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Tarifikazio
bereziko telefono
zenbakiak: diru
iturri berriak
Dei kopuru batetik gora enpresek dirua irabazten dute
Zenbaki konbentzionalak beti daude eskuragai
asier alkorta | arrasate

Bezeroendako arreta zerbitzu
pertsonalizatua, zuzeneko telefono zenbakia, guztiz doakoa…
Mila modutara deitzen diete
enpresek, baina guztiak dira 900
zenbakiarekin hasten diren telefono zenbakiak. Izen bat edo
bestea jarri, zenbakiok tarifikazio bereziko telefono zenbakiak
dira. Hots, beste telefono zenbakietara egindako deiak baino
garestiagoak diren telefono lineak
dira.
Legeak horrela dioelako,
enpresa guztiak daude behartuta bezeroen arreta zerbitzurako telefono zenbaki bat jartzera. Baina doakoa den edo
bestelako dei baten beste balio
duen zenbaki bat jarri ordez,
901 edo 902 aurrezenbakia dituztenak hobesten dituzte. Zergatik?
Bada, telefono zenbaki horiek
tarifikazio berezikoak direlako
eta kontsumitzaileak, deitzeagatik, ohi baino garestiago
ordaintzen duelako deia. "Telefono zenbaki horiek luzaroan
mantentzen dute bezeroa telefonoan, eta, ondorioz, enpresarentzat diru sarrera bat dakar
horrek", dio Jose Manuel Urkidik, Gipuzkoako Kontsumitzaileen Batasuneko kideak.
Bada, lau zenbaki mota bereizten dira: 900 aurrezenbakidunak
(hasiera baten, guztiz doakoak
direnak), 901 aurrezenbakidunak
(erabiltzaileak ordaintzen du
deiaren kostu erdia eta beste
erdia enpresak), 902 zenbakiarekin hasten direnak (deiaren
kostu osoa deitzen duenak ordaintzen du) eta 903, 904, 905 edo 906
zenbakiekin hasten direnak (erabiltzaileak deiaren kostua ordaintzeaz gain, beste gainzerga bat
ere ordaintzen du).
900 aurrezenbakiarekin hasten direnak, hasiera baten, doako moduan aurkezten direla

aipatu dugu; izan ere, horren
barianteak ez dira doakoak. Hau
da, baliteke kontsumitzaile batek
doako zenbaki batera deitzea,
baina beste zenbaki bat markatzen badu, telefono deia beste
zenbaki horretara desbideratzen
da, eta hori ez da doakoa. "Hortik aurrera, kontsumitzailea
hasten da ordaintzen".
Bateko zen besteko zenbakiekin hasi, garestienen artean
garestienak 905 zenbakiekin hasten direnak dira: "Horien tarifak
oso handiak izaten dira".
Egoera horren aurrean, kon-

Laura ortuzar
Herri eskolako Langilea
"Etxera behin baino
gehiagotan deitzen didate eta
ez dut hartzen. Ez dute jendea
errespetatzen; dirua
ateratzeko deiak dira".

Jose Luis Gomez
autonomoa
"Adarra jotzeko telefonoak
dira horiek. Behin baino
gehiagotan deitu izan dut, lan
eskaintzengatik, eta beti
nazkatuta amaitzen dut".

tsumitzaileak babes barik sentitzen direla dio Kontsumobide
Kontsumorako Euskal Institutuak. "Bezeroak ez daki noiz den
doakoa eta noiz ez. Eta enpresak
horrekin jokatzen du".
Tarifikazio bereziko telefono
zenbakiak 1992. urtean sortu
ziren. Hasiera baten, enpresa
handientzat diseinatutako tresna moduan aurkezten ziren,
baina, horien erabilgarritasuna
ikusi eta gero, mundu osoko
enpresetara hedatu da zenbakion
erabilera. "Hain arrakasta handia izan dute, orain enpresa

Inoiz deitu
duzu
tarifikazio
bereziko
zenbakira?

Enpresa gehienetan, kontsumitzailea telefonoan mantentzen dute, deiak minutu jakin ba
gehienek dute horrelako linearen
bat", dio Urkidik.

Konbentzionalak, atzetik
Hala eta guztiz ere, erabiltzaile
gehienek ez dakitena da tarifikazio bereziko telefono zenbaki
guztien atzetik telefono konben-

Ana Mari mondragon
Etxekoandrea

Askok inoiz ez dutela deitu
badiote ere, kontsumitzaileen
kexak goraka doaz.

"Deiak garestiak izateaz gain
adarra jotzeko zenbakiak dira.
Bi aldiz edo deitu dut, baina
gero, tarifa ikusita, harritu eta
damutu egin nintzen".

Lurdes pagaldai
Etxekoandrea
"Inoiz ez dut deitu.
Kontsumitzaileoi dirua
ateratzeko tresnak dira eta
Gobernuak debekatu egin
beharko lituzke".

Esteban llodio
bankuko langilea
"Ahal dudan heinean ez
deitzen ahalegintzen naiz.
Jakin ere ez dakit zertarako
diren eta susmo txarra
hartzen diet zenbaki horiei".

tzional batek egon behar duela,
derrigorrez. Normalean, aldiz,
telefono konbentzional hori
atzean, ezkutatuta, mantentzen
du enpresak. "Telefono konbentzionalera deitzea estatu mailako
beste edozein deik bezala balio
du". Eta noski, gaur egun dauden
tarifa guztien barruan sartzen
da dei hori ere. "Normalean dituzten diru sarrerei telefono deien
diru sarrera hau gehitzen diete
enpresek. Horregatik jartzen dute
nonahi euren arreta telefonoa.
Dena dela, horren atzetik beste
zenbaki konbentzional bat egoten
da, doakoa dena".
Adibideak emate aldera, 902
zenbakia duten enpresek 0,003
euro jasotzen dute 3000. deitik
aurrera. "Enpresak jasotako dei
guztien artean 500 minutu baino
gehiago pilatzen badira, orduan
ere irabazien portzentajea goraka hasten da enpresarentzat".
Horrek garbi erakusten du zer
dela eta mantentzen duten kontsumitzailea telefonoaren bestaldean zain.
Bestalde, telefono tarifa ezberdinek ez dute kontuan hartzen
edo ez dute doako zerbitzu moduan
hartzen 900 telefono zenbakietara deitzea. "Horiek ordaindu
egiten ditu erabiltzaileak, berdin
dio zein tarifa eduki; aparteko
dei bereziak dira".
Beraz, kontsumitzaileak
galtzeko guztiak dituela diote
kontsumitzaileen elkarteetakoek. "Arazo horren harira
salaketa eta kexa asko jasotzen
ditugu gure elkartean", gaineratu du.
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datua

0,91
euro

Tarifikazio bereziko zenbaki
horietara deitzeak batez
beste 0,91 euro balio du
minutuko.

esanak

"Bezeroendako
telefonoek
doakoak izan
behar dute"
"Seguru nago
enpresek legea
ondo ezagutzen
dutela"
Jose manuel urkidi
Gipuzkoako kontsumitzaileen
batasuna

go ematen du kontsumitzaileak;
garesti ateratzen da".

Informazio-zenbakiak

atzuetatik gora egiten dutenean diru sarrera bilakatzen dira eta. |

Enpresa ezagunak tartean
Telefono zenbaki horiek gogora
ekartzerakoan, kontsumitzaileek
beti Teletienda eta bestelako
telebistako lehiaketak ekartzen
dituzte gogora, baina, adituen
esanetan, horiek azkenak dira.
"Betiko enpresak ere tartean

Asier alkorta

daude", diote Kontsumobidekoek.
Horrela, Gas Natural, Endesa,
edota OCU Espainiako Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Elkarteak ere tarifikazio bereziko telefono zenbakiak dituzte
euren webguneetan.
Telefonicak, bestalde, arreta

Lehiaketa saioak asko gehitu dira azken denboraldian. |

zerbitzua tarifikazio bereziko
telefono zenbakiaren bidez zuen
orain arte (902), baina aurten
aldatu eta 900 zenbakiduna jarri
du, guztiz doakoa dena.

800 zenbakidunak
900 zenbakiarekin hasten direnen
aurrean 800 zenbakiarekin hasten direnak sartzen dira. Aldaketa hori duela gutxi egin da eta
bata eta bestea desberdintzeko
arrazoia telefonoaren bestaldean
ematen den zerbitzua da.
803 aurrezenbakia, esaterako,
linea erotikoen, tarotaren eta
harremanak eskaintzen dituzten
enpresentzako sortu zen. 806
zenbakidunak, aldiz, lehiaketetarako eta informazio orokorreko enpresendako dira.
Horietan ere tarifak ez dira
ez merkeak: minutua 0,28 eta 0,91
euro artean kokatzen da. "Baina
guztietan minutu bat baino gehia-

Tarifikazio bereziko telefono zenbakiak, aldiz, ez dira kontsumitzaileen burukomin bakarrak. Izan
ere, informazio orokorreko zenbakiek (11888, 11818...) ere tarifikazio
bereziko telefono zenbakiak emateko joera dute. "Informazio enpresa horiek beti hobesten dute beste
enpresari dirua emango dion telefonoa, eta atzean utziko dute telefono zenbaki konbentzionala. Argi
dago enpresen arteko tratuak daudela; hori begi bistakoa da", azaldu
du Urkidik.
Kontsumitzaileek, aldiz, zenbaki horietan asko sinesten dutela
dio. "Jendeak konbentzituta deitzen
du informazio zenbaki horietara
eta han jasotzen duten zenbakira
segituan deitzen dute; ez dute jasotako informazioa kolokan jartzen.
Gainera, kontsumitzaile batek zerbitzu hau erabiltzen duenean presa handia izaten du eta ez du denborarik izaten beste telefono bat
aurkitzeko". Azkenean, erabiltzaileak informazioa ematen duen
enpresara deitzea ordaintzen ez
badu ere, bestea garesti ordaintzen
duela dio.

goiena

Telebista, salaketa gehienen iturburua
Kontsumitzaileen elkarteek gehien jasotzen dituzten salaketak
telebista bidez egiten diren lehiaketan gainekoak direla diote.
"Salaketa eta kexa gehienak hortik datoz. Lehiaketa baten parte
hartzeko mezu bat bidali edo dei bat egiten duzu eta hor dinamika
baten barruan sartzen da kontsumitzailea", dio Urkidik.

Mezuak jaso eta norberak ordaindu
Lehiaketa horietako batera mezu bat bidaltzea edo dei bat egitea,
gerora, deiak edota mezuak jasotzeko nahikoa dela dio Urkidik.
"Hor poltsa baten sartzen zaituzte eta hortik aurrera bidaltzen
dituzten mezuak hartzaileari kobratzen dizkiote".
Egoera horren aurrean, kontsumitzaileek zer egin ez dakitela
geratzen direla diote. "Mezu horiek amaitzeko zer egin dezaketen
galdetzen digute".
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Tarifa berezien
aurkako
egitasmoak
Testu nagusian aipatu
bezala, tarifikazio bereziko
telefono zenbaki guztien
atzetik telefono zenbaki
konbentzional batek egon
behar du, ezinbestean.
Horregatik, Interneten
www.nomasnumeros900.
com webgunea sortu zen.
Horretan, tarifikazio
bereziko telefono zenbakia
sartu eta dagokion
telefono zenbaki
konbentzionala ematen
zaio erabiltzaileari. Batean
zein bestean, telefonoa
hartzen duen pertsona,
normalean, berbera izaten
da, baina deiaren kostua
ezberdina da.
Webgune horren
helburua tarifikazio
bereziko telefono
zenbakien kontra egitea da,
eta ez da azkenaldian sortu
den egitasmo bakarra,
baina bai erabiliena.

"Doakoak izan behar dute"
2005ean onartutako 424 Errege
Dekretuak jasotzen duenaren arabera, enpresa guztiak doako telefono zenbaki bat edukitzera behartuta daude, baina gaur egun hori
ez da errespetatzen.
Dena dela, SMS mugikorreko mezuen edo MSM mezu multimedien kasuak arautu barik
daude.
"Informazioa eskatzeko telefono zebankiak diren heinean,
zenbaki horiek doakoak izan
beharko lukete. Eta legeak gaur
egun gertatzen dena babestu
eta onartzen badu, guk horren
aurka joko dugu". Dena dela,
lege aldetik "nahiko ondo babestuta" egongo direlakoan dago
Urkidi bera: "Seguru nago legea
ondo ezagutzen dutela eta alde
horretatik euren burua babestuta edukiko dutela".
Babestuta edo ez babestuta,
tarifikazio bereziko telefono
zenbakiak gero eta gehiago
agertzen dira. Eta kontsumitzaileek gero eta gehiago deitzen
dute. Salaketak ere tarteko,
telefoniaren mundua nagusi
den gizartean, dirua ateratzeko
beste iturri bat bilakatu dira
zenbakiok.
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Presoen eskubideak aldarrikatzeko
hainbat ekimen egingo dira asteon
Donostiako baraualdiarekin batera herrietan elkarretaratzeak egingo dira
arritxu barruso | arrasate

Ekitaldi nagusia Donostiako Ibaetako fakultatean izango den arren,
euskal presoen eskubideen aldeko aldarrikapenak izango du
oihartzunik aste honetan Debagoienean ere.
Donostian eragile politiko,
sindikal eta sozialek aste osoko
baraualdia egingo dute, gaur hasi
eta domekara arte. 24 orduko
txandak egingo dituzte. Hori
horrela gaur, astelehena, sindikatuen txanda izango da, bihar
gazte eragile eta elkarteek hartuko dute parte, abenduaren 14an
ikasle eta irakasleek, 15ean mugimendu feministetako emakumeek,
16an alderdi politikoetako eta
instituzioetako ordezkariek eta
17an mugimendu sozialetako eta
oro har herri mugimenduetako
partaideek. Baraualdia domekan
amaituko da 12:00etan Donostiako Boulebarrean egingo den kontzentrazioarekin.

Debagoienean ere bai
Gure ibarrean ere hainbat izango dira Donostiako baraualdiari
begira eta presoen eskubideak
aldarrikatzeko egingo diren eki-

justu ere koalizioko hainbat hautetsik–Arrasateko eta Bergarako
alkateak tartean– agerraldia egin
zuten zapatuan Donostian Espainiako eta Frantziako espetxeetako egoera "oinarritik aldatzea"
eskatzeko. Euskal preso guztiak
Euskal Herrira ekartzeko beharra aldarrikatu zuten.
Donostian egindako agerraldian Bilduko hautetsiek adierazi zuten abenduaren 16an, egubakoitza, bat egingo dutela
baraualdiarekin eta Euskal Herriko herri guztietan 12:00etan elkarretaratzeak egingo dituztela.

Manifestaziorako deialdia

Urtarrilaren 7ko manifestaziorako deia egiteko bideoa grabatzen Arrasaten. | m.b.
menak. Bergaran, esaterako, LAB
sindikatuko ordezkariek baraua
egingo dute gaur Udal Pilotalekuan. Elkarretaratzea ere egingo
dute 19:00etan eta kanpin dendak
ere ipiniko dituzte gaua bertan
igarotzeko. Bestalde, LAB sindikatuak langile guztiei dei egiten
die gaurtik eta domekara arte
lantokian presoen aldeko pegatina itsatsita eroateko.
Oñatin, bestetik, elkarretaratzeak egingo dituzte egunero
19:30ean herriko plazan.

Arrasaten ere hainbat ekitaldi iragarri dituzte. Donostiako
txanda berberak egingo dituzten
Arrasaten ere, baina kasu honetan eragile desberdinek Portaloian
kontzentrazioak egingo dituzte
18:30etik 20:00etara. Horrez gain,
elkarretaratze eta protestak aurreikusten dira enpresetan, ikastetxeetan eta unibertsitateetan.

Bilduko hautetsiek 16an
Bilduko hautetsiek ere bat egingo dute baraualdiarekin. Hain

Urtarrilaren 7an euskal presoen
eskubideen alde Bilbon egingo
den manifestaziorako deialdi
berezia prestatzen dabiltza Arrasaten. Bideo bat egingo dute eta
pasa den eguenean grabatu zuten
azkenengo zatia. Arbolapetatik
irten eta elizako atarirainoko
bidea grabatu zuten.
Granadako espetxeko funtzionarioek botatako euskal preso baten zapatilen istorioa kontatzen da bideoan eta Arrasateko hainbat pertsona eta eragilek
hartu dute parte bertan: Ain_1
musika taldea, Mondrako jokalariak, Arrostaitz eta Lore Gazteak dantza taldeko kideak, Bilduko zinegotziak eta herriko
hainbat korrikalarik, besteak
beste.
Grabaketak amaitu ostean
orain muntaketa lanak egiten
ari dira eta asmoa da abenduaren
15erako gertu izatea.

Angela Melville. |

LSNE

LSNEko zuzendari
berriak hitzaldia
egingo du eguenean
a.b. | oñati

Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundeak zuzendari
zientifiko berria izango du
datozen bi urteetan: Angela
Melville. Bada datorren eguenean, abenduak 15, hitzaldia
egingo du Oñatiko Sancti Spiritus unibertsitatean. Ellos
no quisieron escuchar... ¿Por
que los pacientes demandan a
sus medicos? da berbaldiaren
izenburua. Lan hori aurkeztu
ahal izateko Melville lesio
larriak izan dituzten gaixoekin edo familiartekoren bat
galdu duten pertsonekin izan
da. Hitzaldia 45 minutukoa
izango da eta ingelesez eta
espainolez egingo da.

Aukeratu urteko onena eta
txarrena eta eroan saria
GOIENAk argazki kamera digitala zozketatuko du
iritzia ematen duten irakurleen artean
a.b. | arrasate

Galdetegia Goiena.net-en

2011 urtea amaitzera doa laster
eta urte amaierak hausnarketa
eta balantzea egiteko une aproposa izaten dira. Zer izan da
urte honek izan duen gauzarik
onena eta zein txarrena? Horixe bera galdetu nahi die
GOIENAk bere irakurleei. 2011
urteko onenaren eta txarrenaren gainean iritzia ematen
dutenen artean argazki kamera
digitala zozketatuko da.

Lehiaketan parte hartu ahal
izateko pausuak oso errazak
dira. www.goiena.net webgunean
sartu eta 2011 onena & txarrena
izeneko atalean klikatu behar
da. Albistearen azpiko aldean
ageri diren galderak erantzun
behar dira. Galderak honakoak
dira: Debagoieneko albiste onena eta txarrena, Euskal Herriko
albiste onena eta txarrena, Munduko albiste onena eta txarrena,
Debagoieneko urteko pertsonaia,
Euskal Herriko urteko pertsonaia
eta Mundu mailakoa.
Galdetegiaren amaieran eskatu moduan parte-hartzaileak
bere izen-abizenak eta telefono
zenbakia eman beharko ditu.
Horrela parte-hartzaileen artean
zozketa egin ostean GOIENA
harremanetan ipiniko da irabazlearekin.

Kamera digitala opari
Ilargi plaza 4
943 79 06 57
ARETXABALETA

2012an kalitatezko argazki ederrak ateratzeko aukera izango
du irabazleak. Fujifilm markako FinePix J20 argazki kamera
digitala irabaziko du; konpaktua
eta 10 Mega pixelduna.

Arizmendi Ikerlan eta Arizmendi MGEP taldeko kideak txapelketaren egunean Bilbon. |

Debagoieneko ordezkaritza
bikain, First Lego Leaguen
Arizmendi ikastolatik bi talde aurkeztu ziren eta
zazpigarren eta zortzigarren postuan geratu ziren
a.b. | arrasate

Aurten ere Debagoieneko ordezkaritza izan da First Lego League
txapelketan. Bilbon egin zen pasa
den asteburuan lehen kanporaketa eta bertan izan ziren Arizmendi ikastolako bi talde: Arizmendi Ikerlan –Gaztelupekoak– eta
Arizmendi MGEP –Almenekoak–.
Biek ere lan bikaina egin zuten

eta txapelketan jarraitzerik izango ez duten arren, zazpigarren
eta zortzigarren postua lortu
zituzten, hurrenez hurren.

Neska taldeak garaikurra
Hamar neskak osatzen dute Arizmendi Ikerlan taldea eta txapelketan epaimahaikide eta irakasleak aho zabalik utzi zituzten

beñar irazabal

egindako lanarekin. "Txapelketan
sekulako lana egin zuten, momentuan bertan erabaki garrantzitsuak
hartu zituzten eta robota asko
hobetzea lortu zuten. Ikaragarria
izan zen", kontatu digu Beñat
Irazabal irakasleak. Zorionez
epaimahaia ere konturatu zen
Arrasateko neskek egindako lanaz
eta Inspirazio Saria eman zieten,
motibazioari eta lan onari ematen
zaion saria.
Almenekoek ez zuten horrenbeste zorte izan txapelketan, baina zazpigarren postua eskuratu
zuten. Guztira 34 talde zirela kontuan izanda Debagoieneko gazteek
txalotzeko moduko lana egin zuten
beste behin ere.
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Arrasateko jeltzaleek ere kritikatu egin dute herriko kaleetan
apaingarririk ez jartzeko erabakia
eta Arrasatekoa "argi gutxiko"
Udala dela diote. "Inorekin kontsultatu gabe, inori iritzia eskatu
gabe eta erabakia justifikatu gabe,
gehiengo absolutuaren erabilera
eginez, Udalak argirik ez ipintzea
erabaki du" esan dute.

Aurreko urteko antzera

Aurten ez da pinurik jarriko Oñatiko plazan; bertan dauden magnoliak atonduko dira. |

josetxo arantzabal

Horren modan jarri ziren
Gabonetako apaingarriek
argia galdu dute gurean
Aurreko urteetan baino Gabon argi gutxiago jarriko dituzte gure herrietan
Irati goitia | arrasate

Gabonak gainean ditugu, eta jada
gure herrietako kaleak data esanguratsurako apaintzen dabiltza.
Aurten, gainera, izango da nobedaderik gurean.

Ohiko apaingarririk ez Oñatin
Oñatiko Udalak apustu berritzailea egin du aurten. Hala, erabilitako CD eta plastikozko botilekin
atonduko dute herria. Leire Egaña
Ingurumen batzordeburuak azaldu du: "Lehen Hezkuntzako eta
DBHko ikasleekin material birziklatua erabilita apainduko ditugu herriko kaleak eta plaza".

Gaineratu du horrela energia eta
baliabideen erabilera arduratsua
uztartzeko egitasmoa abian jarri
nahi izan dutela.
Arrasateko Udal gobernua ere
eredu berri bat lantzen ari da
neguko solztizioko ospakizunetarako, herritarren partehartzearekin. Hala, Udalak adierazi du
euren nahia dela: "Herriko ikastetxe guztiekin elkarlanean, eskola ikasleen artean dinamika partizipatiboak, materialen birziklapena eta kreatibitate artistikoa
sustatzea, ludikotasunaren ikuspegitik; beti ere, kontsumo erantzulea eta hurbiltasuneko merka-

Jostailuen segurtasuna
zaintzea eskatzen du EKA-k
Arriskutsuak izateagatik debekatutako produktuen
%61,4 adingabeei zuzendutakoak dira
I.G. | aRRASATE

Euskal Herriko Kontsumitzaileen
Antolakundeak jakitera eman du
kontsumitzaileentzat arriskutsuak
izateagatik urrian eta azaroan
espainiar Estatuan txikiendako 35
artikulu debekatu edo erretiratu
dituztela merkatutik: 22 jostailu
eta 13 jantzi. Bi hilabete horietan,
guztira jakiak ez diren 57 produktu kendu dituzte merkatutik; beraz,
horietatik %61,4 izan dira adingabeentzako artikuluak. Zerrenda
hori Espainiako Kontsumoko Institutuaren weborrian dago ikusgai:
www.consumo-inc.es.

tasun arloan jostailuei eskatu
beharreko berme txikiena ziurtatzeko CE marka dago. Bestalde,
jostailuaren etiketan haren arrisku mailari buruzko oharra azaldu behar da, eta baita istripua
izanez gero jarraitu beharreko
lehen sorospen mailako neurriak
zeintzuk diren. Horretaz gain,
erabilera eta mantenuari buruzko argibideak ere agertu behar
dira eta argi azaldu: produktuaren izena, ekoizlearena, inportatzailearena eta gomendatutako
erabilpen-adina.

Erabilerarako aholkuak
Segurtasunerako datuak
Horrenbestez, EKA-k segurtasuna bermatzerako, jostailuak erosterako orduan kontuan izateko
zenbait datu ematen ditu: segur-

Jostailuen erabileran eta mantenuan arriskuak ekiditeko aholkuak ere ematen ditu EKA-k,
besteak beste: argibideak arretaz
irakurri behar dira eta fabrika-

taritza urbanoaren sarea indartzeko klabean". Gaineratu dute
proiektu hasi berria dela eta aurtengo kanpainan ezin izango dela
abian jarri osotasunean. Ondorioz,
Udalak ez du Gabonetako apaingarri berezirik jarriko.
Hala ere, Arrasateko kaleek
hartuko dute Gabon giroa. Izan
ere, Ibai Arte merkatarien elkarteak
bazkideen saltokiak Gabonetako
apaingarriez apaindu ditu, baina
elkartearen ustetan neurri hori ez
da nahikoa: "Egokia eta onuragarria
iruditzen zaigu udalerriko toki
adierazgarrienetan Gabonetako
argi edo apaingarriak jartzea".

tzailearen gomendioak jarraitu
muntaia egiterakoan; ez utzi
umeen eskura pilak eta ordezko
piezarik; jostailuak garbi eta
egoera onean mantendu; eta
arreta berezia jarri euren itxuragatik jostailuak diruditen,
baina ez diren gailuekin (giltzatakoak, pizgailuak...).
Gogoratzen dute jostailu baten
segurtasuna ez dela oinarritzen
adinean bakarrik; kontuan izan
behar direla haurraren izaera
eta heldutasuna. Gomendatzen
dute sormena eta baloreak sustatzen dituzten jostailuak oparitzea; eta erabat baztertzea
jostailu eta joko sexista, arrazista eta bortitzak.

datua

35
artikulu

Umeendako 22 jostailu eta
13 jantzi erretiratu dituzte
merkatutik azken bi hiletan.

Iaz baino zertxobait gutxiago gastatuko da Bergaran Gabonetako
apaingarrietan, baina aldea oso
txiki da. Izan ere, Udalak aurten
11.889 euro bideratuko ditu eta iaz
12.361. Jaitsiera horren zergatia da,
aurten ez dutela Bolun jartzen zen
irudia jarriko. Gainontzean, aurreko urteetako argidun apaingarriak
jarriko dituzte, hala nola: Bergarako udaletxeko fatxadan 15 metroko Zorionak eta erdialdeko kaleetan
hiruna arku.
Aretxabaletako Udalak ere erabaki du iazko lekuetan jartzea
Gabonetako apaingarriak. Hala,
zuhaitzetan bakarrik jarriko dituzte; ez da bestelako argirik egongo.
Hirigintza Saileko teknikariek 5.000
euro inguruko kostua aurreikusi
dute; zehaztu dute kosturik handiena muntaiari dagokiola eta
argindar kontsumoa 800 euroren
bueltan ibiliko dela.

