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rritutako sistema "garestia izan-
go da, nahiz eta merkeagoa dela 
iruditu". "Susmoa daukat idazleen 
eskubideak askoz lotuagoak izan-
go direla titulu elektronikoekin", 
esaten du. Egile-eskubideen kon-
tura eta horiengatik ordaindu 
beharreko kanonen kontura "ezta-
baida handia dago argitaletxeen, 
autoreen… artean", diosku.

Oso erosoa eta arina 
Gero eta jende gehiagok erosten 
du irakurgailu elektronikoa. 
Arrasateko Elkar dendako ardu-
radun Aimar Jatak konfirmatzen 
digu: "Bai, gero eta gehiago saltzen 

da. Krisia dela eta, liburu elek-
tronikoak merkeagoak direnez, 
askok aprobetxatu eta gailua 
erosten dute". 

Elkar dendak bere markako 
irakurgailua atera berri du, Lib-
buk izenekoa. Arrasateko den-
dara Gabonetarako ekarri zuten 
eta nahiko ondo saldu zela dios-
ku Aimar Jatak: "Probatu duen 
jendeak esaten du erabiltzeko 
oso samurra dela eta oso ondo 
dagoela". Irakurgailua euskaraz 
erabili daiteke, eta beste berezi-
tasun batzuk baditu: horien artean, 
klik bakar batez erosi daitezke 
liburu elektronikoak irakurgai-
lutik.

Aimar Jataren iritziz, "ira-
kurgailu elektronikoa oso erosoa 
eta arina da; bidaian zoazenean, 
adibidez, behar izango dituzun 
liburu guztiak baten eroan ditza-
kezu". Onartzen du "liburu-den-
dentzat faena bat" dela, baina 
dena dela, oraindik gehiengoa 
dira liburu tradizionalak.

Bestalde, gaur egun irakur-
gailu elektronikoek duten beste 
hutsune bat katalogo txikiagoan 
dago: "Euskaraz, Toti Martinez 
de Lezearen berriena badago, 
baina egia da nobedade handiak 
oraindik ez daudela, ez dituzte 
oraindik ateratzen", esaten du 
Arrasateko Elkar dendako ardu-
radunak.

Egilea hil eta 70 urtera, aske 
Nobedadeekiko oso lotuta dago 
gaur egungo merkatu editoriala, 
eta irakurle gehienek ere horiek 
nahi izaten dituzte. Dena dela, 
irakurgailu elektronikoa litera-
turako klasikoak ezagutarazteko 
modua izan daiteke. Izan ere, 
Espainian, liburuaren egilea hil 
eta 70 urtera, egile-eskubideetatik 
aske gelditzen da bere obra; AEBe-
tan, 50 urte behar dira. Horrega-
tik, irakurgailu elektronikoeta-
rako doan eta traba legal edo 

kargu gabe jaitsi daitezke klasi-
koak.

Hala, Arrasateko liburutegiak 
uzten dituen irakurgailuek mota 
horretako liburuak dituzte. Mer-
txe Perez de Cirizak aukera apro-
betxatzera animatzen du: "Ira-
kurgailu bakoitzean 150 titulu 
dauzkagu. Klasikoak dira; liburu 
onak dira eta merezi dute ira-
kurtzea. Jendeak klasikoei beldur 
apurtxo bat die, baina behin isto-
rioan sartuta, oso politak dira 
eta oso ondo idatzita daude". 

Entziklopediak, soilik digitalak 
Paperezko liburuak xarma du 
irakurleendako, eta maileguak 
ez du batere arazorik planteatzen. 
Bestalde, Arantzazu Ibarrondok 
dioenez, "editoreek letra motare-
kin, paperarekin… jokatzen dute 
liburua erakargarri egiteko", eta 
hori galdu egiten da irakurgailu 
elektronikoekin.

Genero guztiak, gainera, ez 
dira berdin egokitzen: "Umeen-
dako liburuetan, tamaina, ilus-

trazioak… hori dena galdu egiten 
da irakurgailu elektronikoan. 
Komikien generoa, bestalde, oso 
kritikoa da eredu elektronikoa-
rekiko", azaltzen du Oñatiko 
liburuzainak.

Baina Arantzazu Ibarrondok 
batik bat abantailak ikusten diz-
kio liburu elektronikoari: "Ira-
kurgailua erabiltzen hasi ziren 
lehenengoak abokatuak ziren, 
eurendako oso praktikoa zelako. 
Gainera, bilaketak egitea askoz 
errazagoa da dokumentu digita-
letan". Debagoieneko liburuzainen 
iritziz, kontsultarako liburuak, 
ikasketarakoak, entziklopediak… 
izango dira gehienbat edo ia guz-
tiz formatu digitalean izango 
direnak. 

Literaturaren kasuan ere, 
irakurgailu elektronikoak beste 
modu bateko irakurketa dakar: 
interaktiboa –hitzak hiztegian 
bilatu daitezke klik batekin– eta 
aberastua: bideoak edo soinuak, 
musika…tartekatu daitezke doku-
mentu elektronikoan.

Liburutegien eredu aldaketa 
"dagoeneko gertatzen dabil", Iba-
rrondoren iritziz. "Baina nik uste 
dut ez dugula beldurrik izan behar, 
liburutegiak asko aldatu direla-
ko historian zehar: lehengoak 
papiroz, pergaminoz beteta zeu-
den… Belaunaldi berriek orde-
nagailuak, tabletak… erabiltzen 
dituzte. Bizimodua ere aldatu 
egin da eta liburutegiak egokitu 
egin behar dira".

Perez de Cirizaren iritziz, 
betidanik "liburutegiak liburue-
kin lotu ditugu formatu horretan 
zegoelako informazioa, baina 
liburutegiak espazio bat dira: 
informaziorako, kulturarako, 
elkarbizitzarako… espazioak. 
Liburutegiak, batez ere, edukiak 
dira. Eta liburu elektronikoa 
etorri da paperezko liburuarekin 
elkarbizitzarako. Liburutegiak 
hor egongo dira, etxean ADSLa, 
ordenagailu berriena, liburuak 
ordaintzeko nahikoa diru ez dute-
nek informaziora sarbidea dute-
la bermatzeko".

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Pixkana-pixkana, liburu elektro-
nikoa badabil Debagoieneko libu-
rutegi publikoetara ailegatzen. 
Arrasateko liburutegiak lau gai-
lu ditu, bakoitza 150 titulurekin, 
eta maileguan ematen ditu; Esko-
riatzakoak bi gailu dauzka ero-
sita eta haiek maileguan hartze-
ko aukera badago dagoeneko, eta 
aurten beste bultzada bat eman-
go diote; eta Oñatikoak eta Ber-
garakoak dispositibo elektroni-
koak, euskarriak, erosteko, titu-
luz hornitzeko eta erabiltzaileen 
eskura ipintzeko asmoa dauka 
aurten bertan.

