
n a r a . 
atseden 
hartu nahi dut, ze hurrengo urtean 
denboraldia indartsu hasi gura dut 
berriz ere; andaluzian lortutako garai-
pena defendatu nahi dut. atseden 
hartu eta deskonektatu nahi dut.
Eta datorren denboraldian Leopar-
dekin batera...
Bartzelonak eta Real Madrilek bat 
egitea moduan da. txirrindularitza-
rentzat oso txarra da, 50-60 lagun 
kalera joango dira-eta. nik banituen 
beste aukera batzuk, baina hitza ema-
na nuen. eman ziguten aukera eraba-
kia aldatzeko, baina Bruyneelek gure-
kin konfiantza du eta guk berarekin 
ere bai, eta esan genion bera zihoan 
lekura gu berarekin joango ginela. 
talde ikaragarrian egongo naiz, teorian 
munduko talde onenean. Baina, adi-
bidez, tourrera joatea zaila izango da, 
baina ez ezinezkoa: oso txirrindulari 
onak eduki arren, denak ezin dira joan, 
eta batzuk lanerako joan behar dira. 
eta niri dagokidan lana egiteko beste 
hiruzpalau lagun egongo dira eta iku-
siko dugu ea postua irabazterik dugun. 
Bategiteak zapore gozoa uzten dit 
bertan egongo garelako, baina gogo-
ratzen naiz kanpoan geratuko diren 
txirrindulari eta laguntzaileez.

"Polita izan da Epelen 
gora tiraka pasatzea" 

Markel irizar | RaDioshaCKeKo txiRRinDulaRia

"Ez Vueltarena, 
euskal herritarren 
arrakasta izan da 
hemen ikusi ahal 
izan duguna"

Maitane oiartzabal 
aZPeitia

"Familia dena etorri gara, egun-pasa. Bazkaldu dugu 
eta orain ziklistak ikustera. Emozioa eragiten digu 
bertatik bertara ikusi ahal izatea. Euskalteleko denak 
animatuko ditugu, eta beste euskaldunak ere bai. 
Saiatzen gara umeei afizioa kutxatzen. Iruditzen zait 
kirola dela hemen garrantzitsua, politikari ez diot 
begiratzen".

unai arantzabal 
BeRGaRa

jesus agirrezabal 
uRRetxu

"Beti ibiltzen gara Euskaltel-Euskadiko 
maillotarekin; Bilbokoarekin oilo ipurdia 
jarri zitzaigun. Badirudi azkenaldi 
honetan hobeto daudela gure 
txirrindulariak. Nik Nibalirekin nuen 
esperantza Igor Antonek huts egin 
zuenean, baina polita izan da".

Mikel fernandez 
antZuola

"Menditik etorri gara, Gaztelugainetik 
barrena, bizikletaz. Bide txarra da, baina 
ez da hain gogorra. Igor Anton eta Mikel 
Nieve animatu behar ditugu batez ere. 
Bilbokoa ederra izan zen. Polita da herri 
ondotik halako lasterketa pasatzea. Giro 
ederra dago gainera".

"Ez dira mahaian jarri berba egitera, 
inposatu egin dute Espainiako Vuelta 
hemendik pasatzea. Gu ez gaude 
hemendik pasatzearen kontra, 
Belgikatik pasatzen den moduan; baina 
moduak ez dira egokiak izan eta hori 
salatzen dugu".

juan Mari etxabe 
ZuMaia

Mikel larrañaga 
BeRGaRa

unai osa 
itZiaR

"Bizikletan etorri gara Zumaiatik 
Gorlara, Bergarako aldea 
gogorragoa da Azkoitikoa baino, 
baina gure adinerako nahikoa hura 
ere. Giro ederra dago hemen. Nik 
txirrindulari denak animatuko 
ditut. Ea Cobok eusten dion".

"Nik ez dut arazorik Vuelta 
hemendik pasatzeko. Gaztetxoen 
afizioa handitzeko, urtero pasako 
balitz hobe. Vueltako etapa 
jendetsuenak hauek izaten ari dira; 
atzo Viveron egon nintzen eta hark 
Tourra ematen zuen".

"Gustura nago Vuelta Euskal 
Herrira etorri delako. Hemengo 
etapek Tourreko etapak dirudite, 
zaleendako oso politak dira. 
Ikusteko Vuelta polita izan da, 
egunero egon da saltsa. Orain 
Giroaren tankera du Vueltak".

juLEN IrIONdO  |  aRRasate

Bi ordu eta 65 kilometro inguru. 
Horiexek dira Espainiako Vuel-
taren kopuruak Debagoienean, 
gurean egin zuten denbora eta 
distantzia –Gorla eta Deskarga 
artean Urolan barrena egindakoak 
kendu behar zaizkio–.

Ordu eta kilometro beroak 
txirrindularientzako: guztienda-
ko, adibidez Kanpazarren gora, 
15:45 inguruan, ia 36 gradu zituz-
telako; eta, honez gain, euskal 
txirrindulariendako, eztabaidak 
eztabaida, –nazioarteko egutegi-
ko hiru asteko itzuli handi batean 
gainera– berezia delako beti etxean 
korritzea. Eta etxekoetan etxeko, 
tropelean zen Markel Irizar, jaio-
terri duen Oñatitik gertu eta bizi 
izateko aukeratu zuen Udalaxpe-
ko maldetan gora.

Eta Kanpazarren nola Elgetan, 
Bergaran, Gorlan, Deskargan, 
Antzuolan eta txirrindulariak 
pasa ziren bailarako beste txo-
koetan, zaleak atera ziren erre-
pide bazterrera, etxekoak eta 
besteak animatzera.

Horretara guztiak; eta horie-
tan guztietan zenbaitek, nahi 
zuten baita ere gisako erakus-
leihoa aldarrikapenak egiteko 
baliatu: Vuelta zapaltzen ari zen 

lurra Euskal Herria dela gogora 
ekartzeko, presoen etxeratzea 
eskatzeko, euskal selekzioen zile-
gitasuna aldarrikatzeko... Eta oro 
har normal joan zen: ziklistak 
pedalak ematen –asko oilo ipur-
diz seguru– eta zaleak animatzen, 
aldarrikatuz, hainbat. 

Salbuespenetako bat: ESAITen 
Txirrindularitza bai, inposake-
tarik ez! leloarekin bat eginaz, 
Gorlan ekintzatxoa egiteko asmoa 
zuen bergarar talde bati eragotzi 
egin zien Ertzaintzak –hala sala-
tu zuten–, esku-orriak eta ESAITen 
ikurdun ikurrinak eta presoen 
etxeratzearen aldeko izarak ate-
ratzea galaraziz. 

Beste hainbatek, ordea, izan 
zuen iritzia azaltzeko aukera: 
Elgetan, Antzuolan, Kanpazarren, 
Independentzia! oihuz hartuz 
ziklistak, aldarrikatuz, baina era 
berean euren ahalegin ikaraga-
rrian, ikuskizuna emanez, para-
je honetakook hain maitea dugun 
kirolean dihardutenei animorik 
ukatu gabe. Lehendakaria oso 
motz geratu baitzen: Europa baz-
terreko penintsula zati honetan 
–nahi edo nahi ez– NAN bera 
dugun lurraldeetakoetan onena 
bainoago, munduko zalego hobe-
renetakoa baita euskalduna.

animatuz 
aldarrikatzen, 
aldarrikatuz 
animatzen

Ze maila duten erakutsi dute 
zaleek Vuelta ibarretik pasatzean

Jende asko batu da tontorretan, 
batez ere gogorrenean, Gorlan Euskal Herrian egindako sartu-irtenean, Espainiako Vueltako txirrindulariak Antzuolatik pasatzen.  |   Julio CalleJa Kanpazartik azkenak pasatu ziren bi txirrindulariak.  |   J.i.

Bergarako zale taldea, ziklistak pasatu aurretik, Gorlan.  |   Julen iRionDo

Markel Irizar taldekidez inguratuta, eta atzerago Purito Rodriguez, Wiggins eta Cobo.  |   J.C.

Debagoienetik ihes eginda pasatu zen taldea Elgetan, Euskalteleko Isasi eta Txurruka tartean.  |   J.C.

Txirrindulariak protesta paretik pasatzen, Elgetan.  |   J.C.

Zaleen animoak jaso zituzten ihes egindakoek Gorlan.  |   J.i.



26 2011-09-12  |  astelehena  |  gOIENAkirola

julEN IrIONdO  |  oñati

Lasterketa ero samarra izan 
zen domekakoa, kontrol gabekoa. 
Guztia, dena den, azken kilo-
metroetan erabaki zen. Aurre-
tik hainbat ihesaldi eta taldetxo 
izan ziren lasterketa buruan, 
baina pasa beharreko aldapa 
gehienak pasata –Udana, Lier-
ni eta Atagoiti– talde handia 
zegoen lasterketa buruan. 

Helmugara iristeko dozena 
bat kilometro falta zirela –84 
zituen lasterketak–, Oñatiko 
saihesbidean, erasoa jo zuen 
Caja Ruraleko Asier Unanuek 

eta atzetik jarraitu zioten Sumo-
fic-Lokatzako Hodei Orobengoak 
eta Fonarako Imanol Diaz biz-
kaitarrak.  

Lasterketaren aurtengo 
nobedadea izan da azken bi 
kilometroen barruan aldapa 
motz baina gogorra sartu dute-
la antolatzaileek, Zañartu auzo-
tik hilerrira doana. 

Hango erasoetan Diaz atzean  
geratu, eta azken 500 metroetan 
Unanue baino biziago ibili zen 
Orobengoa. Berak jaso zituen 
besoak plazan, gazte mailan 
lehen garaipena lortuz.

Bergarako Hodei orobengoarentzat 
gazteen oñatiko Mikel Deuna saria 

Hodei Orobengoa helmugaren kokaleku berrian, plazan.  |   julio calleja

txirrindularitza

A.m.  |  leintz gatzaga

Leintz Gatzagako jaiekin batera 
hasten da urtero Debagoieneko 
mendiko bizikleta zirkuitua. 
Aurten ere, gogoz hartu dute 
txirrindulariek lehenengo hitzor-
dua, izan ere, atzoko frogak 137 
ziklista batu baitzituen herriko 
plazan. Dagoeneko txirrindula-
riek ondo ezagutzen dute Gatza-
gako froga, mendi bizikleta 
martxaren bederatzigarren edi-
zioan azken urteetako ibilbide 
berdina egin baitzuten. 

Umeen martxan izandako 
erantzunarekin gustura azaldu 

ziren antolatzaileak. Guztira, 
27 ume izan ziren txangoan. 
Dorletako Ama taldekoek hau-
rrek disfrutatzeko froga egin 
zuten, izan ere, gaztetxoen artean 
mendi bizikleta zaleak sortzea 
da beraien helburua.

Sari banaketa berezia 
Dorletako Ama txirrindulari 
taldeak, mendi martxan parte 
hartu zuten guztiak saritu nahi 
izan zituen. Horregatik, parte- 
hartzaile guztien artean gaztak, 
urdaiazpikoak eta patxaran 
botilak zozketatu zituzten.

137 txirrindularik parte hartu zuten 
atzo leintz Gatzagako martxan

Hiru parte-hartzaile helmugaratzen.  |   ander monedero

mendiko bizikleta

Bi aste barru egingo dute 
Aramaion Aitor Aranaren 
omenezko mendi ibilaldia. 
Irteera izango da goizeko 
08:00etan, herriko kiroldegitik. 
Egunean bertan eman ahal 
izango da izena, 07:30etik 
aurrera. Zortzi euro ordaindu 
beharko dira. Probaren irau-
pena izango da sei eta zortzi 
ordu bitartean. 

Mendian hildako mendizale fede-
ratuen omenezko ekitaldiak hain-
bat osagai izango ditu aurten ere 
goizeko 10:30etik aurrera: txistu-
lariak, meza, Txomin Uriarte 
federazioko presidentearen hitzal-
dia, dantzak eta txosna izango 
dira, besteak beste, Besaiden. 
Arrasatetik goizeko 08:30ean abia-
tuko dira, Monterronetik. Uda-
latik joango dira Besaidera.

Domekan egingo dute 
oroimen Eguna, aurten 
Besaidek antolatuta 

aitor aranaren 
omenezko ibilaldia, 
hilaren 24an aramaion

Urriaren 8an korrituko da 
bailarako bi herriak batzen 
dituen lasterketa. Aurten, 
gainera, roller lasterketa ere 
egingo da: Euskal Herriko 
errepideko txapelketa eta 
patinatzaile txapelketa izango 
da. ESAIT ere proban izango 
da. Aurrez eta www.kirolpro-
bak.com helbidean bakarrik 
eman daiteke izena. 

Nobedadeekin datorren 
arrasate-oñatirako 
izena, internet bidez

mauri zubillaga arrasatearra izan da 
dorleta pilota txapelketako antola-
tzailea.
Aurtengo txapelketa, aurreko urtee-
takoa baino luzeagoa izan da. Zer-
gatik?
Frontoia itxi  izanak txapelketa 
hobeto antolatzeko baldintzak 
eskaintzen ditu eta hori aprobe-
txatu dugu bost hilabeteko txapel-
keta antolatzeko. aurreko urteetan 
txapelketa egin dugu, baina, nire 
ustez, aurtengoa da behar bezala 

egin dugun lehenengo txapeketa.
Pozik al zaudete txapelketak izan-
dako erantzunarekin?
Bai. jende askok esan dit pilota par-
tidua dagoenean herrian giro polita 
sortzen dela. martxoan hasi eta uztai-
lera arte, igandero bost partidu joka-
tu dira leintz gatzagako pilotalekuan. 
Finala, herriko jaietan egin dugu.
Zenbat pilota taldek parte hartu 
dute txapelketan?
zortzi taldek. leintz gatzagakoak izan 
dira hiru bikote eta, elorrio, otxandio, 

legutio, aramaio, arrasate, aretxa-
baleta eta eskoriatzakoak besteak.
Pozik arrasatearrek lortutako emai-
tzekin?
Bai. Final guztietan behintzat arra-
satear bat izatea lortu dugu. 

" Frontoia itxi izanak txapelketa hobeto 
antolatzeko baldintzak eskaintzen ditu"

mauri zubillaga | txapelketaren antolatzailea

Mauri Zubillaga.  |   a.m.

Gatzagako txapelketako finalistak egubakoitzeko sari banaketan.  |   ander monedero

ANdEr mONEdErO |  leintz gatzaga

Lan bikaina egin dute Arrasate-
ko pilotariek Dorleta pilota txa-
pelketan. Izan ere, astebukaeran 
jokatu diren final guztietan, tal-
deko ordezkari bat sartzea lortu 
zuten.   

Benjamin B mailan, Garitano 
eta Narbaezek 22-18 menderatu 
zuten Eraña eta Zubiagak osatu-
tako bikotea. A mailan Etxeza-
rretak eta Murgiondok erraz 

menderatu zituzten Beitia eta 
Iturriotz (22-8). Alebinetan ere, 
Murua eta Errarte arrasatearrak 
errez nagusitu ziren Zubiaga eta 
Salaberriaren aurka (22-7).

Infantil mailan, berriz, Otxan-
diora joan zen txapela. Izan ere, 
Ajuriak eta Carrascok osatutako 
bikoteak 22-17 menderatu zituen 
Iturriotz eta Egia. Lehia horren 
ostean, aurtengo denboraldian 
sei txapelketa irabazi dituzten 

Moron II.ak eta Garatek omenal-
di partidua jokatu zuten. Partidua 
horretan, bi pilotariek maila 
handia erakutsi zuten eta, azke-
nean, Garate eta Saratxagak 22-18 
menderatu zuten Moron II.a eta 
Arregi bikotea. Egubakoitzeko 
azken partiduan, kadete mailako 
finalean, 22-11 Bikuña-Angiozar 
elorrioarrak nagusitu zitzaizkien 
Etxezarreta I eta Moron I.

atzo, beteranoen txanda 
Domeka arratsaldean, gazte mai-
lan, Etxagibel-Arabaolaza bikoteak 
Arregi eta Prieto menderatu zituen 
(22-16). Beteranoetan, berriz, emo-
zioz beteriko partidua jokatu 
zuten Azpilikueta eta Kortak 
Heriz eta Bengoaren aurka, bukae-
ran 22-21 arrasatearrak nagusi.

Pilotari arrasatearrak nagusi 
Dorleta pilota txapelketan
egindako denboraldiarengatik garate eta moron 
pilotari arrasatearrak omendu zituzten

pilota

atletiSmoa mendia mendia
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motokrosa

xAbIEr urtzElAI  |  arrasate

Saihets bat apurtu berri badu 
ere, Xabier Abasolok (Arrasate, 
1985) ez dio Euskadiko Txapel-
ketan lehenengo doan Txomin 
Arana pilotu gernikarrari beste 
aukera bat eman nahi, asteburuan 
irabazi egin nahi dio, denboraldian 
lehenengoz. Iazko urte beltzaren 
ostean, hasi da argi apur bat 
ikusten, eta Belgikan Europako 
onenekin entrenatzen egin dituen 
hiru asteek konfiantza eman dio-
te: "Nahiz eta lehertuta itzuli 
naizen handik". Dena beharko 
du, udazkena lasterketez beteta 
dator-eta.
zer moduz doa denboraldia?
Iaz izan nuen lesio larriaren 
ostean, uda aurretik hasi nintzen 
argi apur bat ikusten. Hanka 
txiki-txiki eginda geratu zitzaidan, 
eta izugarri kosta zait errekupe-
ratzea. Poliki-poliki banabil nire 
onera itzultzen, eta Euskadiko 
Txapelketan bigarren egin dut 
lasterketa guztietan, Txomin 
Aranaren atzetik. Azkarra da; ea 
asteburuan irabazten diodan. 
Iazkoa izan zen orain arte izan duzun 
lesio larriena?
Bai, zalantza barik, baina horren-
beste izan ditut... (Barre). Lehe-
nago ere hainbat eroriko izan 
ditut, ebakuntzak egin izan diz-
kidate bi sorbaldetan, baita eskuin 
hankan ere. Baina iaz dena irten 
zen aldrebes. Urte hasieran moto-
rretik erori eta ezker hankako 
lokailuan gurutzatua egin nuen; 
hala ere, lurretik altxa eta las-
terketa irabazteko gauza izan 
nintzen, baina ezin izan nintzen 
podiumera igo saria jasotzera.
Ondoren, ebakuntza egin zidaten, 
eta dena aldrebestu zen hor. Ope-
razio-gelako birus horietako bat 
hartu nuen eta arazo handiekin 
ibili nintzen, ezin errekuperatu. 
Beste hiru ebakuntza egin behar 
izan zizkidaten, eta herren gera-
tzeko arriskua nuela ere esan 
zidaten. Gogorra izan zen momen-
tu hura. Erreabilitazioa Aimar 
Olaizola pilotariarekin batera 
egin nuen, eta lagun egin ginen. 
Kontuak kontu, hamar kilo galdu 
nituen, hanka erabat makalduta 
geratu zitzaidan, eta errekupe-
ratzeko lanean nabil oraindik 
ere.
Motokrosean erorikoak garesti 
ordaintzen direla.
Maila batetik aurrera bai, abia-
dura handian joaten gara.
Aurrekoa baino azkarragoa zarela 
jakin, eta berotu egiten zaren horie-
takoa zara?
Oraindik bai, baina lehen baino 
gutxiago. Erorikoekin ikasten da 
burua hotz mantentzen, motor 

gainean zoro samarra izan nai-
zelako beti. Baina, motorretik 
eroriz gero badakizu hilabeteak 
egin ditzakezula lesionatuta.
lesio kontuak alde batera utzita, 
aurten zure kabuz ari zara korri-
tzen.
Bai. Denboraldi hasieran izan 
nuen Enduroan hasteko eskain-
tza ona, motorrean lehiatzeko 
gastu ia guztiak etxe batek ordain-
duko zizkidalako, baina lesiotik 
errekuperatu gabe nengoen eta 
banekien ez nuela maila ona 
emango. Hala, ezetz esatea era-
baki nuen, eta motokrosean urte-
betez nire kabuz jarraitzea. Zorio-

nez, Espainiako Txapelketako 
hainbat probatan lasterketa onak 
egin ditut, baita nazioartekoren 
batean ere, eta horrek babesleen 
interesa pizten du. Datorren den-
boraldira begira bi eskaintza 
txukun jaso ditut, motokrosean 
jarraitzeko. 
baina zaila izango da kirol honeta-
tik bizi izatea.
Ia ezinezkoa. Espainian ez dut 
uste inor bizi denik honetatik, 
eta nazioarteko onenak ere jus-
tu ibiltzen dira, gastu handiko 
kirola delako. Eta kontutan izan 
lesio bat izanez gero pikutara 
doala dena. Gertatzen dena da 

nirekin lehiatzen diren pilotu 
askok sekulako erraztasunak 
dituztela, etxean dirua dutelako. 
Motor azkarrak, mantenu onena... 
Horiekin alderatuz besteok larri
-larri ibiltzen gara (Barre). Nire 
kasuan, lasterketetan parte har-
tzeko izen-emateak ordaintzen 
dizkidate –Euskal Herrikoetan 
lasterketa egun bat 300 euro izan 
daitezke, nazionalekoetan 700 
euro –, eta motorraren mantenua 
ere babesleei esker egiten dut. 
Ondo ibiltzeko asko entrenatu 
behar da, eta entrenatzen ibiltzea 
ere garestia da; gaur egun motor 
hauek elektronika asko izaten 
dute, eta norberaren gustura 
jartzea ez da erraza izaten, ezta 
merkea ere. 
belgikako egonaldia ondo aprobe-
txatu duzu.
Bai, behar nuen horrelako zerbait, 
sentitzen nuelako nire kontrarioak 
geroago eta azkarrago zebiltzala, 
eta nik ez nuelako pilotajean 
aurrerapenik egiten. Hango zir-
kuituak areazkoak dira, eta hor 
ikasten da ondo pilotatzen, baina 
lehenengo astean leher eginda 
nengoen, eta bigarrenean... 
(Barre). Hor konturatzen zara 
fisikoki indartsu egotea ze garran-
tzitsua den. 
Amaitzeko, babesleei keinu bat.
Bai, eskerrak eman nahi dizkiot 
bereziki ER-4 etxeari, aurten asko 
laguntzen dabiltzalako, eta baita 
Motos Ion etxeari, eta Nothing 
Without-i ere.