Ez da aparteko gasturik egiten
Elgetan Zorionak jartzen duen
apaingarria jarriko dute zintzilik
udaletxeko balkoitik. Herriko alkate Oxel Erostabek adierazi du ez
dela berau jartzeko zerbitzurik
alokatzen; Udaleko langileek egiten
dutela lan hori, eta, beraz, ez duela aparteko gasturik, argindarrarena bakarrik.
Eskoriatzan ere hala izaten da.
Dagoeneko Udaleko langileek jarri
dituzte argiak plazako zuhaitzetan.
Beñat Herce alkateak esan du gastua txikia izango dela, egun gutxitan piztuko dituztelako: "Uste dugu
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esanak

"Material
birziklatuaz
atonduko dugu
aurten herria"
leire egaña
oñatiko ingurumen batzordeburua

"Polita egiteak
ez dakar gastu
handia egin
behar izatea"
beñat herce
eskoriatzako alkatea

polita egiteagatik ez dela arrazoizkoa horrenbesteko gastua egitea;
ez krisi garaian, ezta oparotasun
unean ere".
Gatzagan Udalak ez du diru
partidarik bideratzen Gabonetako
apaingarrietarako. Hala ere, Guraso elkarteak antolatuta herriko
haurrak elkartu eta eurek egiten
dituzte, herria girotzeko.
Inma Beristain Antzuolako
alkateak adierazi du oraindik ez
dutela erabaki zer egingo duten,
baina argi esan du: "ez dugu dirurik gastatuko horretan". Gaineratu
du Udalak badituela apaingarriak
eta akaso horiek jarriko dituztela
udaletxeko balkoian.

Gabon argirik ez
Aramaion ez dute gabon argirik
jarriko; iaz ere ez zuten jarri. Jose
Ramon Uribe zerbitzuetako zinegotziak esan digu: "Lehen zuhaitz
bati jartzen zitzaizkion argiak, baina orain zuhaitza handiegi egin da
ditugun apaingarriendako. Berriak
erosteko gastu bat egin beharko
genuke eta ez dugu horrelakorik
aurreikusten".

Bitartekotza-zerbitzua
desjabetzeak murrizteko
Eusko Jaurlaritzak abian jarriko du hipoteka
dela-eta etxea utzi beharrekoei laguntzeko
i.g. | arrasate

Eusko Jaurlaritzak bitartekotza
-zerbitzua jarriko du abian,
finantza-erakundeen eta gehiegizko zorra daukaten pertsonen
edo familien artean, hipotekak
ez ordaintzeagatik euren etxebizitza utzi behar ez izateko.
Iñaki Arriola Etxebizitza
sailburuak jakinarazi du aldeen
artean aurretik izan den zuzeneko negoziazioak porrot egin
duenean erabiliko dela sistema
hori. Hala, prozesu horrek prozesu judizialaren aurreko esku
-hartzea izan beharko luke.
Bitartekotza-zerbitzuak pertsonaren benetako ahalmenetan
egokitutako ordainketa-plana
egingo luke, eta finantza-erakundeari eta hipoteka-zordunari proposatuko lieke, hipote-

ka-kredituaren baldintzak berriz
negoziatzeko formula gisa.

Esperientziak aztertuta
Gobernuak lantaldea eratu du
bi Sailen artean, honako hauek
zehazteko: bitartekotza-zerbitzuaren konpromiso eta zeregin
zehatzak, zerbitzu hori erabiltzeko prozedura, giza baliabideen
beharra hala badagokio, e.a.
Zerbitzua agindu baten bidez
arautuko da, berau erabiltzeko
prozedura zehazteko helburuarekin. Arriolak esan du hori
guztia ahalik eta azkarren egingo dela.
Horretarako, beste autonomia-erkidego batzuetako esperientziak aztertzen ari dira,
hala nola, Kataluniakoak
OFIDEUTE zerbitzuarekin.
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kale inkesta

Arrasateko Udalak ez du Gabonetako apaingarri berezirik ipiniko. Zer diozu?
mikel lezamiz
http://goiena.net/iritzia/

Potentzia berria: CELAC

C

omunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(CELAC) deritzan elkarte boteretsua sortu da egunotan,
Ameriketan Estatu Batuak eta Kanada kanpoan utzirik.
Ameriketako beste herrialde guztiak sartu dira elkarte
honetan. Helburua batera jokatzea da eta Estatu Batuek eta
Europak daukaten botereari aurre egiteko sortu da CELAC, eta
ez da txantxetako asmoa.
Brasil, Mexiko eta Argentina herrialde handienak barnean
direlarik Caracasen egin dute gobernuburuen goi bilera.
Amerika berria sortu nahi dute eta integrazio politikoa,
ekonomikoa, sozial eta kulturala helburu daukate, baina
era berean herrien garapenaren
oreka nahi dutelarik, batez ere
herri indigenekin orekatuta,
beraien kultura, etnia eta arrazak zainduz.
Kubari egiten dioten blokeoaren aurka ere jarri ziren
eta Haitirekin elkartasuna adierazi zuten. Malvina Irlak, Ingalaterraren eskuetan daudenak,
Argentinara pasatzea ere aldarrikatu zuten.
Hasteko, Txile izango da CELACen lehendakari, baina,
Europan gertatzen den bezala, aldatuz joango da lehendakaritza.
Oraingoz, batzorde iraunkor bat izango da, Txile, Kuba eta
Venezuelak osatzen dutena.
Egia esan, Hego Amerikak ez du inoiz botere handirik eduki talde bezala, herrialde asko eta sakabanaturik daudelako
eta, batez ere, demokraziarik gabeko jauntxo batzuen diktadurapean bizi izan direlako isolatuta, baina gaur egungo komunikazio ahalmenekin, hegazkinez, bidez, itsasoz eta, batez ere,
Interneti eta komunikazio teknologia berriei esker, lan bateratuagoa egiteko ahalmen handiagoa daukate.
Hego Amerika ondo garatzen baldin bada, guztiontzat izango da onuragarri, etorkin gutxiago izango dugulako eta gure
produktuak saldu egin ahal izango diegulako lanpostu gehiago
sortuz hemen ere.

"Lan bateratuagoa
egiteko ahalmen
handiagoa daukate
teknologiei esker"

usteak uste
usoa agirre | uagirre@goiena.com

Kulturaren industriaren krisia

E

gunotan ikusi eta entzun dut Hernan Casciari Orsai
izeneko blog eta aldizkari literarioaren sortzailearen
hitzaldi bat. Kulturaren krisia, paperaren krisia... Batzuk
horiekin gora eta behera ari ziren bitartean, papereko
aldizkari literario bat sortu du, eta aspaldiko amets bat egia
bihurtu. Kulturaren industrian dauden bitartekari guztiak baztertu eta bere kasa jarri du negozioa martxan. Ados nago Casciarik dioenarekin: "Kulturaren industria egileok eta irakurleok
osatzen dugu, ez beste inork; beste industria, aldaketen beldur
dena, Internet oztopo bat dela uste duena, hiltzen ari da eta
hiltzen ikusiko dugu".

amelia
arce
arrasate

isabel
de coro
arrasate

aitor
Agirre
arrasate

mertxe
lopez
arrasate

"Entzun dut herri
askotan gertatuko dela
gauza bera. Pena apur
bat ematen dit, baina
gauzak dauden moduan
normala iruditzen zait ".

"Oso ondo iruditzen zait.
Apaingarriena azaleko
kontu bat da, norberak
eraman dezala festa bere
barruan. Egoera larrian
gaude, beraz... ".

"Oso ondo iruditzen zait.
Erakunde publikoak dira
adibidea eman behar
duten lehenak. Niri ez dit
batere eragingo
apaingarririk ez egoteak".

"Ideia ona iruditzen zait.
Aurreztuko den dirua
erabili dezatela beste
zerbaitetarako. Ea
datorren urtean hobeto
gauden".

handik eta hemendik

Energia gara
Asier Azpilikueta
http://berria.info/blogak/azpilikueta/
Bizikletaz ibiltzea eta
euskaraz egitea dira Iruñean
egin daitezkeen ekintza
iraultzaileenak.
Beti erran izan dut, eta
beti erranen.
Gaurko egunean, Iruñeko
botere guneari gutxien
gustatzen zaiona baita,
egunero, autoaren ordez
bizikleta hankatarteratzea eta,
egunero, gaztelaniaren ordez
euskara ahoratzea.
Bigarrenaz anitzetan aritu
naizenez, ekin diezaiogun
lehenbizikoari.
Eta barkatuko didazue
–ala ez–, baina publizitate
pixka bat eginen dut
gaurkoan.
Bizitzaren txinparta duen
edariak nola, nik ere
bizimodu baten isla den
produktu bat saldu nahi
baitizuet.
Gehienok dugu buruan
Arkadia zoriontsu baten
bizimodu ideala.
Baina horietatik gutxik
dute buruan Arkadiatik hagitz
urruti dagoen mundu honetan
bizimodu ideal horren
jokabideak abian jartzen ahal
ditugula.

Eta akaso horregatik ez
gara sekula Arkadiara
ailegatuko…
Gure mundu idealean
jendea bizikletaz mugitzen
bada, bizikletaz mugitu
beharko genuke orain.
Gure mundu idealean
jendeak bere kontsumoa
autogestionatzen badu,
kontsumo talde bat sortu
beharko genuke orain.
Gure mundu idealean
bankuek jende guztiari
laguntzen baldin badiote,
banku etikoetan –eta ez
civicoetan– jarri beharko
genituzke gure sosak.
Bada, mundu atseginagoa
erdiesteko bide horretan,
bertze jokabide bat eskura
jarri zaigu Nafarroan, baldin
eta hartu nahi badugu: Som
Energia –hemen Energia
Gara izenarekin bataiatu
dutena–.
Elektrizitatearen
merkatua liberalizatu
zutelarik, kontsumitzaileoi
nolabaiteko askatasuna eman
ziguten gure etxeko bonbillak
pizteko indarra nork
ekoizten eta saltzen zigun
aukeratzeko.
Askatasun hori, jakina, ez
zen guztiz benetakoa, ekoizle
eta saltzaile guztien artean
apenas baitzegoen
ezberdintasunik.

Baina, orain, badugu
aukeratxo bat elektrizitatearen
multinazional zikinen
atzaparretatik ihes egiteko
–pixka batean, bederen–.
Gironan (Herrialde
katalanak) sortu zen Som
Energia, 2010ean, eta orain
gurera ekarri du arkadiazale
talde batek.
Energia garbia ekoizteko
eta saltzeko kooperatiba bat
da Som Energia, irabazi
asmorik gabekoa.
Bakarrik energia iturri
berriztagarriekin sorturiko
elektrizitatea erosten du Som
Energiak, eta kontsumitzaileei
saltzen die.
Eta kontsumitzaileak bere
etxeko argindar
kontsumoagatik ordaintzen
duen diru guztia energia iturri
berriztagarrietako proiektu
txikiak eta ez txikitzaileak
abian jartzen inbertitzen du
Som Energiak.
Helburua da Som Energiak
saltzen duen elektrizitate
guztia Som Energiak
sustaturiko proiektu txikiek
sortzea.
Bide horretan dira.
Gara.
Energia.
(A, eta Som Energiako
faktura ez omen da bertze
enpresen faktura baino
garestiagoa).
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txartelari

32 "-KO
TELEBISTA

TXIKI ZOO Aretxabaleta, 943 79 51 15
Sei ile apaindegi zerbitzuengatik,
zazpigarrena doan.
%50erainoko deskontuak
txakur-txamarratan
(izakinak agortu arte)

ETA HAUETAN ERE BAI

•
•
•
•

32"-ko TFT-LCD pantaila.
LTD integratua.
HDMI
USB grabagailua

Bidali KLUBA TELEBISTA [Bazkidearen zenbakia] 215800 zenbakira.

AUTOBERRI

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

Parte
hartzeko
Telefonoz: 943 25 05 05
e-postaz: kluba@goiena.com
SMS bidez.
Parte-hartzaile guztien
artean zozketatuko da.

Skun-Funk-EKO materiala
Bidali KLUBA SKUNKFUNK
[Bazkidearen zenbakia]
215800 zenbakira.

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

SUKALDEAK

Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | goienakluba.com
Urteko kuota: 50 €.

AUTOBER

Abantailaz betetako kluba!
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Valentin Zurbano | Open3 mugimenduko kidea

"Indibidualistak izan arren, denok bat gara;
erradiazioak edo kutsadurak ez dute mugarik"
Gizarteak daraman norabidea ezinbestean aldatu behar dela uste du Zurbanok
Open3 mugimenduak gauzak aldatzeko ildo bat eskaintzen duela dio
irati goitia | arrasate

Krisiak arduratuta eta nork bere
buruari bakarrik begiratzen diola ikusteaz aspertuta, Open3
mugimendua sortu du lagun talde batek. Hala, lagunarteko gogoeta batetik sortu da ideia eta
Valentin Zurbano kideetako batek
eman dizkigu azalpenak.

Zergatik sortu duzue Open3 proiektua?
Gauzak aldatzeko modu bakarra
gauzak egitea dela pentsatzen
dugulako. Manifestazio eta protestak beharrezkoak diren arren,
ez gaituzte nahi dugun helburura eramaten; norabidez aldatzea
galarazten diguten geldotasun
eta inertziak ditugu.

Beharrezkoa da horrelako proiektu
bat sortzea egungo gizartean?
Ezinbestekoak dira. Daramagun
norabidea ez da gizartearen osotasunerako onuragarria. Lortu
dugun benetako globalizazio bakarra finantza globalizazioa da.
Gutxi batzuen onurak dakartza
horrek. Eta interes horien erruz,
gizarte laguntzak galtzen eta
ingurumena suntsitzen segitzen
dugu. Are gehiago, maila globalean, garapen mugagabea posible
balitz bezala jokatzen dugu.

Nola definituko zenuke egungo
mundua?
Gizarterik gabeko gizartea da,
nor bere buruari eta beharrei
begira dago. Kolektibo handienak
ere oso indibidualistak dira, euren
onura eta interes partikularrak
bakarrik gura bilatzen dituzte.
Orain dela gutxi arte, estatu guztiek Europan integratuta egon
nahi zuten, baina ez zuten hori
nahi europarrak sentitzeko, hortik zer onura atera zezaketen
ikusteko baizik.

Beraz, gizarte indibidualista da
gurea.
Bai, gure berehalako beharrak
asetzeaz etengabe arduratua egoteak epe luzerako beharrak eta,
batez ere, besteen beharrak kontuan ez izatera eramaten gaitu.
Nor bere desio eta gogoak asetzeko bizi den gizartea gara.
Emaitzak azkar, berehala eta
esfortzurik egin gabe lortu nahi
ditugu. Gure buruari galdetu
behar dioguna da: gu horrelakoak
izatea noren probetxurako da?
Askoren ustez, dirua eta boterea lortzea dira bizitzako helbururik garrantzitsuenak. Eta bitartean, milioika pertsona hiltzen
dira edo erabateko pobrezian bizi
dira.

Zer egin beharko litzateke gizarte
sentimendua bultzatzeko?
Jakinduriaren gizartea sortu.
Gaur egun informazio eta datu

zehazki zer egiten duten jakitea
ahalbidetzen dute eta gure beharrak asetzeko alda ditzakegu.
Gainera, libreak eta doakoak
dira. Komertzialak bezain onak
dira horrelako programak, gainera; adibidez, Linux sistema
eragilea bere aldaera guztietan.

asko dauzkagu, baina, errealitatean, ez dakigu ezer. Hausnarketa planeta honetan bizi garen
izaki guztiak estuki erlazionatuta gaudela konturatzean datza;
fisikoki erlazionatuta. Kontuan
izan behar dugu Fukushiman
sortzen den erradiazioak, estatu
batek sortzen duen kutsadurak,
munduan desagertzen diren
basoek ez dutela mugarik eta
estaturik ezagutzen. Errealitatean
"bat" gara, baina "ni" bakarrik
izango bagina bezala jokatzen
dugu. Horrek, ezinbestez, sufrimendua dakar.

Banku etikoaren aldeko apustua
ere egiten duzue.
Ez dugu banku etikoari soilik
buruz hitz egin behar, baita ekonomia etikoari buruz ere: burtsaren finantza kasinoan espekulatzen ez duen egiazko ekonomia,
paradisu fiskalak onartzen ez
dituen ekonomia... Gizartearen
onura dakarten proiektuetan
bakarrik inbertitzen duten bankuak sustatu behar dira. Gainera, guk exijitu behar diegu bankuei modu horretara jokatzea,
eta ez gure dirua haiei uztera
mugatu.

Zer aldatu beharko litzateke egungo gizartean?
Batetik, garapena murriztu behar
dira. Hau da, gure ongizaterako
eta zoriontasunerako beharrezkoak ez diren gauzak alde batera
utzi eta hori ez egitea sakrifizio
gisa. Izan ere, zenbat eta behar
gutxiago izan, orduan eta askatasun handiagoa. Bestetik, batasuna. Gure eguneroko bizitzan
elkar batzen gaituzten gauzei
garrantzia eman, eta ez banatzen
gaituztenei. Lehen esan bezala,
benetan "bat" gara. Gure erabaki
pertsonalak eta sozialak bi parametro hauekin bat eginez hartzen
baditugu, gauzak aldatuko ditugu.

Zuen beste ardatzetako bat nekazaritza ekologikoa da.
Ekologikoa ez den nekazaritzak
ongarri eta pestizidak modu intentsiboan erabiltzen ditu. Horiek gure
organismora pasa eta bertan pilatzen dira. Bestalde, lur azalera
handiak dituztenen uzta bilketa
eta banaketa beharrak elikagaiak
bere zikloa osatu baino lehen biltzea
eragiten du. Horrek kalitate txikiagoko produktuak izatea eragiten
du; zientifikoki frogatuta dagoen
moduan. Gainera, onurak jasotzen
dituztenak bitartekariak dira, ez
nekazariak ezta kontsumitzaileak
ere. Zuzeneko salmentan oinarritutako nekazaritza ekologikoko
kooperatiben sorkuntza proposatzen
dugu.

Egungo gizarte ereduaren aurka
azaldu behar dugu?
Botere ekonomikoek mundua
kontrolpean daukate eta horretarako politikariak eta hedabideak
erabiltzen dituzte. Pertsonok
politikaren eta ekonomiaren kontrola berreskuratu behar dugu.
Horretarako, herri plataformen
sorkuntza bultzatzea proposatzen
dugu. Gaur egungo sistema politikotik ez da irtenbidea etorriko,
kontrola ez baitute pertsonek.

Eta energiari dagokionez, zer bultzatzen duzue?

Sistema kapitalista agortuta dagoela uste duzu?
Etengabe egiten dugu akats hori.
Pentsatzen dugu kapitalismoa eta
dirua direla arazoa eta ez gara
ohartzen benetako arazoa erreminta horiez egiten dugu erabileran datzala. Arazoa gure balioak
dira. Horregatik, gure mugimenduko oinarri bat hezkuntza da,
baina hori ez dugu ikastetxeetara mugatu behar. Hezkuntza modu
garrantzitsuak hedabideak dira,
batez ere telebista. Sortzen ari
diren mugimendu sozial guztiak,
adibidez, ez lirateke sortuko Internet bidez dagoen informazio askatasunik gabe. Horregatik, Internet
erabat librea da Open3ren beste
oinarrietako bat.

Hain zuzen, IKTen kode irekiaren
alde egiten duzue.
Egun erabiltzen ditugun progra-

Valentin Zurbano, Open3 mugimenduko kidea. |

"Mundua botere
ekonomikoek
kontrolatzen dute;
ez pertsonek"
"Gizarterik gabeko
gizartean bizi gara;
oso indibidualistak
gara"

goiena

ma guztiak, etxeko ordenagailuan
zein mugikorretan, konpainia
zehatzen jabetzakoak dira eta
guk ez dugu jakiterik zehazki
programa horiek zer egiten duten.
Carries IQ bezalako eskandaluek
horrelako tresnek gure eguneroko jarduera guztiak zelatatzen
dituztela berresten dute; gure
onarpenik gabe. Askotan interes
komertzialak izaten dira tartean
(marketina, publizitatea...); beste batzuetan, interes ilunagoak
(zerbitzu sekretuak, zentsura...).
Kode irekiek programa horiek

Energia alternatiboa, noski. Sarritan ahazten dugun gaia da energia
aurreztearena. Etengabe energia
gehiago eta gehiago kontsumitzen
duten makinak eta tresnak eraikitzen ari gara. Adibide gisa, zilindrada handiko ibilgailuak jar ditzakegu, erregai asko kontsumitzen
dutenak, eta gehienetan ez dira
inondik inora beharrezkoak. Beste
adibide bat da nahiago dugula negu
gorrian mahuka motzeko kamisetan egotea etxean eta berogailua
25 graduan izatea, jertse bat jartzea
baino.

Zer eskainiko lioke zuen proiektuak
gizarteari?
Egia esan, pertsona asko dabiltza
ildo hau jarraituz lan egiten munduan. Ez dugu originalak izateko
asmorik. Ikuspegi argi eta zehatza eskaintzen dugu. Gauzak
aldatzeko ekintza ildo batzuk.
Praktikotasunetik abiatu eta osotasunean pentsatu.
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herriak

Kapiri herriko erdigunean ipini berri duten garbitokia. | bittor arbulu

Bittor Arbulu, iturritik ura hartzen. | Bittor Arbulu

Ur garbia Kapiri herrira,
antzuolarren lanari esker
Bittor Arbulu antzuolarra Kongon izan da irailean, proiektuan lanean
Anelkarrek antolatuta hango egoeraren gaineko hitzaldia egingo dute
miren arregi | antzuola

Iturrian Madinabeitia eta Lazarobaster herritarrekin. | bittor arbulu

30 urte pasatu dira Tomas Madinabeitia apaiza Kongoko Kansenya lurraldean hainbat proiektutan
lanean hasi zenetik. Algortako
Alfonso Saiz de Bilbao zegoen
eskualde hartan misiolari lanetan
eta Tomas Madinabeitia bera ere
harekin hasi zen. Eskualdeko
umeen eskolaratzea zuten helburu; bereziki eskolak materialez
hornitu eta maisuen soldatekin
laguntzea. Gero batu zitzaizkien
proiektura Andres eta Bittor
Arbulu antzuolarrak. Eskolaratzearekin gaur ere jarraitzen
badute ere, antzuolarren proiektua, Tomas Madinabeitia eta
Agustin Lazarobasterrekin bate-

ra, Kansenya herrira lehenengo
eta Kapirira gero ura eramatea
zen. 2001ean hasi ziren lanokin
Kansenyan eta 2006an bukatu
zituzten, herrian bost iturri ipintzea lortu zutenean. Iraila han
eman du Bittor Arbuluk eta oraingo honetan, Kapiri herriko ur
hornikuntza bukatu dute. "Duela
hiru urte hasi ginen Kapirira ura
eramateko lanekin. Zortzi kilometro luze den hodia sartu ahal
izateko zuloa egin zuten herritarrek eta guk, iaz, hodia ipini eta
soldatu egin genuen. Aurtengo
irailean bost iturri ipini ditugu
herrian", diosku Arbuluk. Hori
bakarrik ez, Kapiriko erdigunean,
garbitokia ere ipini baitute.

Ur garbia, osasuna ziurtatzeko
Kansenya bailara 50 kilometro
luze da; 1.400 metroko altueran
dagoen goi-lautada bat eta hango
herritarrek edateko, garbitzeko
zein bestelakoetarako erabiltzen
duten ura hartzen duten erreka
bailaran bertan jaiotzen da. "Errekak aurrera egiten duen heinean,
ura zikinagoa da eta ondorioz,
izurrite eta bestelakoen iturburu
bilakatzen da" dio Arbuluk. Herrietara ura bideratzeko proiektua
oso da garrantzitsua, hala, edateko eta garbiketatarako erabiltzen
duten ura garbiagoa baita. Hain
zuzen, erreka jaiotzen den tokitik
desbideratu dute hodien bidez
ura bai Kansenyara eta baita
Kapirira ere. "Helburua lortu
dugu" diosku pozik.

Etorkizuneko proiektuak
Orain, Kapiritik 7 kilometrotara
dagoen Mutobo herrira ura eramatea da asmoa. Baita, Kansenyako ospitalera ura ganoraz eta
garbi iritsi dadin ere beste proiektu bat hastea.

Anelkarren eskutik, hitzaldia
Anelkarrek antolatuta, proiektu
horien guztien eta etorkizunekoen
berri emateko berbaldia egingo
dute Madinabeitiak eta Arbuluk
eguenean, 18:30ean, Olaran Jauregian.

10

asteburuari begiratua

2011-12-12 | astelehena | gOIENA

oñati

Egubakoitzetik atzora
arte, jan eta edan, gustura
ibili dira Berezao auzoan
arritxu barruso | oñati

Urteko hitzordu garrantzitsuena

Berezao auzoan jaiak izan dituzte asteburuan eta auzo txikia
izan arren, egitarau potoloa izan
dute aurten. Egubakoitzean auzoko txikitxoenek hasi zituzten
jaiak; elkartean txokolatada izan
zuten eta jolasak ere egin zituzten.
Ondoren nagusien txanda etorri
zen eta mus txapelketa egin zuten,
berezitasun batekin gainera,
bikoteak txapelketan bertan erabaki zituzten zozketa bidez.

Jaietako bigarren egunean, zapatuan, egun guztia izan zuten
atseden hartzeko eta hobeto horrela, gaua luzea izango zen-eta.
Auzo afarian 40 lagun inguru
elkartu ziren eta Urko Egañaren
bertsoek ederki asko berotu zuten
giroa. Afalostean erromeria izan
zuten eta dantzan egitera ere
animatu ziren bat baino gehiago:
"Afarian oso gustura egon ginen
denok. Auzotar guztiak elkartze-

40 lagun inguru elkartu ziren zapatu gauean auzoko elkartean egindako afarian. |

ko eguna izaten da eta goizaldeko
hirurak arte-edo ibili ginen dantzan eta parrandan. Oso ondo
egon zen", kontatu zigun hurrengo egunean Aitziber Gorostizak.
Jaiak, hasi bezala, amaitu ere
mahaiaren bueltan egin zituzten
atzo Berezaon. Meza nagusiaren
ostean luncha egin zuten eta ehun
bat lagun elkartu ziren, auzoko
sukaldari finek prestatutako salda beroa, txorizoa eta patata
tortilla ederra dastatzeko.

jose mari altube
"Jan, edan, dantzan egin... denetik
egin dugu asteburuan. Espainolez
esaten den moduan eskeletoa
mugitu apur bat. Oso ondo joan
dira jaiak. Auzoko jaiak urtean
behin bakarrik izaten dira eta
aprobetxatu egin behar dira
horrelakoak egiteko".
maider, eneritz eta saioa
"Asko gustatzen zaizkigu auzoko
jaiak. Eguna iristeko deseatzen
egoten gara denok elkartu eta
jolasean ibiltzeko. Gehien gustatu
zaiguna, egubakoitzean egin
zituzten umeendako jolasak:
puzgarriekin jolasean eta
margotzen ibili ginen".
aitziber gorostiza
"Oso pozik gaude jaiek eman
dutenarekin. Egubakoitzetik
domekara arte gelditu ere egin barik
ibili gara jaietako batzordeko kideak.
Elkartera ohea ekartzea bakarrik
falta izan zaigu. Zapatuko afarian
ederki ibili ginen eta gaur ere ehun
lagun inguru elkartu gara".

Domekan mezaren ostean bertsolariek girotu zuten luncha. |

josetxo arantzabal

arritxu barruso

bergara

Zabalotegi aretoa dantzaleku bihurtu da asteburuan
Atzo iluntzean 'Herrixa Dantzan' ekimena egin zuten eta zapatuan berriz, herriko gaztetxoen dantzalekua bihurtu zen DJ eta guzti
arritxu barruso | bergara

Herrixa Dantzan ekimenak beste
behin ere Zabalotegi aretoan herritar talde polita batu zuen. Patxi
Monteroren gidaritzapean Euskal
Herriko eta Europako beste eskualde batzuetako dantza tradizionalak
dantzatu zituzten. Atzoko saioak,
beti bezala, bi zati izan zituen;
18:00etatik 19:00etara gurasoak eta
haurrak elkarrekin jardun zuten
dantzan, eta 19:00etatik aurrera
helduak bakarrik.