Liburu elektronikoa poliki, 
baina pauso seguruan dabil heda-
tzen. Aztarna guztiek diote ez 
dela moda soila, iraultza baizik. 
Paperaren edo pantailaren artean 
aukeratu behar izatea baino askoz 
aldaketa sakonagoa da. Izan ere, 
lehenengo aldiz, liburuaren eus-

karria eta benetako liburua, edu-
kia, bananduta daude: batetik, 
gailu elektronikoa –propio horre-
tarako asmatutako irakurgailua, 
e-readerra dela zein tablet mota-
ko ordenagailua dela– eta, bes-
tetik, titulua, dokumentu elek-
tronikoa. Horrek aukera eta, era 
berean, galdera asko pizten ditu: 
zer mailegatuko dute liburutegiek, 
euskarria bakarrik edo edukia 
ere bai? Eta norberaren euska-
rrirako edukiak maileguan har-
tu ahal izango da? Zer gertatuko 
da liburutegiekin gaur egun eza-
gutzen ditugun moduan?

Pentsatzekoa da beste herrial-
de batzuen antzera gertatuko 
dela. Hala, Ameriketako Estatu 
Batuetan, bost heldutik batek 
irakurri du liburu bat gutxienez 
gailu elektroniko bidez. Liburu-
tegi publikoek ere gogoz hartu 
dute euskarri berria: Washington
-eko liburutegi publiko sistemak 

25.000 titulutik gora ematen ditu 
dagoeneko maileguan, norberak 
bere gailuan erabil ahal ditzan.

Momentuz, hemen pauso 
batzuk atzerago dago liburu elek-
tronikoa, eta liburutegiek euska-
rria eta edukiak, dena batera 
eskainiko dute. Izan ere, Oñatiko 
liburuzainak, Arantzazu Ibarron-
dok, dioskun moduan, helburua 
beste bat da: "Bi edo hiru gailu 
izango ditugu, bakoitza hainbat 
titulurekin, gure erabiltzaileek 
liburu elektronikoa zer den ikus 
dezaten eta ezagutu dezaten". 

Ordaindu, baina jabetzarik ez
Arrasaten, udazkenean hasi ziren 
irakurgailuak maileguan ematen. 
Bat eroan gura duenak araudia 
irakurri eta sinatu behar du; 
baldintzen artean daude norberak 
irakurgailu bakarra eroan ahal 
izatea, gailua ondo zaintzea, apli-
kazioak eta osagaiak ez aldatzea 

eta beste inori ez uztea. Arrakas-
ta handia du iniziatibak, eta 
itxaron-zerrenda dago gailu bat 
eskuratzeko.

Mertxe Perez de Ciriza da 
Arrasateko liburuzain burua, 
eta, berak dioenez, "liburutegien 
funtzioa ez da euskarriak maile-
gatzea"; beraz, eskaintza horren 
helburua beste honakoa da: "Jen-
deak ikusi zezan nola erabiltzen 
den irakurgailua, norberak ikus 
zezan beretzako interesgarria ote 
zen gailua erostea". Izan ere, gai-
luak mailegatzeak ez du zentzu 
handirik, liburua bera aparte 
doalako.

Eta liburuak mailegatzea, 
AEBetan egiten den bezala, hori 
ere badator; baina horren atzean 
beste eztabaida bat dago, liburu 
elektronikoen izaerarekin zeri-
kusia duena, Perez de Cirizak 
dioskun bezala; : "Aurten, lan-
talde bat martxan jarriko du 

Eusko Jaurlaritzak. Aukera bat 
dago: plataforma baten bidez 
mailegatzea. AEBetan urte dezen-
te daroate sistema horrekin.  
Argitaletxeek plataforma bat 
sortzen dute, eta horren bitartez 
deskargak eta maileguak egiten 
dira. Liburutegi-zerbitzuak edo 
bibliotekak urtean diru kopuru 
bat ordainduko luke, lizentzia 
gisa, eta erabiltzaileak etxetik, 
gure web orritik… deskargatuko 
luke, epe konkretu baterako. 
Denbora hori pasatzen denean, 
artxiboa borratu egiten da ira-
kurgailutik. Momentuan, argita-
letxeek diru gehiegi nahi dute. 
Eta kontuan izan behar da, pape-
rezko liburuak ez bezala, doku-
mentu elektronikoak inoiz ez 
direla liburutegienak izango, 
behin eta berriz ordaindu beha-
rra egon arren". 

Arantzazu Ibarrondoren iri-
tziz, liburu elektronikoetan oina-

arrasateko liburutegiak lau irakurgailu ditu uzteko

eztabaida dago dokumentuen kanonaren kontura

liburutegien rola ere aldatzen doa apurka-apurka
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iraultza badator 
Debagoienera

Arrasateko Elkar dendako Aimar Jata, irakurgailu elektronikoa eskuan duela, liburu-sorta baten ondoan.  |   leire kortabarria

Bi adin, irakurtzeko hiru modu: irakurgailu elektronikoa eta liburua.  |   annie mole

Oñatiko liburutegiko arduraduna, Arantzazu Ibarrondo.  |   leire kortabarria

Klasikoak bakarrik dira betirako
nOn irakurri? Tableta ordenagailua denez, irakurtzeko eta 
beste gauza askorako balio du. Bestalde, irakurgailua merkeagoa 
da, bertan denbora luzean irakurtzeak ez ditu begiak mintzen eta 
ez dago distrakziorako arriskurik. Dena dela, badirudi tabletak 
dabiltzala partida irabazten: IHS iSuppli enpresak 14 milioi 
irakurgailu saltzea espero du aurten, eta 7 bakarrik, 2015ean. 

klasikOak Liburu elektronikoa ezin da gailu batetik bestera 
pasatu, inprimatu edo kopiatu. DRM teknologiak galarazten du 
hori. Horregatik, dokumentu jakin bat gailu bakarrari lotuta 
geratzen da. Klasikoak salbuespena dira: horiek aske daude.

dEsagErtu AEBetan, OverDrive programa asmatu du izen 
bereko enpresak: 14 eta 21 egunean dago dokumentua gailu jakin 
baten; gero, desagertu egiten da eta liburutegiaren zerbitzailera 
bueltatzen da. 

mErkatu txikia AEBetan, argitalpenen %20 inguru formatu 
elektronikoan dira; Europan, %1 bakarrik. Arrazoi asko daude; 
besteak beste, edizio inprimatua eta digitala ia berdin kostatzen 
dira, banaketa sistema ez dago garatuta, eta BEZa %21ekoa da. Klasikoak, garai berrietara egokituta.  |   the daring librarian

Esanak

"Ez diogu 
liburutegien 
eredu aldaketari 
beldurrik izan 
behar"

a r a n t z a z u  i b a r r o n D o   
l i b u r u z a i n a

"liburu 
digitalak 
merkeagoak 
dira eta jendeak 
gailua erosi du"

a i m a r  j ata 
 a r r a s at e k o  e l k a r  d e n d a k o a

"liburu 
elektronikoa 
paperezkoarekin 
batera 
existituko da"

m e r t x e  p e r e z  D e  c i r i z a  
l i b u r u z a i n a

datuak

50 euro inguruan saltzen 
da gaur egun irakurgailu 
merkeena. Aldiz, liburu 
elektronikoak 10 euro 
inguru kostatzen dira.

50
euro

Liburuek %4ko BEZa dute, 
baina dokumentu 
elektronikoak ez dira liburu 
kontsideratzen eta 
%21eko errekargua dute.