Xabi abasolo | Pilotua

"Motorraz zoro samarra izan naiz, baina 
lesioekin ikasten da burua hotz mantentzen"

arrasateko pilotua iaz belaunean izandako lesio larri bat gainditzen dabil

Udan hiru aste egin ditu Belgikan entrenatzen, europako onenekin

Xabi Abasolo motorra erabat desmuntatuta duela; Nafarroan egiten diote mantenu-lana.  |   xaBier Urtzelai

"Aurrerapauso bat 
egiteko joan naiz 
belgikara 
entrenatzera"

"Hemen ez da 
posible kirol 
honetatik bizi 
izatea"

"Zirkuitu falta 
dago hemen"

Bedoñako pilotua txundituta 
etorri da Belgikatik: "Han 
sekulako zaletasuna dute, 
jende mordoa dabil motorrean 
eta instalazio ederrak dituzte. 
Kataluniako pilotuek ere 
zirkuitu mordoa dituzte, ez 
dute sinesten motorrean 
ibiltzeko autoz ordubete egin 
behar izaten dugula esaten 
diegunean. Gurean geroago 
eta zaletasun handiagoa dago, 
baina zirkuituak falta dira. 
Bergaran badago bat, baina ez 
da inongo laguntzarik egon; 
geldi dago hura". Xabi Abasolo Bergaran egindako proba batean, 2009an.  |   josetxo arantzaBal
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItz zEbErIO  |  arrasate

Otorduak elikatzeko unea baino 
askoz ere gehiago dira umeenda-
ko; segurtasuna ematen dieten 
pertsonekin egoteko unea ere 
bada. Mundu emozional hori uler-
tzen eta kontuan hartzen saiatu 
behar dugu, Irene Txurrukaren 
esanetan. Zenbait irizpide eman 
dizkigu Guraso.com atarian. 

Amaren bularretik mahaira
Bizi iraupenerako hain beharrez-
koa den esne iturri izateaz gain, 
titia segurtasun iturri ere bada 
umearendako. "Nolabait ere, ama-
ren sabelera itzultzen da umea, 
bertan bizi izandako segurtasu-
nera", diosku Txurrukak. "Ama-
ren bihotza eta arnasa entzuten 
ditu berriro eta haurrarentzat 
horrela egotea da naturalena. 

Hala, janariaren kontuan bizipen 
emozional aberats horri lotuta 
geratzen da". 

Purrustadak mahaian
Txurrukaren esanetan, hobe da 
haurrari beti pertsona berak ema-
tea jaten, eta etxean bazkaltzea 
haurreskolan edo eskolan baino 
gehiago. Horrelakoetan gertatzen 
da umeek etxean arreta estratxo 
bat eskatzea. "Purrustadaka hasi-
ko dira afalorduan (...) eta hala-
koetan hiru aukera ditugu: hase-
rretu eta oihuka hastea, gatazka 
saihestearren nahi duena ematea 
edo pazientzia handiz eta irmo-
tasunez bere ondoan egotea eta 
arreta ematea". Txurrukaren esa-
netan, purrustada horiek etxean 
bazkaltzen duten umeek ere izaten 
dituzte. Bi jatorri izaten dituzte: 

gurasoen presentzia segurua fal-
tatzearen ondoriozko haserrea 
dira edo egunean zehar pilatuta-
ko emozioak eta egonezinak kan-
poratzeko modua. Etxeko segur-
tasunean emozioak egunean 
jartzeko aukera izaten dute, eta 
beharrezkoa dute hori. "Eman 
denbora eta bukatzen zaionean, 
seguruenik hobeto sentituko da. 
Ez du arazorik izango mahaian 
jarri eta lasai jateko".

Dagoena jan behar dute
Segurtasuna behar dute umeek 
eta gurasooi dagokigu ematea. 
Guk erabakitzen dugu zer jaten 
duten. Ahal dela, gurekin eta 
guk bezala jan behar dute. Dagoe-
na jan behar dute, bereizkeriarik 
egin gabe. Garrantzitsua da, 
halaber, haurrak janari hori 
prestatzen ikustea eta ahal den 
neurrian laguntzea. Duen lanaz 
jabetuko da. "Bazkaltzen hasi 

baino lehen, bazkariaren proze-
suan parte hartu duten pertsonei 
eskerrak eman; ama lurrari, 
eguzkiari, baserritarrari, den-
dariari, mahaia jarri duenari... 
Inportantea da lasai eta giro 
onean jatea telefono, telebista 
eta abar alde batera utzita". Ez 
atera eztabaidarako gairik eta 
atondu mahaia. "Denok sentitzen 
gara gustura leku goxo eta pan-
poxetan".

Purrustadak mahaian: 
arreta eskaera edo 
pilatutako emozioak 
askatzeko bidea
ez dugu ahaztu behar janariak lotura estua 
duela haurraren mundu emozionalarekin

Bi mutiko guraso baten begiradapean afaltzen.  |   annalibera

l.z.  |  arrasate

iPhone eta Ipod Touch tresnetan 
erabil daiteke, eta, saltzaileek 
adierazten dutenez, gauza da 
antzemateko negarrez dagoen 
ume batek zer duen. Urteetako 
ikerketa baten ondorio omen da 
aplikazioa. Arduradunek diote 
umeek ez dutela negar berdina 
goseak, logurak, estresak jota 
edo aspertuta badaude; intentsi-
tate ezberdinak dira. 

Funtzionamendua erraza da: 
umea negar egiten hasten denean 
telefonoa gerturatu behar zaio 
— 30 cm-tik behera — eta apli-
kazioak negarraren intentsitate 
ezberdinak aztertzen ditu. Hamar 
segundoan diagnostikoa egiten 
du, eta zer egin behar den ere 
adierazten du. 

Aplikazioa AppStore on line 
dendan dago eskuragarri 4,99 
eurotan. Informazio gehiago www.
crytranslator.com atarian.

aplikazio bat umeen 
negarrak interpretatzeko
Cry translator du izena eta hamar segundoan 
adierazten du umeari zer gertatzen zaion

Aplikazioa Iphone eta Ipod Touch tresnetan erabil daiteke.  |   Cry translator

O H A R R A K

mArrAzki biziDunAk
Euskarazko marrazki bizidunak 
deskargatzeko webgunea da 
marrazkiak.99k.org. Pelikulak, 
marrazki bizidunak, kantuak... 
askotariko artxiboak ipintzen 
ditu eskura, eta guztiak euskaraz. 
106 telesail eta 4.448 artxibo dau-
de eskura.  

ikAstAroA ArAntzAzun
Irailerako eta urrirako gurasoen-
dako eta hezitzaileendako ikas-
taroa antolatu dute Baketik zen-
troan. Izan proposamenean eta 
Bizizikasi pedagogian oinarritu-
tako ikastaroa da. Irailaren 17an 
eta 24an eta urriaren 1ean eta 
8an egingo dute.  

AisiAlDi eskolAk
Begirale, zuzendari eta jendarte
-dinamizatzaile ikastaroak dira. 
Eskaintza zabala da, eta, auke-
raketa errazteko, Euskadiko 
Gazteriaren Kontseiluak gida 
plazaratu du, Astialdi Foroa ize-
nekoa. Argibide gehiago www.
egk.org atarian.

l.z.  |  arrasate

Tesia idatzi du gaiaren inguruan 
Urtza Garaik; dio orain ezin-
bestekoa dela eleaniztasuna 
bestela ulertzea. "Ikasle etorki-
nek bizi duten testuinguru berria 
bere egingo badute, haientzat 
bigarren hizkuntzak –euskara 
eta gaztelania– diren horien 
ahozkotasuna bereziki landu 
behar dute". Horretarako, 2.0 
erremintak baliatzea proposa-
tzen du; ikertzailearen esanetan, 
bideoblogak bereziki eraginko-
rrak izan daitezke.  

teknologia berriak 
Ama hizkuntza erabiltzeko 
aukera ematen die, eta, gaine-
ra, erakargarriago, hurbilago-
ko eta interesgarriago egiten 
du bigarren hizkuntzak ikastea. 
"Etorkinek gogotsuago ikasiko 
dituzte euskara eta gaztelania 
beren ama-hizkuntza errespe-
tatzen dugula sentiarazten 
badiegu", dio Garaik. Ikasleek, 
gainera, jarrera positiboa ager-
tu ohi dute Informazio eta 
Komunikazio Teknologien (IKT) 
aurrean.

Bideoblogak erreminta egokia 
dira ikasle etorkinen artean 
ahozkotasuna bultzatzeko

Umeak ordenagailu gelan.  |   sulabatsu
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IrAtI gOItIA  |  oñati

Saxofoi, klarinete, flauta... doinuek 
hartu zuten Oñatiko Foruen enpa-
rantza egubakoitz gauean. Izan 
ere, bertan eskaini zuten kon-
tzertua Donostiako Orfeoiak eta 
Bilboko Udal Musika Bandak. 
Herriko plaza lepo bete zen. 1200 
aulki inguru jarri zituzten, baina 
asko izan ziren emanaldia zutik 
ikusi behar izan zutenak; bal-
koietatik ikusi zuenik ere izan 
zen.

San Migel parrokiako kan-
pandorreak bederatziak puntu-
puntuan jo ostean, hasi zen ikus-
kizuna. Lehenik, Ulmako presi-
dente den Irene Alberdik hartu 
zuen hitza. Izan ere, Ulmaren 50. 
urteurreneko ospakizunen barruan 
antolatutako emanaldia zen. Pre-
sidenteak esan zuen eurendako 
benetan kontzertu berezia zela 
eta horrelako bi talde entzutetsu 
bertan izatea eurendako plazera 
zela gaineratu zuen. 

Eskenatoki ez-ohikoa
Jose Antonio Sainz Orfeoiko 
zuzendariak eurendako kalean 
abestea ez-ohikoa dela esan zuen 
kontzertu hasieran: "Guk ez daki-
gu kanpoan abesten, baina auke-
rak merezi zuen. Are gehiago, 
Bilboko Bandaren laguntza izanik. 
Baina guretzat kontzertu hau oso 
zaila da, giro-soinu asko dago
-eta. Beraz, isiltasuna eskatzen 
dizuet. Mesedez, umeak isilik 
egon daitezela, gero erosiko diet 
piruleta bana". Hitz horien ostean, 
musikarien eta abeslarien txan-
da etorri zen. Benetan emanaldi 
zoragarria eskaini zuten.

Programa bikaina
Orfeoiko ehun abeslariak eta Bil-
boko Bandako berrogeita hamar 
musikariak lehendabizikoz taula-
ratu ziren bateratuta, baina elkar 
oso ondo hartu zuten. Errepertorio 
herrikoia eskaini zuten, besteak 
beste: Oñatin jaiotako Aita Madi-
naren Aita gurea, Jesus Guridiren 
Cuadros vascos eta Iñaki Urkizuren 
Kantaldia abestu zituzten. Jendeak 
oso gustura entzun zituen euskal 
kantagintzako abesti ezagunak. 
Alexander Borodin-en Igor printzea 
operako Plovetsiren dantzak ere 
maisuki interpretatu zituzten. 

Abesti batzuetan uztartuta 
egin zuten lan, baina Bilboko 
Bandak bakarka ere jo zuen. Hala, 
Jesus Guridiren Baserria zarzue-
lako bigarren ekitaldiaren pre-
ludioa eta Henry Mancini musi-
kagilearen doinurik ezagunenen 
bilduma jo zituzten; benetan 
bikainak izan ziren. 

Amaieran ustekabekoa
Behin programan zehaztutako 
kantak abestu ostean, zuzenda-
riak gaueko ezustekoa iragarri 
zuen: "Ez gara propina gabe joan-
go. Gainera, ezustekoa oso bere-

zia izan zen. Dakizuen bezala, 
Orfeoian oñatiar bat dugu eta 
zuzendari-ordea denez, kontzer-
tua ixteko abestiak berak zuzen-
duko ditu". Une horretan Esteban 
Urtzelai korotik jaitsi eta taula-
ren aurrealdera etorri zen. Jen-
deak txalo zaparradarekin har-
tu zuen. Sainzek berriro hitza 
hartu eta: "Protokoloaren ara-
bera, ezin ditu zuzendariak bai-
no txalo gehiago jaso, baina 
oñatiarra izanik...". Orduantxe 
etorri ziren emanaldiko une 
hunkigarrienak. Urtzelai oña-
tiarraren zuzendaritzapean Mikel 

Laboaren Txoria txori kanta jo 
zuten, adibidez. Ikuskizunaren 
amaieran Urtzelai hunkituta 
zegoen: "Niretzat berezia izan 
da. Koru munduan Oñatin hasi 
nintzen eta Orfeoian nago bertan 
eman nituen urratsengatik. Orain 
Orfeoiarekin hona etortzea izu-
garria izan da. Ulmak egin duen 
muntaia ikusi dudanean, harri-
tuta gelditu naiz".

Jendeak aulkietatik jaikita 
amaitu zuen kontzertua eta txa-
lo zaparrada ikaragarria izan 
zen.Jendea gustura eta pozik 
gelditu zen entzundakoarekin. 

kontzertu gogoangarria Orfeoiak eta 
Bilboko Bandak Oñatin eskainitakoa

Ulmaren 50. urteurreneko ospakizunen barruan antolatutako kontzertua izan zen.

esteban Urtzelai oñatiarrak zuzendu zituen azken abestiak; hunkigarria izan zen.

Oñatiko plaza jendez bete zen Donostiako Orfeoiaren eta Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua ikusteko.  |   jUlio calleja

BElEn AnduAgA 
oñati

"Kontzertu benetan ederra izan da. 
Hasierako Aita Gurea ez zait horrenbeste 
gustatu, baina ondorengoak bai. Amaiera 
hunkigarria izan da, izan ere, Urtzelai alboko 
baserrikoa dugu, eta, beraz, asko poztu naiz 
bera zuzentzen ikusi dudanean".

MAriA ArAntzAzu zuMAldE 
oñati

"Bederatziurrena egiten egon naiz 
Arantzazun Salamancatik etorrita. Bihar 
berriz bueltan noa eta gaur kontzertua 
ikusteko aprobetxatu dut. Izugarri gustatu 
zait, batez ere euskal kantak. Oporrak 
ezin-hobeto bukatu ditut, pozik noa".

KOntxi inurritEgi 
oñati

"Kontzertu oso berezia izan da, zirraragarria. 
Gehien gustatu zaizkidanak izan dira 
Oñatiko Esteban Urtzelaik zuzendu dituen 
abestiak. Erabat hunkitu naiz kanta horiekin. 
Oso pozgarria da Oñatin horrelako emanaldi 
garrantzitsu bat antolatzea".

JOsE ignAciO JAurEgi
antzUola

" Gu Arrasatetik etorri gara espresuki 
emanaldira. Ikaragarri gustatu zait 
kontzertua. Orfeoia eta banda, biak egon 
dira oso ondo. Gainera, bukaera zoragarria 
izan du, oso hunkigarria izan da. Oso pozik 
goaz etxera, asko disfrutatu dugu".
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jON bErEzIbAr  |  arrasate

Musika kutxa beste behin ire-
ki bai, baina alditxo baterako 
ere itxi zuten barikuan. Argi 
dago, bide zuzen, ohikorik seku-
la ez dute hartu Ain_1-ekoek. 
Ipar konkreturik zehazteke; 
bulkadarekin bat aurrera eginez, 
azkenean makinatxo bat kon-
tzertu, bi disko eta errekonozi-
mendu apal baina beroa lortu 
du boskoteak. Bada, disko berria 
aurkeztu zuten Arrotza plazan 
barikuan eta amaitu bezain 
laster, kaxa itxi, trastoak jaso 
eta irribarre zabal batekin gero 
arte esan zuten. Ain_1ekoek 
lehen egunetik izan duten aska-

tasunaren erakusle da hori eta 
askatasun berberarekin hasie-
ran gitarra soilezko kantu 
xumeak zirenak, bossa, latin 
edota flamenco haizea duten 
pieza sentiberatan bihurtu 
dituzte. Eta poesia; Ain_bat, 
kolore beltz-gorriak eta olerkiak 
banaezinak baitira. 

Disko berria kalean 
Musika kaxa dauka izena eta 
momentuz Arrasateko Irati eta 
Iluntz tabernetan eta Emakume 
Txokoan eskura daiteke. Ingu-
ruko herrietako tabernetara 
ere aurki zabalduko dute lan 
berria, 8 euroren truke.

"Gero arte" esan dute ain_1 
taldekoek 'Musika kaxa' disko 
berria aurkezteaz bat

Ain_1, Arrasateko Arrotza plazan.  |   jon berezibar

Aroztegiko erakusketan aurki daitezkeen margoetako bi.  |   julio calleja

j.b.  |  arrasate

Kutxu Otamendi zenaren (1963 
- 1993) obra ezagutzera eman eta 
haren ekarpenari omenaldia egin 
diote Beart elkartekoek eguenean 
ireki zuten erakusketan. Zarauz-
tarra izanik ere, lotura estua izan 
zuen Bergararekin Otamendik 
– lehen urratsak bertan eman 
zituen, umetan – eta, horrela, 
artistaren 15 bat pieza ipini dituz-
te Aroztegi aretoan, hilaren 25e-
ra arte.

Bergarara 9 urterekin iritsi 
eta berehala sartu zen artearen 
munduan Verduri estudioan. 
Zarautz eta Donostian garatu 
zuen ibilbidea eta merkatu pro-
fesionalera iritsi zen Artelekun 
lanean eta El Gallinero izeneko 
kolektiboan ziharduela, Donos-
tiako Igara auzoan. 1990 eta 1993 
Madrilgo Arco erakustazokan 
hartu zuen parte. Gailurrean 
zegoela, 1993 urtean bertan moto 
istripu batean hil zen artista.

Abstrakzioa eta sinbolismoa 
Aroztegin dauden margoen auke-
raketa Muniategiandikoetxea, 
Amondarain eta De Pedro artis-
ta eta haren adiskide izandakoek 
egin dute. Antologia bat egitetik 
urrun, Otamendiren bi sasoi dira 
nagusiki ikus daitezkeenak: lehe-
na lur tonalitate eta elementu 
adierazgarriak dituen etapa sin-
bolikoagoari dagozkionak eta 
bigarrena, abstrakziora jo zuen 
etapa izan zena; barrokoagoa eta 
espresionistagoa bilakatuko zena 
90 hamarkadarako. 