Zapatuan DJ jaialdia
Zapatuan berriz, doinu modernoagoak entzun ziren Zabalotegin
eta benetako dantzaleku bihurtu
zen herriko gaztetxoenendako. DJ
jaialdiak betiko moduan sekulako
arrakasta izan zuen. Telebistan
eta irratian horrenbestetan entzuten dituzten doinu dantzagarriekin
gelditu ere egin barik ibili ziren
dantzan Bergarako gaztetxoak.

Bergarako gazte koadrila DJ jaialdian zapatu arratsaldean. |

j. arantzabal

Herrixa Dantzan dantzaldi irekia egin zuten atzo Zabalotegin. |

ander monedero
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elgeta

Beñat Leanizbarrutia nagusi eta
Geaxi Ezpeleta bigarren,
Gabonetako Bolo Txapelketan

Enrique Lopezek desobedientziaren gaineko hitzaldia eskaini zuen zapatu goizean. |

josetxo arantzabal

arrasate

Politika eta gizarte gaiak
aztergai gaztetxean
Deba Bailarako III. Jardunaldien barruan hainbat
hitzaldi eta mahai-inguru egin dituzte Arrasaten
arritxu barruso | arrasate

Egubakoitzean hasi eta domekara bitartean Deba Bailarako
III. Jardunaldiak egin dituzte
Arrasateko gaztetxean. Bertan
parte hartu duten gazteek gizarte eta politika gaien inguruko
hausnarketa eta azterketa egin
ahal izan dute jardunaldietako

hitzaldi eta mahai-inguruen
bitartez–Abiadura Handiko Trenaren kontrako borroka, tortura, desobedientzia eta hondakinen kudeaketa, besteak beste–.
Antolatzaileak oso pozik agertu
dira jardunaldiek emandakoarekin: "Oso pozik gaude deialdiak
izan duen erantzunarekin. Hitzal-

diak oso sakonak eta emankorrak
izan dira eta mahainguruetan
ere hausnarketa oso interesgarriak atera dira". Zentzu horretan zapatu arratsaldekoa azpimarratu dute: "Gaztetxe eredu
ezberdinak ezagutzeko aukera
izan genuen eta oso ideia interesgarriak eta baliagarriak irten
ziren bertatik".
Gazte asanbladak antolatzen
dituen hirugarren jardunaldiak
dira eta ekimenarekin jarraitzeko asmoa erakutsi dute antolatzaileek: "Uste dugu horrelako
jardunaldiak oso interesagarriak
direla eta berebiziko garrantzia
dutela gazteen formazioan".

arritxu barruso | elgeta

Elgetarren sorpresa

Bolo zaleen artean tradizio
handiko hitzordua bihurtzen
ari da Elgetako Gabonetako
Bolo Txapelketa eta aurten ere
inguruko zaleek ez dute hutsik
egin.
Zapatu gauean hogei lagun
inguru batu ziren Elgetako
bolatokian boloetan jokatzeko.
"Txapelketan bertan 13 pertsonak hartu zuten parte, baina
aurreko eta osteko jaurtiketetan jende dezente ibili zen. Oso
pozik gaude izan dugun giroarekin", kontatu zigun txapelketaren amaieran Sebastian
Arantzabal antolatzaileak.

Antolatzaileen esanetan bizkaitar asko etorri ziren txapelketara eta sorpresa izan zen lehenengo bi postuak herritarrendako
izatea. Beñat Leanizbarrutia
izan zen lehenengoa eta Geaxi
Ezpeleta bigarrena. "Elgetarrek
sorpresa eman dute eta hori
oso pozgarria izan da, txapelketan oso elgetar gutxi zeudelako. Geaxi Ezpeleta oso ondo
ibili da; Euskadiko Txapelketako irabazlea da nesken kategorian eta gaur ere oso ondo
ibili da". Hirugarren saria Antolin Arizmendiarrietarendako
izan zen.

Beñat Leanizbarrutiak irabazi zuen txapelketa. |

josetxo arantzabal
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Parte hartzearen eta jai herrikoien
aldeko Santamasak, aurten ere
Krisiak krisi, haur, gazte zein helduendako egitarau oparoa egin dute
Herri bazkarirako txartelak, salgai: Bengoa, Monte, Kajoi eta Basatin
jokin bereziartua | arrasate

egitaraua (santamas bezpera eta santamas eguna)
abenduak 21, eguaztena
18:30 ETXAFLERUAK.
18:30 Arrasateko ERRALDOI ETA
KILIKIEN KONPARTSA. Irteera
Herriko Plazatik.
18:30 Herriko Plazan,
“POTTOLO” txerriaren
aurkezpena.
19:00: PORTALOI taldearen
eskutik, KANTU KALEJIRA.
20:00: Herriko Plazan dantzaldia
HAITZAMA taldearekin.

SAGARDO dastaketa eta
TALUAK.
11:30:: KALEJIRA: ARROSTAITZ
eta LORE GAZTEAK dantza
taldeak, Arrasateko
TRIKITILARIAK, UDALAXPE
txistulari taldea eta Arrasateko
GAITEROAK.
11:30:: ITURENGO JOALDUNAK
herriko kaleetan.
11:30: INCANSABLES txaranga
herriko kaleetan.

23:00:: Herriko Plazan, ZEZEN
SUZKOA.

11:30: Herriko Plazan,
ARROSTAITZ dantza taldearen
ekitaldia.

abenduak 22, eguena

12:00: Zaldibarren, HERRI
KIROLAK

09:00:: ETXAFLERUAK.
09:30:: UDALAXPE txistulari
taldearekin DIANA.
10:00: Laubide Plazan, GANADU
FERIA.
10:00: Biteri etorbidean,
HEGAZTI ERAKUSKETA.
10:00: Seber Altube plazan,
FRUTA eta BARAZKI
ERAKUSKETA eta LEHIAKETA.
10:30: Jokin Zaitegi Plazan,
ARTISAU langintzen jarduera
FERIA. Artzaintzaren
monografikoa.
11:00: Herriko Plazan,
Aramaixoko Sagardogileen

12:00: Herriko Plazan,
INCANSABLES txarangaren
ekitaldia.
12:30: Jokin Zaitegi Plazan,
Arrasateko artzain eta euren
familiei OMENALDIA.
12:30: Herriko Plazan, LORE
GAZTEAK dantza taldearen
ekitaldia.

Musakolako kiroldegiraino.
14:30 Musakolako kiroldegian,
HERRI BAZKARIA. Txartelak
salgai: Monte, Kajoi, Basati eta
Bengoa tabernetan. Salneurria:
18€. Umeentzat tailerrak egongo
dira, Txatxilipurdiren eskutik.
18:00 Uarkape Udal pilotalekuan
ESKU PILOTA JAIALDIA:
1. partida: 4 ½ CHAFEE vs
BELOKI II
2. partida: MIKEL GOÑI-LASAIII
/ MENDIZABAL-GALARZA VI
19:30 Herriko Plazan, TXERRI
DANTZA eta LARRAIN DANTZA.

Arrasateko hainbat kultur taldek,
Udalak eta Santamas komisiñuek
aurkeztu dute aurtengo Santamasetako egitaraua. Aurten ere jai
herrikoi eta parte hartzaileen
aldeko apustua egin dute: "Jai
herrikoi eta parte hartzailiek
aukera ezin hobia die abenduko
freskuran herriko kalietan galdu,
txistorra jan eta sagardo apur bat
probau eta aurpegixen beste irribarre bat marraztute etxera itzultzeko. Ondo pasau Santamasetan!".
Egitarau oparoa prestatu dute,
haur gazte zein helduendako: krisiak krisi, txerria gizendu –aurten
Garagartzakoa da gainera– eta
herria saltoka ibiliko da aurten
ere. Eguaztenean Kulturaten egin

zen aurkezpenean Arrasateko
kultur taldeen izenean Eneritz
Urrutia, komisiñoko kide Jokin
Zubiria eta Kultura zinegotzi Kepa
Urteaga izan ziren. Hala, Urteagak
herritarren parte hartzeari berebiziko garrantzia eman zion eta
egoera ekonomikoa dena izanda
ere, Udala aurrekontua mantentzen
saiatu dela adierazi zuen.

Bazkarirako txartelak, gaur
Bestalde, abenduaren 22ko herri
bazkarirako txartelak gaur bertan
jarriko dituzte salgai Bengoa,
Basati, Kajoi eta Monte tabernetan. 18 euro ordaindu beharko
da txartel bakoitzeko. Zubiriak
adierazi zuenez, bazkaria Musakolako kiroldegian egiten denetik
ez da arazorik izaten txartelok
eskuratzeko.
Azkenik, Gabonetarako zenbait nobedade egongo dira. Abenduaren 24an, esaterako, Txoronpio eta Txoronpiarekin batera
Akerbeltz euskal mitologiako
pertsonaia aterako da lehenengoz.
Hirurek Olentzerori zuzendutako
eskutitzak jasoko dituzte. Ikazkin
maitatuenak 18:00etan ekingo dio
ohiko ibilbideari, San Andresetik
hasi eta 19:00etan plazan amaitzeko. Urtero moduan, mutil
dantzarekin agurtuko dute.

20:00 Herriko Plazan, TXERRI
ZOZKETA.
20:00: Herriko plazan, dantzaldia
EGAN taldearekin.
20:30 Amaia antzokian, BERTSO
SAIOA. Bertsolariak: Alaia Martin,
Oihane Enbeita, Amaia Agirre,
Andere Arriolabengoa eta Miren
Amuriza. Gai jartzailea: Maite
Berriozabal. AEDk antolatuta.

13:00: Herriko Plazan,
ARRASATEKO TRIKITILARIEN
ekitaldia.
13:45: Herriko Plazan, TXERRI
DANTZA herrikoia.
14:15: Portaloitik irtenda
KALEJIRA HERRIKOIA
Kepa Urteaga, Eneritz Urrutia eta Jokin Zubiria aurkezpenean. |

jokin bereziartua

Euskal selekzioaren aldeko bertso afaria hilaren
17an Iratin, Miren Amuritza eta Igor Elortzarekin
Arrasateko Bai Euskal Herriari taldearen ekimenez, bertso afaria
egongo da zapatuan, hilak 17, Irati elkartean. Euskal selekzio
propioaren aldeko aldarrikapena egingo dute Miren Amuritza
eta Igor Elortza goi mailako bertsolariek. Afarirako txartelak
Basati eta Irati tabernetan daude salgai, 12 eurotan.
Egun bat lehenago, hilaren 16an, prentsaurrekoa emango
dute Kulturaten abenduaren 28an ESAITek deitutako manifestazioarekin bat egiteko. Prentsaurreko horretan Arrasateko
hainbat kirolarik hatuko dute parte.

'Eraikuntza pil-pilean' hitzaldi sortaren barruan
birgaitze lanen gaineko solasaldia etzi, Ferixalekuan

Akordeoilari
onenen artean
bi arrasatear:
domina bana

arrasate musikal

Amaitu dira Hauspoz akordeoi elkartearen Arrasateko Nazioarteko
Akordeoi lehiaketak. Goi mailako akordeoilariak, nazioartekoak, izan dira
Arrasaten. Baina, etxekoek ere hartu dute parte Gipuzkoako txapelketan.
Eta, hor, onenen artean, bi arrasatear egon dira aurten: Aitor San Jeronimo
eta Malen Arana. Arrasate Musikaleko kideak dira biak; San Jeronimok
urrezko domina jaso du eta Aranak, berriz, zilarrezkoa. Zorionak!

Arizmendi Ikastolako Lanbide Heziketako eraikuntza heziketa
zikloetan ospatzen ari diren Eraikuntza pil-pilean hitzaldi sortaren barruan, sektore profesionalei eta enpresei zuzendutako
beste hitzaldi bat egingo dute eguaztenean, hilak 14, Ferixalekuan.
Gaur amaitzen da izenematerako epea.
Birgaitze lanak izango dituzte hizpide eta horretarako gertuko adibide bi erabiliko dituzte: Bergarako parrokia eta herri
bereko Irizar jauregia. Hizlaria izango da Aitor Zabala, Zetabi
arkitektura bulegoko arduraduna. Ferixalekuko seigarren solairuan izango da hitzaldia, 12:30ean.

BERGARA
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Erakusketa
udaletxean:
'Nekazaritza
familiarra'
e.m. | bergara

Dagoeneko ohiko hitzordu bilakatu da abendu erdialdean Gure Ametsak antolatutako feria. | goiena

Napar Feria hurrengo zapatuan, Gabonen
atarian, ospatuko dute San Antonion
Elkarteen arteko sukaldaritza lehiaketan marmitakoa prestatu beharko dute
parte hartzaileek; Nafarroako produktuen feria 10:30ean zabalduko dute
edu mendibil | bergara

Gabonen atarian ohiko bilakatu
denez, zapatuan, hilaren 17an,
Napar Feria ospatuko dute San
Antonion. Gure Ametsak elkarteak
antolatuta, berriro ere Nafarroako produktuak izango dira feriaren ardatza. Horrekin batera,
egitarau zabala prestatu dute.
Feria 10:30ean zabalduko dute
eta han izango da aurten ere,
giroa alaitzen, Angel Ezkurra
ezaguna, DJ Angie. Jarraian, diskoen ostean, txistularien txanda:
kalejira egingo dute, 11:00etan.

Elkarteen arteko IV. sukaldaritza lehiaketa ere ordu horretan hasiko da; marmitakoa prestatu beharko dute sukaldariek.
Antolatzaileek jarriko dituzte
osagai nagusiak: patatak, atuna
eta olioa. Eta banatuko dituzten
sariak honako hauek izango dira:
txapela eta Naparbideak produktu sorta bat irabazleendako; Nafarroako produktuak bigarren
sailkatzen direnendako; eta, azkenik hirugarren saria ere produktu sorta bat bat izango da. Aurreko urteotan gertatu bezala, aur-

Ikasleak, kimikarekin jolasean
Kimikaren Nazioarteko urtea da amaitzera doana eta Molekulen artean
erakusketa izan da zabalik udaletxean. Eskola orduetan herriko ikasleak
joan dira osoko bilkuren aretora: esaterako, Mariaren Lagundiko DBHko
3. mailako ikasleek esperimentuak egin dituzte jendea kimikaren
errealitatera hurbiltzeko: estaltze enterikoa, azidotasunaren neurketa
edota kromatografiari buruzko esperimentuak egin dituzte.

pegi ezagunek osatuko dute
epaimahaia.

Umeendako jolasak
11:30eko mezaren ostean, eguerdiko 12:00etatik 14:00etara neska
-mutikoendako poniak, zezentxoak
eta jolasak izango dira. Ohikoa
den bezala, Gure Ametsa kanpoaldean edariak eta pintxoak
hartzeko aukera izango da, Alai
Taldeak alaituko du eguerdi partea eta bazkariaren aurretik
Gabonetako postalen lehiaketako
sariak banatuko dituzte.

Mus
kanporaketa
zapatuan
Artatsen

Nekazaritza familiarraren
nazioarteko urtearen kanpainaren barruan, Foro Rural
Mundial delakoak eta Mundukide eta Fisc gobernuz
kanpoko erakundeen eskutik,
Nekazaritza familiarra erakusketa zabalduko dute gaur,
astelehena, udaletxeko osoko
bilkuren aretoan.
Erakusketa panelen bitartez osatuta dago eta modu
didaktiko eta dibulgatzaile
batean elikadura ziurra eta
subiranoaren, elikadura eskubidearen, emakumeen egoeraren eta nekazaritza familiarraren garapenerako estrategiak planteatzen dira.
Erakusketan, Guardiako adierazpenak ere jarriko dira eta
adierazpenei atxikimendua
emateko aukera izango dute
gerturatzen direnek.

Egubakoitzera arte
Erakusketa datorren abenduaren 16ra arte izango da
zabalik, ondoko ordutegian:
astelehenetik egubakoitzera
18:00etatik 20:30era bitartean
eta zapatu eta domeketan
12:00etatik 14:00etara goizez
eta 18:00etatik 20:30era arratsaldez.
Kimikaren nazioarteko
urtea ere bada aurten, eta
atzo bertan Molekulen artean
erakusketa itxi zuten udaletxean. Arduradunen arabera,
herritar ugari igaro da erakusketatik.
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'Martxan' dokumentala
eguaztenean
Zabalotegin
Zineklubeko programazioaren
barruan, eguaztenean, hilaren
14an, Martxan dokumentala
eskainiko dute Zabalotegiko
aretoan, 20:30ean. Mugarik
Gabe Elkarteak eginiko lana
da, 35 minutuko iraupena duena. Horrekin batera, Barbaro
Joel Ortiz zuzendariaren 20
años animaziozko film laburra
eskainiko dute eguaztenean.
Hainbat sari jaso ditu 20 años
film laburrak.
Emanaldiaren ondoren,
Nora Silva militante feministarekin solasaldia izango da.
Ohikoa denez, emanaldirako
sarrerak 2 eurotan eskuratu
ahal izango dira Zabalotegin
bertan.

Amodiozko gutunak:
lanak urtarrilaren
7rako bidali behar dira
Jardun euskara elkarteak
antolatutako amodiozko gutunen lehiaketa 20. ekitaldira
iritsiko da aurten. Lanak jasotzeko epea Gabonen ostera
arte, urtarrilaren 7ra arte
izango da zabalik eta lau sari
banatuko dituzte: irabazleak
500 euro jasoko ditu; bigarren
saria 250 euro izango da; bergarar onenarendako, 150 euro;
eta, azkenik, 26 urtetik azpiko
onenak ere 150 euro eskuratuko ditu. Irakurle gazteek
erabakiko dute azken sari
hori.
Lehiaketaren inguruko
argibide gehiago 943 76 36 61
telefono zenbakian edo Interneten dago: www. goiena.net/
blogak/jardun.

Euskal Herriko IV. mus txapelketa jokatuko da Arbizun, Nafarroan, datorren
martxoaren 17an. Aurretik, otsailaren 24an, 25ean eta 26an, zazpi
herrialdeetako finalak jokatuko dira. Eta zapatuan, abenduaren 17an, herri
eta auzoetako finalak izango dira: horietako bat, Bergarakoa, Artatse
elkartean jokatuko da, 16:00etan hasita. Izen-ematea (20 euro bikoteko)
zapatuan bertan egin ahal izango da. Batutakoaren %50 eramango du
bikote txapeldunak zapatuan; horrez gain, beste hiru bikote onenendako
sariak izango dira. Goiko irudian, iazko Bergarako txapeldunak, Artatsen
ateratako argazkian.
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lehiaketako
partaideak
Amalur belar-denda
Aranburu margoak
Aranburu bitxitegia
Arantza mertzeria
Arkauz optika
Baio arropa-denda
Barue dekorazioa
Bellotza loradenda
Beloki iturgintza
Elorza burdindegia
Hirukar liburu-denda
Iñurritegi iturgintza
Foru plazan dagoen Letamendi jantzi-dendak irabazi zuen iazko lehiaketa. |

Itziar optika
jesus mari ugarte

Juanitosa bazarra

37 merkatarik
4.500
apaindu dituzte
euren erakuslehioak

Kimu lorandenda

Epaimahaiak hilaren 30ean jakinaraziko du epaia;
herritarrek euren gustukoena aukeratuko dute

Sesiñena ile-apaindegia

datua

Mireia bikuña | oñati

Oñatiko Udalak, Txanda elkartearen laguntzarekin antolatu
duen IV. erakusleiho lehiaketara
37 merkatari aurkeztu dira, iaz
baino hiru gehiago (ikus ondoko
taula). Gehienek dagoeneko apaindu dituzte, eta orain epaimahaiaren erabakiaren zain egon behar
dute hilaren 30era arte. Izan ere,
egun horretan banatuko dituzte
sariak udaletxeko osoko bilkuren
aretoan. Udalak, guztira, 4.500

euro banatuko ditu saritan: lehen
sariari 1.500 euro; bigarrenari
1.000; hirugarrenari 500; laugarrenari 300; bosgarrenari 200;
aldiro, gaikako apainketak egiten
dituen merkatari onenari 500
euro; eta herritarrek aukeratzen
dutenari beste 500 euro.

Gustukoena herritarrendako
Epaimahaia Gipuzkoako Merkatal Ganbara eta dekorazio arloko
adituek osatuko dute; eta sei arlo

Martuteneko presoendako
materiala batzen dihardute

Espetxe Pastoraltzako kideak Garoa aretoan. |

goiena

hartuko dituzte kontuan: diseinua,
irudimena, orijinaltasuna, argiztapena, gaia, eta berrikuntza.
Bestalde, herritarrek euren
gustukoena bozkatuko dute. Botoa
emateko Kontzejupetik aldizkarian
agertutako boto-txartela bete eta
hilaren 28a baino lehen entregatu beharko dute udal bulegoetan,
turismo bulegoan edo Sozioekonomia Sailean (Bidebarrieta 12).
Gainera, botoa ematen duten
herritarren artean Gabonetako

m.b. | oñati

Oñatiko Espetxe Pastoraltzak
Martuteneko kartzelan dauden
presoendako materiala batuko
du asteon. Gaurtik egubakoitzera
arte hainbat lekutan jasoko dute:
Garoa aretoan 18:00etatik 20:00etara arte –Espetxe Pastoraltzako
kideak egongo dira–, eta Hirukar,
Sillero eta Irizar dendatan, zabalik dauden orduetan.
Eskatzen duten materiala da:
gizon zein emakumeendako barruko arropa berriak, galtzerdiak,
pinik gabeko telefono txartelak,
tabako gorria eta metxeroak,
hortzetako pasta eta eskuilak,
gutun-azalak, eta seiluak, bainatzeko xaboiak, desodorante-barrak,
azazkalak moztekoak, pilak, turroi
biguna eta bainatzeko txankletak
(41-44 neurrikoak).

Kukumiku arropa-denda
Kuttun lentzeria
Laket

euro

Laket-2

Horiek banatuko ditu
Udalak erakusleiho onenen
artean.

Lantzen
Letamendi arropa-denda
Mª Jose ile-apaindegia
Maibi dekorazioa

produktuez osatutako saski eder
bat zozketatuko dute.
Herritarrek eta epaimahaiak
erakusleiho bera aukeratu dezakete lehen sarirako.

Marku arropa-denda

Iaz, Letamendi onena

Sustrai fruta-denda

Iaz 34 merkatarik parte hartu
zuten lehiaketan, eta sei sari
eman zituzten (aurtengo berberak).
Sari nagusia Letamendi arropa
-dendak irabazi zuen; bigarren
saria Marku arropa-dendak; hirugarrena Urrutia gizonak dendarendako izan zen; laugarrena
Maibi dekorazioarendako; eta
bosgarrena Juanitosa bazarrararendako. Bestalde, Txokolaterixak
izaten dituen gaikako erakusleihoak saritu zituzten sari bereziarekin. Azkenik, herritarrendako Juanitosaren erakuslehio
izan den iazko ederrena.

Osi kirolak
Plazaola argazkiak

Sustrai fruta-denda
Thalasso-Eder
Txantxiku elektrizitatea
Txokolateixia
Urrutia emakumeak
Urrutia gizonak
Urtaza lentzeria
Urtxin loradenda
Urzai informatika

Urtarrilaren 7ko
manifestazioa
"berotzeko" batzarrak

Saio didaktikoa
Revolta Permament
rap taldearekin

Urtarrilaren 7an Euskal presoak etxera ekar dezaten
eskatzeko manifestazio "kolosala" egingo dute Bilbon.
Deialdi hori "berotzen" hasteko batzarrak egingo dituzte
Oñatin: astelehenetan, 19:00etan, kultura etxean.
"Manifestazio nazionala
oso garrantzitsua da Euskal
preso politikoak etxeratzen
hasteko, amnistia gauzatzen
hasteko. Etorri batzarretara
eta bota zure proposamenak.
Zuk eman dezakezuna, oso
garrantzitsua da!", esan dute
antolatzaileek. Batzarrak irekiak dira.

Revolta Permanent rap eta
hip-hop taldeak saio didaktikoa egingo du egubakoitzean,
hilaren 16an, gaztelekuan,
19:00etan.
Iker Aginagak eta Iker
Villak osatzen dute taldea eta
Barakaldokoak dira. Rap eta
hip-hop estiloen nondik-norakoak azalduko dituzte. Euren
musikaren oinarriak zeintzuk
diren, eta kantuak nola sortzen
dituzten erakutsiko dute.
Euskara eta gaztelera erabiltzen dute kantuak egiteko,
eta Kantuka eta Garrasi egin
abestiekin, zur eta lur utzi
dituzte entzuleak.

ARETXABALETA, ESKORIATZA
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Aretxabaleta

Eskoriatza

25. urteurrena ospatuko du
Loramendi elkarteak zapatuan

Gabonetako sukaldaritza
ikastaroa du Amuskak astean

Taberna Berrin afalduko dute eta izena emateko epea zabalik dago
Mirari Altube | aretxabaleta

Loramendi elkarteak 25 urte beteko ditu zapatuan. 25 urte bada
zerbait, eta urteurren hori behar
bezala ospatzeko asmoa dute
elkarteko kideek. Horretarako
hainbat ekitaldi antolatu dituzte.
Ospakizun apala izango da,
baina era berean hunkigarria,
elkartearen bueltan dabiltzanek
eta ibili direnek girotu eta berotutakoa: bertso eskolako kideak;
San Migeletan taloak egiten dituztenak; Beinke-Loramendi dantza
dakitenak… Eta guztiak elkartuko dituen argazki erraldoia aterako dute zapatuan.
Eta zapatua baino lehen, egubakoitzean, hain zuzen, Anari
bakarlariaren kontzertua izango
dela iragarri dute.

Dantza entsegu orokorrak
Aspalditxoan egin ez den Beinke-Loramendi dantza izango da
zapatuko ekitaldirik garrantzitsuenetako bat. Dantza hori
ondo ikasteko entseguak egiten
dabiltza azken hilabeteotan.
Eta astean, entsegu orokorrak
egingo dituzte Iturrigorri pilotalekuan: bata, eguaztenean,
hilak 14, (20:00) eta bestea, egu-

M.a. | Eskoriatza

Amuska elkarteak Gabonetako
sukaldaritza ikastaroa antolatu
du. Bihar hasi eta eguenera arte
(18:00-20:00), erretiratuen etxeko
sukaldean elkartuko dira ikasleak. Eta Gabonetako jakiak
izango dira, aurten ere, ikastaroaren muina.

Turroiak zelan egin

Euskararen Eguna girotzen Loramendi elkarteko lagunak. |
bakoitzean, hilak 16, (19:00).
Orain arteko entseguetan ibili
ez arren dantza badakitenak
ere anima daitezela eskatu dute
antolatzaileek, jende asko elkartu dadin zapatuan.

Afarirako izen-ematea zabalik
Urteurren ospakizuna Taberna
Berri jatetxean egingo duten afariarekin (30 euroko menua) bukatuko dute Loramendiko lagunek.
Bertara joan gura dutenek Taberna Berrin edo Loramendin (16:00
-20:00) eman beharko dute izena
eta 30 euro ordaindu.