%21
bez kontzeptuan
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Astean egin dituzte ate irekiak, Fagor Arrasaten eta Onapresek 
Zamudion duen lantegian –korporazioko kide da hori ere–. Deformazio 
bidezko makina-erremintaren sektorean egin diren garapen berriak 
ezagutaraztea zen ate irekien helburua eta interes handia sorrarazi 
dute: ibilgailuen eta estanpazioaren firma handietako berrogeita hamar 
ordezkari inguru izan dira. Arrasateko alkatea ere igaro da bertatik.

ate irekiak Fagor arrasaten

Herriak izango dira Sorturen 
lehentasuna; bere lana herri 
proiektuetatik abiatuko du 
Batzarrak egin dituzte asteburuan, herriz-herri, eta 
otsailaren 16an aukeratuko dituzte ordezkariak
gOIATZ ARANA  |  aRRasate

Zapatuan egin zituzten batzarrak 
Arrasate, Aretxabaleta, Eskoria-
tza, Oñati, Antzuola eta Bergaran; 
eta barikuan, Elgetan. Herrietan 
nola antolatuko diren erabakitzen 
jardun zuten, fokoa eztabaida 
orokorretik ingurune hurbilera 
ekarrita, eta otsailaren 23ko Sor-
turen kongresuari begira. 

Bergarako saioan esku hartu 
zuen Ibai Redondok azaldu zigu-
nez –25 lagun inguru elkartu 
ziren bertan–, autokritika egin 
zuten eta arlo denetan ikusten 
dute hobetzeko beharra: "10 urte-
ko ilegalizazio aldi batetik gatoz, 
oso-oso gogorra izan den ilegali-
zazio aldi batetik, eta oskolan 
bilduta egon gara. Kanpora zabal-

tzeko beharra ikusten dugu eta, 
horretarako hainbat ahulezia 
ditugunez, horiek kontuan hartu 
eta erronka bihurtu behar ditu-
gu". Ildo horretatik, garai berrie-
tara egokitzeko beharraz eta 
antolatzeko moduak malgutzearen 
garrantziaz jardun zuten, eta 
garbi utzi zuten euren lana eta 
egunerokotasuna herri proiek-
tuetatik abiatu behar dituztela: 
"Orain arte Euskal Herri maila-
ko lehentasun batzuk jartzen 
ziren eta herrietan horiek aurre-
ra eramatera dedikatzen ginen, 
baina orain ikusten duguna da 
herri bakoitzak herri proiektu 
bat egin eta hortik abiatu behar 
duela bere lana".

Zentzu horretan, ilusioz ager-
tu ziren, adibidez, Arrasaten –40 
bat lagun batu ziren–; eta oso
-oso balorazio ona egin zuen 
Antzuolan hausnartzen jardun-
dako 20 pertsona inguruko taldeak 
ere: "Nagusienek 
diote hamarka-
detan ez dela 
egin gisa hone-
tako prozesu 
sakonik".Bergararrak hausnarketa egiten, Irizar Jauregian.  |   IManOl sORIanO

Mankomunitatea hondakinak batzeko esekitokien 
prototipoak jasotzeko zain dago
Extremadurako Mena Pajuelo S.L. enpresak egingo ditu esekitokiak, 
193.795 euroko diru kopuru limitearekin; Mankomunitateak aben-
duaren 28an esleitu zion kontratua, eta urtarrilaren 15ean forma-
lizatu zuen. Kokapenaren arabera alde bakarrera edo gehiagotara 
jartzeko aukera eman behar dute esekitokiek eta, horregatik, bost 
mota ezberdinetakoak egingo dituzte. Bakoitzetik zenbat beharko 
dituzten ez dakite oraindik Mankomunitatean, baina urtebeteko 
epea dute eskaera egiteko; prototipoen zain daude, momentuz.

Z.V.D.M.  |  aRRasate

Eguenean, 22:45ean, istripu "ikus-
garria" gertatu zen Arrasateko 
Obenerreka kalean: 6,5 tonako 
kamioi batek bete-betean jo zuen 
bigarren atariko etxearen horma. 
Kamioiaren gidariarekin harre-
manetan jarrita, horrela konta-

tu zion GOIENAri gertatutakoa: 
"Kamioia aparkatzera nindoan, 
baina lehendabizi ondoan neukan 
autoa kentzera joan nintzen, 
kamioia haren tokian aparkatu 
nahi nuelako. Bitartean, kamioia 
martxan eta eskuko frenoa eman-
da utzi nuen. Baina autoa lekuz 

aldatzera nindoala, ikusi nuen 
kamioia behera zetorrela! Autoa 
ere jo zuen kamioiak eta etxea-
ren horma bete-betean jota gera-
tu zen".

Zorionez, ez zen bestelako 
ezbeharrik gertatu: kamioiak 
ez zuen oinezkorik harrapatu, 
ezta beste autorik ere. Etxean 
ere ez zuen kalte handirik sor-
tu: fatxadan zerbait bai, baina 
ez barruan. Kamioiak berak 
kabinako kristala hautsia zuen 
eta muturrean ere bai zenbait 

kolpe. Edozein kasutan, Arra-
sateko Udaletik adierazi zigute-
nez, udaltzainak atestatua egiten 
ari ziren egubakoitz goizean, 
bertan azaltzeko, zehaztasunez, 
zein kalte izan ziren ekipamen-
du publikoetan eta pribatuetan 
(etxeetan).

Garabiaren laguntzaz 
Egubakoitz eguerdian erretira-
tu zuten kamioia, garabi baten 
laguntzarekin. Eta lan horiek 
iraun bitartean, zirkulazioan 

eragozpenak izan ziren; izan 
ere, bi errepide itxi behar izan 
zituzten: Gipuzkoa etorbidetik 
Obenerrekara daraman bidea 
eta San Frantzisko errotondatik 
(Okorotegiko errotonda) gorako 
bidea. 

Baina zirkulazio-eragozpenak 
bakarrik ez, istripuak ikusmina 
ere piztu zuen inguruko bizila-
gunen artean eta asko begira 
egon ziren garabiak kamioia 
erretiratzen zuen bitartean 
ere.

Kalte pertsonalik ez eta 
materialak gutxi obenerrekan

Etxearen horma bete-betean jo zuen kamioiak.  |   ZURIÑe VeleZ De MenDIZaBalJendea begira egon zen garabiak kamioia ateratzen zuen bitartean.  |   anDeR MOneDeRO
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z.v.d.m.  |  arrasate

Preso dauden bi debagoien-
darri, Jesus Mari Zabarte 
Garratz arrasatearrari eta 
Xabin Usandizaga oñatiarra-
ri, Parot doktrina aplikatu 
diete. 

Zabarteri dagokionez, 
1984an atxilotu zuten bigarren 
aldiz, 38 urte zituela, eta ordu-
tik kartzela ezberdinetan egon 
da arrasatearra. Gaur egun, 
Jaengo espetxean dago. Aur-
tengo martxoaren 29an zen 
aske geratzekoa; baina 197
/2006 sententzia aplikatuta, 
2015ra arte luzatu diote espe-
txeko egonaldia. 

Xabin Usandizaga oñatia-
rra berriz, 1997an espetxera-
tu zuten, eta gaur egun Jaenen 
dago, Zabarterekin batera. 
Irteera data finkatu aurretik 
aplikatu diote Oñatikoari 
sententzia, eta oraindik ez 
daki noiz arte luzatuko dioten 
espetxealdia.