Ordutegia 
Hilaren 25era arte ikusi daiteke 
erakusketa astean 18:00etatik 
20:30era, larunbatetan 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 20:30era 
eta igandetan goizez bakarrik. 

kutxu Otamendi zenaren 
lanak aroztegi aretoan
Muniategiandikoetxea, amondarain eta De Pedro 
artistek egin dute margoen aukeraketa

jON bErEzIbAr  |  arrasate

Gardena da agian hitzetako bat 
sentsazioa agertzeko. Argitasun 
biluzi, transparente bat Napoka 
Iriak abestiak askatzeko bide 
gisa darabilena. Garden entzuten 
da sokaren ikara, ahots dotore 
eta aldi berean fin eta gihartsua 
du Miren Narbaizak, arnasa ete-

tekoa, eta "logela" abestiak, kate-
goria hori egotekotan. Lehen 
unetik azkenera, intimitatea da 
lortzen dutena. Kulturate akus-
tikoak saioetako denboraldiko 
lehena izan zen barikukoa. Eta, 
ez, intimitatea lortzeko ez da 
nahikoa "akustiko" izenaz jabetu 
eta distortsioa kentzea. Zerbait 

oso berezia da, eta bikote honek 
badauka. Kontzertu ona, oso. 

Elkarrizketa gozoan 
Miren Narbaiza gitarra akusti-
koan, ahotsik ederrena, eta Ander 
Mujika elektrikoarekin, sutsu, 
txinpartak atera arte. Ez zuten 
atzo goizean ezagutu elkar eta 

nabari da elkarrekin eta konpli-
zitate betean eginiko denbora. 
Parean entzuten eta gozatzen 
daukatenarekin konpartitzen 
dute mundutxo horren zatitxo 
bat. Abestiak bi gitarren arteko 
elkarrizketa gozoan eraikitzen 
dituzte, progresiboa da guztia eta 
neurtua-halere-freskoa. Emaitza 

da Lurra idor, Berotzeko ala Eran-
tzun abestiak berehalako magia 
daukatela, jotako gainontzeko 
guztiak berdin, ala Cat Powerren 
Nude as the news eta Su Ta Garren 
Zure atzetik, moldaketa berezi 
eta itzel biak; kantuak eurenak 
ala besterenak, baina kontzertuak 
iraun bitartean, aretoan zeuden 
guztienak; txalo eta abesti, abes-
ti eta txalo, gustura, aulkietatik 
mugitzeko batere intentziorik ez 
zen egon-eta. Hunkigarria, indar-
tsua, jostaria eta akustikoa iza-
nagatik ere, elektrikoa.

Zaratarik ez 
Hain onak izanda, Napoka Iria-
koek isilpean egin dute aurrera, 
zarata larregi atera barik eta 
zuzenekoetan eta osteko zaleen 
ahoz-ahokoan aztarna utzita, 
kutsatuta. Maketa bat, zuzenekoak 
makina bat eta bi eta urtarrilean 
Bergarako Zabalotegin grabatu 
zuten zuzenekoa, Lehertarazi 
edifizioak, dauzkate kalean.

'Kulturate Akustikoak', abian 
Eta Napoka Iriaren saioarekin 
hasi da kontzertu sortaren den-
boraldi berria.  Datorren barikuan 
Mamy Wata afrikarrak joko du 
– "deabruzkoa" izan daitekeela 
diote–, eta zapatuan Manett bil-
botarrek. Azkenik, domekan, 
hilaren 18an, eta saioekin amai-
tzeko, aspaldiko ezagun bat eto-
rriko da Kulturatera, Keu Agi-
rretxe bera eta Fignuh Experien-
ce harekin batera. Kontzertu 
guztiak 20:00etan dira eta doan.

Miren Narbaiza eta Ander Mujika. Napoka Iria, Kulturateko aretoko oholtzan.  |   julio calleja

Napoka Iria da ezustean aurkitzen zaituen 
berehalako enkantua, kulturaten
Debabarreneko bikotearen saio bikainarekin hasi dira 'Kulturate akustikoak' sortako kontzertuak
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J AT E T X E A

bAbEslEA: Laguntzaileak:

anToLaTZaiLea:
Oinarriak:

• Parte-hartzaile bakoitzeko, gehienez, 5 
argazki.

• Argazkiarekin batera adierazi beharko 
dira: 

 – Egilearen izen-abizenak eta herria.
 – Harremanetarako telefonoa.
 – Argazkia noiz eta nongoa den.
 – Argazkian zer eta nortzuk agertzen 

diren.
• Argazkiak jasotzeko epea:  

uztaila - irailaren 17a.
• Argazkiak aurkeztu ahal izango dira 

paperean edo digitalizatuta (paperean 
ondo erreproduzitzeko adinako 
bereizmenarekin).

• Bidali argazkiak eta aipatutako datu 
guztiak argazkiak@goiena.com helbidera, 
edo Goienara ekarri: ArrAsAte: Otalora 
Lizentziaduna 31. BerGArA: Ibarra kalea 6  
AretxABALetA: Durana 11, 2. solairua, 
edo Basabe poligonoa e-O-5.

• egoitzara ekartzekotan, kartazal batean 
sartuta (egilearen izen-abizenekin), CD 
batean edo argazki digitalak gordetzeko 
beste edozein euskarritan eta JPeG 
formatuan.

• Udako argazkiak izango dira: berdin da 
aurtengo udan ateratakoak izatea edo beste 
uda batekoak.

Sariak:
• 1. saria: Panasonic 
LUMIx DMC G10 argazki 
kamera digitala eta KB 
Photoestudiok eskaintzen 
dituen ikastaroetako batean, 
%50eko deskontu bonoa Bergarako KB Photoestudio argazki 
dendaren eskutik.

• 2. saria: Cantabrian bi lagunendako astebukaera bateko egonaldia. 
Arrasate Bidaiak-en eskutik.

• 3. saria: bi pertsonarendako afari edo bazkaria Leintz Gatzagako 
Gure Ametsa jatetxean. 

egunsentia venezian.  Aurten Venezian goizeko 5:30ean 

Kanal Nagusitik ateratako argazkia. /Argazkia: Isa Gallastegi /Arrasate

guanajuato. 2011ko abuztuan ateratako argazkia, bertan 
ikusgai kolore askotako etxe zein eraikinek osatzen duten Gua-
najuato hiria (Mexiko). /Argazkia: Maialen Martinez de Zuazo/Oñati

maitasuna itzaletan. 2006ko udan ateratako argazkia. 
Huescako kanpin batean egon ginen oporretan eta bertan zegoen 
aintzira batetan, gure itzalen argazki hau ateratzea bururatu zitzai-
gun. Ni eta nire mutila agertzen gara. /Argazkia: Mireia Odriozola /Bergara

cancuneko hondartza. 2010ean eztei bidaian ateratako 

argazkia. Bertan, Playa del Carmen hondartza ikus daiteke. /Argazkia: 

Susana Gomez /Arrasate

zapatak eta arrosak. Danubio ibaiaren ertzean dagoen 
eskultura bat ageri da, II. Mundu Gerran hil ziren judutarren omenez 
egindakoa. Ibai ertzera eraman eta txamarra eta zapatak kentzera 
behartzen zituzten, euren objektu baliotsuenak ziren eta. Gero binaka 
lotu eta tiro bakarra jotzen zieten. tiroak hiltzen ez zuena ibaiak 
irensten zuen. Ikusten den moduan jendeak arrosak eta kandelak 

ipintzen ditu zapatetan. /Argazkia: Uxue Agirre /Bergara

holandako parajea. Uztailean Zaanse schans-en (Holanda) 

ateratako argazkia. Aurreko planoan bizikleta bat ikus daiteke eta 

atzean parke tipikoa /Argazkia: Oihane Gurrutxaga Ibarguren /Bergara

udako argazkien 
vii. goiena lehiaketa

Argazki guztiak fotoblog honetan: goiena.net/blogak/argazkiak

arroken inguruan. Zarautzeko hondartzan itsasbehera dela eta, ume ugari ibiltzen dira karra-marro eta izkirak harrapatu nahian arroken inguruan. /Argazkia: Andoni Garay /Arrasate

pauso herrena. Corralejoko hondartza 

baten ateratako argazkia da. Zoritxarrez, badago 

oraindik bikotekiderik gabe munduan biraka 

dabilena. /Argazkia: Irati Aguado /Eskoriatza
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UDAKO ARGAZKIEN VII. GOIENA LEHIAKETA

MAITASUNA. Garbi dago edonorentzat, gizaki zein animalia, 

ez dagoela amaren ferekak bezalakorik! Gorbeia aldean ikusi 

genuen maitasun erakustaldi hori, aurtengo abuztuan. /Argazkia: 
Anjel Bergaretxe /Aretxabaleta

AMbOSELIKO EGUNSENTIA. aurtengo abuztuan Kenyan, amboseliko 

parke nazionalean, ateratako argazkia. Bertan, zebra batzuk amboseliko 

egunsentian. /Argazkia: Kepa Urrutia /Arrasate

SOROSLEAREN TxALUpA. aurtengo udan ateratakoa argazkia, Galiziako nerjako 

hondartzan. argazkian, itsasoa eta sorosleen txalupa agertzen dira. /Argazkia: Matxalen Ceceaga 

Larrañaga /Bergara

ESKALATZAILEA. aiguille Du Miditik ateratako argazkia (Chamonix, Frantziako alpeak), 3.842 metro. eskalatzaile ausart bat egun eguzkitsu baten; atzean, 4.810metro garai den Mont Blanc ikusten da. /Argazkia: Josu Lete /Bergara

UDAKO ARRATSALDE bERO bATEN. Ura gelditu egin da, uda gelditu 

egin da; gizonaren gogoetak soilik mugitzen eta murgiltzen dira Urkuluko 

uretan. /Argazkia: Yera Sanchez /Aretxabaleta

GALwAyKO bADIA. argazkia Irlandako Galway hirian iluntze baten 

ateratakoa da. Bertan, badia ikusten da. /Argazkia: Jurgi Lopez de Arkaute Guridi
CASCAISEKO pANORAMA. argazkia Portugalgo Cascaiseko pano-rama bat da. /Argazkia: Josu Toledo /Antzuola

SUMENDIARENTZAT LAZTANAK. snaefelsjökull glaziar eta sumen-

diari bisita egin eta gero horrela nahi izan genion eskertu: laztanduz. snae-

felsjökull, Islandia. /Argazkia: M. Karmen Garrido Regidor /Arrasate

EGUZKI IZpIAK. Orixoleko basoan sartzen diren eguzki izpiak ikusten 

dira argazki horretan. abuztuko azken astean ateratakoa. /Argazkia: Elene 
Berezibar Armentia /Aretxabaleta

ITSAS MEDUSAK. 2011ko abuztuan Valentzian medusei ateratako 
argazkia. /Argazkia: Lorea Ondarra /Arrasate

pARAjE ZORAGARRIA. argazkia hondarribian atetara dago 2011ko 

uztailean. hondarribitik Jaizkibelerako bidea hartu eta bat-batean paraje 

zoragarri horrekin egin genuen topo! /Argazkia:Garbiñe Pastor Llorente /Aretxabaleta
bEGI GORRIDUN IGELA. Costa Rican, tortugeron, aurkitu genuen 

begi gorridun igel hori. /Argazkia:  Iker Lopez / Arrasate
AIALAREN bEGIAK. abuztuan aialari ateratako argazkia. Bertan, haren 

begirada ikusten da. /Argazkia: Anibal Carmona Brito 

URbIA. 2011ko abuztuan Urbian ateratako argazkia. hango parajeak 

ikusten dira argazkian. /Argazkia: Maialen Madina Elorza / Oñati

DDR MUSEOA. Berlinen ateratakoa da, 2011ko uztailaren bukaeran. 

DDRren (alemaniako errepublika Demokratikoa) museoan. argazki handi 

batzuetan kutxatxoak zeuden, eta kutxa bakoitzaren barruan garai haiei 

buruzko azalpenak /Argazkia: Txus Gruceta /Arrasate

fUERTEVENTURA. 2011ko abuztuan Fuerteventurako uhartea beste ikuspegi batetik ikusita. /Argazkia: Jone Erostarbe Aranburu /Oñati

pANpINA SALTZAILEAK. argazkia santiago de Queretaro (Mexiko) 

hirian ateratakoa da, 2011ko abuztuan. Bertan, kalean panpinak saltzen 

ari diren bi mexikar gaztetxo ageri dira. /Argazkia: Jokin Uribeetxeberria /Arrasate

HONDARTZAKO ARRATS bAT. aurtengo udan san lucar de Barra-medako hondartzan ateratako argazkia. /Argazkia: Iker Laspiur

IRATxE EGUZKITAN. 2011ko abuztuan almeriako san Jose herrian 

ateratako argazkia. Bertan, Iratxe Genoveses hondartzan agertzen da. 

/Argazkia: Igotz Urzelai Eraña. /Oñati

AIRERATZEN. Joan den urtean Zarautzen surf txapelketa baten ateratako argazkia. harrigarria surf maisuek egiten zituzten jauziak. /Argazkia: Antonio Baena /Arrasate

GETARIAN. aurten Getarian ateratako argazkia. Bertan, Maider 

nire laguna agertzen da. Koadrila osoarekin Zarautzen eguna pasatu 

ondoren Getariara joan ginen afaltzera, eta eguzkia nola gorde zen 

ikusteko aukera izan genuen. aurtengo udan eguzkia ikustea miraria 

izan da. /Argazkia: Arane Zubia /Eskoriatza

ELEfANTETxOA ZAINTZEN. 2011ko abuztuan sri lankan ateratako 

argazkia. Pinnawelako elefante umezurztegian, nagusiek oso ondo 

zaintzen zuten jaioberria. /Argazkia: Ester Fernandez /Arrasate

HERRIARI bEGIRA. Cuscoko komunitate bateko haurrekin egindako irteera baten, Maria, bere herriari begira inoiz ikusi gabeko ikuspuntu batetik. /Argazkia: Ane Pico Urizabel / Oñati.
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UDAKO ARGAZKIEN VII. GOIENA LEHIAKETA

MAITASUNA. Garbi dago edonorentzat, gizaki zein animalia, 

ez dagoela amaren ferekak bezalakorik! Gorbeia aldean ikusi 

genuen maitasun erakustaldi hori, aurtengo abuztuan. /Argazkia: 
Anjel Bergaretxe /Aretxabaleta

AMbOSELIKO EGUNSENTIA. aurtengo abuztuan Kenyan, amboseliko 

parke nazionalean, ateratako argazkia. Bertan, zebra batzuk amboseliko 

egunsentian. /Argazkia: Kepa Urrutia /Arrasate

SOROSLEAREN TxALUpA. aurtengo udan ateratakoa argazkia, Galiziako nerjako 

hondartzan. argazkian, itsasoa eta sorosleen txalupa agertzen dira. /Argazkia: Matxalen Ceceaga 

Larrañaga /Bergara

ESKALATZAILEA. aiguille Du Miditik ateratako argazkia (Chamonix, Frantziako alpeak), 3.842 metro. eskalatzaile ausart bat egun eguzkitsu baten; atzean, 4.810metro garai den Mont Blanc ikusten da. /Argazkia: Josu Lete /Bergara

UDAKO ARRATSALDE bERO bATEN. Ura gelditu egin da, uda gelditu 

egin da; gizonaren gogoetak soilik mugitzen eta murgiltzen dira Urkuluko 

uretan. /Argazkia: Yera Sanchez /Aretxabaleta

GALwAyKO bADIA. argazkia Irlandako Galway hirian iluntze baten 

ateratakoa da. Bertan, badia ikusten da. /Argazkia: Jurgi Lopez de Arkaute Guridi
CASCAISEKO pANORAMA. argazkia Portugalgo Cascaiseko pano-rama bat da. /Argazkia: Josu Toledo /Antzuola

SUMENDIARENTZAT LAZTANAK. snaefelsjökull glaziar eta sumen-

diari bisita egin eta gero horrela nahi izan genion eskertu: laztanduz. snae-

felsjökull, Islandia. /Argazkia: M. Karmen Garrido Regidor /Arrasate

EGUZKI IZpIAK. Orixoleko basoan sartzen diren eguzki izpiak ikusten 

dira argazki horretan. abuztuko azken astean ateratakoa. /Argazkia: Elene 
Berezibar Armentia /Aretxabaleta

ITSAS MEDUSAK. 2011ko abuztuan Valentzian medusei ateratako 
argazkia. /Argazkia: Lorea Ondarra /Arrasate

pARAjE ZORAGARRIA. argazkia hondarribian atetara dago 2011ko 

uztailean. hondarribitik Jaizkibelerako bidea hartu eta bat-batean paraje 

zoragarri horrekin egin genuen topo! /Argazkia:Garbiñe Pastor Llorente /Aretxabaleta
bEGI GORRIDUN IGELA. Costa Rican, tortugeron, aurkitu genuen 

begi gorridun igel hori. /Argazkia:  Iker Lopez / Arrasate
AIALAREN bEGIAK. abuztuan aialari ateratako argazkia. Bertan, haren 

begirada ikusten da. /Argazkia: Anibal Carmona Brito 

URbIA. 2011ko abuztuan Urbian ateratako argazkia. hango parakeak 

ikusten dira argazkian. /Argazkia: Maialen Madina Elorza / Oñati

DDR MUSEOA. Berlinen ateratakoa da, 2011ko uztailaren bukaeran. 

DDRren (alemaniako errepublika Demokratikoa) museoan. argazki handi 

batzuetan kutxatxoak zeuden, eta kutxa bakoitzaren barruan garai haiei 

buruzko azalpenak /Argazkia: Txus Gruceta /Arrasate

fUERTEVENTURA. 2011ko abuztuan Fuerteventurako uhartea beste ikuspegi batetik ikusita. /Argazkia: Jone Erostarbe Aranburu /Oñati

pANpINA SALTZAILEAK. argazkia santiago de Queretaro (Mexiko) 

hirian ateratakoa da, 2011ko abuztuan. Bertan, kalean panpinak saltzen 

ari diren bi mexikar gaztetxo ageri dira. /Argazkia: Jokin Uribeetxeberria /Arrasate

HONDARTZAKO ARRATS bAT. aurtengo udan san lucar de Barra-medako hondartzan ateratako argazkia. /Argazkia: Iker Laspiur

IRATxE EGUZKITAN. 2011ko abuztuan almeriako san Jose herrian 

ateratako argazkia. Bertan, Iratxe Genoveses hondartzan agertzen da. 

/Argazkia: Igotz Urzelai Eraña. /Oñati

AIRERATZEN. Joan den urtean Zarautzen surf txapelketa baten ateratako argazkia. harrigarria surf maisuek egiten zituzten jauziak. /Argazkia: Antonio Baena /Arrasate

GETARIAN. aurten Getarian ateratako argazkia. Bertan, Maider 

mire laguna agertzen da. Koadrila osoarekin Zarautzen eguna pasatu 

ondoren Getariara joan ginen afaltzera, eta eguzkia nola gorde zen 

ikusteko aukera izan genuen. aurtengo udan eguzkia ikustea miraria 

izan da. /Argazkia: Arane Zubia /Eskoriatza

ELEfANTETxOA ZAINTZEN. 2011ko abuztuan sri lankan ateratako 

argazkia. Pinnawelako elefante umezurztegian, nagusiek oso ondo 

zaintzen zuten jaioberria. /Argazkia: Ester Fernandez /Arrasate

HERRIARI bEGIRA. Cuscoko komunitate bateko haurrekin egindako irteera baten, Maria, bere herriari begira inoiz ikusi gabeko ikuspuntu batetik. /Argazkia: Ane Pico Urizabel / Oñati.
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1. etxebizitzak

101. Saldu
abadiño. Abadiñoko Muntsa-
ratz auzoan. 3 logela handi, 2 
komun, sukaldea, egongela 
handia jangelarekin eta balkoi 
handi bat dauka. Etxea ganba-
rarekin saltzen da. Berriztuta 
dago, kalefazioa du. Pisua bizi-
tzera sartzeko moduan dago, 
egoera onean. Prezioa negozia-
garria da.  678-83 60 50.

azkoitia. Etxebizitza salgai 
Azkoitian. Dena berritzeko. 
Aizkibel 6- 4. 91m2. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:648
-64 01 01.

bergara. 72 m2ko etxebizitza 
salgai erdigunean. Bi logela eta 
komun bat. Berokuntza, gasare-
kin. Interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 606-65 58 08 /660
-04 25 25.

berriz. Aukera oso ona. Baserri 
polit bat salgai Berrizen, Duran-
gotik justu 6 minutura. 300 m2 
ditu etxeak eta 13.000 m2-ko 
terrenoa, arrain errekatxo bat ere 
badu. Urezko errota dauka mar-
txan. Txakolina, kiwiak, intxau-
rrak, gaztainak, fruta arbolak, 
ortu ederra, landak eta jardinak 
ditu. Anbotora bistak. Dena 
harrizkoa. Garajea du kotxe 
batentzat eta parkina beste 4 
kotxerentzat. Leku baketsua eta 
pozik bizitzeko modukoa. Fami-
lia bat edo bi bizitzeko aproposa, 
bi ezkaratz ditu, 3 komun, lau 
gela eta egongela bat, eta lekua 
gela gehiago eraikitzeko. Etorri 
ikustera. Deitu: 669-45 46 18; 
94-603 32 18; 94-620 18 59. 
telefo zenbakietara

elorrio. 65 m2-ko etxebizitza 
salgai. Prezio oso interesgarria. 
Igogailua jartzeko asmoarekin. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 615-73 27 27.

elorrio. Elorrioko erdialdean 
kokatua dagoen etxebizitza 
salgai. 2 logela eta 2bainugela. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-45 72 01.

etxarri-aranatz. 84 metro, 3 
logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Eguzkitsua, bista ede-
rrak eta berogailua, berriztua, 
igogailurikgabekoa. Prezioa 
105.000 euro. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 654 -23 
41 02.

etxarri-aranatz. Etxe bat 
saltzen da Etxarri Aranatzen. 
Aralarrera eta Beriainera bista 
ederrak. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 686-75 07 
00.

etxarri-aranatz. Duplex bat 
salgai Etxarri Aranatzen. 120 m2 
inguru, guztiz berritua eta jan-
tzia. Bista paregabeak. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
626-11 78 94.