"Baduzu astean ordubete
euskaraz jarduteko?"
Barriketan egitasmoa jarriko du abian Loramendik

m.a.

egitaraua
Abenduak 16
22:30 Anariren kontzertua,
udaletxe zaharrean.
Abenduak 17
11:30 Umeendako ekintzak,
plazan.
13:00 Bertso poteoa.
18:30 Ekitaldi nagusia: bertso
eskolak; Beinke-Loramendi
dantza; trikitilariak; txistulariak;
perkusioa; eta argazki erraldoia.
21:00 Afaria, Taberna Berri
jatetxean.

Maria Jesus de Miguel izango
dute gidari eskoriatzarrek, eta
ikasteko gogoz daudela onartu
dute. "Hiru urte baino gehiago
daramatzagu ikastaroa antolatzen eta arrakasta handia du",
diote Amuska elkarteko kideek.
Gainera, ikastaroa beti motz
geratzen dela onartu dute:
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"Hamar edo hamabi lagun elkartzen gara, sukaldariak ez du
gura izaten sukaldea jendez
gainezka egotea-eta".
Bihar hasita Gabonetako
jakiak prestatzen ikasiko dute
bertaratutakoek. "Gehienbat
Gabon garaian jatekoak landuko ditugu; baita postreak ere".
Hala bada, turroiak zela egiten
diren ikasteko aukera ere egongo dela diote Amuskakoek.
Ikastaroaren arrakasta ikusita urtean zehar besteren bat
egitea ez du baztertzen elkarteak.
"Iaz sukaldaritza begetarianoa
ere landu genuen, eta horrek
ere arrakasta eduki zuen. Hori
ikusita, baliteke urte berrian
beste zer edo zer egitea".

Film labur bi emango dituzte gaur
'Mugarik gabe' zinemaldiaren barruan
M.a. | Eskoriatza

Mugarik gabe indarkeria matxisten aurka zinemaldi sozialaren
bigarren edizioa abian da eta
gaur, astelehena, film labur bi
emango dituzte eta gero eztabaida saioa egin, Ibarraundi
museoan (18:30).
Propiedad privada emango
dute lehenengo; Angeles Muñiz

Cachon zuzendariaren 15 minutuko lana, hain zuzen. Tratu
txar psikologikoa eta sexu gehiegikeria ditu ardatz filmak.
Bigarrena Carlos Cresporen
Hechos son amores da, 18 minutuko filma. Haren helburua da
tratu txarrei era positiboan
aurre egitea. Ondoren, eztabaida saioa izango da.

Gaztainak
Aretxarteren
eskutik
m.a. | aretxabaleta

m.a. | aretxabaleta

Barriketan egitasmoa egunotan
jarriko dute abian. Aurten arte
Udal Euskaltegiaren ardurapean
egon da, eta hemendik aurrera
Loramendi elkarteak koordinatuko du, "betiere, euskaltegiarekin
eta bertako ekintzekin harreman
estuan segitzeko asmoarekin".
Hala, bada, euskaraz egiteko
ohiturarik ez duten horiek eta
euskaraz bizi direnak elkartu
gura dituzte taldetxoetan, eta
astean ordubete euskaraz jardun:
"Mendi buelta eginez, pintxo

poteoan, kafe baten bueltan, jolas
-parkeetan… Hain zuzen, euskaraz berba egiteko aukerarik edo
ohiturarik ez dutenekin berriketan egiteko erabili", diote antolatzaileek.
Adin eta profil guztietako
herritarrentzat dago zabalik eta
interesa duen edonor hartuko
dute Loramendin. Hona argibideak
eskatzeko bideak: udaletxe zaharreko bulegoan (16:00-20:00); telefonoz –943 77 09 70 edo 685 75 67
29–; eta posta elektronikoz –loramendielkartea@gmail.com.

Aretxarte merkatarien elkartearen eskutik gaztaina-erreak
izango ditugu aurten ere. Gaztaina saltzailea etorriko da
Mitarte kalera, hiru eguenetan: 15, 22 eta 29. Eta egun
horietan Aretxarteko komertzioetan erosketak egiten
dituztenek poltsa bat gaztaina
jasoko dute opari.
Gainera, 1.000 euroko
balioa duen Gabonetako otzararen txartelak banatzen
dabiltza egunotan, eta hilaren
29an zozketatuko dute hori.

Aretxabaleta

irati goitia

Giza Eskubideak aldarrikatuz
Zapatuan, Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna zela-eta, ekitaldia
egin zuten Aretxabaletan. Iturrizar plazan dagoen eskulturaren
bueltan elkartu ziren udalbatzako zenbait kide eta herritar. Beñat
Zamalloak bi bertso abestu zituen lehenik eta Lore Martinezek Bilduk,
Aralarrek, EAJk eta PSEk adostutako testua irakurri zuen ondoren.
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elgeta

Erretiratuek Gabonetako
bingoa, kontzertua eta
luntxa egingo dituzte
Antzerkia ere izango dugu aste honetan, eta
pilota zein boleta txapelketak ere ez dira faltako

Espainiako gerrak Aramaion izan zuen eragina erakusten duten argazkiak erakutsiko dira. | goiena
aramaio

Espainiako gerraren eragina Aramaion:
erakusketa xumea, datu bilketa helburu

larraitz zeberio | elgeta

Bestelakoak

Agenda, Elgetan, karga-karga
eginda dator aste honetan. Erretiratuek hitzordu bat baino
gehiago dute Gabonetako ataria
den honetan. Gaur, astelehenean,
bingoa egingo dute; 17:00etan
elkartuko dira Ozkarbi elkartean.
Eguaztenean, berriz, Bergarako Alai taldearen emanaldia
izango dute. Dozena bat lagunek
osatzen dute abesbatza eta atsedenean musikari gazteak entzuteko aukera ere egongo da.
Kontzertua 18:00etan da Espaloian. Aste honetako ekitaldiekin amaitzeko, erretiratuek
Gabonetako luntxa egingo dute
barikuan, hilak 16, Ozkarbi
elkartean 18:00etan hasita.

Herriko umeak hasita daude
Gabonetako pilota txapelketa
jokatzen. Barikuan, hilak 16,
bigarren jardunaldia jokatuko
dute 18:30ean hasita. Beteranoak
ere serio dabiltza; egun berean,
20:00etan, txapelketako lau finalerdiak jokatuko dituzte. Ez
dira kirol hitzordu bakarrak,
izan ere herri mailako bolo
txapelketa ere martxan da.
Zapatuan, 23:00etan hasita, bigarren eta azken jardunaldia
jokatuko dute bolatokian.
Barikuan, bestalde, Baginaren bakarrizketak antzezlana
egongo da ikusgai Espaloian,
22:30ean. Eta domekan, 10:00etan, bisita gidatua egongo da
lubakietara.

Aramaioko Ondarea Berreskuratzeko Taldeak antolatu du, Intxorta 1937
kultura elkartearen laguntzaz; egubakoitzean irekiko da (19:30, domekara arte)
jokin bereziartua | aramaio

Datu bilketarako lantaldea

Aramaioko Ondarea Berreskuratzeko Taldearen (AOBT) ekimenez,
36ko gerrak Aramaion izan zituen
ondorioak ezagutzera emateko erakusketa egongo da egubakoitzetik
domekara arte. Sastiñan irekiko
dute eta Intxorta 1937 kultura elkarteak utzitako Aramaioko argazkiak
eta bestelako materiala erakutsiko
dituzte.
Erakusketa irekitzeko aurkezpen ekitaldi txiki bat egingo
dute egubakoitzean, 19:30ean:
Manex Agirre eta Jokin Labayen
bertsolariek agur bertso bat abestuko dute eta gero Eneko Barberena literaturagile arrasatearrak
testu bat irakurriko du. Amaitzeko, Espainiako gerraren gainean Joseba Tapia musikari
ospetsuak idatzitako bertso batzuk
abestuko dituzte Labayenek eta
Agirrek.

Antolatzaileen helburua da Espainiako Gerrak Aramaion izan
zuen eragina aztertzeko herritarrez osatutako lantalde bat osatzea;

Murugaingo indusketetan aritu
ziren herritarrak, adibidez. Aramaioko kasuen gaineko datu
gehiago bildu gura dute, herritarren laguntzarekin.

Elgetako erretiratuak azaroan egindako gaztaina-erre janean. | julio calleja

Leintz gatzaga

Datorren urteko zerga
eta tasa guztiak ikusgai
Udalaren webgunean daude jarrita, datorren
urtean ordaindu beharrekoak jakiteko
Aramaioko kasuen gaineko datuak biltzea da antolatzaileen helburua. |

goiena

antzuola

Spinningeko eta pilatesko bi saio berezi
egingo dituzte abenduan herriko gimnasioan
Ordu eta erdiko saioak izango dira, gimnasioko erabiltzaileendako
usoa agirre | antzuola

Datozen asteetarako bi saio berezi antolatu dituzte herriko udal
gimnasioan: Pilates Master Class
eta Spinning Master Class. Ordu
eta erdiko saioak izango dira
biak eta gimnasioko ekintzetan
izena emanda dagoen edozein
joan ahal izango da; ez dago spinningean edo pilatesean izena
emanda egon beharrik; nahikoa

izango da gimnasioko bazkide
izan edo beste ekintzaren baten
izena emanda egotea.
Lehenengoa aste honetan
izango da: abenduaren 16an, egubakoitza, pilatesko saio berezia
egingo da, 17:30ean, gimnasioan
bertan. Abenduaren 23an, egubakoitza, berriz, egingo da spinningeko saio berezia, 18:00etan
hasita.

Karta-joko txapelketa
Bestalde, erretiratuen elkartean
karta-joko txapelketa egingo dute,
urtero moduan. Bihar hasi eta
abenduaren 16ra bitartean jokatuko dira partidak: abenduaren
13an, puntuan; 14an, briskan;
15ean, tutean; eta 16an, musean.
Abenduaren 19rako bukatu beharko dituzte modalitate bakoitzeko
partiduak.

Mirari altube | Leintz Gatzaga

Datorren urtean aplikatuko dituzten udal tasa eta zerga guztiak
ikusgai daude Udalaren webgunean –www.leintzgatzaga.com–.
Urrian onartu zituen udalbatzak
eta 2012tik aurrera izango dira
indarrean.
Lau ataletan banatu dituzte
tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalak. Ibilgailuetan,
ibilgailu bakoitzak ordaindu
beharrekoa dago zehaztuta, tartean traktoreen, kamioien eta
motorren tasak, bakoitzaren
zaldi potentziak kontuan hartuta.
Eraikuntza, instalakuntza
eta obren gaineko zergari %5eko
karga-tasa aplikatuko diote, baina kasu batzuek murrizketak
izango dituzte: babes ofizialeko
etxebizitzen eraikuntza eta obretarako lizentziek, esaterako. Arau

horiek guztiak zehaztuta daude
webgunean.
Bestalde, zerbitzu publikoak
eskaini eta jarduera administratiboak egiteagatik kobratuko
dituzten tasen artean daude ehorzte zerbitzua, 72,40 euro; pilotalekua argiarekin erabiltzeagatik
ordaindu beharrekoa, 3 euro
ordua; eta gatz museoko bisita
gidatuen tasa, 3 euro (banakakoa)
eta 2,50 euro (taldea).
Eta laugarren atalean, Udalaren jabetzako eraikin eta lurrak
erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak daude; tartean,
komertzio eta ostalaritza zerbitzuek zoru publikoa erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasa
–11,85 euro mahai txikiak eta
17,50 euro mahai handiak–; eta
mendian jausitako egurra jasotzeagatiko tasa, 46,60 euro kamioi
bakoitzeko.
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Debagoieneko
gremioak

aroztegiak
Azkarate aroztegia

Bergara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak, tarimak, parket

flotatzaileak, sukaldeak
• K-21
Telleria 19 B02-B03
T: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
www.goiena.net/blogak/azkarate

Elektrizitatea
Aitzorrotz Elektronika
Aretxabaleta
• Telebista, audio eta bideoa
Salmenta eta konponketa
• Instalazio elektrikoak
• Atezain automatikoak
• Antena kolektiboak
Otalora 14
T: 943 79 16 10
F: 943 79 16 10

Aranzabal Koop. E.
Arrasate
• Instalazio elektrikoak
• Antena kolektiboak
Zerkaosteta 15
T: 943 79 68 21 / 670 57 53 83
F: 943 79 68 21

Eraikuntzak
Arrasate Eraikuntzak SL
Arrasate
Meatzerreka auzoa
T: 943 77 12 26 / 659 67 17 59
e.arrasate@euskalnet.net

Frixi Eraikuntzak
Eskoriatza
• Hormigoizko estrukturak eta urbanizazioak
• Kontratak
• Enpresen mantentze-lanak
Intxartxueta 5
T: 943 71 55 15 / 629 51 39 22
F: 943 71 55 15

Iturgintza
Egia iturgintza
Arrasate
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
T: 943 77 01 85

Oyanguren Iturgintza
Eskoriatza
• Iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
Aranburuzabala 15
T: 943 71 47 14 / 606 00 73 69
f.oyanguren@ctv.es

leihoak
argi-plastik
Arrasate
Zigarrola kalea 1, 8 pab
Tel.: 943 77 11 30
http://merkatua.net/argiplastik

ion leihoak
Arrasate
Debagoiena Industrialdea 11.Pab
Tel.: 943 79 11 35
F: 943 773 120
http://www.ventaion.com

Lorezaintza
Makai Koop. Elkartea
Aretxabaleta
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
F: 943 79 78 45

Margoak
Urko Mantenimiento SL
Aretxabaleta
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea
Basabe industrialdea B-3
T: 943 77 19 88
F: 943 79 59 97

Apain Margo eta Apainketa
Arrasate
• Pintura orokorrean
• Pareztatzeak
• Errotulazioa
Maitena 3-1.
Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17

Iragarkia jarri nahi baduzu,
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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KIROLA
Ohorezko erregionala

Aloñak egin zituen aukerak, baina
Bergarak sartu zuen gol bakarra
Mahoneroek irabazi zuten Agorrosingo derbia, Baltzategik sartutako golari esker
EMAITZA
bergara

Iker
Olalde
Aloñako
jokalaria

1-0
Aloña

"Bolada ona bukatu zaigu, baina
taldeak egin duen lana ikaragarria
izan da. Berdinketa lortzen
ahalegindu gara, baina ez dugu
lortu. Lanean jarraitu behar dugu".

FITXA TEKNIKOA
Bergara: Iñaki, Urrutia, Elorriaga,
Andoni, Iker, Crespo, Pedro (Ayub, 57.
min.), Oregi (Arruti, 78.min), Matxo
(Retes, 88. min.), Jokin (Ugarte, 65.
min.), eta Ugalde (Beitia, 63. min).
Aloña Mendi: Aginagalde, Gaizka,
Agirre, Olalde, Mendoza, Zubia, Mikel,
Josu (Endika, 73. min.), Roberto
(Lizarra, 88. min.), Unai (Aritz, 52.
min.), eta Ugarte.
Epailea: Ibañez epaileak zuzendu
zuen partidua. Marrazainak: Bazkez
eta Etxeberria.

Iñaki
mardaras
Bergarako
atezaina

Ander Mendoza (Aloña) eta Aitor Oregi (Bergara) lehian, Agorrosingo derbian. |

mireia bikuña | bergara

Batak eta besteak egindako merituak kontutan hartuta, berdinketa litzateke Agorrosinen Bergararen eta Aloñaren arteko
derbiko emaitza justuena. Futbolean golek ematen dituzte puntuak, eta oñatiarrek lehiako gol
aukera garbienak sortu arren,
mahoneroek egin zuten gol bakarra: Baltzategik, 30. minutuan.

Handik aurrera, Aloñak menderatu zuen baloia, jokoa eta zelai
erdia; eta berdintzeko hainbat
aukera izan zituen. Bi oso garbiak,
eta biak Unai Bikuñaren eskutik:
burukada gora bota zuen eta
baselina, kanpora.
Dena den, atsedenaren aurretik eta ondoren Bergarak lehia
erabakita uzteko aukerak izan
zituen. 42. minutuan Pedrok ez

zuen asmatu atezainaren aurrean,
eta 47.ean Ugaldek kanpora bidali zuen baloia.

Zazpi gol aukera
Bergarak ez zuen bigarrena egiten asmatu, eta handik aurrera
Aloñak agindu zuen Agorrosinen.
Asier Ugarteren eta Gaizka Zelaiaren abiadura aprobetxatuz, gol
aukera asko sortu zituzten: 52.

ohorezko erregionala

minutuan Bikuñak izan zuen;
58.ean, 59.ean eta 68.ean Ugartek
(azken horretan Realeko Iñigo
Martinezen antzera, zelai erditik
atezaina gainditu gura izan zuen);
81.ean Zelaiak; 84.ean, Idigorasek;
eta luzapenean, Zelaiak berriro.
Iñaki Mardaras atezainak lan
estra izan zuen behin eta berriz
Aloñaren erasoak gelditzen. Neka
Galanen taldeak lerroak asko atze-

ratu zituen, eta ez zen zelai erdian
baloia mozteko gai izan.
Bergararrak bukaera eskatzen
zeudenean, azken jokaldia egin
zuen Aloñak, eskuinetik. Zelaia
area barruan sartu zen, eta lurrera erori zen. Jokalariek eta zaleek
penalti eskatu zuten. Ibañez epaileak ez zuen ezer adierazi. "Niretako penalti garbia izan da", esan
zigun Bergarako atezainak.

emakumeak 2. maila

Ez golik, ezta jokorik ere
Mojategiko partiduan

m.b. | arrasate

Mondrak eta Real Unionek husna berdindu zuten
zapatuan jokatutako norgehiagokan

Andoni Aizpurua erasoan, Real Unionen defentsari aurre egin nahian. |

josetxo arantzabal

"Aloñaren erasoa izugarria izan da.
Bagenekien talde gogorra zela, eta
asko kosta zaigu lehia irabaztea.
Guretzat oso inportanteak dira
puntuak, lasai ibiltzeko".

j.a.

Astetik astera, asko zailtzen doa
Mondraren egoera sailkapenean.
Iban Rodriguezen taldeak ez du
asmatzen etxeko partiduetan, eta
zuloan segitzen du. Zapatuan, ez
zuten golik egin Real Unionen
kontra. Ez golik, ezta jokorik ere.
"Txarra, eskasa, izan da partidua.
Ez dugu golik sartu, eta horrela
ezin da irabazi", esan zigun partiduaren bukaeran arrasatearren
entrenatzaileak.
Bigarren zatiaren erdialdean
jokalari bat gehiagorekin geratu
zen Mondra, baina hori ere, ez
zuten aprobetxatu. Bina gol aukera izan zituzten bi taldeek, baina
atearen aurrean ez ziren fin ibili. Lehia bukatu aurretik, Mondrako jokalari bat egotzi zuen
epaileak. Ordurako arrasatearrei
zituzten indar apurrak bukatu
egin zitzaizkien.

Lehia menderatu arren,
puntu barik Mondrako neskak
m.b. | arrasate

Partidua, batez ere bigarren
zatia, goitik-behera menderatu
arren, esku hutsik itzuli ziren
Mondrako neskak Iruñetik:
San Juan taldearen kontra (2-1)
galdu zuten. Joko aldetik lehen
zatia oso bizia izan zen. Mondrak
lau bat aukera izan zituen, baina ez zuen asmatu azken metrotan. Iruñearrak 2-0 aurreratu
ziren lehen zatian –bigarrena,
arrasatearrek egindako hutsa
aprobetxatuz egin zuten–. Era
berean, Mondrak gola egin zuen
atsedenaren aurretik, Usabiagaren erremateari esker.

Hori horrela, bigarren zatiari begira, zelai erdian jokalari
gehiago ipini zituen arrasatearren entrenatzaileak. Helburua
berdinketa lortzea zen. Baina,
areara baloia kontrolatuta heldu arren, azken metroetan, azken
errematean, huts egin zuten,
eta puntu barik itzuli ziren.

Arizmendik puntu bat
Bestalde, Arizmendiko neskek
puntu bat irabazi zuten Zumaiakoren zelaian (2-2), eta indartsu
segitzen dute saikapeneko bigarren tokian 26 punturekin (liderrak baino lau gutxiago).

futbola | kirola 19

gOIENA | 2011-12-12 | astelehena

David Canas hegaletik baloia oinetan, Beti Gazteko jokalaria gainean duela. |

erregional preferentea

lehen erregionala

Aretxabaletak eta
Antzuolak galdu egin
zuten etxean

Mondrak liderraren
kontra irabazi egin
zuen Mojategin

Aretxabaletak eta Antzuolak
etxean jokatu dute aste bukaeran, eta biek ala biek, galdu
egin dute, Lagun Onak eta
Ordiziaren kontra, hurrenez
hurren. Aretxabaletak eguenean jokatu zuen Ibarran, eta
1-2 galdu zuen sailkapeneko
bigarrenaren kontra. Antzuolak aldiz ezin izan zuen Ordiziaren kontra (0-1).

Liderrak jokatu zuen zapatuan
Mojategin. Jokatu, eta galdu
egin zuen Mutrikuarrak taldeak Mondraren kontra (1-0).
Hori horrela, arrasatearrak
hirugarren lekuan ipini dira
sailkapenean, eta Mutrikuk
lehen lekua galdu du. Bestalde, Aretxabaleta C taldeak
denboraldiko bigarren garaipena lortu zuen Eibarren.

josetxo arantzabal

ohorezko erregionala

Intentsitate gutxirekin
jokatu, eta galdu UDAk
Aretxabaletarrak jokalari bat gutxiagorekin geratu
ziren bigarren zatiaren 15. minutuan
mireia bikuña | aretxabaleta

"Intentsitate barik jokatu dugu,
eta gure moduko maila baten
partiduak irabazteko, intentsitatea ezinbesteko da. Partidu txarra
jokatu dugu, eta kontrarioa zoriondu beharra daukagu egin duen
lanarengatik". Berba horiekin
laburtu zigun UDAko entrenatzaile Juanan Cruzek Ibarran
gertatutakoa. Aretxabaletak 1-2

galdu zuen Beti Gazteren kontra.
Orain lesakarrak aurretik jarri
dira sailkapenean.

Penalti eta bat gutxiagorekin
Intentsitate gutxirekin jokatzearen ondorioz, uste baino azkarrago aurreratu zen Beti Gazte.
20. minutuan egin zuen lehen
gola. Etxekoak ez ziren kikildu,
eta 30.ean berdindu egin zuten.

Estrategia jokaldi batean Gillenek
erdiratu, eta Oxelek banakoa egin
zuen buruz.
Bigarrenaren hasieran, UDA
zelaian hobeto kokatu zen, eta
orduan etorri zen kolpe gogorrena: epaileak penalti adierazi zuen
eta etxeko jokalari bat egotzi
zuen. 1-2 aurreratu ostean, Beti
Gaztek ondo defendatu zuen abantaila. UDA nahi eta ezin ibili zen.
Baloi luzeekin aurrelariak topatu guran ibili ziren, baina lesakarrak ondo ibili ziren defentsan.
Atzoko hutsaren ondoren,
jokalariak moralki errekuperatzen, lana izango du Cruzek.
"Urolari irabazita, gaurko penak
ahaztuko ditugu", esan zigun.

ohorezko gazteak

josetxo arantzabal

Azken ordu erdian, 1-3tik 5-3ra
Asko sufritu zuten Bergarako gazteek Mondraren kontrako derbia
irabazteko. Mahoneroak oso erlaxatuta irten ziren, eta arrasatearrak
1-3 aurreratu ziren. Azken ordu erdian eman zion buelta partiduari
Manu Diazen taldeak. "Ligako lehen zati txarrena jokatu dugu.
Mondrak meritu handiko partidua egin du", esan zigun Manu Diazek.

ALMACENES ARRASATE

Fagor, Aspes, EDESA eta MERKATUKO MARKARIK ONENAK.
Etxetresnetan sekulako eskaintzak!
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

1000 b/min
6 Kg

A+

Sailkapen energetikoa

sunny 610 Garbigailua

1200 b/min
6 Kg

A++

Sailkapen energetikoa

3F-2612 Garbigailua

275 e

8 Kg

1200 b/min
8 Kg

A+++

f-2812 Garbigailua

315 e

A+

Sailkapen energetikoa

Sailkapen energetikoa

2LF-013SX ONTZI-GARBIGAILUA

430 e

395 e

B

Sailkapen energetikoa

1SF-84CE kondentsaziozko lehorgailua

399 e

"BRITA"
OPARI

7

7
1440
x
545
x
600

A

Sailkapen energetikoa

Labe pirolitikoa holly-hp5x
indukzio plaka holly-I3s

625 e
Europar Batasunaren arautegiak ezartzen
duen bataz besteko energia kontsumoaren
araberako energia aurreztea.

A+

1850
x
600
x
600

Sailkapen energetikoa

sta 1410 B/N Labea
eta bitrozeramika

360 e

A+

Sailkapen energetikoa

A+

no frost

Sailkapen energetikoa

2000
x
600
x
600

A+

no frost

Sailkapen energetikoa

zen-f211 hozkailua

ffJ-6725 HOZKAILUA

FFK-6835X HOZKAILUA

310 e

575 e

675 e

Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3an.

Kataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34 Faxa: 943 77 13 13

Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00 Zapatu goizetan zabalik
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bigarren senior maila

Lehen zatian eginiko akatsen ondorioz, ezin izan
zion arerio indartsuari irabazi Aloña Mendik
Azpeitiko Errotaundi taldea izan zuen aurrean zapatu arratsaldean Aloña Mendik, Zubikoan
Bigarren zatian lan ugari egin zuten oñatiarrek partiduari buelta emateko, baina ezin izan zuten
EMAITZA
Aloña Mendi

54-60
Errotaundi

irati goitia | oñati

Zapatu arratsaldean Azpeitiko
Errotaundi hartu zuen Aloñak
Zubikoan. Sailkapenean aurrealdean
doan arerioa da eta oñatiarrek
gogor lan egin behar izan zuten.

Lehen laurdenean gaizki
Aitor Ugarteren mutilek motel hasi
zuten lehia. Baloi dezente galdu
zituzten eta defentsan makal ibili
ziren. Hain zuzen, aurkaria gelditzen egin zituzten hutsetan egon
zen lehen zatiko gakoa. Izan ere,
hor lortu zuen arerioak abantaila.
Azpeitiarrek saskiratze asko egin
zituzten, eta oñatiarrek ez zuten
erasoan baloia jokoan jartzerik
lortzen. Hala ere, kanpoko taldeak
ez zuen alde handirik lortu; lehen
laurdena sei puntuko nagusitasunaz
amaitu zuten (9-15).

Exposito Errotaundiren defentsa gainditu nahian. |
Bigarren laurdenean hobeto
aritu ziren etxekoak. Aurkariaren
erasoari eustea lortu zuten eta
markagailuan aldeak murriztu
zituzten. Hala ere, azpeitiarrak
nahiko fin ibili ziren hirukoetan,
eta horiek min egin zieten etxeko
jokalariei. Kontuan izan behar da
maila honetan ez dagoela hogeita
lau segundoko mugarik, eta den-

josetxo arantzabal

bora luzez ondo defenditu ostean,
hiruko bat sartzeak, nekea eta
samina eragiten zuen oñatiarrengan.
Azkenean, atsedenaldira hirugatik
galtzen joan ziren Ugarteren mutilak (26-29).

Bigarrenerako lan ugari
Aloñako jokalariek arerioaren jokoa
gelditzea lortu zuten bigarren zatian.