Etxeratek jakitera eman 
duenez, aurreneko aldiz Parot 
doktrina aplikatu zenetik, 91 
presori ezarri zaie sententzia. 
Guzti horietatik gainera, 71k 
kartzelan jarraitzen dute gaur 
egun.

'Parot doktrina' 
ezarri diete 
Zabarte eta 
Usandizagari

A.m. / z.v.d.m.  |  aretxabaleta

Nahiz eta neguko lehenengo egu-
netan ia euririk ez duen egin, 
azken aldiko prezipitazioen ondo-
rioz, Urkuluko ur-maila igo egin 
da. Hala, bere edukiaren %95,15ean 

egotera iritsi zen iragan berri 
den astean. 

Hori horrela eta Gipuzkoako 
Ur Kontsortziotik jakitera eman 
dutenez, euri gehiago eginez gero, 
konportak irekitzera behartuta 

egongo lirateke. Gipuzkoako 
urtegien artean Azpeitiko Ibai
-Ederren ostean, Urkulu da gai-
tasun gehien duen urtegia; guz-
tira, 10 milioi metro kubikoko 
gaitasuna dauka urtegiak. 

Azken 10 urteetan Urkuluk 
eduki duen ur-kotari erreparatuz 
gero, datuen arabera, ohikoa bai-
no ur gehiago dauka gaur egun 
urtegiak.

Urak ateratzeko bi sistema 
Gipuzkoako Ur Kontsortzioko 
Imanol Zabaletak Goienari adie-
razi dionez, urak ateratzeko bi 
sistema daude gaur egun Urkulun. 
"Ura 333 metrotara iristen denean, 
automatikoki egiten du gainez, 
modu kontrolatu batetan". Hori 
horrela, poliki-poliki urak atera-
tzen joaten dira. 

Bigarren sistemari dagokionez,  
Zabaletak azaldu digu zertan 
datzan: "Urtegia gehiago hustu 
behar izanez gero, isurbideko 
balbula edo konportak irekiko 
genituzke". 

Dena den, Gipuzkoako Ur 
Kontsortziotik momentuz ez dute 
aurreikusten halakorik egingo 
dutenik, eta aurreneko sistema-
rekin jarraituko dutela gainera-
tu dute. 

Hurrengo egunotako egural-
diak aginduko du.

bere edukieraren %95,15 beteta 
izateraino iritsi da Urkuluko urtegia
euri gehiago eginez gero uhateak ireki beharko dira, Gipuzkoako Uren arabera

Urkuluk azken 10 urtetako ur-kota handiena dauka.  |   laida beristain

datUa

baino gehiago hartzen 
duenean urak, urtegia 
husten hasten dira

333
metro
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oñatiko bidebarri zentroa 
inserciona Laneratze 
enpresen azokan izango da
Ficoban izango da azoka, eta vending makinak eta 
okindegietako laginak eroango dituzte hara Oñatitik
lEIrE kOrtAbArrIA  |  Oñati

Oñatiko Bidebarri zentroak par-
te hartuko du Insercionan, Gizar-
teratze eta Laneratze Enpresen 
II. Azokan. Irunen egingo da, 
Ficoban, urtarrilaren 31n eta 
otsailaren 1ean. 

Euskal Herriko eta Espainiako 
200 enpresa baino gehiagok euren 
produktuak eta zerbitzuak eraku-
tsiko dituzte, eta hantxe izango da 
ere Oñatiko enplegu zentroa. "Hel-
burua gizarteratze enpresen sek-
torea ezagutaraztea da. Baita lan-
kidetza bultzatzea eta merkatu
-aukera publiko zein pribatuen 
garapena sustatzea. Horrela, gizar-
teratze enpresa bakoitzak bere 
aktibitatea zein den ezagutzera 
emango du", azaldu dute Bideba-
rriko arduradunek.

Bi edo hiru lagun joango dira 
Ficobara Bidebarritik. "Enpre-
setan jartzen ditugun kafe maki-
nak eta janari (litxarreriak, 
sandwichak…) makinak eraman-
go ditugu, ahaztu gabe kudeatzen 
ditugun okindegien produktuen 
lagin bat ere".

Lana topatzeko bidea
Laneratze enpresa izendapena 
du Bidebarrik, Eusko Jaurlaritzak 
emana. 1996an sortu zen, lana 
aurkitzeko zailtasun handienak 
dituztenei laguntzeko. "Arazo 
pertsonalen ondorioz lan-merka-
tutik kanpo daudenei lana edo 
konponbideren bat ematea da 
helburua. Ildo horretan, edozein 
motatako ezintasunak edo eko-
nomi eta gizarte-baldintza kas-
karrak dituztenak hartuko ditu, 

batik bat, kontuan", esaten dute 
arduradunek.

Gaur egun, vending arloaz 
gain, beste batzuk ere lantzen 
dituzte, arduradunek dioskuten 
moduan: "Oñatin bi okindegi 
ditugu, bata plazan eta bestea 
Kalegoienean. Hainbat instala-
kuntza publikoen mantenua eta 
garbitasuna egiten dugu (Azkoa-
gain eta parking-a) eta Kontzeju-
petik aldizkariaren eta beste 
hainbat buletinen banaketaz 
arduratzen gara. Urritik aurrera, 
Sutondo enpresak prestatutako 
janarien banaketa zerbitzua egi-
ten dugu, Debagoienean. Zubi-

llagan bertan tailer txiki bat 
daukagu non beste enpresa batzue-
tarako piezak egiten ditugun".

Azoka jendetsua espero dute
Insercionak 1.500 partaide inguru 
izango ditu; tartean, enpresa txi-
ki eta ertainen buruak; gizarte-
ratze enpresekin zerikusia duten 
sektoreetan diharduten enpresa 
handiak; tokiko, Eusko Jaurlari-
tzako eta Espainiako ordezkari 
politikoak; sindikatuetako ordez-
kariak eta bestelako eragile sozia-
lak; unibertsitateak; gizarteratze 
enpresetako zuzendaritza eta per-
tsonal teknikoa, eta abar.

Bi langile, Bidebarriko instalazioetan lanean.  |   mireia bikuña

l.k.  |  arrasate

Abendutik, Josu Urrutia bilbo-
tarra da Mundukide fundazioko 
zuzendaria.
Mundukideren boluntario izan zinen 
brasilen. baina proiektu bat baino 
gehiago duzue han…
Paranako proiektuan, 2007tik Mun-
dukidek eta Lanki gabiltza Lurrik 

Gabeko Landa Langileen Mugi-
menduarekin batera, eta hasieran 
Euskadiko Kutxak egiten zuen 
lana egiten dugu: martxan dauden 
kooperatibei laguntzea eta proiek-
tu berriak martxan ipintzen lagun-
tzea. Joan den urtean, Sergipe 
estatuan, beste proiektu bat hasi 
da, eta ideia berbera da.