Oñati. Etxebizitza salgai San 
Lorentzon. Lau logela, bainuge-
la bat eta komuntxiki bat, jange-
l a - e g o n g e l a  e ta  s u k a l d e a . 
Garaje itxia. Ganbara. Balkoia eta 
terraza. Prezio negoziagarria. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-43 78 19.

Oñati. Etxebizitza salgai San 
Lorentzon. Lau logela, bainuge-
la bat eta komun txiki bat, jan-
gela-egongela eta sukaldea. 
Garaje itxia. Ganbara. Balkoia eta 
terraza. Prezio negoziagarria. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634 43 78 19 

Otxandio. Apartamentu jantzia 
salgai. Garaje eta trastelekuare-
kin. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 675-71 72 83.

zumarraga. Etxebizitza eguz-
kitsua salgai. Bi logela, egonge-
l a ,  k o m u n a  e t a  s u k a l d e a . 
156.300 euro. Interestuok 
deitu zenbaki honetara: 638-33 
03 01.

 103. errentan eman
ainsa (Huesca). 50 m2-ko 
atikoa alokatzen da Huescako 
Ainsa herrian. Kanpora begira. 2 
gela, sala, sukaldea, komuna eta 
egongela. Guztiz hornitua. Gara-
jea eta trastelekua. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara:630-67 
48 64.

antzuola. Bi logeladun etxebi-
zitza ematen da errentan. Igo-
gailuarekin. Interestauok deitu 
zenbaki hauetara: 645-00 89 
97 / 645-70 80 26.

aretxabaleta. Etxebizitza 
ematen da errentan. Hiru logela. 
Jantzia. 649-55 48 10.

arrasate. Etxebizitza ematen da 
errentan unibertsitatetik gertu. 
Ikasleentzat. Hiru logela, egonge-
la, sukaldea eta komuna. 650-02 
79 27 / 943-79 99 63.

arrasate. 120 metro koadroko 
etxebizitza. Garbiketa gela, 
sukaldea, komun txikia, bainu-
gela, egongela-jangela eta lau 
logela. Erdigunean. Unibertsita-
tetik bost minutura. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 609 03 
85 20.

arrasate. Hilean 600 euroga-
tik guztiz jantzitako apartamen-
tua ematen da errentan Bizkaia 
etorbideko 2an. Pertsona bat 
edo birendako egokia. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
636-68 28 26.

arrasate. Ikasleentzat edo 
bikote batentzat egokia. Hiru 
logela. Unibertsitatetik gertu. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 645 76 17 88 

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan erdigunean. Hiru 
logela eta bi komun. Igogailua-
rekin. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 675-71 50 36.

durango. Durangon pisua 
alokagai. 3 logela, egongela, 
sukaldea eta 2 komuna. Irailetik 
aurrera. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 750 euro.

elorrio. Elorrio pisua alokagai. 
3 logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
94-658 20 18.

Oñati. San Lorentzo 10A-n, 4. 
solairuan, etxebizitza ematen 
da errentan. Hiru logela, egon-
gela, sukaldea eta bi bainugela. 
Garajea aukeran. Interesatuok 
deitu 686-76 01 87  edo  943
-78 13 57 zenbakietara.

torrevieja (alacant). Torre-
viejan bungalowa alokatzen da. 
Urbanizazio pribatuan, gune 
berdeak eta igerilekuak. 3 loge-
l a ,  e g o n g e l a ,  s u ka l d ea  e ta 
solariuma. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 615-77 96 22. 
Itsaso.

 
104. errentan Hartu

aretxabaleta. Bikote ardura-
tsua gara eta Aretxabaletan 
denboraldi luzez errentan har-
tzeko pisu bila gabiltza. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
669-83 35 61.

bergara. Etxebizitza behar dut 
errentan. Hiru logelakoa. 626-12 
55 60 / 662-26 71 41.

bergara. Etxebizitza hartu 
nahiko nuke errentan. 2 edo 3 
logelakoa eta kontratuarekin. 
Presazkoa. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 697
-62 59 57.

debagoiena. Familia batek 3 
logelako etxebizitza hartuko luke 
errentan. Interesatuok deitu 
698-33 62 98 edo 632-31 87 
56 telefono zenbakietara.

durango. Bikote arduratsua 
alokairuko pisu baten bila duran-
go edo inguruetan. Interesatuok 
deitu telefono  zenbaki honeta-
ra:617-86 00 55. 

debagoiena. Hiru pertsonen-
dako etxea hartuko nuke erren-
tan. Interesatuok deitu telefono 
honetara. Javed. Deitu 617 98 
78 67 telefonora.

105. etxeak OSatu
arrasate.Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu alokagai Arra-
saten. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 630 71 35 83 

arrasate.Etxebizitza osatzeko 
jende bila gabiltza. Hiru logela, 
sukalde hornitua, egongela 
handia, komuna, balkoia, igogai-
lua eta berokuntza zentrala. 260 
euro hilean, gastuak barne. 
Unibertasitate ondoan. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
620 52 94 98 

arrasate.Hiru pertsona behar 
dira pisua osatzeko. Lau logela, 
komuna eta sukalde-egongela. 
Herriko plazan bertan eta mer-
kea. 17:30etatik aurrera deitu. 
658 74 48 24 

arrasate.Logela ematen da 
errentan erdigunean. Pertsona 
bakarrarentzat. 657 55 81 15  
edo 648 86 05 49 

arrasate.Pertsona bat behar 
da etxebizitza osatzeko. Langi-
leak bizi dira. Pisuak lau logela 
eta bi bainugela ditu eta oso 
eguzkitsua da. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 653 71 
44 57 

bergara.Pertsona bat behar da 
etxea osatzeko. 240 euro gas-
tuak barne. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 670 85 86 
68 

Oñati.Etxebizitza konpartitze-
ko pertsona bila nabil, erdigu-
nean (Kale Barrixan). 225 eruro 
gehi gastuak (argia eta ura). 
Etxea guztiz jantzia eta hornitua. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 652 71 52 50 

logela bila Oñati-Arrasaten. 
Langile pisu edo etxean logela 
bila nabil irailaren bukaeran 
bizitzen sartzeko. Oñati edo 
Arrasaten logela, eroso eta 
ekonomikoaren bila dabilen 27 
urteko mutil langile eta garbia. 
Epostaz kontaktatu mesedez, 
orain atzerrian naiz eta (ari-
txu_5@hotmail.com). Eskerrik 
asko.

elorrio. Pisukide bila nabil 
Elorrion, Goieta kalean. Intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 686-99 16 31.

2. Garajeak

201. Saldu
berriz. 42 m2-ko garaje itxia 
salgai. Ate automatikoa. Ur eta 
argi instalazioak iaz eginda. 
Komuna eta bodega txiki bat. 
Txoko txikia sukaldeagaz. 2 edo 
3 kotxe. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 615
-75 21 36.

d u ra n g o .  G a ra j ea  sa l g a i . 
Durangoko erdialdean kokatua, 
Tronperri kalean. Itxia. Saltzeko 
premia. Prezio negoziagarria. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 686-73 44 51.

Otxandio. Garaje itxia salgai 
Otxandion. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 675
-71 72 83.

 
203. errentan eman

d u r a n g o .  M o n t e b i d e o n 
(ertzaintza alboan) 26 m2-ko 
garaje itxia errentan ematen da. 
Interesatuok deitu 656-76 76 
06 telefonora.

durango. Durangoko Antso 
Estegiz kalean garajea alokagai. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 690-18 91 
68

3. lOkalak

301. Saldu
elorrio. 360 m2-ko pabilioia 
salgai Elorrioko industrialdean. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-45 72 01.

elorrio. 950 m2-ko pabilioia 
salgai Elorrioko industrialdean. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-45 72 01.

4. lana

401. eSkaintzak
antzuola.Pertsona euskalduna 
behar da etxeko garbiketa lanak 
egiteko. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 652 
73 12 56 

 
402. eSkaerak

abadiño. Etxeko lanak egiteko 
zein nagusiak zaintzeko andrea. 
Esperientzia handia, informeak 
eska diezadazkezu noiznahi. 59 
urte ditut eta orduka zein lanal-
di erdian lan egiteko prest nago. 
Irailetik hasita. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
655-71 72 63.

antzuola edo bergara.Neska 
euskalduna eta irakaslea, goize-
tan umeak eskolarako prestatu 
eta eskolara eramateko prest. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 677 60 85 96 

aretxabaleta. Haur hezkuntza 
ikasi duen neska euskalduna 
umeak zaintzeko prest. Ordute-
gi malgua. Patricia. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 636-50 
83 46.

arrasate. Hemengo emakume 
arduraduna edozein lanerako 
prest. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 615-75 41 44.

arrasate. Arrasateko neska 
euskalduna ikastolan hezitzaile 
lanetan aritzen dena, irailetik 
aurrera arratsaldez umeak eta 
nagusiak zaintzeko prest. Agur-
ne. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 646-12 31 59.

arrasate. Neska errumaniarra, 
arduratsua eta eskarmentuduna, 
orduka etxe zein atariak garbi-
tzeko edo plantxa egiteko gertu. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-80 49 91.

arrasate. Hemengo neska 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
edo edozein lanerako prest. 
Orduka ere bai. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
659-55 27 16.

arrasate. Neska gertu ume edo 
nagusiak zaintzeko. Eskarmen-
tuduna. Ordutegi malgua. 618
-00 08 28 / 943-79 82 43.

arrasate edo bergara.Ber-
tako neska, eskarmentuduna, 
nagusiak zaintzeko gertu. Inte-
restuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 637 18 07 23 

bergara. Emakumea gertu 
umeak edo nagusiak zaintzeko. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 665-75 41 32.

beasain. Jornada erdiko lan 
baten bila nabil, 10:00etatik 
15:00etara. Sukaldean, adine-
koak zaintzen, garbiketa lane-
tan... Interesatuok deitu zenba-
ki honetara:  648-48 28 10.

d e ba g o i e n a .  8 : 0 0 e ta t i k 
13:00etara garbiketa lanak 
egingo nituzke. Baita masaje edo 
manikura lanak ere, etxez-etxe. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 697 66 89 20 

debagoiena. Arrasateko nes-
ka euskalduna ikastolan hezi-
tzaile lanetan aritzen dena, 
irailetik aurrera arratsaldez 
umeak eta nagusiak zaintzeko 
prest. Agurne. 646 12 31 59

debagoiena. Asteburuetan 
lan egingo nuke nagusiak zaindu 
edo etxeak garbitzen. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
699-09 46 26.

debagoiena. Emakume eus-
kalduna garbiketalanerako edo 
tabernan sukaldean laguntzeko 
prest.  616-68 02 18.

debagoiena. Emakume gaztea 
garbitasun lanak egin edo taber-
nan lan egiteko gertu. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
648-46 90 51.

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu edozein motako lanetan 
jarduteko.Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 610
-99 70 46.

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusiak zaindu edo atari 
eta abarrak garbitzeko. Orduka. 
Legezko paperekin. 671 18 50 
83 edo 943 10 96 89

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. Orduka zein etxean bizi-
tzen. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 666-69 26 07.

debagoiena. Emakumea prest 
garbiketa lanetarako eta umeak 
zein nagusiak zaintzeko. Orduka 
edo etxean bizitzeko gertu. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 646 28 55 02 

debagoiena.  Igeltsero lan 
egingo nuke. Baita ostalaritzan 
ere. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 626 12 55 60

debagoiena.  Mutila gertu 
lanerako. Deitu zenbaki honeta-
ra: 680 95 65 57 

debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko. Etxean 
bertan bizi izaten ere bai. 659-77 
96 22 / 943-76 48 80.

debagoiena. Mutila lanerako 
gertu nagusiak zaintzen edo 
garbiketa industrialak egiten. 
Orduka, etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 608 
84 61 21 

debagoiena. Neska arduratsua 
gertu umeak zaindu, nagusiak 
lagundu edo orduka garbiketa 
lanak egiteko. 943-71 53 74 / 
695-73 87 95.

debagoiena . Neska euskal-
duna garbiketa lanak egin zein 
nagusiak zaintzeko gertu. Eskar-
mentuduna eta informeekin. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 671-35 22 60.

debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaindu eta 
garbiketak egiteko. Orduka, 
egunez, gauetan edo etxean 
bertan bizi izanda ere bai. Erre-
ferentzia onak daukat eta lanean 
berehala hasiko nintzateke. 638
-93 11 48 / 943-25 01 11.

debagoiena. Neska gertu 
nagusiak zaindu edo ume zein 
nagusiak zaintzeko, orduka. 
Baita zerbitzari ere. Eskarmen-
tuduna. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 674 59 85 
01 

debagoiena. Neska gertu 
nagusiak zaintzeko. Etxean 
bertan bizi izaten, edo bestela. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 636-78 34 90.

debagoiena. Neska gertu 
sukalde laguntzaile, garbiketa, 
eta abarretarako. Etxean bizi 
izaten edo orduka. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
662-26 71 41.

debagoiena.  Neska gertu 
sukaldean lan egiteko. elikagaiak 
manipulatzeko titulua daukat. 
Orduka nagusi edo umeak ere 
zainduko nituzke. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
619 92 40 86

debagoiena. Neska gaztea eta 
euskalduna naiz eta aste barruan 
arratsaldez umeak zaintzeko 
prest nago. Haur hezkuntza 
ikasi dut. Umeekin esperientzia 
badaukat, eta autoa ere bai. 
Lanerako prest nago. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
626-19 68 85.

debagoiena. Orduka edo 
asteburuetan lan egingo nuke, 
garbiketan edo sukalde lagun-
tzaile. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 659-90 85 13.

debagoiena. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzeko prest 
nago. Baita etxeak garbitzeko 
ere. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 638 59 04 71

debagoiena. Senar-emazteak 
prest baserri batean lan egiteko, 
pertsona nagusiak zaintzekko 
eta ospitalean ngusiak gauez 
zaintzeko. roeanami@hotmail.
es 664 63 54 55 edo 943 79 
04 69

debagoiena. Sukaldari eskar-
mentuduna gertu arratsalde eta 
asteburuetan lan egiteko. Urte 
askoan sukaldean lan egindakoa. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 666-83 21 95.

debagoiena. VHS-tik CDra 
pasatzen ditut irudiak. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
679-74 00 61.

durangaldea. Neska euskal-
duna, fisioterapian diplomatua. 
D u r a n g a l d e a n  e t xez  e t xez  
errehabilitazio (fisioterapia)  
traumatologikoa, neurologikoa, 
drenaje linfatikoa, masaiak, etab. 
Egiten ditut, pertsona bakoitza-
re n  b e h a r re ta ra  e g o k i t u ta . 
Ordutegi malgua, goizez zein 
arratsaldez. Interesatuak 635
-74 15 15ra.

durangaldea. Mutil euskaldu-
na eta lorezaintzan ikasketak 
dituena edozein lanetarako 
prest: lorezaintzan, tabernari 
moduan, garbiketan,... Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
617-29 74 53.

durango. Interna edo externa 
modura umeak edo pertsona 
nagusiak zaintzeko prest, bai 
asteburuetan bai jardunaldi 
osoan. Gauetan ere bai. Errefe-
rentzia onak. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 686-16 13 
34.

durango. Ume edo nagusien 
zainketan eta garbiketan aritze-
ko lan bila nabil. Gauez (22:00
-08:00) eta asteburuetan. 
Esperientzia. Erreferentziak. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 619-15 58 04.

durango. Umeen edo nagusien 
zainketarako edota garbiketara-
ko lan bila nabil. Arratsaldetan, 
gauetan zein asteburuetan. 
Esperientzia daukat. Erreferen-
tziak. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 650-17 24 33.

durango. Zaintzaile euskaldu-
na uztailean 13:00etatik aurre-
ra eta abuztuan goiz eta arra-
tsaldez umeak zaintzeko prest, 
Berrizen edo Durangon. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
673-68 97 69.

durango. Gauez edota astebu-
r u e ta n  p e r t s o n a  n a g u s i a k 
zaintzeko prest. Esperientzia 
handia nagusien zainketan.
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 660-14 12 92.

durango. Andre euskalduna 
(51 urte), haurrak zaintzeko 
prest. Esperientzia luzea arlo 
horretan. Euskaraz zein erdaraz 
hitz egin dezaket. Zuen haurrak 
errespetuz, zintzotasunez, 
begirunez eta konfiantza osoz 
zaindukoditut. Ordutegia: arra-
tsaldez, 16:30etatik aurrera eta 
goizez, 9:30ak arte. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
663-32 84 25.

durango. Pertsona euskalduna 
behar da datorren ikasturtean 
ume bi orduka zaintzeko. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
649-56 34 92.

durango. Pertsona euskalduna 
behar da ume bi zaindu, ikasto-
lara eraman eta etxeko lanak 
egiteko.  651-70 96 76.

durango. Bertako neskak bere 
burua eskaintzen du pertsona 
nagusiei lagundu edo umeak 
zaintzeko, astelehenetik ostira-
lera, goiz edo arratsaldez.Deitu 
94-658 33 32 edo688-67 65 
88 telefono zenbakietara.

durango. Andre euskalduna 
naiz eta pertsona nagusiak, 
gaixoak, ezinduak... zaintzeko 
prest nago. Urte askoko espe-
rientzia daukat, eta lehenbai-
l e h e n  h a s te ko  p res t  n a g o . 
Interesatuak deitu 699-74 57 
23 telefono zenbakira. (Ines)

durango. Neska gaztea, etxe-
ko lanak egiteko, umeak zein 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. Venezuelako neska bat 
naiz baina euskal herrian guztiz 
integratua. Esperientzia handia 
dut umeekin eta pertsonanagu-
siekin. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 667-07 45 34.

durango. Emakume arduratsua 
pertsona nagusien edo umeen 
zaintzarako eta garbiketarako 
lan bila. Esperientziarekin. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 697-12 64 38.

durango. Altzarien muntaian, 
igeltserotzan edo elektrizitate 
lanetan jarduteko prest. Espe-
rientzia hiru esparruetan. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 620-02 97 00.

durango. Psikologiako ikasle 
euskalduna prest dago arratsal-
detan umeak zaintzeko, iraileko 
azken astetik (irailak 26tik) 
aurrera. Interesatuak deitu 690
-768 226 zenbakira.

durango. Emakume ardura-
tsua, esperientzia eta erreferen-
tzia onekin pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzeko eta garbi-
keta lanetarako prest. Interna 
edo externa modura. Orduka, 
jardunaldi erdi edo osoan, aste-
buruetan edo gauez. Paperekin. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 628-00 22 17.

durango. Umeen edo pertsona 
nagusien zainketarako edota 
garbiketa lanetarako lan bila. 
Jardunaldi osoan, erdian edo 
orduka. Esperientzia eta errefe-
rentziak. Interesatuok deitu 
638-43 79 01 zenbakira.

durango. Lan bila nabil etxeak 
garbitzeko edota umeak zein 
pertsona nagusiak zaintzeko. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 696-75 35 30.

durango. Psikologian lizentzia-
tua. Durangoko neska euskaldun 
bat naiz eta prest nago irailaren 
20tik aurrera umeak orduka 
zaintzeko goizetan edo arratsal-
detan. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 646-53 83 90.

durango. Psikologian lizentzia-
tua. Durangoko neska euskaldun 
bat naiz eta prest nago irailaren 
20tik aurrera umeak orduka 
zaintzeko goizetan edo arratsal-
detan. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 646-53 83 90.

durango. Emakume arduratsua 
eskaintzen da orduka eta exter-
na bezala lan egiteko: umeak zein 
pertsona nagusiak zaintzeko, 
etxeak, tabernak garbitzeko eta 
antzekoetarako. Juana. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
670-67 46 41.