Taldean defenditzen hasi ziren eta
horrek emaitzak eman zituen.
Horretaz gain, erasoan pazientziaz
jokatzen hasi ziren: baloia mugituz,
taula azpian ondo arituz eta barruan
asmatzen ez zutenean, kanpoan
saiatuz. Horrenbestez, lehia berdintzea ere lortu zuten etxekoek
(37-37) hirugarren laurdenean. Baina orduan etorri ziren minuturik

korapilatsuenak. Laurdena amaitzeko bi segundo falta zirenean, 37
eta 39 galtzen zihoazen, eta jokaldiak
prestatzeko hutsartea eskatu arren,
ez zuten berdintzerik lortu Ugarteren mutilek (37-39).
Azken laurdenari beraz, indarrez parekatuta ekin zioten bi
taldeek, baina bi minutu pasa
orduko 37 eta 46 aurreratu ziren
berriro kanpotarrak. Oñatiarrak
gaizki hasi ziren, zenbait baloi
galduz. Hala ere, entrenatzaileak
talde beteranoa atera zuen kantxara azken minutuetarako eta
berriro lortu zuten norgehiagokan
sartzea. Uribetxerriak bere bizitasuna jarri zion lehiari eta ondo
gidatu zuen taldea erasoan. Bestalde, amaierarako lau minutu
gelditzen zirenean, Otamendik
taula azpian egin zuen saskiratze
batek berriro indartu zuen taldea.
Hala, bira murriztu zuten aldea,
eta partidua berdintzeko aukera
ere eskura izan zuten oñatiarrek,
baina ezin. Izan ere, bi falta pertsonal izan zituzten alde, baina ez
zuten jaurtiketetan asmatu. Hortxe
joan zitzaien partidua etxekoei.
Azkenean, arerioak bi jaurtiketa
libre saskiratu eta eraso azkarrean
beste bi puntu lortu eta 54 eta 60
amaitu zen norgehiagoka.
Lehen zatian eginiko hutsegiteek
eta defentsan izandako ahuleziak,
bigarren zatian lan ugari egin behar
izatea eskatu zien oñatiarrei. Izan
ere, partiduari buelta emateko lan
handia egin behar izan zuten gorritxoek bigarren zatian. Horrek nekea
ere eragin zien eta azken minutuetan igarri zen.

eba

lehen nazional maila

emakumezkoak

Natra Oñatik lan ona, baina
emaitza txarra ekarri zuen
etxera Santanderretik

Partidu orekatuaren ostean,
garaipena eskuratu zuen
MUk azken laurdenean

Eskoriatza
erabat nagusi
izan zen; 78-20

Zapatuan jokatu zuen partidua CD Estela talde
gogorraren aurka, eta itxura ona eman zuen
EMAITZA
cd estela

96-81
natra oñati

i.g. | arrasate

Denboraldian partidurik galdu
gabe zegoen taldearen aurka jokatu zuen Natra Oñatik zapatu
arratsaldean Santanderren eta
itxura oso ona erakutsi zuten
txantxikuarrek.

30 minutu, oso onak
Lehen zatian oso ondo jokatu
zuten Igartuaren mutilek, eta
markagailuan aurretik joan ziren.
Hala, sei puntuko aldea ere izan
zuten. Trebetasunez ibili ziren
gorriak. Erasoan pazientziaz
jokatuz, jokaldi eta aukera onenen
bila. Prezipitazio barik ibili ziren:
falten bila eta kanpoko jaurtiketak beti bigarren aukera modura
erabiltzen. Norgehiagokaren

ostean, Igartuak adierazi zuen:
"Uste dut denboraldiko 30 minutu hoberenak jokatu ditugula
gaur; nahiko ondo egin dugu
dena".

Lehia baldintzatu zuen hirukoa
Hirugarren laurdenean ere fin
ibili ziren oñatiarrak, baina azken
segundoko jokaldi batek partidua
baldintzatu zuen. Kantxa erdia
baino atzeragotik hiruko bikaina
saskiratzea lortu zuten etxekoek.
Horrenbestez, bigatik galtzen
amaitu zuten hirugarren laurdena Igartuaren mutilek.
Motibazio itzela izan zen saskiratze hori kantabriarrentzat
eta azken laurdenean oso trebe
ibili ziren: sei hiruko sartu zituzten. Taulara botatako dena saskiratu zuten. Hala, hamabost
puntuko abantaila lortu zuten
etxekoek, oñatiarrek gaizki jokatu ez arren.
Amaieran, Igartuak esan zigun:
"Hurrengo partidua da hil ala bizikoa, UPV Alavaren aurka duguna,
hori irabazi egin behar dugu".

Etxetik kanpora lorpen garrantzitsua egin
zuten Larreategiren mutilek atzokoan
EMAITZA
leihoak zarautz

73-83

mondragon unibertsitatea

karen lehen zatian. Adibidez,
hiru minutu egin zituzten markagailuan berdinketarekin, eta
saskiratzerik lortu gabe hirugarren laurdenean. Biek ala
biek egin zuten joko politeko
erakustaldi bat edo beste lehen
zati horretan, baina baita huts
inozoak ere.

i.g. | arrasate

Atzo arratsaldean jokatu zuen
Mondragon Unibertsateak
Zarautzen eta irabazi egin zuen.
Hala, garaipen garrantzitsua
lortu zuen etxetik kanpora. Izan
ere, Arrasaten jokatu zutenean
sei puntugatik galdu zuten
Larreategiren mutilek. Beraz,
aberajea euren alde gelditzen
da orain.

Lehia orekatua
Bai Zarautzek eta baita MUk
ere bajak zituzten euren taldeetan, baina kantxaratu ziren
gizonak txukun ibili ziren.
Partidu oso parekatua izan
zen eta bi taldeen indarrak orekatuta egon ziren norgehiago-

Azken laurdenean MU hobeto
Azken laurdenean arrasatearrak
finago ibili ziren eta poliki-poliki markagailuan aurrea hartzen hasi ziren. Hala, bost eta
sei puntuko aldea izatea lortu
zuten, eta lehiako azken minutuetan eskuratu zuten alderik
nabarmenena. Izan ere, defentsan hobeto ibili ziren MUko
jokalariak eta zarauztarrek huts
egin zuten jaurtiketa libreetan.
Gainera, erasoan ere hobeto
ibili ziren arrasatearrak amaiera aldera. Hala, hiruko batzuk
ere sartu zituzten. Larreategirenak osoago iritsi ziren norgehiagokaren azken minutuetara, eta hor egon zen aldea.

STL Bilintx taldea izan zuen
etxean Eskoriatzak zapatu
arratsaldean, 16:00etan.
Partidu erreza izan zen
eta eskoriatzarrek erabateko
nagusitasuna izan zuten lehia
guztian zehar. Horrenbestez,
erraz irabazi zuten eta horren
lekuko da amaieran markagailuak adierazten zuena:
78-20.
Izan ere, aurkariari taldekide asko falta zitzaizkion
eta entrenatzaileak gazte mailako neskak ekarri zituen
Eskoriatzara. Aldea asko igarri zen jokoan eta kanpoko
neskek esperientzia izan zuten
faltan.
Horrela, lehen laurdenean,
defentsan eta presioan lan
pixka bat egitearekin nahikoa
izan zuten etxekoek, markagailuan berehalako nagusitasuna lortzeko. Behin abantaila hori lortu ostean, Murilloren neskek lasai hartu zuten
partidua "jokalari denek jolastu dute, eta probak egiten
ibili naiz. Azken finean, beste entrenamendu bat izan da",
adierazi zigun entrenatzaileak
berak norgehiagoka amaitu
ostean.
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eskubaloia

Soraluce BKEk galdu, gaizki jokatuta (38-30)
"Denboraldiko partidurik txarrena" egin zuen Corazonistasen aurka
irati goitia | arrasate

Lehen zatian txukun

Soraluce BKEko mutilek Gasteizko Corazonistaz-ekoen aurka
neurtu behar izan zituzten indarrak zapatu arratsaldean etxetik
kanpora; eta gaizki aritu ziren
mahoneroak. Josetxo Muniategik
"denboraldiko partidurik txarrena" bezala izendatu zuen lehia.

Muniategiaren mutilak fin hasi
ziren eta partiduko lehen hogeita bost minutuetan oso ondo
jokatu zuten; tartean, hamalauna
berdinduta joan ziren. Baina
azkenengo bost minutuek baldintzatu zuten norgehiagoka guztia.
Azken unean oso gaizki ibili ziren

bergararrak. Baloi asko galdu
zituzten eta aurkariek ongi baino hobeto aprobetxatu zituzten
mahoneroen akatsak. Bergararren
hutsa, etxekoen kontraerasoa eta
gola. Halakoak izan ziren azken
minutuak. Horrela, sei eta hutseko partziala egin zuten gasteiztarrek.

Bigarrena ahazteko modukoa
Kolpe handiaz joan ziren atsedenaldira Muniategiren mutilak
eta ez zuten lortu errekuperatzerik. Bigarren zatian gaizki ibili
ziren; ez zuten partiduan kontzentratzerik lortu. Jokalariek
ez zuten joko onik egin eta hutsegite asko egin zituzten, ondorioz,
arrisku asko sortuz. Defentsan
ere ahul ibili ziren.
Hala, gasteiztarrek erraz egin
zuten markagailuan aurrera eta
hamar puntuko aldea izatea ere

lortu zuten. Horri ezin izan zioten aurre egin eta arerioak ihes
egin zien bergararrei. Azkenean,
zortzi puntuko aldeagatik galdu
zuten (38-30).
Partiduaren ostean oso haserre zegoen Muniategi entrenatzailea: "Oso gaizki aritu gara.
Jokalariak partidutik irtenda
ibili dira. Akats asko egin ditugu
eta hori aldatu beharko dugu.
Izan ere, hurrengo astean norgehiagoka garrantzitsua dugu
Usurbilen aurka".

areto futbola

Eskura jarri zioten garaipena
eskoriatzarrek Lagun Onak taldeari
EMAITZA
lagun onak

5-4

eskoriatza

i.g. | arrasate

eskubaloia

josetxo arantzabal

Galtzen joan
ostean,
irabazi (42-37)

Kadete mailako Berezao Aloñak Ordizia hartu zuen etxean zapatuan,
goizeko hamabietan. Etxekoak izan ziren garaile, baina partidu orekatua
izan zen. Bigarren zati guztian galtzen joan ziren txantxikuarrak, baina
azken hamar minutuetan egin zuten jokoari esker, markagailuan
aurreratzea lortu eta irabazi egin zuten (42-37). Epailearen lanak
zeresan handia eman zuen eta oñatiarrak ez ziren gustura geratu bere
lanarekin. Horren lekuko da entrenatzaileari atera zion txartel gorria.

Lagun Onak taldearen aurka
jokatu zuen zapatu arratsaldean
Eskoriatzak. Ez zen aurkari
zaila, baina Nevadoren mutilek
ezin izan zuten irabazi.

Akats ugari
Kantxara irten bezain pronto
jaso zuten lehen gola Eskoriatzarrek. Izan ere, bederatziga-

rren segundoarako 1-0 ari ziren
irabazten Lagun Onak taldekoak.
Barkatu ezineko huts asko egin
zituzten norgehiagoka osoan
zehar. Hain zuzen, arerioak
sartu zituen gol guztiak Nevadoren mutilek eginiko akatsen
fruitu izan ziren. Paseak egiterako orduan ez ziren oso fin
ibili Eskoriatzakoak, eta, hala,
beraien arean baloia lapurtzen
zieten etxekoek eta gol errazak
egiten zituzten.
Bigarren zatian, hobetu
zuten zertxobait eta 1-2 irabazten jarri ziren. Hala ere, amaierarako hamar minutu gelditzen
zirenean etorri zen danbatekoa:
hiru minututan lau gol egin
zieten Lagun Onakoek.

Konponketak: Txapa, Margoa, Mekanika
Bigarren eskuko autoen salerosketa,
injektoreen konponketa eta I.A.T. aurreko azterketa
Aingeru ibiltokia 31 s ESKORIATZA s Tel.: 943 71 50 61 s Faxa: 943 71 40 10 Posta-e: rleniz@euskalnet.net
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Abarth Punto autoa tramoetako baten. |

eduardo maturana

Irteera hartu aurretik, autoa barrutik eta kanpotik begiratu zuten. |
Dani Cue eta Miguel Fuster Lanbide Eskolan egindako autoarekin, Valentziako rallya hasi aurretik. |

e. maturana

eduardo maturana

Lanbide Eskolako autoa
bigarren lekuan Miguel
Fusterren gidaritzapean
Confrentesko (Valentzia) lehenengo rallyan parte
hartu zuen; Txus Jaiok estreinatu zuen autoa
mireia bikuña | aretxabaleta

Abarth Kopa txapelketa

Miguel Fuster, 2011ko rally
probetako Espainiako txapeldunak bigarren tokian bukatu
zuen Cofrentesko proba. David
Cuek egin zituen kopilotu lanak,
eta "gustura" bukatu zuten lortutako emaitzarekin, eta autoak
erakutsitako ezaugarriekin.
Fusterrek erabilitako Abarth
Punto autoa Aretxabaletako
Lanbide Eskolakoek egindakoa
da. Serieko autoan lanean ibili dira azken hilabeteotan eskolako hamar ikasle eta hainbat
irakasle. Lan gogorrak emaitzak
izan ditu dagoeneko: autoa probatu duten gidariek gustura
bukatu dute-eta.
Hori bai, hobetu beharrekoak
badituzte. "Bai Jaiok eta baita
Fusterrek ere esan dute autoaren
aurreko esekidura nahiko biguna dela. Hori konpondu egin
beharko dugu. Pilotuek egindako
proposamenak aintzat hartuko
ditugu, autoa garatzen joan dadin",
esan digu Euskadiko Automobilismo Federazioko kide Eduardo
Maturanak.

Lanbide Eskolakoek egindako
autoa Txus Jaio bizkaitarrak
estreinatu zuen azaroaren 5ean.
Donostia Hiria 13. rallyan parte
hartu zuen, Jesus Urkidirekin.
"Jaioren eta Fusterren emaitzak
oso onak izan dira. Kontuan hartu behar dugu autoa oraindik ez
dagoela txapelketatan parte hartzeko gertu. Asko garatu behar
den prototipoa besterik ez da",
esan digu Maturanak.

esanak

"Asko gustatu
zaie autoa Jaiori
eta Fusterreri;
dena den, autoa
asko garatu
behar dugu
txapelketetarako"
Eduardo Maturana | Federazioko kidea

Abarth Punto autoa gertu egongo da 2012an, Euskadiko Automobilismo Federazioak antolatu gura
duen Abarth Kopa txapelketarako.
"Hasiberriendako txapelketa antolatu gura dugu Abarth marka,
Ibauto kontzesionarioa eta federazioaren artean", esan digu Maturanak.
Probatzeko, punta-puntako
gidariak aukeratu dituzte. Fusterrek bere webgunean "eskerrak"
eman dizkio Euskadiko Federazioari "prototipo berria probatzen
uzteagatik". "Fusterrek normalean
Porsche bat gidatzen du. Espainiako txapelduna izan arren, maila oneko autoa behar du emaitza
onak lortzeko; eta Valentzian bigarren lekuan bukatu zuen", diote.
Autoa Valentzian eta Galizian
probatu dute. " Bi lurralde horietako automobilismo federazioek
interesa dute kopa txapelketa
antolatzeko, eta esku artean
genuen prototipoaren berri izan
zuten", dio Maturanak.
Kopan parte hartzeko Abath
Punto autoaren prezioa izango
da 18.500-19.000 euro artekoa.

Miguel Fuster, irteera hartzeko gertu. |

eduardo maturana

Endika fernandez | Lanbide eskolako irakaslea

"Autoaren mantenua egin ahal izatea
izango da gure hurrengo erronka"
bide Eskolan egin
Aretxabaletako Landugu. Esekidura kanbide Eskolako hamar
poko enpresa batek
ikaslek prestatu dute
egin du. Balazta sisFusterrek eta Jaiok
tema eta karterraren
erabilitako autoa.
estaldura eskolan
Endika Fernandez
egin ditugu.
irakasleak eman dizValentzian egon da
kigu azalpenak.
autoa eta orain
Eskolan egindako
Galizian dago. Konautoa erabili dute
Valentziako rally Endika Fernandez. | e.f. ponketarik behar
izan al du?
batean.
Automobilismo Federaziokoekin Probatan parte hartu ondoren,
harremanetan ipini, eta autoare- beti egoten da zer konpondu.
kin lanean hasi ginen. Serieko auto Oraindik ez digute autoa itzuli,
bat da, eta rallyetan parte hartze- Galizian dago.
Hain justu ere, gure hurrengo
ko egin beharreko aldaketak egin
erronka izango da autoaren mandizkiogu.
tenua egitea. Hori ere ikasleekin
Zenbat aldaketa egin diozue?
Barruko pieza guztiak kendu, eta landu gurako genuke. Alegia, eurek
segurtasun barrak eta esekidura egitea mantenua, baina lotu barik
ipini dizkiogu. Lan gehiena Lan- dago oraindik.
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Iker Agirrebaltzategi oñatiarra, Italiako Aosta bailarari itzulia ematen dion Tor des Geants lasterketan. |

iker agirrebaltzategi

Iker Agirrebaltzategi | Mendi lasterkaria

"Gezurra dirudi, baina pena
hartu nuen helmugara iristean;
amaitu zen lasterketa"
Irailean egin zuen Agirrebaltzategik 330 kilometro dituen proba, Alpetan
Bost egun erabili zituen proba egiteko, guztira 11 ordu lo eginda
xabier urtzelai | oñati

Iker Agirrebaltzategi (Oñati, 1982)
ez da mendiko lasterketetara
iritsi berria. 2004an hasi zen mendian lehian, Hiru Haundiak edota Zegama-Aizkorri moduko lasterketak eginaz. Ondoren etorri
ziren proba gogorragoak, besteak
beste, Beasainen egiten duten
Ehun Milak proba, Euskal Herriko ultratrail proba gogorrena.
Baina irail erdian Italiako Alpetan egin zuen lasterketak muga
guztiak gainditzen ditu. Tor des
Geants du izena, munduko lasterketa gogorrena dela diote, eta
probak batzen dituen datuek ikara sortarazten dute.

Ez duzu makala egin, munduko
mendi lasterketa gogorrena dela
diote.
Beno, lasterketa saltzeko modu
bat ere bada, baina bai, kontutan
hartzeko moduko datuak ditu:
330 kilometro, 24.000 metroko
desnibel positiboa... Dena dela,
inguruko lasterketek baino denbora gehiago ematen dute proba
burutu ahal izateko, eta beste

erritmo batekin hastea komeni
da, lasaiago. Ehun Miliak proba,
esaterako, 37 ordutan egin nuen.
Baina hemen ez dut erritmo bera
eraman.

126 ordu behar izan zenituen lasterketa egiteko, bost egun. Eta
bostgarren egunean zer pasatzen
da burutik?
Gutxi geratzen dela lasterketa
amaitzeko, eta segi egin behar
dela, helmugara arte. Gezurra
dirudi, baina helmuga zeharkatzean poztasun galantaz batera
pena ere sentitu nuen, proba eder
hura amaitu zela jabetu nintzelako.

Zenbatgarren eguna izan zen gogorrena?
Lehenengo eguna oso lasai hasi
nuen, aurretik bide luzea neukala jakinda. 300. postutik atzera
nindoan –500 lagun irten ziren–
eta bigarren eguna fisikoki oso
gogorra izan zen, hau da, desnibel handiko jardunaldia izan zen.
Orduan, baina, oraindik ere fresko nindoan. Lehenengo bi egun
horietan ordu bana egin nuen lo,

eta hirugarren eta laugarren
egunean launa ordu. Dena dela,
eguraldiarekin zorte galanta izan
genuen, proba amaitu eta handik
egun gutxira 2.000 metrora zuritu egin zuelako.

rarik, baina horietan ez dut inoiz
lorik egin, posible delako lasterketa jarraian egitea, lo egin barik.
Hemen, baina, derrigor hartu
behar da atseden, egun asko direlako.

Lehenengo aldia zen halako lasterketa batean lo egiten zenuena.

Pentsatzen dut beldurrez hartuko
zenutela lo, ordu gutxira zelako
gorputzarekin esnatuko zineten
beldur.

Bai, Mont Blanc-eko lasterketan
[The North Face Ultra-Trail du
Mont-Blanc] edota Ehun Miliak
proban badago horretarako auke-

"Halako probetan
sailkapena baino
helmugara iristea da
garrantzitsua"
"Beldur nintzen lo
egin ostean
gorputzak zelan
erantzungo zuen"

Bai, normalena delako gorputza
erabat gogortzea. Baina alde
horretatik harrituta geratu naiz
ez dudalako aparteko arazorik
izan. Normala den moduan lehenengo ordu erdia gogorra egiten
zen, berriro ere berotu arte. Eta,
hirugarren egunetik aurrera hasten dira urradurak eta halakoak
azaltzen, baina horrez gain...

Gutxigatik ez zenuen proba lehenengo 100 sailkatuen artean amaitu.
Bai, baina horrelako lasterketetan ze postutan amaitzea ez da
horren garrantzitsua izaten, eta
bai lasterketa amaitu izana. Noski, beti da pozgarria aurrean
ibili ahal izatea, baina lasterke-

ta irabazteko 10-15 hautagai egoten dira, eta gainontzekook helmuga baino ez dugu buruan. Lehen
esan moduan lehenengo eguna
300. postu inguruan nengoen, eta
hirugarren edo laugarren egunean
70. ere egon nintzen sailkapenean.
Baina, gero lo egitera geratu nintzen.

Zelan entrenatu halako proba baterako?
Ba nik ere ez daukat garbi, badakidalako ez dudala entrenamendu aproposena egin. Hau da,
mendian mordoa ibili naiz, baina
ez dut prestakuntza neurturik
egin. Euskal Herriko eta inguruko mendi lasterketa mordoa egin
ditut, iraupen luzeko probetan
izan naiz, eta udan ere bikoteaz
Alpetan izan nintzen trekking
bat egiten. Nire erantzuna, mendian asko ibilita.

Ondo entrenatuta egoteaz gain,
ezinbestekoa da Tor des Geants
egin ahal izateko, lehenago iraupen
luzeko probetan esperientzia izatea.
Bai, nik uste dut ezinbestekoa
dela. Gauza bat da fisikoki ondo
prestatuta egotea, baina benetako esperientzia lasterketetan
hartzen da: Momentuan gaizki
egon arren jakitea lasai ibiliz
gero gorputzari buelta eman ahal
izango diozula, edo ondo egon
arren lasai ibiltzea, estutuz gero
bi ordu barru lehertuta egon
zaitezkeelako...

"Beste lasterketa
batzuetan baino
lasaiago hasi behar
da, derrigor"
"Esperientzia
hartzeko beste
proba batzuk egin
behar dira lehenago"
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kultura
Libe argoitia
Arrasate
"Gustura egon naiz. Lagunekin
etorri naiz eta polita iruditu zait.
Janaria elkarbanatzearen
garrantziaz aritu dira eta
berekoikeriak ez duela ezertarako
balio ikasi dut".

Amaia Antzokian, zapatuko emanaldiko une bat; txori bat beste bati mehatxu egiten. | miren arregi

'Ezetz hegan egin', bazterketaz eta
elkartasunaz ere ari den antzezlana

Maddalen gallastegi
arrasate
"Gehien gustatu zaidan zatia izan
da bukaerakoa, laurak batera beste
irla batera atera diren momentua.
Gauzak banatzen badira gauzak
hobeto irteten direla ikusi dut.
Asko gustatu zait antzezlana".

Arrazismoa, botere nahia eta berekoikeria, baina baita elkartasuna izpide
miren arregi | arrasate

Bereziak direnak baztertuz

Kontzientziak mugiarazi gura
ditu Paraiso Antzerki taldearen
Ezetz hegan egin antzezlanak.
Umeen kontzientzietan eragiten
du, eurei zuzenduta baitago emanaldia.
Arrazismoaz, botere nahiaz,
bidegabekeriaz eta berekoikeriaz
ari da, eta baita elkarrenganako
errespetuaz, solidaritateaz eta
laguntasunaz ere.

Irla bat da antzezlanaren eszenatokia. Urakan baten mehatxuaren aurrean irlako txoriek ihes
egiten dute, baina ez guztiek.
Izan ere, desberdinak izateagatik
hegan egiteko ezintasunak dituztenak bertan uzten dituzte abandonatuta; horiek dira txori adineko bat, aspaldiko gerra baten
besoa zaurituta hegan egin ezinik
dagoena, txori potolo bat, espezie

desberdin batekoa den beste txori bat eta mugimenduak koordinatu ezin dituen laugarren bat.
Gainontzeko txoriek abandonatu dituztela konturatzen direnean, atsekabearen aurrean,
biziraupenaren aldeko borroka
hasten dute lau txoriek: daukaten
janari urria bereganatu gura dute
guztiek, taldean boteretsu sentitu
gura dute laguna baztertuz, eta
arrazakeriaz eta berekoikeriaz

jarduten dira. Konturatzen direnera arte, noski, elkarrekin indartsuago direla, janaria banatuta
eta botere nahirik gabe zoriontsuago direla... jabetzen direnera
arte, elkarri laguntzearen eta taldean jardutearen garrantziaz.
Amaia Antzokian batu ziren
umeek gustura ikusi zuten antzezlana; eta zer pentsatu ere eragin
zieten, bukaeran kontatu zizkigutenak kontuan izanda.

jon zubiaga
eskoriatza
"Polita izan da; motza egin zait.
Basotik munstroa agertu den unea
gustatu zait gehien; munstroa
nola agertu den orroka eta besteek
nola ihes egin duten. Jendea ez
baztertzearen garrantziaz jabetu
naiz".

Rock eta blues doinu zaharrak
bertsionatuz, ikusleak pozik Oñatin
Antton tabernan eskaini zuten kontzertua Pettik eta Xabik egubakoitzean
m.a | oñati

Esaldi ezaguna da, duela 30 urte
baino gehiago argitaratutako
album bati izenburua ipintzen
dion hori; Los viejos rockeros
nunca mueren. Esaldiaren sinesgarritasuna zalantzan jartzerik
ez dago, Bob Dylan, Rory Gallagher,
Jimi Hendrix, David Bowie, Lou
Reed, Neil Young, Ray Charles
eta beste asko eta askoren musikak egun ere duen oihartzuna
kontuan hartuta. Horietako batzuk
hilda, besteak oraindik ere eszenatokiak betetzen, rockaren arimak bizi-bizirik dirau.

Gurean ere badira rocker
zaharrenen izpirituaz bustitzen
gaituzten musikariak. Pettik eta
Xabik egubakoitzean Oñatiko
Antton tabernan eskaini zuten
kontzertuak, los viejos rockeros
nunca mueren esaldia zekarren
ikuslearen gogora. Aipatutako
rockzale zaharren abestiak bertsionatuz eta bi gitarraz rock-and
-rolla egin daitekeela erakutsiz,
berako musikariak eta Donostiako Señor No taldeko abeslari eta
gitarra-jotzaileak umore onaren
eta zuzeneko indartsuaren gaineko lezioa eman zuten.