Joan den astean, Mozambikeko 
proiektuaren berri eman zenuten 
Arrasaten.
10 urte baino gehiago dira han 
hasi ginela, eta orain lau proiek-
tu daude martxan. Mozambiken, 
batez ere, hiru arlotan egiten du 
lan Mundukidek: bat, oinarrizko 
azpiegituretan laguntzea, errepi-
deak eta ubideak egitea. Izan ere, 
2000. urtean Mozambiken errepi-
derik ez zegoen, eta ezer baino 
arinago pentsatu genuen hori egin 
behar zela. Bigarren arloa da 
nekazaritza garatzea. Mundukide 
heldu arte, familien oinarria artoa 
zen, eta beste hazi batzuk, beste 
arlo batzuk garatzen lagundu da. 
Eta hirugarrena, familiei kreditua 
ematea, haziak erosteko.
2013-2016 plan estrategikoa lide-
ratuko duzu. Noiz egingo duzue?
Seguru asko uda eta gero hasiko 
gara prozesuarekin.

Zeintzuk izango dira planaren lerro 
nagusiak?
Hiru izango lirateke: finantzazio 
arloan, denok dakigu ze egoera 
orokor bizi dugun, eta diru-itu-
rri berriak edo berritzaileak 
bilatu behar ditugu. Bigarren 
lerroa interkooperazioa da: Mun-
dukide ez gara bakarrik solda-
tapean gabiltzan 15 langile, bai-
zik eta inguruan dauden koope-
ratibak, bazkideak, Mondragon 
Unibertsitatea, Gobernuz Kan-
poko Erakundeak, beste eragile 
batzuk… Harreman-sare horre-
tan sakondu gura dugu, bere 
indarrari eusteko eta berau 
potentziatzeko. Eta hirugarrena 
boluntario eta langileen parte
-hartze prozesua martxan ipintzea 
izango da. Iazko azken hilabe-
teetan, patronatuak onartu zuen 
parte-hartze plan hori, eta gara-
tu egin beharko da.Josu Urrutia.  |   leire kOrtabarria

Josu Urrutia | Mundukide fundazioko zuzendaria

"Mundukideko langile eta 
boluntarioen parte-hartze 
prozesua landuko dugu"
2013-2016 Plan estrategikoa lideratzea izango 
da Josu urrutiaren zeregin nagusietariko bat

l.k.  |  arrasate

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia 
eta Plangintza Zuzendaritzak 
2013 urteetarako ekonomia haz-
kundearen aurreikuspenak 
eguneratu ditu. Hain zuzen ere, 
2013an, zuzenketa beherantz 
egin da eta ekonomiak %1,1eko 
jaitsiera izango duela aurrei-
kusten da, eta ez %0,8koa, lehen 
aurreikusten zen moduan. 
Horrenbestez, 2012. urteko joe-
rak jarraitu egingo du eta kri-
sitik irteten hasteko momentua 
uste baino geroago etorriko 
dela uste du Zuzendaritzak. 
Hala, "laugarren hiruhilekora 
arte itxaron beharko da zantzu 
positiboak, baina apalak, ikusi 
ahal izateko", esan dute iker-
tzaileek. 

Eskariaren ikuspegitik, eus-
kal ekonomiarendako bultzada 
guztia kanpotik iritsiko da. Hala 
eta guztiz ere, EAEko ekonomia-
ren merkatu nagusi batzuk  ahul-
du egingo direla aurreikusten 
da. Horrenbestez, EAEko ekoiz-
pen arlo guztiek tasa negatiboak 
jasoko dituzte 2013. urtean, Eko-
nomia eta Plangintza Zuzenda-
ritzak bere aurreikuspenetan 
jasotzen duenez.

Langabezia, %12,7ra 
2013an, lanpostuak deusezta-
tzeko joera apaldu egingo da, 
baina 19.000 bat lanpostu gal-
duko direla iragartzen du hala 
ere Zuzendaritzak. Horregatik, 
batez bestean, langabezia tasa 
%12,7koa izango dela uste du.

euskal ekonomia ez da  
urte bukaerara arte 
geldialditik irteten hasiko
ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak okertu 
egin ditu 2013rako zituen aurreikuspenak

EAEk 36.600 lanpostu galdu 
zituen iaz, eta langabezia tasa 
%7,12 handitu zen iazko lau-
garren hiruhilekotik, Espai-
niako EPAko datuen arabera. 
Nafarroan, iazko laugarren 
hiruhilekotik, %4,15 handitu 
zen langabezia tasa.

Espainiako erkidegoekin 
konparatuta, EAEk dauka datu 
onena: %15,93ko langabezia 
tasarekin bukatu zuen urtea 
(Espainiak, %26,02koarekin). 
Nafarroak %17,15eko tasa izan 
zuen. 2011 baino 29.300 langabe 
gehiagorekin bukatu zen urtea 
EAEn, eta iazko bukaeran 
162.800 langabe zeuden; Nafa-
rroan, 52.600.

Hiru hilean, %7,12 
okertu zen euskadiko 
langabezia tasa

Foru Aldundiak erabaki du 
mendekotasuna duten pertso-
nentzako prestazio ekonomi-
koak handitzea, etxean zain-
tzeko laguntza kontrata deza-
t en .  Ha la  onar tu  zuen 
Diputatuen Kontseiluak mar-
titzenean. Aurrerantzean, 
mendekotasun handia (II. 
gradua) eta arina (I. gradua, 
2. maila) duten gipuzkoarrek 
ere jaso ahal izango dute diru-
laguntza. Ia 12.500 pertsona 
daude Gipuzkoan gradu horie-
tako batekin. Mendekotasun 
larria dutenek gehienez ere 
833,96 euro kobratu ahal izan-
go dute hilero, eta mendeko-
tasun arina dutenek, 300.

Mendeko guztiek jaso 
ahal izango dituzte 
dirulaguntzak



gOIENA  |  2013-01-28  |  astelehena 7debagoiena

A. ArANburuzAbAlA  |  arrasate

Rafael Jimenez (Calahorra, 1955) 
izango da Mondragon Unibertsi-
tateak eta LKSk otsailean abia-
raziko duen Gobernua eta Zuzen-
daritza Exekutiboa Tokiko eta 
Lurraldeko Erakundeetan uni-
bertsitate-tituluaren koordina-
tzaile akademikoa. Zuzenbidean 
doktorea da EHUn eta esperien-
tzia eta izen handia du adminis-
trazio publikoaren eta Tokiko 
gobernuaren arloetan, besteak 
beste, Demokrazia eta Tokiko 
Gobernua Fundazioa zuzendu du 
urteetan. Gaur egun, Zuzenbide 
Konstituzionaleko irakaslea da 
Pompeu Fabra unibertsitatean; 
horrez gainera, Sector Public SL 
aholkularitza-estudioko bazkide 
zuzendaria ere bada.
zer da zehazki, eskaintzen duzue-
na? Nondik dator ideia?
Agintariek duten kudeaketa kon-
petentziak indartzeko beharra 
ikusita abian jarritako uniber-
tsitate titulu berria da. Badira 
beste ikastaro batzuk, IVAP edo 
EUDELek ematen dituztenak 
baina honakoa berriz, unibertsi-
tate mailako titulua da. Ikastaro 
honekin, parte hartzaileak, lanean 
dagoen bitartean behar dituen 
tresnak eskuratzeaz gainera, 
merkatuan balorea duen titulua 
eskuratuko luke.
zeintzuk dira helburuak? 
Helburu nagusia agintarien kon-
petentziak indartzea litzateke, 
kudeaketarako tresna egokiak 
emanda; azken finean, erakundeak 
indartzeko asmoarekin. 
Politikariak indartuta, erakundeak 
ere indartzen dira, beraz.
Duda barik. Erakundeak dira
-eta hazkundearen motorra. Mon-
dragon Taldea guzti honen atzean 
egotea ez da kasualitatea. Taldeak 
apustua egin du lurraldean inber-
titu eta sektore pribatuan arra-
kasta izan duen kudeaketa mode-
loa sektore publikora ekarriz. 
Nori gomendatuko zenioke?
Publiko zabala du. Bereziki kargu 
politikoak dituztenei zuzenduta 
dago (Udala, Aldundia...) hau da, 
erantzukizun politikoa dutene-
nentzako; eta baita oposizioan 
daudenentzako ere. Horrez gai-
nera, administrazioko zuzendariei 
(Udal, Aldundia, Lurraldeko, Man-
komunitate....) eta teknikariei ere 
bai. Era berean, alderdi politikoe-
tan jarduten dutenendako ere 
baliagarria izan daiteke.
ze beharrei erantzun gura diezue? 
Kargudunek, normalean, ilusioa 
duten arren, esparru publikoa 