Sakana. Emakumea Etxarrin 
edo Sakanako herriren batean 
lan egiteko prest dago. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
679-86 84 13.

 5. irakaSkuntza

501. jaSO

antzuola.DBHko 2. mailako 
eskola partikularrak emateko 
pertsona bat behar da. Ikaslearen 
etxean egunero bi ordu. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
617 00 37 31

bergara.  DBHko 2. mailako 
eskola partikularrak emateko 
pertsona bat behar da. Ikaslearen 
etxean izango litzake, Bolu 
auzoan, gutxienez astean hiru 
bider. Egunero ordu eta erdi. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 678 61 50 45,

Gantxilloa egiten erakusteko 
edo laguntzeko pertsona baten 
bila nabil. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 637 52 89 
83,

marrazketa teknikoko esko-
la partikularrak emango dizkidan 
behar dut, batxilergo 1, 2 eta 
selektibitate mailetarako. Arra-
saten. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 653 72 23 42

 
502. eman

arrasate.Eskola partikularrak 
ematen dira Arrasaten. Goimai-
lako ingeniari industriala. Mate-
matika, fisika, kimika, teknologia, 
marrazketa. Maila guztiak Uni-
bertsitatea barne. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 630 71 
35 83 

arrasate.Ingeleseko eskolak 
ematen dira. Maila guztiak. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 688 64 12 56 

arrasate. Banakako zein talde-
kako klaseak. Ordutegi malgua. 
Udazkenean hasteko. Esperien-
t z i a  h a n d i ko  p ro fe s i o n a l a . 
Arrasate eta inguruak. Deitu 
konpromezurik gabe. Beti da 
garai aproposa hizkuntza berri 
bat ikasteko. Euskara eta gazte-
laniako klaseak ere emten dira 
atzerritarrentzat. Itzulpen eta 
interpretaritza zerbitzua ere zure 
eskura. 943-25 05 79 / 635-12 
87 82.

bergara. Irakaslea naiz eta 
eskola partikularrak emateko 
gertu nago lehen hezkuntzako 
umeei. Baita hizkuntzak irakas-
teko ere. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 635-20 56 
31.

bergara.Ingeleseko eskolak 
emten ditut. Maila guztiak. 
Cambridge edo HEO azterketak 
prestatzeko. "Bussines" eta 
bakarkako eskolak ere bai. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 618 91 32 89 

Gitarrako klaseak eman 
ditut. Gitarrako klaseak ematen 
ditut , maila basiko eta ertain 
batetan . Etxeetara joan naiteke 
nahi izan ez gero, Zumaia eta 
ingururetan . Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:666
-27 40 55.

debagoiena. Informatika 
eskolak ematen dira. Oinarrizko 
maila.Programazioa. Oposizioak 
prestatzeko. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 679
-74 00 61.

durango. Durangoko neska 
euskalduna uda osoan zehar 
haurrak zaindu zein klase parti-
kularrak emateko prest. Espe-
rientziaduna.665-71 56 08 .  
alainegarmendia@hotmail.
com.

durango. Enpresa ikasketeta-
ko ikaslea Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzan klase partikularrak 
emateko prest.645-73 11 93. 
Eskerrik asko.

ingelesa edo alemaniera.
Banakako zein taldekako klaseak. 
Ordutegi malgua. Udazkenean 
hasteko. Esperientzia handiko 
profesionala. Arrasate eta ingu-

ruak. Deitu konpromezurik gabe. 
Beti da garai aproposa hizkuntza 
berri bat ikasteko. Euskara eta 
gaztelaniako klaseak ere ematen 
dira atzerritarrentzat. Itzulpen 
eta interpretaritza zerbitzua ere 
zure eskura. 943 25 05 79, edo 
635 12 87 82

ingelesa. Arrasaten ingeles 
eskolak ematen ditut, DBH 1etik 
beherako maila guztietan. 688 
63 80 50 edo 943 79 55 98

 

6. mOtOrra

601. Saldu
Citroen Saxo VtS 100 zp 
salgai. Tlf:615-74 63 02.
ekaitzmitx@hotmail.com

Citroen xsara salgai. Xsara, 
2000 HDI 90 zp, jabe bakarra, 
A. A., ABS, 120.000km, 2001 
urtekoa, gorria. 3.000 euro. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara:656-79 10 27.

mitsubishi Pajero liberty 
3.2cc 170zp salgai. Extra 
askorekin: GPS, control cruise, 
clima, CD, aurreko kubierta, 
disko eta pastilla berriekin. Iker. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 652-73 82 74.

7. animaliak

701. Saldu

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

dobermantxakurkumeak. 
Bi ar beltzak eta eme marroi bat. 
Aita (HD-a, BH, ZTP eta RCI.2) 
eta ama (HD-a eta BH). Biak 
erakusketan lehen postuetan 
eta «RCI» lanetan. Kirolarientzat 
edo zeozer egin nahi dutenen-
tzako baldintza bereziak. Uztai-
leko bukaeran etxera eramateko. 
800 euro. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 656-79 10 
27.

Oilasko lumagorriak salgai. 
Oilasko lumagorriak salgai. 
Interesatuok deitu zenbaki 
h o n e t a r a : 9 4 - 6 8 1  9 0  8 5 
(20:00etatik 21:00etara).

Perikitoak salgai. Perikitoak 
salgai, merke, 12 eurotan. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 634-47 51 79.

Setter leveling txakurku-
meak. Setter leveling txakur-
kumeak. Zortzi  ,oso politak 
,pedigreearekin. Ezin ditut man-
tendu eta azkar kendu nahi ditut. 
30 euroan bakoitza. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:678
-72 75 72.

702. eman
Cocker ingelesa ematen da 
opari. Sei urtekoa. Emea. Beltza. 
Txertoak jarrita dauzka. Intere-
satuok deitu 618 00 08 28 edo 
943 79 82 43 telefonoetara.

704. beStelakOak

asto bat hartzeko prest 
nago. Arra edo emea, kumea 
edo nagusia, edozein motatako 
astoa hartzeko prest nago. Oso 
ondo zaindua egongo da, zelai 
eder batean. Informazio gehia-
gorako bidali mezu bat astoa@
hotmail.es -era.

kakatua galdu da Oñatiko San 
Lorentzo auzoan. Horia da eta 
jendearekin egoten ohituta dago. 
Abuztuaren 25ean galdu zen. 
Ikusi edo etxean jaso baduzu, 
deitu mesedez. 666-41 90 52. 

 

8. denetarik

801. Saldu

arkoia. Arkoi izozkailua saltzen 
da. Neurriak: 1400 zabalera, 60 
sakonera eta 80 altuera. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
607937315. 

bajua salgai.Anplifikagailu, 
kasko eta euskarriarekin. Aca-
demy etxekoa. Berri eta egoera 
onean dago. 650 62 61 78 

bizikleta.  Neskatilendako 
bizikleta salgai. Ia berri dago. 
20" neurrikoa. 60 euro. Deba-
goienean.: 675 70 67 39 

Sofa.2 metroko luzera duen bi 
plazako sofa salgai. Ia berria eta 
egoera oso onean. 300 euro. 
Deitu 629 94 22 77  edo 620 
14 26 69 zenbakietara 

trabesiako eskiak.Trabesia-
ko eskiak salgai, taulak fischer 
x-trem 1,40 luzeria kotak 111-72
-98 fijazioa silvretta pure car-
bontube 150 eurotan. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
690 15 95 06 

autorako radio mP3 salgai. 
Autoarentzako radio CD/MP3/
WMA Pioneer DEH4700MPB 
salgai.Erabili gabea. Deitu: 636
-27-15 08.

radar abisagailuak salgai. 
Radar abisagailuak saltzen ditut 
berriak eta guztiz legalak noski. 
Interneten edo edozein denda, 
lekutan aurkituko dituzun baino 
merkeago, sartu www.inforad.
net orrian eta bertan dauden 
produktu guztiak erosteko gai 
izango zara nire bitartez baina 
20% deskontuarekin, zinez 
diotsut. Adibidez inforad k2 
modeloa 40 eurotan ,merkatuko 
tamainan txikiena...

2011ko renault Clio baten 
errubera bi salgai. Llantak 
txapazkoak dira eta estreinatu 
barik daude. Neguko erruberen-
t z a ko  a l d a ke ta  e d u k i t ze ko 
aproposak. 90 euro. 667-93 93 
70.

iurreta. Iturgintzako plegadora 
saltzen da, 2 metrotakoa. Bake-
toirako osagarriak kobre, zink eta 
abarrentzako. Neurri ezberdine-
tako arrabolak jeitsierak, pese-
break etab. egiteko. Tel.: 94-682 
45 90.

iurreta. Agria markako gasoi-
lezko motokultorea eta Agria 
3000 motoaitzurra salgai. Tel.: 
94-682 45 90.

Sarrazenozko gariz beteri-
ko almohadak salgai. Sarra-
zenozko gariz beteriko almoha-
dak saltzen ditut ,bi neurritakoak 
70x40 eta 50x30 . Osasuna-
rentzat onuragarriak ekologikoak 
etb... Tel 666-27 40 5520 eta 
15 eurotan.

Scooterrarentzat parabri-
sas pantalla. Scooter moto-
rrarentzat haizearentzako pan-
talla, bere torloju eta guzti. 50 
euro. Informazio gehiagorako 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra:686-89 77 32.

bizikleta elitpiko berri berria 
salgai. Berri berria, gutxi erabi-
lia dagoen bizikleta eliptikoa 
salgai. Modeloa: Domyos VE680 
(Decathlon). 250 eurotan sal-
tzen dugu. 686-89 77 32

trabesiako eskiak. Taulak 
1,40 neurrikoak. Fischer X-trem 
kotak 111-72-98 r12. Fijazioa 
Silvretta pure carbontube. Hor-
tzak eta fokak (piska bat kainea-
tuta) 200 eurogatik. 690-15 
95 06.

bajua salgai. Anplifikagailu, 
kasko eta euskarriarekin. Aca-
demy etxekoa. Berri eta egoera 
onean dago. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 650
-62 61 78.

baxua salgai. Baxu bat, ia 
berria, funda, kablea eta anplifi-
kadorea (20 watio). Prezioa: 
200 euro. Bidali mezua: jbpet-
garjo@hotmail.com

Soinua salgai. 7 urte dituen 
estrella markako soinua saltzen 
dut. Prezio negoziagarria. 627-11 
91 56.

kanpadenda salgai. Kanpa-
denda ia berria saltzen da. Baten 
bakarrik erabilia. 4 pertsonaren-
tzat. Marechal britania marka-
koa. 615-00 72 16.

Sofa. 2 metroko luzera duen bi 
plazako sofa salgai. Ia berria eta 
egoera oso onean. 300 euro. 
Interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 629-94 22 77 / 620
-14 26 69.

802. erOSi

bizikleta  erosiko nuke, 80. 
hamarkadakoa, "motoreta" 
estilokoa. Berdin da zein egoe-
ratan dagoen. Interesatuok 
deitu 699 06 23 95 telefono 
zenbakira eta Iñakirengatik 
galdetu. 

 803. eman
bidali zure ordenagailua 
boliviara. Hondatuta, zaharra 
edo zaborretara bota behar 
baduzu ,nik jaso, kompondu eta 
Kainaberaren (GKE) bitartez 
bialduko dugu 2.mailako esko-
letara. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 655 71 76 66 

doaneko informatika lagun-
tza eskeintzen dut. Doaneko 
informatika laguntza eskeintzen 
dut. Edozein arazo, kezka, aholku 
behar baldin baduzu, bidalidazu 
e-mail bat languntzen@gmail.
com helbide elektronikora. 

804. Hartu
logelako altzariak  aldatu 
behar badituzu, ez itzazu zabo-
rretara bota. Ni joango naiz bila. 
Deitu 697 62 59 57 edo 661 
92 63 09  telefonora.

 
806. Galdu

motxila galdu dut. Abuztua-
ren 20an, 14:00ak aldera, nire 
motxila ahaztuta utzi nuen 
Arrasaten. Arbolapetan, zeha-
tzago esanda. Ordu batzuk 
beranduago bueltatu nintzene-
rako ez zegoen bertan. Koloreei 
dagokienez, beltza eta gorria da. 
Giltza batzuk nituen barruan eta 
horiek errekuperatu gura ditut 
bereziki. 666 39 41 73 Jose 
Mari .

urrezko eraztuna galdu dut 
arrasaten. Urrezko eraztuna 
galdu nuen monte tabernan 
uztailaren 24an, eguerdian. Balio 
sentimental handikoa eta sari-
tuko da. Aurkitu baduzu deitu 
zenbaki honetara mesedez: 676
-18 37 52.

9. Harremanak

902. Harremanak
neska bila. 32 urteko mutila 
naiz eta neska on eta alai baten 
bila nabil. Neri mendia, txakurrak 
eta lagunekin irtetzea gustatzen 
zait, animatzen bazara idatzi 
pinu1979@yahoo.es

emakume lagun laztantxoaren 
billa. Kaixo!hitzegitea(euskeraz 
edota erderaz), musika, zine-antzer-
kia,ateraldi kulturalak, bizikleta, 
masajea, natura etabar gustoko 
dituen donostiako gizon atsegina 
antzeko emakume laztantxoa eza-
gutu nahiko luke. Nire euskerazko 
maila ez da oso altua, gaztelaniaz 
hobeto moldatzen naiz. Hobe donos-
ti ingurukoa izanda. Ezkongabea naiz.  
616120310 mail:onddokepa@
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).
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1. etxebizitzak

101. Saldu
abadiño. Abadiñoko Muntsa-
ratz auzoan. 3 logela handi, 2 
komun, sukaldea, egongela 
handia jangelarekin eta balkoi 
handi bat dauka. Etxea ganba-
rarekin saltzen da. Berriztuta 
dago, kalefazioa du. Pisua bizi-
tzera sartzeko moduan dago, 
egoera onean. Prezioa negozia-
garria da.  678-83 60 50.

azkoitia. Etxebizitza salgai 
Azkoitian. Dena berritzeko. 
Aizkibel 6- 4. 91m2. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:648
-64 01 01.

bergara. 72 m2ko etxebizitza 
salgai erdigunean. Bi logela eta 
komun bat. Berokuntza, gasare-
kin. Interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 606-65 58 08 /660
-04 25 25.

berriz. Aukera oso ona. Baserri 
polit bat salgai Berrizen, Duran-
gotik justu 6 minutura. 300 m2 
ditu etxeak eta 13.000 m2-ko 
terrenoa, arrain errekatxo bat ere 
badu. Urezko errota dauka mar-
txan. Txakolina, kiwiak, intxau-
rrak, gaztainak, fruta arbolak, 
ortu ederra, landak eta jardinak 
ditu. Anbotora bistak. Dena 
harrizkoa. Garajea du kotxe 
batentzat eta parkina beste 4 
kotxerentzat. Leku baketsua eta 
pozik bizitzeko modukoa. Fami-
lia bat edo bi bizitzeko aproposa, 
bi ezkaratz ditu, 3 komun, lau 
gela eta egongela bat, eta lekua 
gela gehiago eraikitzeko. Etorri 
ikustera. Deitu: 669-45 46 18; 
94-603 32 18; 94-620 18 59. 
telefo zenbakietara

elorrio. 65 m2-ko etxebizitza 
salgai. Prezio oso interesgarria. 
Igogailua jartzeko asmoarekin. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 615-73 27 27.

elorrio. Elorrioko erdialdean 
kokatua dagoen etxebizitza 
salgai. 2 logela eta 2bainugela. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-45 72 01.

etxarri-aranatz. 84 metro, 3 
logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Eguzkitsua, bista ede-
rrak eta berogailua, berriztua, 
igogailurikgabekoa. Prezioa 
105.000 euro. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 654 -23 
41 02.

etxarri-aranatz. Etxe bat 
saltzen da Etxarri Aranatzen. 
Aralarrera eta Beriainera bista 
ederrak. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 686-75 07 
00.

etxarri-aranatz. Duplex bat 
salgai Etxarri Aranatzen. 120 m2 
inguru, guztiz berritua eta jan-
tzia. Bista paregabeak. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
626-11 78 94.

Oñati. Etxebizitza salgai San 
Lorentzon. Lau logela, bainuge-
la bat eta komuntxiki bat, jange-
l a - e g o n g e l a  e ta  s u k a l d e a . 
Garaje itxia. Ganbara. Balkoia eta 
terraza. Prezio negoziagarria. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-43 78 19.

Oñati. Etxebizitza salgai San 
Lorentzon. Lau logela, bainuge-
la bat eta komun txiki bat, jan-
gela-egongela eta sukaldea. 
Garaje itxia. Ganbara. Balkoia eta 
terraza. Prezio negoziagarria. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634 43 78 19 

Otxandio. Apartamentu jantzia 
salgai. Garaje eta trastelekuare-
kin. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 675-71 72 83.

zumarraga. Etxebizitza eguz-
kitsua salgai. Bi logela, egonge-
l a ,  k o m u n a  e t a  s u k a l d e a . 
156.300 euro. Interestuok 
deitu zenbaki honetara: 638-33 
03 01.

 103. errentan eman
ainsa (Huesca). 50 m2-ko 
atikoa alokatzen da Huescako 
Ainsa herrian. Kanpora begira. 2 
gela, sala, sukaldea, komuna eta 
egongela. Guztiz hornitua. Gara-
jea eta trastelekua. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara:630-67 
48 64.

antzuola. Bi logeladun etxebi-
zitza ematen da errentan. Igo-
gailuarekin. Interestauok deitu 
zenbaki hauetara: 645-00 89 
97 / 645-70 80 26.

aretxabaleta. Etxebizitza 
ematen da errentan. Hiru logela. 
Jantzia. 649-55 48 10.

arrasate. Etxebizitza ematen da 
errentan unibertsitatetik gertu. 
Ikasleentzat. Hiru logela, egonge-
la, sukaldea eta komuna. 650-02 
79 27 / 943-79 99 63.

arrasate. 120 metro koadroko 
etxebizitza. Garbiketa gela, 
sukaldea, komun txikia, bainu-
gela, egongela-jangela eta lau 
logela. Erdigunean. Unibertsita-
tetik bost minutura. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 609 03 
85 20.

arrasate. Hilean 600 euroga-
tik guztiz jantzitako apartamen-
tua ematen da errentan Bizkaia 
etorbideko 2an. Pertsona bat 
edo birendako egokia. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
636-68 28 26.

arrasate. Ikasleentzat edo 
bikote batentzat egokia. Hiru 
logela. Unibertsitatetik gertu. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 645 76 17 88 

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan erdigunean. Hiru 
logela eta bi komun. Igogailua-
rekin. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 675-71 50 36.

durango. Durangon pisua 
alokagai. 3 logela, egongela, 
sukaldea eta 2 komuna. Irailetik 
aurrera. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 750 euro.

elorrio. Elorrio pisua alokagai. 
3 logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
94-658 20 18.

Oñati. San Lorentzo 10A-n, 4. 
solairuan, etxebizitza ematen 
da errentan. Hiru logela, egon-
gela, sukaldea eta bi bainugela. 
Garajea aukeran. Interesatuok 
deitu 686-76 01 87  edo  943
-78 13 57 zenbakietara.

torrevieja (alacant). Torre-
viejan bungalowa alokatzen da. 
Urbanizazio pribatuan, gune 
berdeak eta igerilekuak. 3 loge-
l a ,  e g o n g e l a ,  s u ka l d ea  e ta 
solariuma. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 615-77 96 22. 
Itsaso.

 
104. errentan Hartu

aretxabaleta. Bikote ardura-
tsua gara eta Aretxabaletan 
denboraldi luzez errentan har-
tzeko pisu bila gabiltza. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
669-83 35 61.

bergara. Etxebizitza behar dut 
errentan. Hiru logelakoa. 626-12 
55 60 / 662-26 71 41.

bergara. Etxebizitza hartu 
nahiko nuke errentan. 2 edo 3 
logelakoa eta kontratuarekin. 
Presazkoa. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 697
-62 59 57.

debagoiena. Familia batek 3 
logelako etxebizitza hartuko luke 
errentan. Interesatuok deitu 
698-33 62 98 edo 632-31 87 
56 telefono zenbakietara.

durango. Bikote arduratsua 
alokairuko pisu baten bila duran-
go edo inguruetan. Interesatuok 
deitu telefono  zenbaki honeta-
ra:617-86 00 55. 

debagoiena. Hiru pertsonen-
dako etxea hartuko nuke erren-
tan. Interesatuok deitu telefono 
honetara. Javed. Deitu 617 98 
78 67 telefonora.