Otsailetik elkarrekin
Otsailean hasi ziren kontzertuak
elkarrekin ematen. Esan bezala,
bertsioak dira kontzertuetako
sostengua, rock-and-rolla, soul
edota bluesa nahasten dituzte.
Hortik sortu zen diskoa grabatzearen ideia, eta Gaztelupeko
Hotsak-ekin egin dute hori. Binilo formatuan ere eskuratu ahal
izango da gainera.
Egubakoitzeko kontzertuan,
diskoan aurkitu daitezkeen lanak
eskaini zituzten. Bluesa eta rocka nagusi, bestelakoak ere entzun
ahal izan ziren; rumba doinuak,

Petti eta Xabi, egubakoitzean Antton tabernan. | josetxo arantzabal
esaterako. Nahiz eta rumba ez
izan bikotearen musika estilo
jatorrizkoa, horrekin ere, eszenatokian bikain pasatzen dutela
argi geratu zen eta hori, ikuslearengana helarazten ere jakin izan
zuten Pettik eta Xabik.

Urtarrilean bertsio gehiago
Bikotea gustura dago elkarrekin
eszenatokian –hori argi gelditu
zen egubakoitzeko kontzertuan–,
eta urtarriletik aurrera dituzten
kontzertuetarako bertsio berriak
ere gertu dituzte.
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Ikusleak hunkituta, txaloka eta
zutik, Ordorikaren emanaldian
Elgetako Espaloia lepo, Ordorikak 'Hodeien azpian' disko berria aurkezteko
ibarrean egin zuen lehen kontzertuan; aurretik, Joseba Irazoki ere aritu zen
miren arregi | Elgeta

Ruper Ordorikak jarraitzaile asko
dituela argi gelditu zen atzo Elgetako Espaloia Kafe Antzokian.
Urte luzeotako ibilbidean ikuslegoa bereganatzea lortu du oñatiarrak eta horren adierazle
atzoko kontzertua.
Espaloia lepo, jendea ahulkietan eserita zein zutik, Irazokiren
emanaldiaren ondoren hasi zuen
Ordorikak berea. Hasieratik ikuslearen berotasuna lagun izan zuen
Ordorikak. Eta berak bueltan
berotasun hori ikuslegoari; abesti zaharrekin bertaratuak hunkituz; ezaugarri dituen zorroztasunez eta sentsibilitatez Espaloiko txoko guztiak zipriztinduz.
Ikusleen gogoan gelditzen diren
kontzertu horietakoa izan zen.

Sasi guztien gainetik eta laino
guztien azpitik. Hortik, Hodeien
azpian. Aztien eta sorginen elezaharrak sorgindu du oraingoan
bere musika eta New Yorketik
Euskal Herrirako itzuleran, dagoeneko argitan, Elgetan egin dute
abestiek geldialdia; Debagoienean.
Bailara honetan ere Ruper Ordorikaren musikak, sustraiak errotuta dituelako. New Yorketik
bueltan esan dugu; abestiak etxean
sortu arren, New Yorkerako bidea

egin dutelako beste behin. Joan
-etorria. Han grabatu ditu abestiak,
eta hemen masterizatu Jonan
Ordorika, anaiarekin.

berezi gisa hartu du parte hiru
abestitan eta Arkaitz Minerrek
bibolina eta mandolina jo ditu.
Elgetan, aldiz, esan bezala, betiko
mugalariak izan zituen lagun; Hasier
Oleaga, Lutxo Neira eta Arkaitz
Miner. Aspaldiko musika lagunak
ditu Ruperrek aipatutako horiek,
eta atzokoan ere igarri zen taula
gainean eroso sentitzen dela eurekin. Zuzen, eder eta soinu politaz
egin zuten emanaldia Espaloian.
Eta bertaratuek modu berean erantzun zuten.

Joseba Irazoki ere bikain
Musikari onak han eta hemen
Aurreko diskoetako grabaketetan
lagun izan dituen musikariak izan
ditu oraingoan ere. Skuli Sverrison
baxuan, Kenny Wollesen baterian
eta Stephen Ulrich gitarran. Ben
Monderrek –aurreko diskoetako
gitarra jotzaileak– ere gonbidatu

Esan bezala, Ordorikaz gain, euskal musikagintzan ere izen handia duen Joseba Irazoki beratarra
aritu zen bakarka. Irazokik, beste musikari askorentzat egiten
du lan, baina bere musika ere
maisutasunez defendatzen duela
erakusi zuen.

Kooltur Ostegunak egitasmoaren baitan, euskal musikaren
alorrean punta-puntan dagoen
Zea Mays taldea etorriko da
oraingo eguenean; beti bezala, 22:00etan izango da kontzertua.
1997an hasi eta gaur arte,
sei disko argitaratu ditu taldeak, guztiak ere arrakastaz,
baina 2010ean aurkeztu zuten
Era diskoaren ondoren, taldearen entzuleak biderkatu
egin dira. Taldearen zigilu
diren doinu gogorrekin etorriko dira oraingoan ere,
Arrasateko gaztetxera.

Emakume txokoaren
eskutik sormen
tailerra, zapatuan
Laia Bedos eta Carla Fernandezek zuzenduko dute zapatuan
Emakume txokoak antolatutako Sormen tailerra: Gorputzetik eta margotik, argazki
eta bideora.
Askatasuna, sormena eta
errespetua oinarri, norbere
gorputza entzutearen plazerraz
edo norbere desioak jarraitzearen indarraz hausnartzeko bideak irekiko dira.
Izena emateko, deitu 943
79 41 39 telefonora edo idatzi
emakumetxokoa@arrasatemondragon.net helbidera.

Aurrez saldutakoak laukoiztu
Atzora arte 75 sarrera zeuden
salduta eta aurreikuspen guztiak
hautsiz, laukoiztu egin zen ikusle kopurua. 350 lagun batu ziren
Espaloian.

Hodeien azpian, mundua
Sasien gainean eta lainoen azpian
gertatzen direnetaz mintzo da
Elgetan aurkeztu zuen disko
berrian; munduan gertatzen denaz,
maitasunaz, gorrotoaz, ahanzturaz, alaitasunaz, saminaz... Zehatzago, Eliasen Etxeaz, Zuhaitz
eroriaz, Zilarra aurkitu zuenekoaz, Mundua biltzen duen oihartzunaz. Zutaz eta nitaz.

Zea Mayz Arrasateko
gaztetxean, eguenean,
22:00etan

Indarkeria matxistaren
kontra, bi emanaldi bihar
eta egubakoitzean
Ruper Ordorika Elgetako Espaloia Antzokian. | josetxo arantzabal

Maite Urtzelaik paisaia koloretsu ugari ipini
ditu ikusgai Arrasateko Harresi aretoan
Azken 11 urteotan egindako lanak ipini ditu lehenengoz, erakusgai

miren arregi | arrasate

Amedeo Modigliani Italiako artistaren erretratu baten kopia izan
ezik, beste guztiak dira paisaiak:
Venezia, San Juan Donibane,
Tarragona, Extremadura, Udala...
Guztiak ere kolore indartsutan
irudikatuta. Hori da Harresi aretoan sartu eta Urtzelairen pinturei so, lehen lehenik atentzioa
ematen duena. Berak pozik dio:
"Kolorea da gehien menperatzen
dudana".

Marraztetik, pinturara

Maite Urtzelai Harresi aretoan. | josetxo arantzabal

Sortzez bergararra baina 30 urte
Arrasaten daramatzan Maite
Urtzelaik bizi guztian marraztu
izan du. Pinturak, koadroak egiten, baina, duela 11 urte hasi zen.
Ordutik, ehunka egin ditu, egunean hiru ordu ematen baititu
lan horretan. "Bete-beterik sentitzen naiz pintatzen nagoenean;
hori barik, ezingo nuke bizi", dio
poztasunez.
Lehenengoz ipini ditu bere
lanak erakusgai. Eta Harresin
daudenak, eginda dituenen %10
baino ez dira. Pozik dago erakusketak lehen egunetan izan
duen harrerarekin: "Jendeari
gustatu zaio eta hori ederra
da".

Elkarhezitzen garapenerako
hezkuntza proiektuak eta
Mugarik Gabe Gobernuz Kanpoko Erakundeak elkarlanean
indarkeria matxistaren kontrako II. Zinemaldi soziala
antolatu dute.
Bihar 20:30ean Amaia
Antzokian, ¿Por qué son importantes las mujeres?, El cuerpo
de las mujeres eta Pantojismos
filmak eskainiko dituzte eta
egubakoitzean, 22:00etan Gaztetxean, Propiedad privada eta
Hechos son amores filmen ondoren eztabaida egongo da.

Arrasate Musikaleko
ikasleen kontzertuak,
asteon eta hurrengoan
Aste honetarako eta datorren
asterako, Arrasate Musikalek
hainbat kontzertu antolatu
ditu. Lehenengoa egubakoitzean izango da, 18:30ean
Kulturaten; ikasleek Gabonetako kontzertua egingo
dute. Zapatuan, berriz, txistulariak arituko dira herriko
plazan, 12:30ean eta domekan,
harizko laukoteak parrokian
egingo du kontzertua. Datorren martitzenean, hilak 20,
berriz, tronboi, bonbardino
eta tuba ikasleek, Kulturaten
eskainiko dute emanaldia,
18:00tan.
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zerbitzuak

1. Etxebizitzak
101. Saldu
Abadiño. Etxebizitza ia berria
salgai. 4 urte. 2 logela, 2 komun,
sukaldea (eskegitokia), balkoia,
garajea eta trastelekua. Negoziagarria. 615-00 72 16
Antzuola. Beheko auzoa 1
zenbakian etxebizitza salgai.
Berritua. 120.000 euro negoziagarriak. 9 43-72 27 86.
Arbizu. 4 gela, sukaldea, egongela, 3 komun, garajea eta
lorategia. 230.000 euro. 66958 55 02.
Atxondo. 75 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela, komuna,
balkoia. Oso eguzkitsua. Kanpora ematen du etxe guztiak.
Kalefazioa. Berriztatuta eta
altzairuz hornitua. Deitu konpromiso barik eta ikusi. 180.000
euro. Tel.: 655-73 74 47.
Bergara. Etxebizitza eguzkitsua salgai Artzamendi kalean.
Hiru logela, bi bainugela, sukaldea eta egongela handia. Garaje eta trastelekuarekin. Jantzia.
150.253 euro. 629 97 37 05
edo 943 76 05 22
Berriz. Berriz erdian pisu berria
salgai. 80 m2. Oso kokapen ona.
Guztiz jantzita dago. Sukaldea,
egongela, komun handia, 2
logela (bat zurezko ganbaratxoagaz, balkoiagaz, despentsa txiki
bategaz). Berogailua, zoru erradiantea da. Oso eguzkitsua da.
607-52 24 26.
Durango. Atiko zoragarria
salgai Durangoko Alde Zaharrean. Eguzkitsua eta bista
ederreko terraza handiarekin.
Kalefakzioa eta aire egokitua.
Igogailurik ez. Zaharberrituriko
eraikina. Tel.: 665-94 46 74.
Elorrio. Salgai estreinatzear
dagoen 162 m2-ko terraza duen
atikoa (73 m2). 2 logela, egongela bat, sukaldea eta 2 bainugela. Igogailua eta trastelekua.
Oso kokapen ona, eguzkitsua eta
bista zoragarriekin. Aukera paregabea!. Deitu: 615-75 59 85
(goizez) eta 636-22 49 02
(arratsaldez).
Elorrio. Zentrikoa den 90m2-ko
pisu bat saltzen da. 3 logela, 2
bainugela, sukaldea, egongela,
garaje partzela eta trastelekua.
657-79 39 38.
Elorrio. 76 m2-ko etxe berria.
Erdigunean. Sukalde ekipatua,
2 logela, 2 komun eta 10 m2-ko
trastelekua. Garajea aukera
erosteko aukera. Prezioa: 38
milioi. Tel.: 634-45 72 01.
Gasteiz. 57 m2. Egoera onean.
Kalefakzioa eta ura elektrikoak
dira. Hegoaldera begira. 1.solairua, 5 ate pisu bakoitzeko, igogailua. Eraikinak 20 eta 30 urte
bitartean ditu. 2 logela. 2 komun
(biak bainerarekin). Sukaldea
(garbigailua, mikroondasa,
etab.). Balkoia. Moketa logeletan, parketa egongelan eta baldosak gainontzekoan. Banakako
garajea, itxia. Eskiak gordetzeko
tokia. Igerilekua eta belardia
urbanizazioaren barnean.
Aurrean plaza bat dauka, kolunpioekin etab. Orain dela urte bat
hormak margotu ziren eta zorua
aldatu zen. Altzariekin. Deitu
665-75 78 07 telefono zenbakira edo idatzi mezu bat:
marian.formigal@gmail .com.
Mallabia. Bi bizitzako baserria
salgai. 4 Ha lursail. Tel: 653-01
20 11.
Oleta auzoan. 5 urteko etxe
bakarra salgai. Lursaila dauka.
Bizitzera joateko prest dago.
Prezio interesgarria. Etxea trukatzeko ere aukera egon daiteke.
Idatzi mezu bat: camilabagues@
gmail.com helbidera edo deitu
telefonoz 945-45 05 15 edo
645-73 82 31 zenbakietara.

Oñati. 67 m2ko etxebizitza
salgai. Sukalde hornitua, jangela-egongela, bi logela eta bainugela. Jantzia eta bizitzera sartzeko moduan. 252.000 euro.
35 metro koadroko garajea
aukeran. Inigo. 659-72 06 64.
Tolosa. Tolosako Alde Zaharrean
atikoa salgai. Kale Nagusia 32an.
55 m2, 2 logela. 179.000 eurotan. 943-57 13 87. Posta:
andoniudabe@hotmail.com
103. Errentan eman
Arrasate.Etxebizitza ematen
da errentan Biteri kalean, Grupo
San Juanen. Hiru logela, sukaldea, komuna eta egongela.
Ganbara. Jantzia. Interestuok
deitu zenbaki honetara: 605-43
29 31.
Atxondo. Atxondon pisua
alokatzen da. 3 logela, 2 komun
eta sukalde- egongela. 680-42
77 02.
Azkoitia. Eraikin berrian 40m2
apartamentua errentan ematen
da Azkoitian. 605-73 57 39
aalkorta@gmail.com
Donostia. Lokal moduko etxebizitza bat alokatzen det Donostian, Antigua auzoan bertan.
Persona batentzako egokitua,bi
planta dauzka eta kotxea sartzeko aukera dago. Eguskitzua da
eta lasaia. Prezio 550 euro. 609
-48 11 24.
Elorrio. Egoera onean eta sartzeko prest. Logela, komuna eta
sukalde/ egongela. Garajea
plaza irekia da eta udal kiroldegian dago, 5 minututara. Tel.:
687-74 04 49.
Elorrio. Pisua alokagai herrigunean. 3 logela, 2 bainugela.
Trastelekua. Amueblatua. 600
euro hilean. Deitu 634-45 72
01 telefonora.
Iurreta. Gelak alokatzen dira
Maspe kalean, abendutik aurrera. Tel.: 687-58 66 37.
104. Errentan hartu
Arrasate. Bikote arduratsua
gara, lanean diharduguna. Etxebizitza behar dugu errentan, epe
luzerako. Bi logelakoa gutxienez.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 662-66 34 20.
Arrasate. Etxebizitza behar dut
errentan erdigunean edo San
Andresen. 610-82 02 17.
Arrasate. Etxebizitza behar dut
errentan. 500-600 euro ordaintzeko gertu nago. Brigitte Castro.
664-51 64 98.
Arrasate. Bikote langilea,
umerik gabea, estudio edo logela bakarreko pisu bila Arrasaten,
OÒatin edo Bergaran. 652-76
67 04.
Bergara. Bergara edo inguruan
errentan hartzeko logela bila
nabil. Mutila naiz. Lehenbailehen
hobe. 672-68 57 77.
Durangaldea (Bizkaia). Pisu
bila nabil Durango, Iurreta edo
Elorrion. Tel.: 603-07 16 26.
Durangaldea. Pisu bila nabil
Durango edo inguruetan. Pertsona arduratsua. Deitu 617-86
00 55. telefonora
105. Etxeak osatu
Aretxabaleta. Logela ematen
da errentan araba ibilbidean.
Mutil batentzat. Deitu 678-73
66 54 telefonora.
Arrasate. Logela ematen da
errentan erdigunean. Pertsona
bakarrarentzat. Deitu 657-55
81 15, 648-86 05 49 telefono
zenbakietara.
Arrasate. Logela ematen da
errentan erguinen, unibertsitatetik gertu. Erosoa eta handia.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 645-01 05 84.
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Zure iragarkiak
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.
Prezio berezia Goiena Klubeko bazkideendako
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:

Arrasate. Arrasaten logela
ematen da errentan San Andresen. Erosoa eta handia. Deitu
617-98 78 67 telefonora.
Arrasate. Pisukide bila nabil.
Erdigunean dago etxea. Ione.
636-05 36 18.
Bergara edo inguruan errentan
hartzeko logela bila nabil. Mutila naiz. Lehenbailehen hobe.
Deitu 672 68 57 77 telefono
zenbakira.,
Durangaldea. Pisua konpartitzeko lagun bila nabil (emakumea
nahiago). Deitu 688-67 86 90
telefono zenbakira.

Durango. Logela bat alokatzen
da komun pribatuarekin Ibaizabal
auzunean. 652-86 57 80.
Durango. Logela alokagai
Durangon. Sukaldea eta komuna
konpartitzeko. 650-73 87 24.
Erasmus ikasleentzat logelak Otsailaren 1etik ekainaren
30era etorriko diren Erasmus
ikasleentzat logelak behar dira
Debagoienean. 600 04 76 38
106. Bestelakoak
Trukea. Aramaioko etxe txukuna
trukatuko nuke Arrasateko antzeko bategatik. 636 64 90 94 .

2. Garajeak
201. Saldu
Bergara. Bolu auzoko frontoian
garaje plaza bat saltzen da.
Interesatuok mesedez deitu
telefono zenbaki honetara: 677
-51 16 22.
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. Tel.: 615-75 21 36.
203. errentan eman
Durango. Garaje partzela alokagai Alluitz kalean. Tel.: 669
-63 03 12.
Durango. Zabalik dagoen
garajea alokatzen da Muruetatorren. Ona eta merkea. 660-38
59 95 / 660-38 60 43.

3. Lokalak
301. Saldu
Abadiño. Matiena. 44 m2-ko
txoko berria salgai. Beharrezko
baimen guztiekin. Interesatuok
deitu telefono zenbaki honetara:
672-25 80 41.
Aretxabaleta. Lokala salgai
erdigunean. Oso ekonomiko.
Deitu 609 44 50 86 telefono
zenbakira.
Elorrio. Elorrion 170 m2-ko
lokala alokagai edo salgai. Oso
toki onean, erdialdean. Eskaparate handiekin. Edozein negozio
ipintzeko aproposa. Interesatuok
deitu telefono zenbaki honetara:
94-658 21 01 (dendako ordutegian).
Gasteiz. Azken erabilera: tailer
mekanikoa garbitzeko, engrasatzeko eta ibi lizentzia ditu.
Bulegoko altzariak eta garajeko
atea. Portero automatikoa eta
alarma. 2 komun ditu, bat mugikortasun urriko pertsonei moldatua. Hiri erdigunekiko komunikazio onak ditu. Autobus geltokiak hurbil daude. Alokatzea
ere posible da: 800euro/hil.
Telefonoa: 665-75 78 07. Ana.

302. Erosi
Bergara. Lokal bila gabiltza,
erosteko,SanLorentzoedoMatxiategi aldean. 605 76 32 72.
303. errentan eman
Ondarroa. Ondarroako Ibaiondo 3 kalean 125m2-ko lokal bat
alokatzen da. Beti denda bezala
alokatuta egon den lokala da.
Jende asko ibiltzen da bertatik.
4 erakuslehio eta bi sarrera ditu,
alde banatik bana. Kotxearekin
ateraino heldu daiteke. Egoera
onean dago. 635-70 34 24.
Posta: ispes@hotmail.com.

4. Lana
401. eskaintzak
Durangaldea. Etxeko lanak
egiteko andra bat behar da. Tel.:
94-655 09 37.

AZPEITXI
JATETXEA
Zerbitzaria behar da
barrarako.
943 76 55 00

402. Eskaerak
Arrasate. Orduka edo etxean
bertan bizi izaten lan egingo
nuke. 682-31 97 37.
Arrasate. 53 urteko emakume
euskalduna, lanerako gertu, ume
edo nagusiak zaintzen, etxeko
lanak egiten eta abar. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
943-79 60 89.
Arrasate. Aretxabaleta eta Eskoriatzan, neska euskalduna esperientzia handia duena, prest haurrak zaintzeko, eskolara eramateko
edota etxerako lanak egiten laguntzeko. Magisteritzan diplomatua
eta hezkuntza berezian espezialista. 600-39 47 77.
Bergara. Emakumea gertu
umeak edo nagusiak zaintzeko.
665-75 41 32.

Bergara. Emakume euskalduna eskaintzen da lan egiteko:
etxeko lanak edin edo ume zein
edadetuak zaintzen. Deitu telefono honetara: 606-50 25 67.
Bergara. Bergaran neska gazte eta euskalduna asteburuetan
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Bailarako edozein herritan
ere egingo nuke lan. Deitu zenbaki honetara: 649-19 81 15.
Bergara. Bergarako neska
gertu nagusi zein umeak zaintzen jarduteko Bergara, Arrasate,
Eibar edo inguruan. Irene. Deitu
telefono zenbaki honetara: 651
-70 81 70.
Bergara. Neska euskalduna
haurrak zaintzeko gertu edota
eskola partikularrak emateko.
620-75 04 94.
Debagoiena. Asteburuetan
lan egingo nuke nagusiak zaindu
edo etxeak garbitzen. Deitu
telefono zenbaki honetara: 699
-09 46 26.
Debagoiena. Mutila gertu
nagusiak zaintzeko. Etxean
bertan bizi izaten ere bai. 659-77
96 22 / 943-76 48 80.
Debagoiena. Neska gertu
nagusi edo umeak zaindu eta
garbiketak egiteko. Orduka,
egunez, gauetan edo etxean
bertan bizi izanda ere bai. Erreferentzia onak daukat eta lanean
berehala hasiko nintzateke.
Interestuok deitu telefono zenbaki hauetara: 638-93 11 48 /
943-25 01 11.
Debagoiena. Neska gertu
nagusiak zaintzeko. Etxean
bertan bizi izaten, edo bestela.
636-78 34 90.
Debagoiena. Neska gertu
nagusiak zaindu edo ume zein
nagusiak zaintzeko, orduka.
Baita zerbitzari ere. Eskarmentuduna. 674-59 85 01.
Debagoiena. Gizon arduratsua,
legezko paperekin, prest garbitasun lanak egin edo nagusiak
zaintzeko, orduka. Baita zerbitzari jarduteko ere. Gidabaimena
eta autoa daukat. Deitu telefono
honetara: 677-77 22 31.
Debagoiena. Neska eskaintzen
da debagoienan pertsona nagusiak zein umeak zaintzeko eta
garbiketa lanak egiteko. Etxean
bizi izaten edo bestela. Lanean
hasteko moduan nago eta erreferentziak ditut. Deitu telefono
honetara: 606-62 37 82.
Durangaldea. Ordu batzuetan
garbitasun lanak egiteko edota
umeak zaintzeko prest. Deitu
telefono zenbaki honetara:
94-681 19 98.
Debagoiena. Sukaldari laguntzaile, etxean postreak egiten
edo garbitasun lanetan lan
egingo nuke. 686-66 80 63.
Durangaldea. Etxeko lanetarako prest. Nagusiak edo umeak
zaindu edota garbiketa lanetarako. Interna edo externa. Jardunaldi osoa. Erreferentzia eta
esperientzia. 636-85 20 59.
Debagoiena. Emakumea
etxean bertan bizi izaten lan
egiteko gertu. 618-80 75 66.
Debagoiena. Etxeko lanetarako emakumea gertu, baita
asteburuak edo gauak etxean
egiteko ere. 659-90 85 13.
Debagoiena. Neska gertu
etxean bizi izaten edo orduka
nagusi zein umeak zaintzeko,
edo garbitasun lanetan jarduteko. Erreferentzia onak dauzkat
eta berehala hasiko nintzateke
lanean. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 649-07 31 33.
Debagoiena. Ikasketa soziosanitarioak dituen neska gertu
nagusiak zaindu edo garbiketa
lanetan jarduteko, asteburuetan.
649-15 72 47.