esparru ezezaguna eta konplexua 
da; horregatik, erakundeetako 
konpetentziatan formatuko ditu-
gu lehenengo. Esparru hori uler-
tzen laguntzen diegu, balore 
publikoek eta etika publikoak 
duten garrantzia irakatsita. Eta 
bereziki jokaera ereduak lantzen 
ditugu; gaur egun hain zapaldu-
ta daudenak eta politikarekiko 
sinesgarritasuna galdu arazten 
dutenak.

Erakunde-konpetentziak  
indartzeaz gainera, konpetentzia 
pertsonalak ere lantzen ditugu: 
besteak beste, liderra izaten eta  
taldeak zuzentzen, agenda bat 
kudeatzen, aginduak ematen eta 
negoaziatzen ere irakasten diegu. 
Egoki komunikatzen eta berezi-
ki, herritarrei entzuten ere ika-
siko dute. Azken finean, arrakas-
tarekin gobernatzen irakatsi gura 
diegu.   
zein ezaugarri akademiko ditu?
Eskolek zuzeneko prestakuntza 
eta on-line prestakuntza uztar-

tuko dituzte. Hamar modulotan 
banatuta dago eta bakoitzak tres-
na bat lantzen du. Akziorako 
formazioa da, hau da, ikasitakoak 
bakoitzaren esparruan praktikan 
jartzeko gero. Helburu horrekin 
egin beharko dute amaiera-proiek-
tua. Horrez gainera, konpetentzia 
pertsonalak eta harremanetara-
koak indartzeko  bi tailer daude 
eta baita coach-sesio pertsonal 
batzuk ere. 

Irakasleriari dagokionez, 
gehienak euskaldunak dira; horre-
la gura izan du MUk. Politikan 
eta administrazioan ibilbide luzea 
duen taldea da.
zuk ere baduzu euskal administra-
zioan eskarmentua. ze iritzi 
duzu?  
Ez dut inor lausengatu nahi bai-
na,  Estatuko beste toki batzuekin 
konparatuz, euskal politikak 
kalitatezko ezaugarriak dituela 
esango nuke; bereziki, jokaerari 
dagokionez. Horrek ez du esan 
gura hobetzerik ez dagoenik, bai-

na zerbaitengatik ez dira gertatzen 
zuenean Estatuko beste lekuetan 
gertatzen diren kasuak.  
zer da zuretako politikari on bat?
Politikan ze esparrutan edo mai-
latan lan egiten duenaren arabe-
ra ezberdina da. Gehienetan 
lidergotasuna izatea aldarrikatzen 
den arren, politikari on batek, 
nire ustez, bereziki, ikuskera 
estrategikoa izan behar du. Gaur-
ko arazoak konpontzen jakin 
behar du, biharkoan pentsatuta, 
orainaldiak etorkizuna hipote-
katu ez dezan. 

Era berean, besteak beste, 
honako bertute pertsonalak ere 
beharko lituzke izan: ausardia 
eta oreka emozionala. Politikari 
on batek erakundea barneratze-
ko kapazitatea izan behar du. 
Iñaki Azkuna, bilboko alkatea, 
nazioartean saritu berri dute.
Bai eta merezi duela uste dut. 
Ezberdina da Bilbo edo herri 
txiki batekoa izan. Azkunak ondo 
betetzen ditu, nire ustez, dagoen 

postuan bete behar dituen rolak:  
ordezkaritzarena, komunikazioa-
rena, konfiantzarena... Kudeake-
ta rola ez da berea.  
besteren bat aipatzekotan?
Formazio onekoak, asko daude. 
Alkateen esparruan kokatuta, 
Maragall aipatuko nuke: ikuske-
ra zuen eta konpromezua ere bai. 
Bitxia da, politikari onak ez dira 
gehienetan alderdiarekin guztiz 
alineatzen, hau da, tentsioa sor-
tzen du alderdian, eta hori ona 
dela deritzot. Alkateak hiritar 
guztiak ordezkatzen ditu eta ez 
alderdi batekoak bakarrik. 
Politikariek sinesgarritasuna galdu 
dutenaren sentsazioa dago. gomen-
diorik baduzu? 
Politikariak gizartearen ispilua 
dira. Baloretan hobetu behar 
dugu guztiok. Esparru publikoa 
errespetatu eta identifikatu beha-
rra dugu, kultura instituzionala 
hobeto barneratzeko.
Politikari on bat, egin ala jaio egiten 
da, zure ustez?
Oinarrian, politikari ona egin 
egiten dela esango nuke; lanaren 
poderioz, ekinean ekinez, sortzen 
dira politikari onak. Askok gai-
tasunak dituzte eta horrek lagun-
tzen du, baina bereziki, lanaren 
poderioz, ekinaren ekinez, sortzen 
dira politikari onak. 

Rafael Jimenez |Zuzenbidean doktorea

"Politikari ona izateko, ezinbestekoa 
da ikuspegi estrategikoa izatea" 

Rafael Jimenez, MU eta LKSeren gobernariendako tituluaren koordinatzailea .  |   rafael jimenez

"Politikariak 
indartuta, 
erakundeak ere 
indartzen dira"

"Kalitate oneko 
politikari eta 
administrazioa 
duzue Euskadin"

"gobernatzeko 
tresna egokiak 
irakastea du gure 
tituluak helburu"

mondragon Unibertsitateak eta lKsk gobernariendako titulua abiaraziko dute otsailean 

eskolek zuzeneko prestakuntza eta on-line prestakuntza uztartuko dituzte 
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Gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

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

LAGUNTZAILEAK

k a l e  i n k e s ta

lola
lopez 
arrasate

"Ez zait gustatzen, 
moztu egin beharko 
litzatekeela uste dut. 
Hemengoak formalagoak 
direla esango nuke".

carlo
Madinabeitia 
arrasate

"Guztiak eskegi egingo 
nituzke. Ez dakit 
Euskadin egongo den. Ez 
nuke nahiko, bestela ere 
gaizki gaude-eta".