105. etxeak OSatu
arrasate.Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu alokagai Arra-
saten. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 630 71 35 83 

arrasate.Etxebizitza osatzeko 
jende bila gabiltza. Hiru logela, 
sukalde hornitua, egongela 
handia, komuna, balkoia, igogai-
lua eta berokuntza zentrala. 260 
euro hilean, gastuak barne. 
Unibertasitate ondoan. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
620 52 94 98 

arrasate.Hiru pertsona behar 
dira pisua osatzeko. Lau logela, 
komuna eta sukalde-egongela. 
Herriko plazan bertan eta mer-
kea. 17:30etatik aurrera deitu. 
658 74 48 24 

arrasate.Logela ematen da 
errentan erdigunean. Pertsona 
bakarrarentzat. 657 55 81 15  
edo 648 86 05 49 

arrasate.Pertsona bat behar 
da etxebizitza osatzeko. Langi-
leak bizi dira. Pisuak lau logela 
eta bi bainugela ditu eta oso 
eguzkitsua da. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 653 71 
44 57 

bergara.Pertsona bat behar da 
etxea osatzeko. 240 euro gas-
tuak barne. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 670 85 86 
68 

Oñati.Etxebizitza konpartitze-
ko pertsona bila nabil, erdigu-
nean (Kale Barrixan). 225 eruro 
gehi gastuak (argia eta ura). 
Etxea guztiz jantzia eta hornitua. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 652 71 52 50 

logela bila Oñati-Arrasaten. 
Langile pisu edo etxean logela 
bila nabil irailaren bukaeran 
bizitzen sartzeko. Oñati edo 
Arrasaten logela, eroso eta 
ekonomikoaren bila dabilen 27 
urteko mutil langile eta garbia. 
Epostaz kontaktatu mesedez, 
orain atzerrian naiz eta (ari-
txu_5@hotmail.com). Eskerrik 
asko.

elorrio. Pisukide bila nabil 
Elorrion, Goieta kalean. Intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 686-99 16 31.

2. Garajeak

201. Saldu
berriz. 42 m2-ko garaje itxia 
salgai. Ate automatikoa. Ur eta 
argi instalazioak iaz eginda. 
Komuna eta bodega txiki bat. 
Txoko txikia sukaldeagaz. 2 edo 
3 kotxe. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 615
-75 21 36.

d u ra n g o .  G a ra j ea  sa l g a i . 
Durangoko erdialdean kokatua, 
Tronperri kalean. Itxia. Saltzeko 
premia. Prezio negoziagarria. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 686-73 44 51.

Otxandio. Garaje itxia salgai 
Otxandion. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 675
-71 72 83.

 
203. errentan eman

d u r a n g o .  M o n t e b i d e o n 
(ertzaintza alboan) 26 m2-ko 
garaje itxia errentan ematen da. 
Interesatuok deitu 656-76 76 
06 telefonora.

durango. Durangoko Antso 
Estegiz kalean garajea alokagai. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 690-18 91 
68

3. lOkalak

301. Saldu
elorrio. 360 m2-ko pabilioia 
salgai Elorrioko industrialdean. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-45 72 01.

elorrio. 950 m2-ko pabilioia 
salgai Elorrioko industrialdean. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-45 72 01.

4. lana

401. eSkaintzak
antzuola.Pertsona euskalduna 
behar da etxeko garbiketa lanak 
egiteko. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 652 
73 12 56 

 
402. eSkaerak

abadiño. Etxeko lanak egiteko 
zein nagusiak zaintzeko andrea. 
Esperientzia handia, informeak 
eska diezadazkezu noiznahi. 59 
urte ditut eta orduka zein lanal-
di erdian lan egiteko prest nago. 
Irailetik hasita. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
655-71 72 63.

antzuola edo bergara.Neska 
euskalduna eta irakaslea, goize-
tan umeak eskolarako prestatu 
eta eskolara eramateko prest. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 677 60 85 96 

aretxabaleta. Haur hezkuntza 
ikasi duen neska euskalduna 
umeak zaintzeko prest. Ordute-
gi malgua. Patricia. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 636-50 
83 46.

arrasate. Hemengo emakume 
arduraduna edozein lanerako 
prest. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 615-75 41 44.

arrasate. Arrasateko neska 
euskalduna ikastolan hezitzaile 
lanetan aritzen dena, irailetik 
aurrera arratsaldez umeak eta 
nagusiak zaintzeko prest. Agur-
ne. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 646-12 31 59.

arrasate. Neska errumaniarra, 
arduratsua eta eskarmentuduna, 
orduka etxe zein atariak garbi-
tzeko edo plantxa egiteko gertu. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634-80 49 91.

arrasate. Hemengo neska 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
edo edozein lanerako prest. 
Orduka ere bai. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
659-55 27 16.

arrasate. Neska gertu ume edo 
nagusiak zaintzeko. Eskarmen-
tuduna. Ordutegi malgua. 618
-00 08 28 / 943-79 82 43.

arrasate edo bergara.Ber-
tako neska, eskarmentuduna, 
nagusiak zaintzeko gertu. Inte-
restuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 637 18 07 23 

bergara. Emakumea gertu 
umeak edo nagusiak zaintzeko. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 665-75 41 32.

beasain. Jornada erdiko lan 
baten bila nabil, 10:00etatik 
15:00etara. Sukaldean, adine-
koak zaintzen, garbiketa lane-
tan... Interesatuok deitu zenba-
ki honetara:  648-48 28 10.

d e ba g o i e n a .  8 : 0 0 e ta t i k 
13:00etara garbiketa lanak 
egingo nituzke. Baita masaje edo 
manikura lanak ere, etxez-etxe. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 697 66 89 20 

debagoiena. Arrasateko nes-
ka euskalduna ikastolan hezi-
tzaile lanetan aritzen dena, 
irailetik aurrera arratsaldez 
umeak eta nagusiak zaintzeko 
prest. Agurne. 646 12 31 59

debagoiena. Asteburuetan 
lan egingo nuke nagusiak zaindu 
edo etxeak garbitzen. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
699-09 46 26.

debagoiena. Emakume eus-
kalduna garbiketalanerako edo 
tabernan sukaldean laguntzeko 
prest.  616-68 02 18.

debagoiena. Emakume gaztea 
garbitasun lanak egin edo taber-
nan lan egiteko gertu. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
648-46 90 51.

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu edozein motako lanetan 
jarduteko.Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 610
-99 70 46.

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusiak zaindu edo atari 
eta abarrak garbitzeko. Orduka. 
Legezko paperekin. 671 18 50 
83 edo 943 10 96 89

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. Orduka zein etxean bizi-
tzen. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 666-69 26 07.

debagoiena. Emakumea prest 
garbiketa lanetarako eta umeak 
zein nagusiak zaintzeko. Orduka 
edo etxean bizitzeko gertu. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 646 28 55 02 

debagoiena.  Igeltsero lan 
egingo nuke. Baita ostalaritzan 
ere. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 626 12 55 60

debagoiena.  Mutila gertu 
lanerako. Deitu zenbaki honeta-
ra: 680 95 65 57 

debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko. Etxean 
bertan bizi izaten ere bai. 659-77 
96 22 / 943-76 48 80.

debagoiena. Mutila lanerako 
gertu nagusiak zaintzen edo 
garbiketa industrialak egiten. 
Orduka, etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 608 
84 61 21 

debagoiena. Neska arduratsua 
gertu umeak zaindu, nagusiak 
lagundu edo orduka garbiketa 
lanak egiteko. 943-71 53 74 / 
695-73 87 95.

debagoiena . Neska euskal-
duna garbiketa lanak egin zein 
nagusiak zaintzeko gertu. Eskar-
mentuduna eta informeekin. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 671-35 22 60.

debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaindu eta 
garbiketak egiteko. Orduka, 
egunez, gauetan edo etxean 
bertan bizi izanda ere bai. Erre-
ferentzia onak daukat eta lanean 
berehala hasiko nintzateke. 638
-93 11 48 / 943-25 01 11.

debagoiena. Neska gertu 
nagusiak zaindu edo ume zein 
nagusiak zaintzeko, orduka. 
Baita zerbitzari ere. Eskarmen-
tuduna. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 674 59 85 
01 

debagoiena. Neska gertu 
nagusiak zaintzeko. Etxean 
bertan bizi izaten, edo bestela. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 636-78 34 90.

debagoiena. Neska gertu 
sukalde laguntzaile, garbiketa, 
eta abarretarako. Etxean bizi 
izaten edo orduka. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
662-26 71 41.

debagoiena.  Neska gertu 
sukaldean lan egiteko. elikagaiak 
manipulatzeko titulua daukat. 
Orduka nagusi edo umeak ere 
zainduko nituzke. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
619 92 40 86

debagoiena. Neska gaztea eta 
euskalduna naiz eta aste barruan 
arratsaldez umeak zaintzeko 
prest nago. Haur hezkuntza 
ikasi dut. Umeekin esperientzia 
badaukat, eta autoa ere bai. 
Lanerako prest nago. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
626-19 68 85.

debag oiena. Orduka edo 
asteburuetan lan egingo nuke, 
garbiketan edo sukalde lagun-
tzaile. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 659-90 85 13.

debagoiena. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzeko prest 
nago. Baita etxeak garbitzeko 
ere. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 638 59 04 71

debagoiena. Senar-emazteak 
prest baserri batean lan egiteko, 
pertsona nagusiak zaintzekko 
eta ospitalean ngusiak gauez 
zaintzeko. roeanami@hotmail.
es 664 63 54 55 edo 943 79 
04 69

debagoiena. Sukaldari eskar-
mentuduna gertu arratsalde eta 
asteburuetan lan egiteko. Urte 
askoan sukaldean lan egindakoa. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 666-83 21 95.

debagoiena. VHS-tik CDra 
pasatzen ditut irudiak. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
679-74 00 61.

durangaldea. Neska euskal-
duna, fisioterapian diplomatua. 
D u r a n g a l d e a n  e t xez  e t xez  
errehabilitazio (fisioterapia)  
traumatologikoa, neurologikoa, 
drenaje linfatikoa, masaiak, etab. 
Egiten ditut, pertsona bakoitza-
re n  b e h a r re ta ra  e g o k i t u ta . 
Ordutegi malgua, goizez zein 
arratsaldez. Interesatuak 635
-74 15 15ra.

durangaldea. Mutil euskaldu-
na eta lorezaintzan ikasketak 
dituena edozein lanetarako 
prest: lorezaintzan, tabernari 
moduan, garbiketan,... Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
617-29 74 53.

durango. Interna edo externa 
modura umeak edo pertsona 
nagusiak zaintzeko prest, bai 
asteburuetan bai jardunaldi 
osoan. Gauetan ere bai. Errefe-
rentzia onak. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 686-16 13 
34.

durango. Ume edo nagusien 
zainketan eta garbiketan aritze-
ko lan bila nabil. Gauez (22:00
-08:00) eta asteburuetan. 
Esperientzia. Erreferentziak. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 619-15 58 04.

durango. Umeen edo nagusien 
zainketarako edota garbiketara-
ko lan bila nabil. Arratsaldetan, 
gauetan zein asteburuetan. 
Esperientzia daukat. Erreferen-
tziak. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 650-17 24 33.

durango. Zaintzaile euskaldu-
na uztailean 13:00etatik aurre-
ra eta abuztuan goiz eta arra-
tsaldez umeak zaintzeko prest, 
Berrizen edo Durangon. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
673-68 97 69.

durango. Gauez edota astebu-
r u e ta n  p e r t s o n a  n a g u s i a k 
zaintzeko prest. Esperientzia 
handia nagusien zainketan.
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 660-14 12 92.

durango. Andre euskalduna 
(51 urte), haurrak zaintzeko 
prest. Esperientzia luzea arlo 
horretan. Euskaraz zein erdaraz 
hitz egin dezaket. Zuen haurrak 
errespetuz, zintzotasunez, 
begirunez eta konfiantza osoz 
zaindukoditut. Ordutegia: arra-
tsaldez, 16:30etatik aurrera eta 
goizez, 9:30ak arte. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
663-32 84 25.

durango. Pertsona euskalduna 
behar da datorren ikasturtean 
ume bi orduka zaintzeko. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
649-56 34 92.

durango. Pertsona euskalduna 
behar da ume bi zaindu, ikasto-
lara eraman eta etxeko lanak 
egiteko.  651-70 96 76.

durango. Bertako neskak bere 
burua eskaintzen du pertsona 
nagusiei lagundu edo umeak 
zaintzeko, astelehenetik ostira-
lera, goiz edo arratsaldez.Deitu 
94-658 33 32 edo688-67 65 
88 telefono zenbakietara.

durango. Andre euskalduna 
naiz eta pertsona nagusiak, 
gaixoak, ezinduak... zaintzeko 
prest nago. Urte askoko espe-
rientzia daukat, eta lehenbai-
l e h e n  h a s te ko  p re s t  n a g o . 
Interesatuak deitu 699-74 57 
23 telefono zenbakira. (Ines)

durango. Neska gaztea, etxe-
ko lanak egiteko, umeak zein 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. Venezuelako neska bat 
naiz baina euskal herrian guztiz 
integratua. Esperientzia handia 
dut umeekin eta pertsonanagu-
siekin. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 667-07 45 34.

durango. Emakume arduratsua 
pertsona nagusien edo umeen 
zaintzarako eta garbiketarako 
lan bila. Esperientziarekin. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 697-12 64 38.

durango. Altzarien muntaian, 
igeltserotzan edo elektrizitate 
lanetan jarduteko prest. Espe-
rientzia hiru esparruetan. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 620-02 97 00.

durango. Psikologiako ikasle 
euskalduna prest dago arratsal-
detan umeak zaintzeko, iraileko 
azken astetik (irailak 26tik) 
aurrera. Interesatuak deitu 690
-768 226 zenbakira.

durango. Emakume ardura-
tsua, esperientzia eta erreferen-
tzia onekin pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzeko eta garbi-
keta lanetarako prest. Interna 
edo externa modura. Orduka, 
jardunaldi erdi edo osoan, aste-
buruetan edo gauez. Paperekin. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 628-00 22 17.

durango. Umeen edo pertsona 
nagusien zainketarako edota 
garbiketa lanetarako lan bila. 
Jardunaldi osoan, erdian edo 
orduka. Esperientzia eta errefe-
rentziak. Interesatuok deitu 
638-43 79 01 zenbakira.

durango. Lan bila nabil etxeak 
garbitzeko edota umeak zein 
pertsona nagusiak zaintzeko. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 696-75 35 30.

durango. Psikologian lizentzia-
tua. Durangoko neska euskaldun 
bat naiz eta prest nago irailaren 
20tik aurrera umeak orduka 
zaintzeko goizetan edo arratsal-
detan. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 646-53 83 90.

durango. Psikologian lizentzia-
tua. Durangoko neska euskaldun 
bat naiz eta prest nago irailaren 
20tik aurrera umeak orduka 
zaintzeko goizetan edo arratsal-
detan. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 646-53 83 90.

durango. Emakume arduratsua 
eskaintzen da orduka eta exter-
na bezala lan egiteko: umeak zein 
pertsona nagusiak zaintzeko, 
etxeak, tabernak garbitzeko eta 
antzekoetarako. Juana. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
670-67 46 41.

Sakana. Emakumea Etxarrin 
edo Sakanako herriren batean 
lan egiteko prest dago. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
679-86 84 13.

 5. irakaSkuntza

501. jaSO

antzuola.DBHko 2. mailako 
eskola partikularrak emateko 
pertsona bat behar da. Ikaslearen 
etxean egunero bi ordu. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
617 00 37 31

bergara.  DBHko 2. mailako 
eskola partikularrak emateko 
pertsona bat behar da. Ikaslearen 
etxean izango litzake, Bolu 
auzoan, gutxienez astean hiru 
bider. Egunero ordu eta erdi. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 678 61 50 45,

Gantxilloa egiten erakusteko 
edo laguntzeko pertsona baten 
bila nabil. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 637 52 89 
83,

marrazketa teknikoko esko-
la partikularrak emango dizkidan 
behar dut, batxilergo 1, 2 eta 
selektibitate mailetarako. Arra-
saten. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 653 72 23 42

 
502. eman

arrasate.Eskola partikularrak 
ematen dira Arrasaten. Goimai-
lako ingeniari industriala. Mate-
matika, fisika, kimika, teknologia, 
marrazketa. Maila guztiak Uni-
bertsitatea barne. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 630 71 
35 83 

arrasate.Ingeleseko eskolak 
ematen dira. Maila guztiak. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 688 64 12 56 

arrasate. Banakako zein talde-
kako klaseak. Ordutegi malgua. 
Udazkenean hasteko. Esperien-
t z i a  h a n d i ko  p ro fe s i o n a l a . 
Arrasate eta inguruak. Deitu 
konpromezurik gabe. Beti da 
garai aproposa hizkuntza berri 
bat ikasteko. Euskara eta gazte-
laniako klaseak ere emten dira 
atzerritarrentzat. Itzulpen eta 
interpretaritza zerbitzua ere zure 
eskura. 943-25 05 79 / 635-12 
87 82.

bergara. Irakaslea naiz eta 
eskola partikularrak emateko 
gertu nago lehen hezkuntzako 
umeei. Baita hizkuntzak irakas-
teko ere. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 635-20 56 
31.

bergara.Ingeleseko eskolak 
emten ditut. Maila guztiak. 
Cambridge edo HEO azterketak 
prestatzeko. "Bussines" eta 
bakarkako eskolak ere bai. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 618 91 32 89 

Gitarrako klaseak eman 
ditut. Gitarrako klaseak ematen 
ditut , maila basiko eta ertain 
batetan . Etxeetara joan naiteke 
nahi izan ez gero, Zumaia eta 
ingururetan . Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:666
-27 40 55.

debagoiena. Informatika 
eskolak ematen dira. Oinarrizko 
maila.Programazioa. Oposizioak 
prestatzeko. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 679
-74 00 61.

durango. Durangoko neska 
euskalduna uda osoan zehar 
haurrak zaindu zein klase parti-
kularrak emateko prest. Espe-
rientziaduna.665-71 56 08 .  
alainegarmendia@hotmail.
com.

durango. Enpresa ikasketeta-
ko ikaslea Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzan klase partikularrak 
emateko prest.645-73 11 93. 
Eskerrik asko.

ingelesa edo alemaniera.
Banakako zein taldekako klaseak. 
Ordutegi malgua. Udazkenean 
hasteko. Esperientzia handiko 
profesionala. Arrasate eta ingu-

ruak. Deitu konpromezurik gabe. 
Beti da garai aproposa hizkuntza 
berri bat ikasteko. Euskara eta 
gaztelaniako klaseak ere ematen 
dira atzerritarrentzat. Itzulpen 
eta interpretaritza zerbitzua ere 
zure eskura. 943 25 05 79, edo 
635 12 87 82

ingelesa. Arrasaten ingeles 
eskolak ematen ditut, DBH 1etik 
beherako maila guztietan. 688 
63 80 50 edo 943 79 55 98

 

6. mOtOrra

601. Saldu
Citroen Saxo VtS 100 zp 
salgai. Tlf:615-74 63 02.
ekaitzmitx@hotmail.com

Citroen xsara salgai. Xsara, 
2000 HDI 90 zp, jabe bakarra, 
A. A., ABS, 120.000km, 2001 
urtekoa, gorria. 3.000 euro. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara:656-79 10 27.

mitsubishi Pajero liberty 
3.2cc 170zp salgai. Extra 
askorekin: GPS, control cruise, 
clima, CD, aurreko kubierta, 
disko eta pastilla berriekin. Iker. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 652-73 82 74.

7. animaliak

701. Saldu

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

dobermantxakurkumeak. 
Bi ar beltzak eta eme marroi bat. 
Aita (HD-a, BH, ZTP eta RCI.2) 
eta ama (HD-a eta BH). Biak 
erakusketan lehen postuetan 
eta «RCI» lanetan. Kirolarientzat 
edo zeozer egin nahi dutenen-
tzako baldintza bereziak. Uztai-
leko bukaeran etxera eramateko. 
800 euro. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 656-79 10 
27.

Oilasko lumagorriak salgai. 
Oilasko lumagorriak salgai. 
Interesatuok deitu zenbaki 
h o n e t a r a : 9 4 - 6 8 1  9 0  8 5 
(20:00etatik 21:00etara).

Perikitoak salgai. Perikitoak 
salgai, merke, 12 eurotan. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 634-47 51 79.

Setter leveling txakurku-
meak. Setter leveling txakur-
kumeak. Zortzi  ,oso politak 
,pedigreearekin. Ezin ditut man-
tendu eta azkar kendu nahi ditut. 
30 euroan bakoitza. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:678
-72 75 72.