Debagoiena. Bertako neska,
esperientziaduna, nagusiak
zaintzeko gertu 14:00etatik
aurrera. Deitu telefono zenbaki
honetara: 637-18 07 23.
Debagoiena. Nagusi eta
umeak zaintzen edo garbiketa
lanetan jardungo nuke. Egun
erdiz edo osoz. Neska arduratsua
naiz. 645-01 05 84.
Debagoiena. Ikasketa soziosanitarioak dituen neska gertu
nagusiak zaindu edo garbiketa
lanetan jarduteko, asteburuetan.
Deitu telefono zenbaki honetara:
649-15 72 47.
Durangaldea. Neska gazte
euskalduna umeak zaindu edota etxeko lanak egiteko prest.
Goiz eta arratsaldez. Esperientzia. Gabinete pedagogikoan
egon naiz laguntzen. Deitu
telefono zenbaki honetara: 648
-13 13 27.
Debagoiena. Neska gertu
lanerako. Sukaldean, garbitasunak, nagusiak zaindu eta abarretan. 610-99 70 46.
Durangaldea. Asteburuetan
edo gauetan nagusiak edo
umeak zaintzen edota etxeko
garbiketak egiten lan egingo
nuke. Tel.: 603-07 16 26.
Durangaldea. Ume edo nagusien zaintzarako edota garbiketa lanetarako prest. Interna edo
externa. Gauez edo asteburuetan
ere. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.: 628-00 22 17
Durangaldea. Emakume
arduratsua nagusien edo umeen
zaintzan, etxeko garbiketan,
portaletan, tabernetan,... Lan
egiteko prest. Orduka edo jardunaldi osoan. Erreferentziekin.
Tel.: 620-82 85 79.
Durangaldea. Bertako emakumea ume edo pertsona nagusiak zaintzeko prest. Goizez,
arratsaldez edo gauez. Deitu
telefono zenbaki honetara:
94-658 33 32.
Debagoiena. Neska arduratsua
orduka garbiketa lanak egiteko
gertu, umeak edo nagusiak
zaintzeko eta nagusiak pasioan
ateratzeko. 943-71 53 74 / 695
-73 87 95.
Durangaldea. Etxeko laguntzaileak gara. Pertsona nagusiak
zaintzeko prest gaude:exeko
lana, zainketak,errezetak kudeatzea, gauak hospitaletan,
aseoak... Durangaldean eta
Bilbao. Tel.: 690-28 60 71
Debagoiena. Emakumea lan
egiteko gertu, umeak zaintzen,
garbiketa edo dendari lanak.
Orduka edo egun osoz. Erreferentziaduna. 606-72 28 76.
Debagoiena. Esperientziadun
emakumea pertsona nagusiak
zaindu edo garbiketa lanak egiteko gertu. Zaharren egoitzetan
eta tabernak garbitzen lan egindakoa. 680-77 06 46.
Debagoiena. Etxean bertan
bizi izaten lan egingo nuke,
nagusiak zaintzen eta abar.
Deitu telefono zenbaki honetara:
699-70 38 82.
Debagoiena. Garbiketan,
nagusiak zaintzen (baita gauez
ere), tabernatan zein sukalde
laguntzaile jardungo nuke. 943
-10 96 89.
Debagoiena. Neska gertu
nagusiak edo umeak zaintzeko,
garbiketak egiteko eta abar. 645
-67 82 24.
Durangaldea. Neska euskalduna asteburuetan umeak
zaintzeko prest, bai egunez zein
gabez. 628-24 36 02.
Debagoiena. Emakumea
gertu nagusiak zaindu, sukaldari zein etxeko lanak egiten jarduteko. Deitu telefono zenbaki
honetara: 610-99 70 46.
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Debagoiena. Emakumea
gertu edozein motako lanetan
jarduteko. 610-99 70 46.
Debagoiena. Neska gertu
sukalde laguntzaile, garbiketa,
eta abarretarako. Etxean bizi
izaten edo orduka. Deitu telefono zenbaki honetara: 662-26
71 41.
Debagoiena. Neska gertu
astean zehar orduka edo asteburuetan lan egiteko. Deitu
telefono zenbaki honetara: 659
-90 85 13.
Debagoiena. Sukaldean,
nagusiak zaindu zein garbiketa
lanetan jardungo nuke. Orduka
edo etxean bertan bizi izaten.
662-26 71 41.
Debagoiena. Erizaintzako
laguntzaile titulua duen neska
prest edozein lanetarako. Jacqueline. 650-83 66 58.
Debadoiena. Neska garbiketa
lanetarako gertu. Deitu telefono
honetara: 635-71 12 88.
Debagoiena. Nagusiak zaintzeko ikasketak dituen mutila
gertu lanerako. Nagusi eta
alzheimer gaixoen zaintza,
etxeko lanak egin, sukaldatu eta
abarretan ondo moldatzen naiz.
Debagoienean zehar mugiteko
arazo barik. Deitu telefono zenbaki honetara: 693-72 41 66.
Debagoiena. Neska euskalduna, eskarmentuduna eta erreferentzia onekoa, gertu nagusi edo
umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Deitu telefono
honetara: 671-35 22 60.
Debagoiena. Emakumea
gertu sukaldari edo garbiketa
lanak egiteko. Deitu 662-26 71
42 edo 943-25 36 14 telefono
zenbakietara.
Debagoiena. Mutila peoi
lanetan, sukalde laguntzaile,
taberna, garbiketa eta abarrean
lanerako gertu. Andres Felipe.
632-83 45 10.
Debagoiena. Neska gaztea
gertu ume edo nagusiak zaintzeko, eta zerbitzari edo garbitasun lanak egiteko. Deitu
telefono zenbaki honetara: 674
-95 79 28.
Debagoiena. Nikaraguako
neska, arduratsua, gertu orduka,
egunez zein etxean bertan bizi
izaten lan egiteko: nagusi edo
umeka zaindu, garbitasun lanak
eta abar. Erreferentzia onak
ditut. 606-62 37 82.
Durangaldea. Interna edo
externa modura lan bila. Ume
edo nagusien zaintzan edota
garbiketa lanetarako. Orduka,
asteburuetan edota gauez ere.
Erreferentzia eta esperientziarekin. Tel.: 679-71 64 42.
Durangaldea. Emakume
arduratsua lanerako prest, pertsona nagusiak edo umeak
zaintzeko edota garbiketa lanetarako. Erreferientziaduna.
Mugitzeko arazorik ez. Tel.: 660
-64 20 98.
Durango. Andre euskalduna
haurrak zaindu eta etxeko lanak
egiteko prest. Deitu telefono
honetara: 659-08 81 85.
Durango. Umeak zein nagusiak
zaintzeko eta garbiketarako lan
bila. Esperientzia daukat. Orduka, jardunaldi osoan edo erdian.
616-30 04 15.
Durango. Neska gazte euskalduna haurrak zaintzeko prest,
goizez zein arratsaldez, haurhezkuntzako ikasketak burutua.
Esperientziaduna. Interesatuak
deitu: 615-71 62 32.
Durango. Persona nagusien,
umeen edo garbiketa lanen lan
bila. Interna, externa edo orduka.
Pertsona arduratsua, esperientzia eta erreferentziekin. 646-10
45 52.

Durango. Umeak eta pertsona
nagusiak zaintzeko zein garbiketarako lan bila. Externa, interna edo orduka. Esperientzia.
Erreferentziak. Deitu telefono
honetara: 697-12 64 38.
Durango. Emakume arduratsua
umeak edo pertsona nagusiak
zaintzeko edota garbiketa lanetarako prest. Interna edo externa.
Esperientzia eta erreferentziak.
660-64 20 89.
Durangaldea. Ipuin kontaketa
eta monologo humoretsuak
eskaintzen dira. Tabernetan,
ezkontzetan, juergetan,... Tel.:
651-36 97 69. Roman
Durango. Neska gazte euskalduna etxeko lanak egin, haurrak
zaindu, klase-partikularrak eman,
tabernari lanak egin edota garbitzaile lanak egiteko prest.
615-71 62 32.
Durango. Neska euskalduna
klase partikularrak emateko
prest, EGA eta First CCertificated
in English tituluak dauzkat, eta
farmaziako ikaslea naiz. Tel.:
638-85 78 60. Eskerrik asko.
Durango. Goizetan umeak
zaintzen, etxeko lanak egiteko
prest nago. Haur hezkuntza eta
hezkuntza berezian diplomatua,
kotxe propioa. Deitu telefono
honetara: 695-75 23 25.
Elorrio. Neska gazte euskalduna goizetan umeak eskolara
eraman zein umeak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko prest.
Ordutegia goizean goizetik
hasita 12:00ak arte, gutxi gora
behera. Haur hezkuntzako teknikaria naiz. Durangalde osoan
lan egiteko prest nago. Auto
propioa daukat.
Iurreta. 51 urteko emakume
euskalduna lan bila, batez ere,
arratsaldez. Ume zaintzan esperientzia. Deitu telefono zenbaki
honetara: 663-32 84 25.
Iurreta. Hogei urteko neska
lanerako gertu, tabernetan,
saltzaile, atariak garbitzen,
pertsona nagusiak zaintzen...
Durangaldean zein zornotzan.
Tel.: 662-29 73 71 (Ana)
Oñati. Neska etxeko lanak
egiteko prest goizez edo arratsaldez. Esperientziaduna.
Deitu telefono zenbaki honetara:
637-11 00 56.

5. Irakaskuntza
501. Jaso
Bergara. Gaztelerako eskola
partikularrak emateko norbaiten
bila nabil, Bergaran. Prezioa
ekonomikoa izan dadila. Deitu
telefono zenbaki honetara: 617
-79 85 00.
Durango. Marrazketa teknikorako, algebra eta fisikarako irakaslea behar da. Tel.: 659-84
17 75 edo 685-71 86 54.
Mungia. Mungiako enpresa
batek honakoa behar du: portugeseko irakaslea. Postugeseko
klaseak emateko. Ezinbestekoa:
heziketa, esperientzia eta zonaldean bizitzea. Jardunaldia partziala goizez. Kontratua aldi
baterako. Berehala hasteko.
Soldata zehaztuko da. Sartu.
Erref.: 12265. Deitu telefono
honetara: 94-620 04 49.
502. Eman
Arrasate. Arrasaten ingeles
eskolak ematen ditut, DBH 1etik
beherako maila guztietan. 688
-63 80 50 / 943-79 55 98.
Arrasate. Eskola partikularrak
ematen dira Arrasaten. Goimailako ingeniari industriala. Matematika, fisika, kimika, teknologia,
marrazketa, ... Maila guztiak
unibertsitatea barne. 630-71
35 83.

Arrasate. Eskola partikularrak
Arrasaten eta Aretxabaletan.
Idazlea ingelesa, alemaniera eta
erderako eskola partikularrak
emateko prest. 660-75 22 16.
Arrasate. Arrasaten unibertsitate ikasketak dituen neska
gaztea prest legoke LH eta
DBHko klase partikularrak emateko. 652-72 19 24.
Debagoiena . Informatika
eskolak ematen dira. Oinarrizko
maila. Programazioa. Oposizioak
prestatzeko. Deitu telefono
honetara: 679-74 00 61.
Debagoiena. Ingenieritza
informatikoko ikaslea naiz eta
matematikako eskola partikularrak emango dizkidan pertsona
bat behar dut. Eskoriatza, Aretxabaleta edo Arrasate. Deitu
telefono zenbaki honetara: 605
-73 71 10.
Debagoiena. Urte askotako
esperientziadun irakasleak
eskola partikularrak ematen ditu
urte osoan. 943-78 28 43 /
635-75 71 86.
Debagoiena. Ingeles eta
errusiera eskolak ematen ditut.
Maila guztiak. Azterketak prestatzeko, komunikazioa eta abar.
10:00etatik 17:00etara. 610
-97 49 68.
Debagoiena. Italierazko eskola partikularrak ematen ditut
debagoienean. Maila guztietan
eta azterketa ofizialetarako
prestakuntza. 630-35 89 16.
Debagoiena. Eskola partikularrak, haur hezkuntzan diplomatutako neska dbh arteko
eskola partikularrak emateko
prest. Malgutasuna bai egun eta
ordu aldetik. 652-73 78 79.
Durango. Neska euskalduna
klase partikularrak emateko
prest. Astean zehar eta baita
asteburuetan ere. Esperientzia
handikoa. Tel.: 653-71 24 60.
Durango. Sorterriz ingelesa
den irakaslea, esperientziaduna
eta Trinity College certtesolak
kualifikatua, ingeleseko klase
partikularrak emateko prest.
Hizketaldi pertsonalizatuak.
Oinarrizko eta goi maila, zure
beharretara egokituta. Banakako klaseak edo talde murriztuak.
Arrazoizko prezioak. teignvalleyenglish@gmail .com¡ Deitu
telefono zenbaki honetara: 635
-26 62 51 (Tristan Deane).
Gitarra eta baxu klaseak.
Gitarra eta baxu klaseak ematen
ditut, Durangon. Tel.: 616-31
02 49 edo 94-620 05 98.
karsaso4@hotmail.com
Gitarra eskola partikularrak
Durangon. Gitarra eskola
partikularrak durangon. Elektrikoa, akustikoa, rocka, bluesa,
jazza, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, irakurketa... 650
-17 22 85.
Oñati. Urte askotako esperientziadun irakasleak eskola partikularrak ematen ditu urte osoan.
Jaione. 653-71 80 30.
Trikitixako klaseak. Trikitixako klaseak ematen ditut. Informatzeko deitu 661-12 56 47
telefonora.

6. Motorra
601. Saldu
Mazda 626 gasolina salgai.
Autoa salgai, mazda 626 gasolina. 120.000 km. 1.800 euro.
660-05 03 78.
Motoa salgai. Derbi motorra
salgai. Gurpilak berriak ditu. Beti
garajean dago. Prezioa adostu
daiteke.Harremanetan jartzeko
deitu telefono zenbakia honetara: 653-01 72 51.

Suzuki sj 410 salgai. Suzuki
sj 410 Hard Top (Samurai) salgai. Gasolina. 1.000cc. 45
zaldi. IAT-a urtero. Tel.: 667-48
51 66 edo 667-48 54 36.
Traktorea. New holland TV65F
traktorea palarekin salgai. Deitu
607 76 54 91 zenbakira.

7. Animaliak
701. Saldu
Ardi latxak salgai. Ardi latxak
salgai. 943-79 62 63.
Astoa salgai. Urte biko asto
arra, etxean jaio eta hazitakoa.
Txipa jarrita. Deitu telefono
honetara: 650-17 22 85.
Bulldog fransesa. Bulldog
fransesa. Emea. Loen izena
emanda. Bi hilabetekoa eta
txuri-beltza. 637-32 25 46 /
676-55 15 46.
Ehizako txakurkumeak
salgai. Ehizako txakurkumeak
salgai, Spaniel Breton-ak eta
Setterrak. 150 euro. Tel: 695-71
00 68.
Txahalak salgai. 6 hilabeteko
txahalak salgai MaÒarian. 628
-28 23 01.
Txakurra salgai. Gold terrier
bat saltzen dut. 4-5 urte ditu.
Zuria. Tel.: 653-72 70 18.
703. eman
Arratoi txakur arra opari.
Urte bat inguru du. Deitu telefono zenbaki honetara: 94-681
96 10.
Arratoi txakurra opari. Arratoi txakur emea oparitzen dut 2
hilabetekoa. Deitu telefono
honetara: 656-74 34 57.
Artzai txakurra opari. Bi
hileko artzai txakurra oparitzen
dugu. Nahi duenak deitu 94-681
43 24 telefonora.
Txakurra opari. American
stanford terrier arra oparitzen
da. 2 urte egingo ditu. Bakunen
kartilla eguneratuta. Marroia eta
zuria. Tel.: 661-30 41 72.
704. Bestelakoak
Artzain-txakur alemaniarra.
Bi urteko Pastor Aleman txakurra,
asteartean, azaroaren 15ean
desagertu zen degurixa aldean.
Norbaitek ikusi badu mesedez
deitu dezala telefono honetara.
Sarituko da. 620-50 08 49.
Border Colliea aurkitu dugu
Oñatin. Zurea bada deitu zenbaki honetara: 676 98 79 07

8. Denetarik
801. Saldu
Abadiño. Lur-saila salgai
matienan (Abadiño), Arzubia
kalean, 2.000m2, erreka
ondoan eta bide ertzean. Aproposa ortuari hartzeko. Hainbat
fruitu arbolaz hornitua. Matienatik hiru minitutara oinez.
658-75 65 12.
Bernedo. Lursail eraikigarria
Urturin salgai dago, Bernedon.
Gasteizetik 40km-tara dago, eta
izkiko golfetik 3 minututara baino
ez. 308m2 eraikitzea posible da,
7ml-ko eta bi solairuko altuera
maximoarekin. Inguruan beste
lursail eta etxebizitza batzuk ditu;
baita golfeko hotela ere. 665-75
78 07 (Ana)
Debagoiena. Mobil homea.
Banaresko kanpinean (Errioxa).
Oso merke. 656-77 17 23.
Wii kontsola salgai. 2011
urtekoa. 120 euro. Joko, bateria
eta gehigarri guztiekin. Interestuok deitu zenbaki honetara:
688-65 30 62.

Proiektore bat. DVDan pelikulak botatzeko proiektore txiki
bat erosiko nuke. Deitu telefono
honetara: 666-92 01 45.
Furgonetako jarlekuak
salgai. Traffic furgonetako
atzeko jarlekuak salgai. Hiru
plazakoa da. Erabili gabea. 400
euro. Argazkiak ditut. Tel.: 650
-73 51 56.
Piano elektrikoa salgai.
Yamaha clavinova clp 150 piano
elektrikoa salgai. Kontaktua:
650-17 22 85 edo stratokaster@gmail.com
Karabana salgai. 4 plazakoa.
Ez du matrikularik behar. Zaharra
baina egoera onean eta merkea.
Abanzea opari. 685-72 58 25.
Karro denda . Karro denda.
Raklet etxekoa da eta bi logela
ditu. Abanze eta parasola dauzka. Berri- berria dago, oso ondo
zainduta. Interesatuek mezua
bidali txarabastarra@gmail.com
helbidera edo deitu zenbaki
honetara: 667-66 12 40.
Scooterrarentzat p arabrisas pantalla. Scooter motorrarentzat haizearentzako pantalla, bere torloju eta guzti. 30
euro. Informazio gehiagorako
deitu telefono zenbaki honetara:
686-89 77 32.
Traktorea. New Holland tv65f
traktorea palarekin salgai. Informazioa telefono zenbaki honetan: 607-76 54 91.
Bizikleta. BH supra bizikleta
salgai Arrasaten. Urte dezente
ditu baina gutxi erabilitakoa. 45
euro. 690-19 82 79.
Bizikletarako umeen aulkia
salgai. Ume txikia atzean eramateko erosoa. Oso gutxi erabilia. Merkea. Deitu telefono
honetara: 648-63 58 06
Eskiak eta botak. 3 alditan
erabilitakoak. Eskiak Atomic
C9-1,60Zzm-ko luzerakoak,
kotak:104-64-94, erradio buelta:18. Fijazioak erregulatu daitezke edozein botarako. Salomon
fundarekin:230 euro. Botak:
Nordica thermo custon fit
(beroagoak), Flex:50-60,4
lotura mikrometrikoa eta goiko
biak makrometrikoak. Zenbakia:
38=24. Fundarekin:100 euro.
Berri-berria dau dana. Etorri
ikustera konpromesurik gabe.
606-21 37 18.
Eskiatzeko materiala. 10-12
urteko umearendako praka, 36
neurrikoa, eta snow taula salgai,
1,25 neurrikoa, lokailuekin.
Deitu telefono zenbaki honetara:
656-78 64 64.

Gimnasiorako bonoa. Arrasateko Saioa gimnasiorako
bazkidetza bonoa salgai. 2013ko apiril bukaera artekoa. 250
euro. Idatzi marysea15@hotmail.
com helbidera edo deitu zenbaki honetara: 653-72 22 54.
Korrika-makina. Treo t208
korrika makina salgai. Egoera
onean. Dendako prezioa 500
euro inguru, nik 275 eurogatik
saltzen dut. 669-17 09 51.
Mendiko bizikleta salgai.
Mendiko bizikleta salgai. Lapierre x control 310. Esekidura
bikoitza. 2011 urtekoa. 669-55
79 35.
Akordeoi kromatikoa. Akordeoi kromatikoa salgai, egoera
onean. 943-77 16 50.
Baxua eta anplifikagailua.
Olp musicman erako baxua (4
soka) eta peavey tko 115s sheffield anplifikagailua (80 watt).
Dena 350 eurotan. Deitu: 656
-41 00 35. Aitor
Gitarra klasikoa. Gitarra klasikoa. Berria. Funda barne. Salneurri onean. Deitu telefono
honetara: 617-21 88 74.
Paiste Alpha platerrak salgai. Paiste Alpha markako platerak salgai. Nahiko berriak dira,
eta oso gutxi erabiliak. Honako
hauek dira: Rock crash 16 eta
18, Full ride 20, eta Zildjian zht
medium thin 16. Deitu: 607-43
84 03 edo idatzi cuesta.roberto@gmail.com
Pearl bateria. Beltza. Bateria
osoa saltzen dut. Osagarri guztiekin. Prezio onean. Interesatuok deitu telefono honetara.
669-44 20 79.
Kanpadenda salgai. Marechal
markakokanpadendasalgai.Behin
bakarrikerabilia.4pertsonentzako.
120 euro. 615-00 72 16.
Altzariak salgai. 1,50m-ko
haritzeko ohea saltzen da, bi
ohe-mahairekin batera: 400
euro. Koltxoi berria: 100 euro. 6
kajoidun sinfonierra: 150 euro.
Banak markako apal rustikoak:
400 euro. Mahai rustikoa: 100
euro. Tel.: 610-41 55 11
Estufa katalitikoa. Oso gutxi
erabilia, ia berria eta bonbona
barne. 80 €. 656-41 00 35.
Gasoil berogailua. Roca
etxeko gasoil berogailua saltzen
da. 12 radiadore berotzeko
ahalmena. Gutxi erabilitakoa.
Baserri, txabola, etxe txikiendako aproposa. Prezio interesgarria.
50 litroko ur kalderina oparitzen
da. 616-23 81 74, 943-79 34
74 edo 945-44 53 03.

Hozkailu konbinatua salgai.
Hozkailu konbinatua salgai. Hile
baten bakarrik erabilia. Martxoan
erosia. Ecron markakoa. No frost
eta 2 urteko garantiarekin. Saltzeko premia. 300 euro, negoziagarriak. 691-35 40 31
Hozgailua combi New Pol
No-frost. 200 euro. Hozgailu-izozgailu New Pol experience
XR-1850 IX nf. No-frost sistemaduna. Altzairuzko ateak. 4
urtetan martxan egondakoa,
egoera onean dago. Neurriak:
altuera 185 zm x zabalera 59
zm. 2 ate. Kristalezko apalak.
Izozkailuaren kapazitatea: 75
litro. Hozkailuaren kapazitatea:
217 litro. 200 eurotan salgai.
Tel: 680-59 73 79.
Izozkailu ia berria salgai. Ia
berria dagoen izozkailua salgai.
85 litroko edukiera. Prezioa: 100
euro. Tel.: 94-655 06 04 edo
672-41 09 38.
Somierra salgai. 1,35x2
metroko somierra salgai, segurtasunerako 5. hanka du erdian.
Urte beteko erabilera du. Berri
berria dago. 653-01 72 51
Terrazarako kulunkaulkiak.
Terrazarako egurrezko bi kulunkaulki salgai. Biak 250 eurotan.
653-01 72 51.
Egurrezko sehaska. 120x60
zm. Egoera oso onean. Koltxoia,
babeslea, koskor-babeslea,
oheazala eta bi izara joku. 99
euro. Arrasaten. Idatzi marysea15@hotmail.com helbidera
edo deitu zenbaki honetara:
653-72 22 54.
Gurpildun trona. Altueran
zein zabaleran tolesgarria.
E-postaz argazkiak bidal ditzaket. 30 euro. Arrasaten. Idatzi
marysea15@hotmail.com helbidera edo deitu zenbaki honetara: 653-72 22 54.
802. Erosi
Bizikletak eramatekoa. Hiru
bizikleta eramatekoa erosiko
nuke, boladun auto bati jartzeko.
665 75 64 38
Lursaila. Animaliak edukitzeko,
landatzeko eta abarretarako lursail
bila nabil Bergara edo inguruko
herrietan. 669 17 09 51 .
Proiektore bat. DVDan pelikulak botatzeko proiektore txiki
bat erosiko nuke. Deitu 666 92
01 45 zenbakira.
CD erreproduktore eta
anplifikadore bila. Bigarren
eskuko CD erreproduktorea eta
anplifikadorea erosiko nuke. Tel.:
606-26 62 44. Luisma.
803.eman
Bidali zure ordenagailua
Boliviara. Hondatuta, zaharra
edo zaborretara bota behar
baduzu ,nik jaso, konpondu eta
kainaberaren (ONG-GKE) bitartez bialduko dugu Boliviako 2.
mailako eskoletara. 655-71 76
66.

Doaneko informatika laguntza eskeintzen dut. Doaneko
informatika laguntza eskeintzen
dut. Edozein arazo, kezka, aholku behar baldin baduzu, bidalidazu mezu bat languntzen@
gmail.com helbidera.
804. Hartu
Bizikletak. Bizikletak botatzeko moduan badaukazu, nik
jasoko dizut. Berdin da zein
egoeratan dauden. Botatzeko
badituzu deitu 699 06 23 95
telefono zenbakira.
Erabilitako altzariak. Erabilitako altzariak jasoko nituzke,
berdin du zein motatako altzariak
diren. Harremanetarako idatzi
mezu bat altzarigintza@yahoo.
es helbidera.
Erabilitako altzariak hartuko nituzke. Erabilitakoaltzariak
jasoko nituzke, berdin du zein
motatako altzariak diren. Harremanetan jartzeko idatzi mezu
bat altzarigintza@yahoo.es
helbidera.
805. TRUKATU
Poltsikoko egutegiak trukatu edo hartuko nituzke. Edozein
urtetakoak. 617 17 15 88
806. Galdu
Patinetea. Igandean, azaroaren 13an, patinetea desagertu
zen Jardun elkarteko atetik. JD
Bung etxekoa da eta gGurpilak
eta heldulekua berdeak. Hartu
duenak mesedez dei dezala
telefono zenbaki honetara: 653
73 77 86
Pultsera galdu, Bergaran.
Aurreko ostiralean, azaroak 18,
zilar koloreko pultsera bat galdu
nuen Bergarako erdigunean.
Balio sentimental handia dauka.
Aurkitu baduzu bihotzez eskertuko nizuke nirekin kontaktuan
jartzea. Aurkitu baduzu deitu
652 72 73 88 telefono zenakira. Milesker.

9. Harremanak
902. harremanak
Neskalagun bila. Epa, ni 32
urteko mutila naiz eta ea neska
jatorren bat animatzen den
idaztera pinu1979@yahoo.es
903. Deiak
Saskibaloia. Saskibaloian
ibilitako neska batzuk astelehenetan, 19:00etan, Almenen
elkartzen gara partiduak jokatzeko eta jokalari gehiagoren bila
gabiltza. Anima zaitez eta agertu, edo idatzi mezu bat helbide
honetara: saskineski@gmail.
com edo deitu telefonoz 653 74
86 26 edo 605 76 81 49 telefono zenbakietara. Zure zain
gaude!
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Carrier IQ
softwarea
dagoela frogatu
du garatzaileak
Applek onartu
du bere gailuek
bazekartela
iOS5a arte
Wikileaksek
espioitza horren
filtrazioak
argitaratu ditu
Wikileaksek osatu duen mapa, estatuen espiotza moduekin. |

wikileaks

Espioitzarako softwarea
atzeman dute sakelakoetan
Programatzaile batek aurkitutakoa Wikileaksek berretsi berri du
Marka eta operadoreek ukatu egin dute, baina ikerketak abian dira
j.b. | arrasate

Erabiltzaileek mugikorrean egiten
dutena monitorizatu eta gordetzen
duen softwarea aurkitu du Trevor
Eckhart Estatu Batuetako programatzaile batek, gerora ikusi denez,
telefono modelo erabilienetan eta
sistema eragile ezagunenetan aurkitu daitekeena. Carrier IQ dauka
izena softwareak eta telefono operadoreei gailuaren kokapena, SMS
mezuak nahiz pasahitzak bidaltzen
dizkie. Android sistema darabilten
telefonoetan aurkitu zuen Eckhartek orain dela aste batzuk delako
softwarea, sisteman aurreinstalatuta datorrena, eta erakutsi zuen
haren HTC sakelakoarekin graba-

tutako bideo bat beste ordenagailu
baten ikusteko aukera badagoela,
Internet bidez, bere informazio
guztia unean bertan eta arazo barik
irakur daitekeela ikusiz, https segurtasun protokolo bat tarteko egonda
ere.

Marka gehienek, ukatu
Carrier IQ softwarea garatzen
duen enpresak gertatutakoa jakin
bezain agudo gelditzeko eskatu
zion Eckharti esanez software
horrek egiten zuen gauza bakarra
zela "erabilera datuak jaso eta
neurtzea, sarearen kalitatea hobetzeko". Eta justifikazio horiek
azkenean prentsa ohar baten bidez

Merkatu kuota galtzen dabil Firefox
Chromeren abiaduraren aurka
j.b. | arrasate

Etengabeko eguneraketa eta hobekuntzek ez dute momentuz Mozillaren Firefox nabigatzailea gailentzerik lortu. Azken urteetan
kuota onari eutsi badio ere, nabigatzaile libreak lehiakide gogorra
aurkitu du Googlen Chrome nabigatzailearekin. Oraindik ere
zerrendan bigarrena da Firefox
Microsoften Internet Explorerren
ostean baina Chrome atzetik dauka eta abiada bizian erabiltzaileak
bereganatuz. Azaroan Firefoxen
merkatu kuota %22,1ekoa zen,
aurreko hiletik %0,4 jaitsita eta
Chrome 0,7 hazi zen, merkatuaren
%18,2 bereganatuta. Garapen
honek bere horretan jarraituz

gero, datozen hilabeteetan Chrome izango da munduko bigarren
nabigatzailerik erabiliena, beti
ere, Cnet-en datuen arabera; erreferentzia, alor horretan. Explorer
merkatuaren erdia baino apur
bat gehiagoren jabe da egun.