Felicidad
egizabal 
arrasate

"Ez dut ulertzen, baina ez 
dut ondo ikusten, gauzak 
gaizki daudela uste dut. 
Hemen ere egongo da, 
leku guztietan bezala".

daniel
izquierdo
arrasate

"Oso gaizki, daukaten 
guztia kenduko nieke 
txiroei emateko. Kanpoan 
baino gutxiago, baina 
hemen ere egongo da".

Zein iritzi duzu PPren azken ustelkeria kasuaz? Hemen ere 
horrelakorik gertatzen dela uste duzu?

U
dako Euskal Unibertsitateak (UEU) argitaratutako Uzta-
ro gizarte eta gizarte-zientzien aldizkariaren azken libu-
ruxkan, 83. zenbakian, Goiena Komunikazio Taldearen 
gaineko artikulua argitaratu dugu Aitor Zuberogoitia 

MUko lankideak eta biok.
Ikerlana idatzi ahal izateko, hasteko, aztertu genuen taldearen 

gainean idatzitako bibliografia. Geroago, jorratu genituen erakun-
dearen dokumentuak: batzar-agiriak, aktak, inkestak, txostenak… 
Ondoren, elkarrizketatu genuen taldearen lehendakaria; eta, azkenik, 
antolatu genuen zazpi adituk osatutako mahai-inguru edo eztabaida
-taldea. Batez ere, bi xede betetze-
ko asmoarekin idatzitako artiku-
lua da. Batetik, jaso nahi izan 
dugu ganoraz bildu barik zegoen 
erakundearen hamaika urteko 
ibilbidea. Bestetik, erantzun nahi 
izan diegu hurrengo bi ikerketa
-galderei: zeintzuk dira Goienaren 
ezaugarri bereizgarriak? Eta zein-
tzuk bere lorpen nagusiak?

Ikerketa kualitatibotik ate-
ratako ondorioen artean daude, besteak beste: Goienak sekulako 
eragina izan duela bailara gorpuzten eta beroi kohesionatzen 
(taldearekin batera, pasatu gara izatetik Deba Garaia, izatera 
egungo Debagoiena). Orain arte taldea eutsi izan duten hiru arda-
tzak (euskara-elkarteak, udalak eta lan-bazkideak) egokitu beha-
rrean daudela eta eragile berriak erakarri beharrean: gizarte-tal-
deak, erabiltzaileak, unibertsitatea... Taldeak hartutako bide 
multimediak oso emaitza onak eman dituela, eta, fidagarritasuna 
eta pluralak direla iritzita, oro har, debagoiendarrek pozik hartzen 
dituztela Goienak ekoizten dituen hedabideak.

Idazlana egiterakoan, konturatu gara, halaber, izan arren 
geurea Euskal Herrian dagoen tokiko komunikazio talderik 
handiena eta erreferentziazkoa komunikazioan zein euskalgintzan, 
oso gutxi idatzi dela Goienari berari buruz. Izan ere, taldeak 
abian duen informazio-produkzio gurpil azkarrean, apenas aur-
kitu du astirik bere buruaren gaineko istorioa kontatzeko.

gOIO ArANA
http://goiena.net/iritzia/

Goienaren gaineko ikerketa

"Ezaugarri 
bereizgarriak eta 
taldearen lorpenak 
aztertu dira"

z a b a l i k

E
guneroko lan zerrenda antolatzeko eta betetzeko modu 
asko daudela erakutsi didate. Alabarenean, harekin jolas-
tea, nirean baino aurrerago dago batzuetan. Beñatena 
nirea besteko luzea da, baina betetzeko modua ezberdina 

dela ikusi dut. Osagai txikienari ere garrantzia ematen dio. 
Porrotxin pertsonaia da Beñat Barrutia; astean aitzakia horre-

kin elkarrizketatu dut. Dituen eginbehar eta zaletasunak ilusioz 
kontatu zizkidan. 21 urte ditu eta down sindromea du. Goizetan 
ikasketa praktiketan dabil Aretxabaletako zaharren egoitzan. 
Bazkalostean, eskolara eta handik irtetean, igeriketara, saxofoia 
jotzera, antzeztera.... egunaren arabera. Hori bai zerrenda!

AItzIbEr ArANburuzAbAlA | aaranburuzabala@goiena.com

Lehentasunak

u st e a k  u st e

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

Utziko diet ni 
engainatzen
Aritz galarraga
http://berria.info/blogak/ekografiak/

Arrebak abisatu zidan: "Gaur 
Txirri, Mirri eta Txiribiton 
Bisitaria-n. Ikusi eta zutaz 
oroitu naiz". [...] pozez txoratzen 
jarri nintzen, bada, asteazken 
gaueko Bisitaria ikusten. Baina 
hasi zen saioa, eta, to eta no, ez 
ziren inondik ere Txirri, Mirri 
eta Txiribiton ageri. Bai, ordea, 
haien ordainetan hiru gizon, 
Xabier Otaegi, Piter Ansorena 
eta Txema Vitoria izeneko 
batzuk, bankaria, musikaria eta 
matematika irakasle ohia, 
hurrenez hurren. Ze desilusioa. 
Engainatu egin ninduen 
arrebak; tira, ez zehatz arrebak, 
halaxe aurkeztu baitzuen ETBk 
berak ere. Eta, noski, ez da 
inondik ere gauza bera Txirri, 
Mirri eta Txiribitonen saio bat 
ikustea, edota Xabier, Piter eta 
Txema izeneko horiena. [...]

Egia da bigarren 
denboraldia hasi zuenetik 
irailean kirolariak hartu dituela 
maiz –Korta, Chorraut, 
Kortazar, Alonso, Bengoetxea, 
Iribar–. Egia da saio bereziak 
ugaritu egin direla 
–Kataluniako egoerari 
eskainitakoa, korporatiboki 

EITBko maratoiari–. Egia da 
elkarrizketatuaren ustezko 
garrantzia jarri izan dutela 
saioaren izpirituaren gainetik 
–Xabi Alonso star-aren kasuan–. 
Egia da saioak hainbesteko 
abiada hartu duela, best of bat 
egin behar izan dutela jada, 
Gabon garaian. Baina bigarren 
denboraldi honetan ere 
jarraitzen du ekiditen bertsio 
katalanak egiten zuena, hau da, 
bisitatua barregarri uztea 
–pentsa, bromak ere egiten 
dizkiote dagoeneko bertsio 
katalanari–. Jarraitzen du 
eskaintzen geure jakitateak 
sekula usnatu ere egingo ez 
lukeen kontu gogoangarri 
mordo bat: Kortaren alde 
gizatiarra –ba omen dauka, 
bai–, Arzaken alde moteroa, 
Haritxhelharren alde 
Urkullu-zalea –eguneroko lan 
isilaz egin zuen 
errebindikazioarekin–. Eta 
kontu gogoangarriak ez 
bakarrik bisitatuen gainean; 
aurkezlearen inguruan ere bai: 
adibidez, nekez egin dezakeela 
arrautza frijitu bat. 
Asteazkeneko desilusioaren 
ostean, ordea –esan zuten 
azkenerako hiru gizon horiek: 
askoz guapoagoak direla 
pailazoak eurak baino–, gauza 
bat: kontu gogoangarri 
horiengatik, utziko diet ni 
berriz engainatzen datorren 

asteazkenean.