702. eman
Cocker ingelesa ematen da 
opari. Sei urtekoa. Emea. Beltza. 
Txertoak jarrita dauzka. Intere-
satuok deitu 618 00 08 28 edo 
943 79 82 43 telefonoetara.

704. beStelakOak

asto bat hartzeko prest 
nago. Arra edo emea, kumea 
edo nagusia, edozein motatako 
astoa hartzeko prest nago. Oso 
ondo zaindua egongo da, zelai 
eder batean. Informazio gehia-
gorako bidali mezu bat astoa@
hotmail.es -era.

kakatua galdu da Oñatiko San 
Lorentzo auzoan. Horia da eta 
jendearekin egoten ohituta dago. 
Abuztuaren 25ean galdu zen. 
Ikusi edo etxean jaso baduzu, 
deitu mesedez. 666-41 90 52. 

 

8. denetarik

801. Saldu

arkoia. Arkoi izozkailua saltzen 
da. Neurriak: 1400 zabalera, 60 
sakonera eta 80 altuera. Intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
607937315. 

bajua salgai.Anplifikagailu, 
kasko eta euskarriarekin. Aca-
demy etxekoa. Berri eta egoera 
onean dago. 650 62 61 78 

bizikleta.  Neskatilendako 
bizikleta salgai. Ia berri dago. 
20" neurrikoa. 60 euro. Deba-
goienean.: 675 70 67 39 

Sofa.2 metroko luzera duen bi 
plazako sofa salgai. Ia berria eta 
egoera oso onean. 300 euro. 
Deitu 629 94 22 77  edo 620 
14 26 69 zenbakietara 

trabesiako eskiak.Trabesia-
ko eskiak salgai, taulak fischer 
x-trem 1,40 luzeria kotak 111-72
-98 fijazioa silvretta pure car-
bontube 150 eurotan. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
690 15 95 06 

autorako radio mP3 salgai. 
Autoarentzako radio CD/MP3/
WMA Pioneer DEH4700MPB 
salgai.Erabili gabea. Deitu: 636
-27-15 08.

radar abisagailuak salgai. 
Radar abisagailuak saltzen ditut 
berriak eta guztiz legalak noski. 
Interneten edo edozein denda, 
lekutan aurkituko dituzun baino 
merkeago, sartu www.inforad.
net orrian eta bertan dauden 
produktu guztiak erosteko gai 
izango zara nire bitartez baina 
20% deskontuarekin, zinez 
diotsut. Adibidez inforad k2 
modeloa 40 eurotan ,merkatuko 
tamainan txikiena...

2011ko renault Clio baten 
errubera bi salgai. Llantak 
txapazkoak dira eta estreinatu 
barik daude. Neguko erruberen-
t z a ko  a l d a ke ta  e d u k i t ze ko 
aproposak. 90 euro. 667-93 93 
70.

iurreta. Iturgintzako plegadora 
saltzen da, 2 metrotakoa. Bake-
toirako osagarriak kobre, zink eta 
abarrentzako. Neurri ezberdine-
tako arrabolak jeitsierak, pese-
break etab. egiteko. Tel.: 94-682 
45 90.

iurreta. Agria markako gasoi-
lezko motokultorea eta Agria 
3000 motoaitzurra salgai. Tel.: 
94-682 45 90.

Sarrazenozko gariz beteri-
ko almohadak salgai. Sarra-
zenozko gariz beteriko almoha-
dak saltzen ditut ,bi neurritakoak 
70x40 eta 50x30 . Osasuna-
rentzat onuragarriak ekologikoak 
etb... Tel 666-27 40 5520 eta 
15 eurotan.

Scooterrarentzat parabri-
sas pantalla. Scooter moto-
rrarentzat haizearentzako pan-
talla, bere torloju eta guzti. 50 
euro. Informazio gehiagorako 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra:686-89 77 32.

bizikleta elitpiko berri berria 
salgai. Berri berria, gutxi erabi-
lia dagoen bizikleta eliptikoa 
salgai. Modeloa: Domyos VE680 
(Decathlon). 250 eurotan sal-
tzen dugu. 686-89 77 32

trabesiako eskiak. Taulak 
1,40 neurrikoak. Fischer X-trem 
kotak 111-72-98 r12. Fijazioa 
Silvretta pure carbontube. Hor-
tzak eta fokak (piska bat kainea-
tuta) 200 eurogatik. 690-15 
95 06.

bajua salgai. Anplifikagailu, 
kasko eta euskarriarekin. Aca-
demy etxekoa. Berri eta egoera 
onean dago. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 650
-62 61 78.

baxua salgai. Baxu bat, ia 
berria, funda, kablea eta anplifi-
kadorea (20 watio). Prezioa: 
200 euro. Bidali mezua: jbpet-
garjo@hotmail.com

Soinua salgai. 7 urte dituen 
estrella markako soinua saltzen 
dut. Prezio negoziagarria. 627-11 
91 56.

kanpadenda salgai. Kanpa-
denda ia berria saltzen da. Baten 
bakarrik erabilia. 4 pertsonaren-
tzat. Marechal britania marka-
koa. 615-00 72 16.

Sofa. 2 metroko luzera duen bi 
plazako sofa salgai. Ia berria eta 
egoera oso onean. 300 euro. 
Interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 629-94 22 77 / 620
-14 26 69.

802. erOSi

bizikleta  erosiko nuke, 80. 
hamarkadakoa, "motoreta" 
estilokoa. Berdin da zein egoe-
ratan dagoen. Interesatuok 
deitu 699 06 23 95 telefono 
zenbakira eta Iñakirengatik 
galdetu. 

 803. eman
bidali zure ordenagailua 
boliviara. Hondatuta, zaharra 
edo zaborretara bota behar 
baduzu ,nik jaso, kompondu eta 
Kainaberaren (GKE) bitartez 
bialduko dugu 2.mailako esko-
letara. Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 655 71 76 66 

doaneko informatika lagun-
tza eskeintzen dut. Doaneko 
informatika laguntza eskeintzen 
dut. Edozein arazo, kezka, aholku 
behar baldin baduzu, bidalidazu 
e-mail bat languntzen@gmail.
com helbide elektronikora. 

804. Hartu
logelako altzariak  aldatu 
behar badituzu, ez itzazu zabo-
rretara bota. Ni joango naiz bila. 
Deitu 697 62 59 57 edo 661 
92 63 09  telefonora.

 
806. Galdu

motxila galdu dut. Abuztua-
ren 20an, 14:00ak aldera, nire 
motxila ahaztuta utzi nuen 
Arrasaten. Arbolapetan, zeha-
tzago esanda. Ordu batzuk 
beranduago bueltatu nintzene-
rako ez zegoen bertan. Koloreei 
dagokienez, beltza eta gorria da. 
Giltza batzuk nituen barruan eta 
horiek errekuperatu gura ditut 
bereziki. 666 39 41 73 Jose 
Mari .

urrezko eraztuna galdu dut 
arrasaten. Urrezko eraztuna 
galdu nuen monte tabernan 
uztailaren 24an, eguerdian. Balio 
sentimental handikoa eta sari-
tuko da. Aurkitu baduzu deitu 
zenbaki honetara mesedez: 676
-18 37 52.

9. Harremanak

902. Harremanak
neska bila. 32 urteko mutila 
naiz eta neska on eta alai baten 
bila nabil. Neri mendia, txakurrak 
eta lagunekin irtetzea gustatzen 
zait, animatzen bazara idatzi 
pinu1979@yahoo.es

emakume lagun laztantxoaren 
billa. Kaixo!hitzegitea(euskeraz 
edota erderaz), musika, zine-antzer-
kia,ateraldi kulturalak, bizikleta, 
masajea, natura etabar gustoko 
dituen donostiako gizon atsegina 
antzeko emakume laztantxoa eza-
gutu nahiko luke. Nire euskerazko 
maila ez da oso altua, gaztelaniaz 
hobeto moldatzen naiz. Hobe donos-
ti ingurukoa izanda. Ezkongabea naiz.  
616120310 mail:onddokepa@
gmail.com

INMOBILIARIA

Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com
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Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon, 
   Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta 
   Bidekurutzetan.
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Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 
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Etxebizitza berrien eraikuntza Maduran, 
   San Pedron, Masterrekan, Zubiaurren, 
   Bidekurutzetan, Zubietan, artokon, 
   San Lorentzon eta Lorentxokon.
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ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

iraGarkia jartzekO bideak: 

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

Egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

GOIENAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

OrdaintzekO atalak dira:

- etxebizitza Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan. Garajea Saldu/errentan. motorra Saldu/errentan.

Egubakoitzean + Astelehenean: 21 € (BEZ barne).

Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.

- Profesionalen moduluak. 

Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 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
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2011ko iraultza isila izan behar 
omen zuten sarera konektatuta-
ko telebistek, baina, ematen due-
nez, oraingoz, etorkizuneko gau-
za izaten jarraituko dute, etorki-
zun gertukoa bada ere. Interesa 
erakusten lehena Google izan zen 
eta iaz iragarri zuten 2011ko 

amaierarako Google TV martxan 
izango zutela. Asmoak, baina, 
atzeratu egin behar izan dituzte 
sistema berriak piztu dituen 
zalantzak ikusita, eta Europan 
2012an abiatuko dute. Sony etxeak 
dagoeneko saltzen ditu sistema 
hori daukaten telebistak, baina 
salmentak Ameriketako Estatu 

Batuetan ez dira gura adinakoak 
izan. Oraingoz, Google-etik ber-
tatik iragarri dute datorren urte 
hasieran Erresuma Batuan sartzen 
hasiko direla eta Europara han-
dik zabaldu, une egokian.

Prezioa jaitsi behar 
Telebistak berak ohiko itxura 
dauka, baina telebistako kontro-
la teklatu bat da eta deskodetzai-
le bat darama barnean. Kontrola 
bera 68 euro ingurutan saltzen 
da AEBetan, baina prezioa asko 
merkatu behar izan dute, hasie-
ra baten 205 eurotan saltzea bai-
tzen asmoa. Ematen duenez, beraz, 
prezioak baino gehiago, sistemak 
berak eragin duen interesik ezan 
egon da porrota. Apple TVrekin 
konparatuta, hala ere, prezioa 
merkeagoa da eta Youtuben, adi-
bidez, kalitate hobea duten bideoak 
eskaintzen ditu.

Sonyren modeloa: teklatua eta deskodetzailea.  |   sony

Google tV sistema 
2012an sartuko da 
europako merkatuan
Bezeroen aldetik ez dute izan nahi besteko 
erantzun onik, ezta prezioa jaitsita ere

j.b.  |  arrasate

Google-en zerbitzuetan atzera 
ere datuak off-line kontsulta-
tzeko aukera abiatu dute, 2009an  
Gears izeneko zerbitzua eten 
eta gero. Nabigatzaileari eran-
tsitako gehigarria zen Gears 
eta horri esker e-posta edota 
Google Docsen gordetako doku-
mentuak Interneteko konexio 
barik ikusteko aukera ere ema-
ten zuen. Orain, berriz, lehen-
go aukera horretara itzuli eta 
Gmailen jaso zein bidalitako 
mezu zaharrak dagoeneko kon-
tsulta daitezke sarera konekta-
tuta egon beharrik gabe. Hori 
Chrome nabigatzailean insta-
latzen den gehigarri batekin 
lor daiteke, dagoeneko Chrome 
Web Store aplikazioen denda 
deskarga daitekeena. Deskarga 
egiteko kontua sortu beharra 
dago denda birtualean, aplika-

zioa doakoa bada ere. Behin 
instalatuta, mezu berrienak 
kontsulta daitezke, ordenagai-
luan bertan posta aplikazio 
baten barruan gordeta izango 
bagenitu bezala, baina web 
nabigatzailea soilik erabilita. 
HTML5en diseinatu dute, hori-
xe baita Google-en gailu era-
mangarrietarako darabilten 
kodea.

Egutegia eta Docs 
Oraingoz, Google-eko egutegia 
(Calendar) eta Docs zerbitzua 
kontsultatzeko aukerarik ez 
dago, baina aurki aukera hori 
ere egon liteke. Era berean, 
Docsi dagokionez, off-line 
moduan dokumentuak kontsul-
tatzeko bai, baina  editatzeko 
aukerarik ez da egongo, Google
-en blogetik bertatik baieztatu 
dutenez.

konektatu barik Gmail 
ikusteko modua abian da
Chrome nabigatzaileko gehigarri batekin azken 
mezuak ikusteko aukera martxan ipini dute

Gehigarriaren pantailaren irudia.  |   google

appleweBlog

Korrika eginez eta Tokioko kaleetan zehar, GPSa erabilita Apple-en logoa 
marraztuz esan dio japoniar zale batek agur Steve Jobsi. 21 kilometro 
egin ditu arineketan eta bi iPhone erabilita. Tame dauka izena korrikalari 
applezaleak, eta, adierazi duenez, "Jobsen etorkizun-senari eta lidergoari 
gorazarre" egin gura zion, bere bizitzan "eragin on eta zuzena" izan 
dutelako  haren asmakizunek. Bi ordu behar izan zituen ibilbidea osatzeko 
eta 1.700 kaloria erre zituen. Horiek dira hark emandako datuak.

Steve Jobsen 
omenez
arineketan

j.b.  |  arrasate

Argazkien etiketatzean, aurre-
rantzean erabiltzaile batek 
bestea etiketatzean, bigarrena 
etiketatu baino lehenago gal-
detu egingo zaio erabiltzailea-
ri ea nahi duen. Ezarpen auke-
rak ere agerikoagoak izango 
dira, antza, Facebooken, eta 
errazagoa izango da partekatzen 
diren edukiak zeinek ikus 
ditzakeen eta zeinek ez kudea-
tzea. Google-ek ere, nahiz eta 
Google Plus jaioberria izan, 
aldaketak egingo ditu sare 
sozialean: +1 delako botoia  
zabaltzea; lotura bat atsegin 
duzula adierazi eta zure sarean 
zabaltzen duen botoia da. Aurre-
rantzean, erabiltzaileak egoki 
ikusten duen zirkulu zehatz 
batekin konpartitu ahalko du 
atsegin edo zabaldu gura duen 
gune edo orria. Zirkuluko era-
biltzaileei, linka bera, edukia-
ren laburpena eta irudi bat 
agertuko zaizkie euren 
orrian.

aldaketak 
Facebook eta 
Google Plusen

j.b.  |  arrasate

Ematen duenez, musika zer-
bitzua da Facebooken hurren-
go apustu handia; Spotify, 
Rdio eta MOG eskutik hartu-
ta. Aipatutako musika zerbi-
tzu horiek zuzenean erabili 
ahal izango lirateke, beraz, 
Facebooketik bertatik, itxura 
guztien arabera, katalogo oso-
rako sarbidearekin, sare sozia-
lean bertan sartuta. Zerbitzua, 
baina, AEBetako erabiltzai-
leentzat soilik izango litzate-
ke, hasiera baten. Litekeena 
da Europan Spotifyrekin ere 
lan egitea, streaming zerbitzua 
baita erabiliena hemen. Face-
bookek, hala ere, oraingoz 
ezeztatu egin ditu esamesa 
guztiak eta hilaren 22an egin-
go duten f8 konferentzian 
ikusiko da ea espektatibak 
betetzen diren. CNBC telebis-
ta kateak, baina, albistea 
dagoeneko zabaldu du Face-
booketik bertatik bidalitako 
mezu bat aipatuta.

Facebook musika 
eskaintzekotan da 
Spotifyrekin batera
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as t e a  g o i e n a n

ASTELEHENA, 12

leintz Gatzagako jaiak 
eta Bergarako san 
Martin feria ikusi ahal 
izango dituzue aste-
lehenean Magazinea 
saioan.

Leintz Gatzagako 
jaiak ikusgai
19:45

12:30 Magazinea 
13:30 Marrazki bizidunak 
13:50 Erreportajea: 
Monzonen Pastorala 
14:46 Berriak 
15:16 28.Klip 
15:41 Gipuzkoa kultura 
16:11 Ikusten 
16:48 Berriak 
17:18 Leku txiki bat 
17:28 Baratzeko loreak 
18:06 Onein 
18:30 Iruñeko hotsak 
18:47 Berriak 
19:07 Marrazki bizidunak 
19:45 Magazinea 
20:45 Harmailatik 
21:30 Magazinea 
22:30 Harmailatik 
23:15 Gipuzkoa kultura 
00:29 Antiguoko pilota 
txapelketa

MARTITZENA, 13

amaia Muñoa ela 
sindikatuko idazkari 
nagusiaren ondokoari 
egingo diote elkarriz-
keta arritxu Barruso 
eta eneko azkaratek.

amaia Muñoari 
elkarrizketa
19:45

12:30 Magazinea 

13:30 Marrazki bizidunak 

14:00 Onein 

14:30 Iruñeko hotsak 

14:47 Berriak 

15:17 Harmailatik

16:02 Ikusten 

16:39 Leku txiki bat 

16:49 Berriak 

17:19 Baratzeko loreak 

17:57 Bizitegia 

18:27 Gipuzkoa kultura 

18:57 Berriak 

19:27 Marrazki bizidunak 

19:55 Magazinea 

20:55 Baratzeko loreak 

21:33 Magazinea 

22:33 Erreportajea: 

Monzonen Pastorala 

23:29 Magazinea

EGUAZTENA, 14

Monzonen gaineko 
pastoralari buruz jar-
dungo dugu Udaleko, 
fundazioko eta anto-
lakuntzako ordezka-
riekin.

Monzonen 
pastolara hizpide
19:45

12:30 Magazinea 

13:00 Marrazki bizidunak 

13:45 Erreportajea: 

Monzonen Pastorala 

14:41 Berriak 

15:11 Onein 

15:41 Baratzeko loreak 

16:19 Iruñeko hotsak 

16:36 Leku txiki bat 

16:51 Berriak 

17:21 Bizitegia 

17:52 Baratzeko loreak 

18:30 Gipuzkoa kultura 

19:00 Berriak 

19:30 Marrazki bizidunak 

20:00 Magazinea 

21:00 Harmailatik 

21:45 Magazinea 

22:45 Bertso saioa

EGUENA, 15

astigarragako sagar-
do etxea gertutik eza-
gutu nahi baduzue, 
aste honetan bisita-
tuko dugu, Gipuzkoa 
kultura saioan.

astigarragako 
Sagardo etxea
22:23

12:30 Magazinea 

13:30 Marrazki bizidunak 

14:05 Ikusten 

14:43 Berriak 

15:13 Onein 

15:38 Iruñeko hotsak 

15:55 Bizitegia 

16:25 28.Klip 

16:50 Berriak 

17:20 Antiguoko pilota 

txapelketa 

18:55 Berriak 

19:25 Leku txiki bat 

19:45 Magazinea 

20:45 Baratzeko loreak 

21:23 Magazinea 

22:23 Gipuzkoa kultura 

22:53 Magazinea

EGUBAKOITZA, 16

egubakoitzera bitar-
tean san Martin jaiek 
emandakoa jasoko 
d u g u  M a g a z i n e a 
saioan; besteak beste, 
danborrada.

San Martin jaiek 
emandakoa
19:45

12:30 Magazinea 

13:30 Marrazki bizidunak 

14:00 Onein 

14:30 Iruñeko hotsak 

14:47 Berriak 

15:17 Baratzeko loreak 

15:55 Marrazki bizidunak 

16:25 Leku txiki bat 

16:40 Berriak 

17:10 Marrazki bizidunak 

17:43 Ipupomamua 

18:13 Leku txiki bat 

18:23 Berriak 

18:53 Marrazki bizidunak 

19:28 Magazinea 

20:28 Gipuzkoa kultura 

20:58 Magazinea 

21:58 Erreportajea: 

Monzonen Pastorala 

22:54 Magazinea

ARRASATE IRRATIAgoIEnA TElEbISTA

D
uela gutxi ezagutu 
nuen TendenciasTv 
ataria, Interneten 
sortu duten telebista 

kate berria. Aspaldian iku-
sitako ataririk interesgarrie-
na iruditzen zait. Kultura, 
tendentzia berriak eta bizi-
tzeko ohitura berriak era-
kusten dizkigute bertan.

Bartzelonatik datorren 
proposamena da hori. Erre-
portajeak dira eduki nagusiak 
eta elkarrizketaz betetako 
kontakizunak dira. Elkarriz-
keta horiek mundu osora 
zabaltzeko asmotan, errepor-
taje guztiak azpitituluekin 
datoz, gazteleraz eta baita 
ingelesez ere.