Etorkizun zalantzatsua
Ahaleginak ahalegin, Firefoxek
laugarren bertsioaren arrakasta
errepikatzerik ez du lortu. Ez da,
etengabeko eguneraketekin, Chromeren azkartasuna parekatzera
heldu. Erabiltzaileek, hain zuzen,
Google nabigatzailearen abiada
da gehien baloratzen dutena eta
hori litzateke hazkunde azkar
horren arrazoia.

eman behar izan ditu enpresak.
Softwarea, beraz, badago, eta, egon,
140 milioi telefonotan dago sartuta monitorizazio sistema hori,
baina zehazki zeintzuek daukaten
ez da oraindik jakin. Googlek,
berriz, ez du luze itxaron eta argitu du Eckhartek froga Android
batekin egin bazuen ere, euren
terminal ofizialetan ez dagoela
software hori instalatuta eta sistema eragileak defektuz, behintzat,
ez dakarrela halakorik.
Nokia eta Blackberryk ere
berehala garbitu dituzte eskuak,
susmoak susmo, eta diote eurenetan ere defektuzko softwareerik ez datorrela. Apple izan da

bakarra onartu duena software
hori egon badagoela eta erabili
izan dutela baina iOS 5.0 aurreko bertsioetan eta defektuz bazetorren arren, desgaituta zegoela. Estatu Batuetako AT&T eta
Sprint telefonia konpainiek
argiago hitz egin dute, hala ere.
Onartu dute software hori erabiltzen dutela eta gainera "zerbitzuak hobetzeko helburuarekin" egiten dutela. Hala, Estatu
Batuetan zenbait senatarik azalpenak eskatu dizkiete IQ Carrier
-ekoei eta ikerketak hasi dituzte. Europan, ostera, Alemania
eta Frantzia izan dira bakarrak,
oraingoz.

Bin Ladenen heriotzari buruz hitz
egin da gehien aurten Facebooken
j.b. | arrasate

Urtearen amaierarekin batera
webgune eta bilatzaileak urteko balantzea egiten hasi dira
eta Facebooken 2011an gehien
komentatu diren gai eta albisteen zerrenda egin dute. Bin
Ladenen heriotza izan erabiltzaileen egoeren eguneraketa
gehien eragin dituen gertakizuna. Zehazki, maiatzaren 1eko
eguneraketen %10ek horren
berri ematen zuten.

'Memology'
Izen horrekin egiten dute Facebookeko arduradunek urte
bakoitzeko gai aipatuenen
zerrenda eta bigarren postua

Superbowl amerikar futbol
ligaren finalak eskuratu du.
Aurtengo pertsonarik aipatuenak honako hauek izan dira:
Charlie Sheen aktorea, Steve
Jobs enpresaria, Ingalaterrako
William printzea eta haren
ezkontza eta Amy Winehouse
abeslaria.

Laburdurak, modan aurten
Eguneraketen idazkeran sortzen
diren joera eta modak ere aztertu dituzte eta aurten bi laburdura egon dira modua: lms (like
my status) eguneraketa atsegin
izateko eskatzeko eta tbh (to be
honest) "egia esan" esamoldearen baliokidea.

Wikileaksen filtrazioa
Wikileakseko sortzaile den Julian
Assange ez du honek ezustean
harrapatu eta joandako astean
espioitza teknologikoari buruzko
filtrazio sorta baten lehen zatiarekin, askoren uste ia ziurra
egiaztatu besterik ez du egin;
dokumentu eta frogekin gainera.
Wikileaksen argitaratutako agiriek erakutsi dute iPhone, Blacberry ala Android mugikorrek
erabiltzailearen koordinatuak
jaso eta bidali egiten dituztela,
baita gailua bera itzalita dagoenean ere. Wikileaksek zabalduko
duen informazioaren zatitxo bat
besterik ez da hori baina nahikoa
askoren susmorik ilunenak egi
bihurtzeko. Assangen agiriek
esaten dute Estatu Batuetan,
bereziki 2001eko Dorre Bikien
aurkako erasoen ostean, biderkatu egin dela inbertsioa kontrolerako teknologian. Estatu Batuetan bai eta Txina, Iran ala Indian
oposizio politikoa zelatatzeko
erabili dena. Wikileaksek http://
wikileaks.org/The-Spyfiles-The
-Map.html helbidean jaso ditu
espioitza moduak zeintzuk diren
eta zein herrialdetan egiten dituzten. Mapa horren arabera Espainian deien espioitza da egiten
dena, bestelakorik ez.

Applek prest ei
dauka hurrengo
kolpea:
telebista
j.b. | arrasate

Jobsen heriotzaren ostean,
oraindik dolua egiten daudela ematen badu ere, Applen
hurrengo apustu sendoa telebista sistema bat dela esaten
hasi dira iturri espezializatuak. Sharp etxea aparailuak
fabrikatzen hasita egongo
litzateke, esamesen arabera.
Hiru modelo ei daude 32 eta
55 hazbete bitartekoak, Siri
sistemarekin eta A6 prozesatzailearekin. 2013an merkaturatuko lukete.
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tele-begi

astea goienan
goiena telebista

Ainhoa
vitoria

ASTELEHENA, 12

MARTITZENA, 13

EGUAZTENA, 14

ARRASATE IRRATIA
EGUENA, 15

EGUBAKOITZA, 16

'Comecocos'
saioa

D

ebateak eta tertuliak
osagai garrantzitsuak
dira garai honetako
telebistako parri-

llan.
Lehiaketek ere parrillako
tarte handia hartzen dute.
Mota guztietako lehiaketak
ditugu ikusgai goiz, arratsalde eta gau, baina nork imajinatuko zuen debateak lehiaketa bihur litezkeela? Bai,
antza denez, posible da.
Cuatro kateko programa
berria da El Comecocos. Sei
lehiakidek hitz egiteko eta
argudioak emateko dohainak
erakutsi behar dituzte. Debateak binaka egiten dituzte eta
bi minutukoak izaten dira.
Epaimahai batek balorazioa
ematen du, baina azken hitza
publikoak du. 600 pertsonak
erabakiko dute nor den irabazlea. Lehiaketa baino boxeo
borroka ematen du.
Publikoa garrasika ari den
heinean, lehiakideek euren
ideiak defendatzen dituzte.
Gai sakonak jorratzen
dituzte: abortua eta tabakoaren legea, adibidez. Gai horiek
bi minutuan jorratzeak arriskua dakar. Argudioetan zentratu beharrean borrokan
zentratzen baikarelako, eta,
horren ondorioz, debateak
sinesgarritasuna galtzen du.
Debatea zirku bihurtzen
denean, seinale txarra.

Bergara-Aloña
derbia ikusgai

Finantza
merkatuak

G Puntuan
gertatutakoak

Txotxongillo
taldea

Sukaldaritza
saioa

20:58

20:45

19:44

23:15

14:22

Bergara-Aloña derbia
jokatu da asteburuan
Agorrosinen eta bertan
jasotakoak erakutsiko
dizkizuegu Harmailatik kirol saioan.

Finantza merkatuen
gaia izango dute hizpide solaskideek Eztabaida saioan. Eneko
Azkaratek gidatuko du
saioa.

Gipuzkoako bertsolari txapelketan gertatzen ari dena jarraitu
ahal izango dugu
eguazten honetan ere
G Puntuan.

Titirijai Tolosako
nazioarteko txotxongilo jaialdian izan dira
Txotxongillo taldeko
kideak. Haiek ezagutuko ditugu.

Sukaldean janaria nola
prestatu ikasi ahal
izango dugu egubakoitzeko Onein saioan.
Gomendioak ere
emango dituzte.

12:25 Durangoko azoka

12:30 Magazinea
13:30 Marrazki bizidunak
13:50 Kantari
14:17 Onein
14:45 Berriak
15:15 Berbetan
15:49 Harmailatik
19:29 Ikusmira
17:07 Berriak
17:37 Harmailatik
18:20 Marrazki bizidunak
18:40 Berriak
19:07 Publierreportajea:

12:30 Magazinea
13:30 Ikusmira
14:30 Eztabaida
15:10 Harmailatik
15:23 Gipuzkoa kultura
15:55 Magazinea
16:23 Eztabaida
16:55 Bertso saioa
17:29 Kantari
17:59 Gipuzkoa kultura
18:03 Berriak
18:29 Berriak
19:59 Magazinea
19:44 Bertso saioa
20:39 Harmailatik
22:59 Publierreportajea:
23:40 Berriak
00:10 Magazinea
01:10 Walker
02:04 Magazinea
03:04 Gipuzkoa kultura
03:34Publierreportajea:
03:45 Bizitegia
04:15 Magazinea

12:30 Magazinea

12:30 Magazinea
13:30 Marrazki bizidunak
13:55 Kantari
14:22 Onein
14:47 Berriak
15:14 Hamaika.bit
15:39 Marrazki bizidunak
16:04 Leku txiki bat
16:34 Publierreportajea:

2011
13:25 Marrazki bizidunak
13:45 Kantari
14:15 Bertso saioa
14:45 Berriak
15:15 Ikusten
16:11 Berbetan
16:45 Berriak
17:15 Ur eta lur
17:47 Walker
18:16 Publierreportajea:

ENEEK
18:27 Marrazki bizidunak
18:47 Berriak
19:17 Kantari
19:47 Magazinea
20:47 Publierreportajea:

ENEEK
20:58 Harmailatik
21:43 Gipuzkoa kultura
22:13 Magazinea
23:13 Harmailatik
00:16 Gipuzkoa kultura

ENEEK
19:18 Kantari
19:45 Magazinea
20:45 Eztabaida
21:25 Magazinea
22:25 Publierreportajea:

ENEEK
22:36 Magazinea
23:36 Eztabaida
01:39 Kantari

14:08 Marrazki bizidunak
14:33 Kantari
14:58 Bizitegia
15:53 Berriak
17:03 Gipuzkoa kultura
17:33 Onein
18:33 Publierreportajea:

ENEEK
18:44 Bertso saioa
19:14 Berriak
20:09 Kantari
21:19 Ur eta lur
21:49 Eztabaida
22:29 Berriak
23:10 Kantari

ENEEK
16:45 Berriak
17:18 Marrazki bizidunak
17:48 Ipupomamua
18:18 Onein
18:46 Berriak
19:21 Kantari
19:48 Magazinea
20:48Gipuzkoa kultura
21:18 Magazinea
22:18 Publierreportajea:
ENEEK
22:29 Bertso saioa
22:59 Ikusten

Zea Mays taldearen
kontzerturako sarrerak
ditugu zozketan
Kooltur ostegunak egitasmoaren barruan, aste honetan
Zea Mays taldeak eskainiko
du kontzertua Arrasateko
gaztetxean. Bada, sarrerak
dauzkagu. Zozketan parte
hartzeko deitu 943 25 05 05
telefonora edo idatzi irratia@
goiena.com helbidera. Animatu, eta zorte on.

Arte azokaren berri
emango dugu 'Igo
autobusera!' saioan
Zapaturako Arrasateko Margo Taldeak arte azoka antolatu du. Udaletxeko arkupeetan izango dira euren lanak
erakusten eta saltzen eta guk
horren berri emango dizuegu
astelehenetik egubakoitzera
bitartean egiten den Igo autobusera! irratsaioan, 10:30ean
hasita.

Nubi eta Iesbaa
elkarteen desegitea
izango dugu hizpide
Nubi elkarteko Agurne Juldain
kidea izango dugu gaur, astelehena, 107.7ko uhinetan Nubi
eta Iesbaa elkarteak desegin
egingo dira eta euren ibilbideaz, desegitearen arrazoiez
eta aurrera begirako asmoez
jardungo dugu Juldain kidearekin. Hori 10:30ean hasita
izango da, Arrasate Irratian.

tele-albisteak

Goienako lankideak
Durangoko Azokan izan
gara, Azoka telebistan
Elkarlanean egin dugu lan Gerediaga elkarteak,
Hamaika telebistak, ETB3k eta Goiena telebistak
AMAIA tXINTXURRETA | ARRASATE

Dagoeneko itxi ditu ateak urtero egun batzuetan kulturaren
bilgune izaten den Durangoko
Euskal Liburu eta Disko Azokak.
Aurtengo 46. edizioan ere
makinatxo bat herritar ibili da
Durangoko Azokan eta aurten
ere ez du hutsik egin Azoka telebistak.
Bada, hara joan zirenek ikusi ahal izango zuten, azokan
bertan ipinitako pantaila erraldoian, eta beste batzuek etxetik
streaming bidez disfrutatu ahal

izan dute azokan gertatzen zenaz,
saretik, zuzen-zuzenean. Azokak
iraun duen egunetan, hilaren
4tik 8ra bitartean izan da hori,
10:30etik 20:00ak arte.

Goiena, azokan
Gerediaga elkarteak, Hamaika
telebistak, ETB3k eta Goiena
telebista parte hartu dute ekimen
horretan.
Goienatik, esaterako, egunero-egunero sei pertsonako lantaldeak ibili dira azokan gertatzen
zirenak bertatik bertara jasotzen;
bi kazetari, bi kameralari, errea-

Irati Goitia kameralaria eta Julen Iriondo kazetaria, Toti Martinez de Lezea idazlea ondoan dutela. |

Goienako sei
pertsonako
lantaldeak egon dira
egunero azokan

litzatzaile bat eta koordinatzaile bat. Durangon egunean bertan
zeuden hitzorduen berri eman,
sortzaileak elkarrizketatu, azokara joandakoei inkestak egin,
oharrak eman... denetarik jaso
dugu.

ENEKO AZKARATE

Horrez gain, egunero hamar
minutu inguruko erreportaje
landu bat ere egin dugu eguneko
protagonistaren batekin edota
egun horretan zeresana izan duen
azokako guneren batekin. Bideoak
ikusgai dituzue Goiena.net-en.
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zorion agurrak

Aretxabaleta
Irati Garai Leturiaga
Abenduaren 18an, 8
urte. Zorionak, printzesa!
Egun zoragarri bat pasa
ezazula opa dizu famili
guztiak, bereziki
Haritzek. Muxu eta
besarkada handi bat
denon partetik.

Oñati
Amaia Cid Martin
Abenduaren 18an, 27 urte. Zorionak, tia! Ondo pasatu
zure egunian eta tarta goxo-goxua iñ gero denok jateko.
Muxu handi bat zure txikiñen partetik. Domekararte!
Mua!

Oñati
Xabier Barrena Biain
Abenduaren 14an, 12
urte. Zorionak eta ondo
pasatu zure
urtebetetzean, familiako
danon partetik. Muxu
handi bat.

Arrasate
Iker Barandiaran.
Abenduaren 14an,
urtebetetzea.
Ulia moztuta be,
berdin-berdin maitte
zaittugu... Zorionak eta
patxo handi bat,
kolaboradore!

Arrasate
Paulo Atxa Bastida
Abenduaren 11n, 2 urte.
Zorionak, pitxin! Muxu
potolo bat amatxo,
aitatxo eta Saulen
partetik.

Oñati
Enaitz Arregi Alberdi
Abenduaren 10ean, 16
urte. Aupa, Enaitz!
Zorionak zure
urtebetetzean eta muxu
handi bat etxekoen
partetik! Jarraitu hai
mutil alaia izaten!

Aretxabaleta
Luken Martin
Izurrategi
Abenduaren 6an, 8 urte.
Zorionak, Luken! Azkenik
heldu da zure urtebetetze
eguna! Ondo-ondo pasatu
zure egunean. Gari,
amatxo eta aitatxoaren
partetik, zorionak!

Elgeta
Jon Irizar Martin
Abenduaren 18an, 7
urte. Zorionak,
txapeldun! Patxo handi
bat aitatxo eta
amatxoren partetik.

Oñati
Leire Arregi Heras
Abenduaren 17an, 7 urte.
Zorionak, laztana, etxeko
guztien partetik.
Asko-asko maite
zaitugu. Ondo-ondo
pasatu urtebetetzea eta
gabonak. Muxu handi
bat.

Arrasate
Enaitz Arkauz
Aperribai
Abenduaren 17an, 9
urte. Zorionak etxekoen
partetik, eta patxo handi
bat!

Oñati
Leire Guridi Agirre
Abenduaren 15ean, 4
urte. Zorionak, maittia!
Ondo-ondo pasatu zure
eguna eta muxu asko
etxeko danon partetik.

Bergara
Paco Moreno
Abenduaren 12an, 53
urte. Zorionak, aitxitxa!
Egun on-ona pasatu eta
bazkaritxo bat ordaindu!
Muxu handi asko zure
biloba Kenarren,
etxekuen eta Uxueren
partetik!

Bergara
Meihong
Azkarate-Askasua
Baleztena
Abenduaren 13an, 4 urte.
Zorionak, printzesa! Muxu
handi bat aitatxo, amatxo eta
batez ere zure ahizpa Laiaren
partetik. Ondo pasatu!

Aretxabaleta
Ilargi Villar Urrutia
Abenduaren 15ean, 4
urte. Badatorrela,
badatorrela osteguna.
Zorionak, printsesa.
Patxo handi bat eta
ondo-ondo pasatu zure
eguna. Auritz eta etxeko
danon partetik.

Arrasate
Espe Lizarralde
Gallastegi
Abenduaren 15ean,
urtebetetzea. Zorionak,
amama! Beti moduen
patxo handi bat emun eta
kandelei putz eitten
laguntzera fango gare
zuregana! Luken eta Elene.

Oñati
Amaia Ugalde Urkiola
Abenduaren 12an, 12
urte. Gure atezain
pinpirinak 12 urte bete
ditu. Mila zorion eta
patxo etxeko danen
partetik. Aupa Aloña!

Oñati
Julen Iriondo
Abenduaren 11n,
urtebetetzea.
Kamara aurrean zein atzean,
bertsotan, sukaldean... ai
zelako mutil todoterrenoa!
Zorionak eta patxo handia
lankideen partetik!

Aretxabaleta
Danel eta Oxel
Zubillaga Olabe
Abenduaren 10ean, 3
urte. Zorionak, bikote!
Gaur hiru urtetxo! Egun
ona pasatu etxekoen
partetik!

Oñati
Jose Arregi Iñurritegi
Abenduaren 11n, urtebetetzea. Zorionak, aitaita, etxeko guztien partetik. Ondo-ondo
pasatu urtebetetzea!

Aretxabaleta
Josu Hernando Gutierrez
Abenduaren 8an, 5 urte. Zorionak, Josu ,eta ondo
pasatu.

Oñati
Aloña Axpe Elkoroiribe
Abenduaren 7an, 2 urte. Zorionak, potxola! Muxu handi
bat familikoen eta lagunen partetik.

Arrasate
Oxel Azurmendi Casas
Abenduaren 6an,
urtebete. Aitatxo eta
amatxoren partetik
zorion bero bat zure
lehen urtebetetzean.
Oso ondo pasatu eta
opari asko jaso.

Arrasate
Nora Tena Azkarraga
Abenduaren 7an, 5 urte.
Nora, zorionak zure
urtebetetzean etxeko
guztien partetik. Muxu
handi bat, polit hori!

Zorionak!
Aretxabaleta
Pilar Blázquez
Abenduaren 5ean, 66
urte. Zorionak, Pilar! Egun
borobila izan dou. Datorren
urtian gehixau! Muxu pila
etxeko guztien partetik,
guapa!

Arrasate
Aner eta Unax María Tercero
Abenduaren 5ean, urtebete. Zorionak, Aner eta Unax, zuen
lehen urtebetetzean aitatxo eta amatxoren partetik! Egun
polita pasatu genuen familia eta lagunen artean. Asko maite
zaituztegu. Patxo handi bat bakoitzandako!

Oñati
Olaia Urzelai
Fernandez
Abenduaren 4an gure
etxeko printzesak 3 urte
betetzen ditu! Zorionak,
potxola!

Internet
Sar zaitez goiena.net atarian eta Zorion agurra
bidali botoia sakatu. Bete eskatutako datuak eta
bertan argitaratuko da zorion agurra. Baita Goiena
paperean ere.
Posta elektronikoa
Mezu bat bidali zorionagurrak@goiena.com
helbidera, adieraziz: izen abizenak, herria,
urtebetetze data eta nahi duzun testua.
Ordezkaritzak
Etor zaitez GOIENAko ordezkaritza batera.
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jaiotakoak

Mikel Moreira Burunza

Peru Maure Azkarate

Ainhoa Arenaza Axpe

Ane Diaz de Lezana Flores

Maialen Bernalte Agirre

Soraluze 3.940Kilo. Abenduaren 2a.
Gurasoak: Bakarne eta Pedro. Argazkian,
Mikel gurasoekin.

Bergara 4 Kilo. Abenduaren 4a. Gurasoak: Nora eta Asier. Argazkian, Peru
sehaskan

Arrasate 4Kilo. Abenduaren 5a. Gurasoak: Debora eta Xabier. Argazkian,
Ainhoa amaren besoetan.

Arrasate 4.200Kilo. Abenduaren 2a.
Gurasoak: Ana eta Jokin. Argazkian,
Ane amarekin.

Elorrio 3.570Kilo. Abenduaren 6a. Gurasoak: Naiara eta Juande. Argazkian,
Maialen amarekin.

BABESLEA

Mikel Quintas Urriola

Ainhoa Sanchez Navarro

Janitz Perez de Euslate Oyon

Elgeta 2.400Kilo. Abenduaren 6a.
Gurasoak: Beatriz eta Jose Luis. Argazkian, Mikel sehaskan.

Aretxabaleta 3.370Kilo. Abenduaren
6a. Gurasoak: Raquel eta Francisco.
Argazkian, Ainhoa amarekin.

Eskoriatza 3.730Kilo. Abenduaren 6a.
Gurasoak: Naiara eta Josu. Argazkian,
Janitz gurasoekin

Lazarraga 4 OÑATI 943 08 23 32
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Inork inbidiarik izan
ez dezan
Duela ez asko, etxeko txoriak
aldean eroateko motxila aurkeztu genizuen. Hona hemen arrainak paseatzeko tramankulua.

www.facebookfails.es

Eguraldia

Ahobero

"Sentsibilitatea duen
edozein ohartzen da
zezenketak arte hutsa
direla".
Curro romero | toreatzailea

Max. 11º

Ez dugu eztabaidatuko zezenketak
debekatu egin behar diren edo ez;
kontu horren inguruan bakoitzak
bere iritzia izango du. Dena den,
animalia baten heriotza eragiten
duen ikuskizuna defendatzeko
sentsibilitate kontuak erabiltzeak
badu berea...

Giro motelarekin hasiko dugu
eguna, baina orduek aurrera
egin ahala argituz joango da.

www.larazon.es

euskalmet.net

Min.

6º
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Hamarrekoa

biharamuna

Ainhoa Goikoetxea Joxe Mari Iriondoren alboan ezagutu genuen, 'Aire Aire' programan, eta gaur
egun iritzi-emaile lanetan ikusten dugu ostalaria ere baden bizkaitarra. | txomin madina

"Sekula ere ez dut egingo sentitzen ez dudan zerbait"
1.

6. Tertulia polemiko baten ostean,

Zer geratzen da 18 urterekin
Radio Euskadin telefonista moduan
hasi zen neska hartaz?

nola erlaxatzen zara?

Tabernarekin denboraz justu ibili arren, hartzen ditut tartetxoak:
gimnasioa, oinez ibiltzea, igeriketa... Kontua da pentsatzea nork
bere ideiak dituela, eta errespetatzea; tertuliakide gehienekin lagunartea osatu dut. Egia da beste
batzuekin ez dudala feeling-ik.

Gauza asko. Neska hori hor dago
eta beti egongo da: ilusioa, gogoa,
samina... Orain, baina, adinak
ematen duen plusarekin eta esperientziarekin.

2. Zer zuen Aire Aire-k, 15 urte
igaro eta gero oraindik ere askoren
oroitzapenetan egoteko?

7. Telebistan ematen duzun itxu-

Oso formula ona zen; momentu
hartan gauza batzuk haustea lortu genuen; esaterako, estetika.
Askotariko edukiak genituen,
baina norentzat zen ahaztu gabe:
euskaldun jendearentzat.

rak eragina du kalean?

Gehienetan, oso ondo hartzen nau
jendeak. Egur handiagoa emateko
ere esaten didate! Gutxitan, baina
izan ditut entzun beharrak ere;
kostatu arren, jaramonik ez egiten
saiatzen naiz.

3. Aurkezle izatetik tertulietara.

8.

Non erosoago?

Asko hitz egin da EITBn azken
bi urteetan egon den aldaketaz...

Denetan, oso ezberdinak dira. 1998an
telebista utzi nuen, egonkortasun
bila. Orain enpresaria naiz, eta
gustura nabil horretan eta baita
tertuliakide moduan ere. Gauza
bat argi daukat: sekula ez dut egingo sentitzen ez dudan zerbait.

Momentu baten gauzak oso gaizki
egin ziren, hor daude audientziak.
Nire ustez, Urrusoloren aldia izan
zen txarrena; utzi egin nuen. Orain,
Ni más ni menos-en pluralitatearen
aldeko apustua egin da eta audientzia ari da erantzuten.

4.

Tertulietan askotan egin behar
izan diozu koska mihiari?
Gutxitan, eta horri akatsa deritzot.
Denborarekin ikasi egiten da eta
saiatzen naiz platoan sentitzen
ditudan erneguak han uzten. Baina askotan kosta egiten da.

5.

Pasioa da Ainhoa Goikoetxea
definitzeko hitzik aproposena?
Bai, hori esaten didate lagunek.
Ama ondarrutarra dut eta esaten
diet hori odolean daramadan
kostako kresala dela.

9. Bilbonduzutaberna,eta Donosjon pozo

MAKILA MAGIKOA BANEUKA...

"Ibarretxe bueltan ekarriko nuke"
"Argi daukat, eta horrekin dena konponduko genuke: gustatuko
litzaidake, barru-barrutik, Ibarretxe lehendakaria bueltatzea, eta
harekin batera, lehen zeukan talde osoa. Talde hori
Legebiltzarrean eta Ajuria Enean jarriz gero, Euskadi aurrera
aterako genuke bi egunean".

tian izandakoa zara. Gau giroan alde
handia dago bi hirien artean?

Biak hilda daude, eta ez krisiagatik bakarrik. Ordutegi finkoek
eta edukieraren legeak min handia egin zuten bere garaian.

10.

Zu zeu trago batera gonbidatu beharko bazintugu...
Orduaren arabera: egunez, txakolina pintxo batekin, edo Martini
bat. Gauez, gintonik eder bat.

Maria
agirre

Aramaioko
Kukuena

A

ramaion itxi berri dute
Kukuena denda. Denda
mitikoa eta historia handikoa. Herriko plazan kokatuta, denetarik saltzen zuen denda horietakoa. Azken urteetan
ia bakarra, bai behintzat inguruan.
Kapitulu askorako eman
dezake dendak. Saltzeko eta
erosteko moduak, era horretako denden abantailak eta desabantailak…Idatz nezakeen
horretaz guztiaz, baina lerrook
denda ireki zutenei eskaini
nahi dizkiet, azkenaldian, bailaran, gerra zibilari buruzko
lan gehiago argitaratu direla
aprobetxatuta.
Felipa Etxebarriak eta
Ramon Ormaetxeak ireki zuten
Kukuena denda, gerra ostean.
Krudela izan zen bientzat gerratea. Frantziako erbestearen
ostean, Aramaiora bueltatu, eta
Felipa preso sartu zuten Gasteizen emakumeentzat zegoen
kartzelan. Noizean behin, lotsa
pasa zezaten, preso guztiak Dato
kalera ateratzen zituzten, ilaran,
ilea motz-motz eginda eta lazo
gorri bat zintzilik zutela.
Ramonena ez zen gutxigorako izan. Santoña eta Madrilgo kartzeletan preso sartu zuten,
baldintza ezin kaskarragoetan.
Heriotza-zigorrera kondenatuta. Osasunez ahul itzuli zen.
1943ra arte itxaron behar izan
zuten biek, ezkondu, Kukuena
zabaldu, eta bizitza berri bat
hasteko.