Atari sinplea eta garbia; 
ideia interesgarri ugariz bete-
ta eta kulturari garrantzia 
ematen dion katea. Kontuan 
izanda kulturarekiko intere-
sa galtzen hasi dela, horrela-
ko atari batek kultura hori 
berpiztea lortzen jakin du. 
Askok ezagutzen ez ditugun 
tendentzia berriak ezaguta-
razteko prest daude; esatera-
ko, Berlingo Cookies Cream 
jatetxea, Bartzelonako SWAB 
munduko argazki galeria edo-
ta coolhunterrak.

Beste behin konturatu gara 
telebistaren etorkizuna Inter-
neten dagoela eta kataluniar 
hauek ondo jakin dute etekina 
ateratzen aukera honi.

AINHOA 
VITORIA

'Tendencias
Tv'

t e l e - b e g i

Aste honetan, UNEren diskoa 
eskuratzeko aukera daukazu 
zozketan. Esan behar da, gai-
nera, taldeko abeslaria, Aitor 
Uriarte, oñatiarra dela. Beraz, 
diskoa eskuratu nahi baduzu, 
hartu parte zozketan: deitu 
943 25 05 05 telefonora edo 
idatzi irratia@goiena.com 
helbidera.

uNeren diskoa 
eskuratzeko aukera  
gure zozketan

Arrasateko Ain_1 folk taldeak 
Musika kaxa izeneko diskoa 
kaleratu berri du eta Arra-
sate Irratian izango ditugu 
taldekideak euren lan berria 
aurkezten. Gaur, astelehena, 
izango ditugu 107.7ko uhine-
tan, 10:30ean, Uda giroan 
irratsaioan. Bada, ez hutsik 
egin!

ain_1 taldearen 
'Musika kaxa' 
ezagutuko dugu

Arrasate Irratia zuzenean 
entzuteko hainbat modu dau-
de; besteak beste, saretik duzue 
horretarako aukera Goiena.
net helbidean. Zuzenean, edo-
zein lekutan zaudela ere, 
entzun Arrasate Irratia. Bes-
talde, gogoratu 107.7ko uhi-
netatik entzuteaz gain, Goie-
na telebistaren bitartez ere 
entzun dezakezuela.

entzun irratia uneoro  
'Goiena.net'-en 
bitartez

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

AMAIA TXINTXURRETA  |  aRRasate

Ez da ezer falta Kantari bazterrak 
alaitzen hasteko. Herririk herri-
ko grabazioak urriaren 8ko eta 
9ko asteburuan hasiko ditugu 
Arrasateko Amaian. Gero, urria-
ren 15ean eta 16an Oñatiko gaz-
tetxoen txanda izango da, gazte-
lekuan. Azaroaren 5ean eta 6an 
Bergarako Zabalotegin izango 
gara, eta, azkenik, azaroaren 19an 
eta 20an Aretxabaletako Arku-
peko grabazioekin amaituko dugu. 
Guztira, Debagoieneko 839 gaz-
tetxok hartuko dute parte; 198 
taldetan banatuta.

Geroz eta gutxiago falta da, 
horrenbestez, bailarako gaztetxoak 
berriro ere abeslari eta dantzari 
bihurtzeko eta artista modura 
agertoki gainean aritzeko. Hori 
dela eta, badabiltza tokatu zaien 
kantuaren letra eta dantza ondo
-ondo ikasten; ilusioz eta gogoz 
ari dira aurtengo ikuskizunera-
ko gertatzen.

Informazioa, e-posta bitartez
Ikuskizun egunean zein orduta-
rako egon behar duten jakina-
razteko, e-posta iritsiko zaio 
talde bakoitzeko arduradunari. 

Bada, zalantzarik baduzue, deitu 
943 25 05 05 telefonora edo idatzi 
kantari@goiena.com helbidera.

Kantuen letra eta bideoak
Gogoratu behar da aurten dantzak 
ikasteko bideoak jarri ditugula 

Interneten bi helbide hauetan: 
zugaz.com/blog eta YouTubeko 
KantariDebagoienean izeneko 
kanalean. Beraz, hortik euren 
kantua ikusteaz gain, besteena 
zein izango den ikusteko aukera 
ere izango dute gaztetxoek.

kantariren produkzio 
lanetan murgilduta 
Goiena telebistan
hilabete barru hasiko ditugu grabazioak arrasaten; 
gero, Oñati, Bergara eta aretxabaletan izango gara

Gaztetxoek dantzak ikasteko, koreografia-bideoak grabatzen.  |   XaBIeR URtZelaI

gaztetxoak ilusioz 
eta gogoz dabiltza 
kantuen letra eta 
dantzak ikasten
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Bergara
Iñaki Larrea 
Mendizabal
Irailaren 16an, 41 urte. 
Zorionak, aitatxo! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu handi bat. Maite 
zaitugu.

arrasate
Oxel Arriaran 
Lagunilla
Irailaren 16an, 8 urte. 
Zorionak, arrantzale! 
Itsasoa eta arrainak zure 
zain daude. Maite 
zaitugu. Familia 
guztiaren partetik milaka 
muxu.

arrasate
Haizea Arenaza 
Pagaldai
Irailaren 16an, 5 urte. 
Zorionak, potxola! Patxo 
pilo bat etxekoen eta, 
batez ere, Ikerren 
partetik. Ondo pasatu, 
laztana.

arrasate
Alaitz Luengo 
Guezmes
Irailaren 15ean, 6 urte. 
Zorionak eta patxo handi 
bat familia guztiaren 
partetik.

arrasate
Imanol Loiti Montero
Irailaren 15ean, 7 urte. 7 
urtekin baietz ibilbide 
urdina egin! Zorionak, 
txapelduna! Milaka 
muxu maite zaitugun 
guztion partetik!

Bergara
Oihan Larrañaga 
Larrañaga
Irailaren 15ean, 5 urte. 
Zorionak, surfista! Oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
Mila musu Oñatitik.

arrasate
Jon Eraña Garcia
Irailaren 15ean, 5 urte. 
Zorionak, txikitxo! Muxu 
goxuak etxekoen aldetik 
eta batez be anatz, Unai, 
Urko eta Manexen 
partetik.

 

arrasate
Ainhoa Urrizalki Ayesa
Irailaren 15ean, 9 urte. 
Zorionak familia 
guztiaren eta, batez ere, 
Nerea eta Maialenen 
partetik.

aretxaBaleta
Jokin Larrañaga 
Madinabeitia
Irailaren 14an, 5 urte. 
Zorionak, Pitu! Muxu 
handi-goxo bat Beñat 
eta etxeko guztion 
partetik.

 

aretxaBaletaw
Iker Arias Axpe
Irailaren 13an, 8 urte. Zorionak, txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze eguna. Muxu handi bat etxeko 
guztien partetik, bereziki Unai eta eiderren partetik. 
aupa UDa!

eskOrIatZa
Arantxa Eizmendi
Irailaren 13an, 
urtebetetzea. Zorionak 
eta muxu handi-handi 
bat! ekaitzen eta etxeko 
guztion partetik.

 
 

aretxaBaleta
Danel Lanzos 
Erostarbe
Irailaren 13an, 5 urte. 
Zorionak! gure "Messi" 
txikiak bost urte 
betetzen ditu... Zelako 
mutiko handia egin 
zaren! Zuk segi horrela 
baloiari ematen... 
Ondo-ondo ospatu zure 
eguna eta muxu 
handi-handi eta potolo 
bat etxeko guztien 
partetik.

arrasate
Haizea Zulueta
Irailaren 12an, 4 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Muxu pila bat etxekoen 
partetik eta ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean. Zure 
alaitasunez egunak 
argitzen dituzu.

Bergara
Paula Garcia
Irailaren 10ean, 10 urte. Zorionak, politxoi! Ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze egunian. etxeko danen.
OñatI

Roberto Posada
Irailaren 10ean, 10 urte. 
Zorionak, pottolo! 
Familiako guztien 
partetik, oso-oso ondo 
pasatu eta opari mordua 
jaso.

Bergara
Ana Garfarsoro
Irailaren 10ean, 45 urte. Zorionak eta urte askotarako, 
ama! Bazkari goxua noizko? etxeko danon eta batez ere 
hiru sara, Manex eta Jonen partetik milaka muxu eta 
zorion.

Bergara
Unax Lazkano 
Palacios
Irailaren 9an, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! Bost 
urte; a ze mutil handi eta 
zezen puxka. Ondo pasatu 
zure egunian. Muxu asko 
familia guztiaren partetik.

aretxaBaleta
Oier Zumarraga
Irailaren 7an, 9 urte. 
Muxu handi bat, maittia, 
enara, eñaut aitatxo eta 
amatxoren partetik eta 
aupa Osasuna!

eskOrIatZa
Malen Bengoa Muxika
Irailaren 7an, urtebete. 
Zorionak, Malen! 
Urtebete pasatu da 
etorri zitzenetik. Patxo 
handi bat Itziar eta 
danon partetik.

arrasate
Igortz Ramos Zumalde
Irailaren 6an, 7 urte. 
Zorionak, pirata! 
Oso-oso ondo pasatu 
zure egunean eta jaso 
ezazu patxo potolo bat 
etxekoen partetik!

arrasate
Aitziber Zumalde 
Pagoaga
Irailaren 6an, 33 urte. 
Zorionak, izeko! Noizko 
zure txokolatadia? Patxo 
handi-handi bat Igortz 
eta Izadiren partetik!
 

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

arrasate
Ana Bautista
Irailaren 6an, 39 urte. 
Zorionak, guapisima! 
Hogeita hamadanak, 
neskatxo! ederto pasatu 
eguna, belarri tirakada 
handi bat eta kilo muxu 
potolo-potoloak, 
arrasateko laguntxo 
guztien partetik. Berandu 
baina seguru, jajajaja! 
Patxoak.

DeBagOIeNa
Maitane Palomero 
Fernandez
abuztuaren 10ean, 6 
urte. Zorionak, 
guapetona, aramaioko 
lagunen partetik.

araMaIO
Irati eta Eider Lasaga Elejalde
eiderrek abuztuaren 27an, 9 urte eta Iratik irailaren 
17an, 11 urte. Zorionak tia Nati, Izaro eta Beñaten 
partetik!

DeBagOIeNa
Elizabeth Cid
Irailaren 15ean urtebetetzea. Zorionak, primita! Ze 
momentu ederrak pasa dittugun aurten ezta? itzuli 
azkar zure txikiñekin surfing geio ittera! 29 muxu bana 
santanderreko familixa guztiaren eta bereziki Ivan eta 
amaiaren partetik. laister arte, laztana.

Zorionak!

Internet  
sar zaitez goiena.net 
atariko Zorion agurren 
tartean. aukeratu 
herria eta bete datuak.
Posta 
Mezu bat bidali 
zorionagurrak@
goiena.com helbidera, 
adieraziz: izen 
abizenak, herria eta 
nahi duzun testua.
Ordezkaritzak
etor zaitez gOIeNako 
ordezkaritza batera.
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bila-bila 7

Bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.

hitz gezidunak

luma

Hieroglifikoa:
...eta garbi.

soluzioak

d e n b o r a- pasa

sudokua 167243985

528971346

943856271

781524693

295367418

436198752

654712839

879635124

312489567

7 2 9

8 9 6

9 5

7 4 3

9 6 4 8

3 6 1 7 5 2

6 4 2

6 2

1 2 8 9 5

hieroglifikoa

esamoldea. argi...

     k  i  h 

    l i s b o a 

     M a i s u 

  l  k i r a t s 

 P e z a k o  e t 

  g a r a i e r a 

 z a b o r  k a i 

  s a b i n a  l 

 b a l i a b i d e

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

tkimikan
aditua

* Portugalgo
hiriburua

irakasle

karea egiteko 
labe

usain
txar

ez estu,
nasai

bertizarana-
ko lekua

zati
bakarreko

altuera

zakar

emakume
izena

ahalbide
material

igarobidea

korta,
borda

hausle

berriz

t

tnasa

nazio
batuak

t50

500

t

tinterjek-
zioa

gauza,
gau

t

t

hizki salda

f u t b o l a g r
x b e i s b o l a
t z n u j l M o b
t M i l t k o i l
a e s k a l d a a
g z a n e z x e a
s t e t M k l x a
t u k l b k P j d
z i k l i a M o a

Topa itzazu bost kirol mota.

futbolagr
xbeisbola
tznujlMob
tMiltkoil
aeskaldaa
gzanezxea
stetMklxa
tuklbkPjd
zikliaMoa

Lazarraga 4  OÑATI 943 08 23 32

BABESLEA

aner azpitarte zubizarreta 

Aretxabaleta 4,200 kilo. Abuztuaren 
25a. Gurasoak: Nagore eta Joxe. Argaz-
kian,  Nagore umearekin.

eider Sanchez rodriguez 

Aretxabaleta 3,220 kiilo. Irailaren 5a. 
Gurasoak: Rosa eta Roberto. Argazkian,  
umea aitarekin.

iradi barrigon rivas 

Arrasate 3,980 kilo. Irailaren 7a. Gura-
soak: Silvia eta Cesar. Argazkian,  umea 
amarekin.

ane Mendia beldarrain 

Bergara 3,050 kilo. Irailaren 7a. Gurasoak: 
Lierni eta Ibai. Argazkian,  Ane, Ekaitz eta 
Maialen lehengusu-lehengusinekin.

Oier Garitano agirre 

Bergara 3,480 kilo. Irailaren 8a. Gura-
soak: Larraitz eta Ibon. Argazkian,  umea 
amarekin.

iker Murguzur 

Oñati 3,330 kilo. Irailaren 4a. Gurasoak: 
Amaia eta Anartz. Argazkian,  umea 
gurasoekin.

Maider urmeneta Obeso 

Oñati 3,500 kilo. Irailaren 6a. Gurasoak: 
Bego eta Joxean. Argazkian,  umea 
sehaskan.

urko urbina Laborda 

Bergara 3,400 kilo. Irailaren 8a. Gura-
soak: Olatz eta David. Argazkian,  umea 
amarekin.

j a i ota koa k
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A s T E l E H E n E k o A

Behe-lainoa altxa ostean, 
zeruan berriz ere urdina gai-
lenduko da.
euskalmet.net

Max. 28º

Min. 15º

E g u r a l d i a

onintza Enbeita  Bertsolaritzan sagarik egotekotan enbeitatarrena da bat; eta Onintza, lorerik 
gazteenetakoa. Kazetaria, gidoigilea eta irakasle izandakoa: aurpegi asko, eta ia beti irribarrez.  |  txomin madina 

"Agertokian negar egiten duzunean, tentsioa sortzen da"

jOn pOzO

H a m a r r E koa

lehendakaria banintz

"Elizaren ondarea, herriaren esku" 
"Herriaren esku utziko nuke Elizaren ondarea. Iruditzen zait 
beti behartsuen alde eskatzen ari direla, baina eurak direla 
aberatsik handienak. Dituzten ondareen %99 herriak 
sortutakoak dira eta herriak kudeatu beharko lituzkeela uste 
dut".

1. Zertan zenbiltzan duela 10 urte, 
irailaren 11ren biharamunean?
Ikasten. Pentsatzen dut goizean 
klasera joan nintzela, gero lanera; 
egunkari eta albistegi asko ikusi 
nituen. Ikustean bai izan zen inpak-
tantea; gero, gure bizitzak nahiko 
berdin jarraitu du.

2. izan originala eta esan kaze-
tari elkarrizketatuaren paperean 
eroso zaudela...
Ez bereziki deseroso. Uste dut 
galderak egiten dituenak galderei 
erantzuten jakin behar duela. Dudan 
arazo bakarra da dena esaten duda-
la; ez dut ezer gordetzen.

3. txikitan bere burua gerrako 
berriemaile ikusten zuenetakoa 
zara?
Ez, ez; ni gerrara ez noa, nahikoa 
daukagu hemen! Zergatik kaze-
tari? Nire bertute edo akats bat 
da kuriositate handikoa naizela, 
kotilla, eta kazetaritzak sen hori 
garatzeko aukera eman dit.

4. Zure abizenarekin ezin izan 
zenion bertsolaritzari uko egin?
Egia da inguruak horretara eraman 
zuela, baina ez hainbesterako. Bi 
ahizpa ditut eta ez dira bertsotan 
aritzen. Inguruari ihes egin ahal 
zaio.

5. Zer esango luke aitaita Balen-
dinek bertso-kabareta ikusita?
Orduantxe hilko zen! Gero, poztu-
ko zen, baina momentuan sustoa 
hartuko zuen; ez zen hain modernoa. 
Niretzat oso urte polita izan zen. 
Bigarren zatia? Oraingoz, ez.

6. noiz utziko diote albiste iza-
teari emakumeek bertso munduan 
egindako lorpenek? 
Gizarteak onartzen duenean gizo-
nak eta emakumeak parekoak 
garela. Gu ez gara irla bat, gizar-
tearekin goaz; tratu txarrak noti-
zia ez direnean, akaso bertsotan 
egindako lorpenak ere ez dira 
albiste izango.

7. Bizkaiera irakasten ibilitakoa 
zara. Euskara batua justua izan da 
bizkaierarekin?
Ez dut uste oso justua izan denik,;-
baina batu bat sortzekotan oina-
rri bat jarri behar da, eta eus-
kalki askok galdu dute zerbait. 
Baina nork bere euskalkia landu 
gura duenak hor du ahozkoa.

8. Emakume alai itxura duzu. 
Zerk eragin dizu azken algara?
Hainbeste barre egiten dut egune-
ro! Atzo gauean iloba eskolan egin-
dakoak kontatzen ibili zen eta 
sekulako barreak egin nituen. 

9. malkoek  behin baino gehiago-
tan egin dizute ihes agertokian.
Nahiko gardena naiz,  erraz egi-
ten dut barre eta negar. Agerto-
kian negar egitea barre egitea 
baino deserosoagoa da; jendeak 
ez du ulertzen, negar egiten duzu-
nean tentsioa sortzen da.

10. nola doaz tarot kontuak? 
Kontsulta irekitzeko prest?
Oraindik ez, gehiago ikasi behar 
dut! Eskozian zaletu nintzen; 
misterioa eta sinbolismoa gusta-
tuz gero, oso erakargarria da.

Gaur egun telebistan agertzen 
diren fantasmen inguruan inkes-
ta bat egin beharko bagenu, segu-
ru Frankek erraz asko lortuko 
lukeela podiumean sartzea. Egi-
ten duenari meriturik kendu 
gabe, onartu behar da batzuetan 
pasatu egiten dela.

"Telebistan, edo hil 
egiten zara edo  
inork ez du ezer 
sinesten"

www.20minutos.esF R A n k  D E  l A  j u n g l A   |   A b e n t u r A z A l e A

a H o b E r o

krisi garaian, gastuak 
murrizten
Pitzadurei berdin zaie krisia egon 
edo ez: berdin agertzen dira. Ara-
zo ekonomikoak dituzten udalen-
tzat, hortxe konponbidea.
www.sarda.es

a i ,  E n E !

Errentagarritasuna, gizar-
te parametroetan, nor-
malean eta burugabeko 

gehiegikeria zororik ezean, 
zuzeneko erlazioan dago lotu-
ta inbertsioarekin. Hezkuntza, 
osasungintza, kultura bera, 
euretan jarritako finantza-
zioaren arabera garatzen dira, 
epe laburreko gizarte ondo-
rioetan ez ezik ertain eta luze-
koetan ere igartzen delarik 
emaitza; positiboa, sosak ipin-
tzen direnean, eta kontrako 
zeinukoa dirua ukatzean.

Krisiaren ondorioz paira-
tzen ari garen lehorteak dar-
daran jarri ditu ongi izatezko 
gizartearen egiturak; baina 
baita ere, eta horixe da larrie-
na, irudimenezko jario garbi-
tzaile batek onbideratu behar-
ko gintuzkeen ahalmenerako 
aukera. Mamotuta bageunde 
bezala erantzuten ari gatzaiz-
kio inposatzen zaigunari. 
Garaia da gogo antzukeriaren 
katea apurtzeko.

Topiko bilakatu da azken 
gerraren osteko belaunaldiak 
ezer gutxi zegoen zulotik burua 
ateratzeko egundoko erakuspe-
na egin zuela adieraztea. Hamai-
ka aldiz entzun ahal izan den 
arren, ostera errepikatzea ez 
datorkigu gaizki, ahalbide mate-
rialen eskasian derrigorrez 
zorroztu behar baita irudimena, 
irtenbide aproposen bila. Eta 
hori, ene ustez, lan isilaren 
bitartez erdietsiko da, alferreko 
lantu eta aienetatik urrun. 

Irudimena 
zorroztu behar

b i H a r a m u n a

josEmari vElEZ 
dE mEndiZaBal

Maulanda
merenderoa

Maulanda auzoa  ESKORIATZA
Tel.: 943 71 47 20 eta 943 71 54 56

Eguneko
menua
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