Epidemia
Anjel lertxundi Esnal
http://berria.info/blogak/lertxundi/

"Aurten itsuek gutxiago ikusiko 
dute, gorrek gaizki samar 
entzungo dute, mutuek ez dute 
askorik hitz egingo, aberatsak 
pobreak baino hobeto egongo 
dira, eta osasun oneko jendea 
gaixoak baino hobeto […], 
zahardadea sendaezina izango da 
aurten, aurrez bizi izandako 
urteen ugariaren kulpaz […]. Eta 
nagusituko da ia mundu osoan 
gaixotasun itsusi beldurgarria, 
gaiztoa, makurra, izugarria eta 
harrigarria, mundu osoa 
txundituko duena, eta nola 
sendatu jakingo ez dutena, 
sarritan asmazio eroak 
probatzeraino. Beldurrak airean 
jartzen naiz hartaz pentsatzean, 
zeren esaten baitizuet epidemikoa 
izango dela, eta Averroesek 
deitzen dio: diru falta". 

Herenegundamu, Taro Aso 
Japoniako finantza-ministroa 
ezin aratzago mintzatu zitzaien 
bertako zaharrei: 
"Osasun-zerbitzuetako diru-falta 
ez da sekula konponduko zuek 
ez baduzue agudo hiltzeko 
presarik hartzen". 

Zutabera ekarri dudan 
Rabelaisen testua irakurrita 
animatuko zen.
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AkupunturA
Integu 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

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

AlbAItArIAk
etxeberrIA JulIo  
(DebAgoIeneko AlbAItArI ofIzIAlA)
Bergara  / 609 54 16 13

DentIstAk
Ane lAsAgAbAster
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 
943 79 13 68

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

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

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

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

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

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

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

IrIArte Ane MAIte / ItzIAr ArAnDo
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

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

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

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

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

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

DerMAtologIA
tAMAyo ConCepCIon
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

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

erreuMAtologIA
gorosArrI zubIzArretA, xAbIer DoktoreA 
troJAolA zuluetA, lurDes DoktoreA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

fArMAzIA
AMAIA IgArtuA sAgAstIzAbAl
Oñati / Kale zaharra,1 / 943 78 01 22

amaiaigartua1@gmail.com 

hoMeopAtIA
AMAIA IrIArte (MeDIku hoMeopAtA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kIroprAktIkA zentroA
lArrAñAgA AnDreA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

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

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

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

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

ortopeDIA
MArIA vICtorIA AnItuA
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

osAsun-DIAgnostIkoAk
uDAlAItz MeDIku-zentroA  
(erresonAntzIA MAgnetIkoA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

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

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

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

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

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

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

psIkologoAk
ArkAItz IrAzAbAl psIkologo klInIkoA 
Bergara / 646 06 28 18

arkaitz.irazabal@gmail.com

beItIAlArrAngoItIA AlzelAI, Ione 
Arrasate / Uarkape kalea 14, behea / 657720049

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

nuñez txoMIn 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

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

yogA
sAMADhI yogA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
osAsun
zerbItzuAk

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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HOTELES
AISIA DEBA
Markiegi 6 • 943 60 80 52 
deba@aisiahoteles.com

AISIA LEKEITIO
Santa Elena Hiribidea • 946 84 26 55
lekeitio@aisiahoteles.com

www.aisiahoteles.com
902 82 09 97

ERLAXATU ETA GOZATU
   • Mariskada ederra.
   • Aisia Relax.  
   • San Valentinerako eta Inauterietarako    
      menu bereziak.
   • Egonaldi termala.

MIrIAN BItErI  |  eskoriatza

Lau urte eman zituen Joseba 
Gabilondok (Eskoriatza, 1947) 
Eskoriatzako Udalean, Ogasun 
eta Ondare zinegotzi moduan. 
EA eta EAJren zatiketaren ondo-
tik heldu zen udaletxera, inde-
pendente moduan.
Zelatan sartu zinen politikan?
Askotan etortzen zitzaidan jendea 
udaletxean sartzeko eskatuz, 
baina, nik ez nuen gura enpresak 
lan asko ematen zidalako. Baina, 
niretako, Udala txoko edo elkar-
te gastronomiko baten modukoa 
da, momentu jakin batean han-
dik pasatu behar zara. EAJ-EA 
zatitzearekin heldu zen momen-
tu hori. 
Politika zalea zara...
Ez. Ez zait politika gustatzen. 
Baina, gurasoak jeltzaleak ziren, 
oso sartuta zeuden. Horrenbeste 
urtez alderdia apurtu behar zela
-eta, udaletxean sartzea erabaki 
nuen. Independente moduan 
aurkeztu nintzen, EAJ barruan; 
Fernando Beitia zerrendaburua 
zen, eta ni bigarren. Ogasun eta 
Ondare ardura hartu nuen, enpre-
san gestore lanak egiten bane-
kien-eta. 
Nola topatu zenuen Udala?
Gogoratzen dut garai hartan arau 
ordezkatzaileak oso gogorrak 
zirela; kontratistak ez ziren sar-

tzen garesti irteten zelako Esko-
riatzan etxebizitzak egitea, eta 
hori dela-eta jendea Arrasatera 
edo Aretxabaletara joaten zen. 
Ni berria nintzen: banekien admi-
nistrazio pribatua nolakoa zen, 
baina publikoa ez. Hasieran ez 
nuen ulertzen piperrik ez, eta 
Arrasateko Amparok lagundu 
zidan. Urtebete behar izan nuen 
apur bat ulertzeko; martxa har-
tzen duzunerako alde egin behar 
duzu.
Zeintzuk izan ziren garai hartako 
proiektu esanguratsuenak?
Hirigintzarekin batera, hasi ginen 
orduan arau ordezkatzaileak 
aldatzen, etxebizitzak egiten has-
teko. Gogoratzen naiz Udalera 
sartu ginenean egin barik zegoen 
obra topatu genuela Olaetan. 
Plaza hori amaitu genuen. Horre-
taz gainera, Intxaurtxuetan 200 
etxebizitza inguru jarri genituen 
martxan, eta baita Gorosarri eta 
Olazarren ere. Bestalde, eliza-
teetarako bideak ere egin ziren 
garai hartan; Iñaki Madinabeitia 
zen orduan ere Elizateetako zine-
gotzia. 
gustura egon zinen urte horietan?
Bai. Dena dela, nik asko bidai-
tzen nuen, eta osoko bilkureta-
ra ez nintzen askotan joaten. 
Esan bezala, ez nuen gura zerren-
daburu izatea, eta asmo nagusia 

zen herriaren alde lan egitea. 
Gainera, Fernando Beitia eta 
biok oso ondo konpontzen ginen 
gainerako udal ordezkari guz-
tiekin. Agintaldi lasaia izan zen 
gurea. Hori dela-eta, oso oroi-
tzapen onak dauzkat. Akordatzen 
naiz udaletxean sartu nintzen 
lehen egunean lan egitera sartu 
ginela esan genuela, eta politi-
karekin ez genuela ezer jakin 
nahi. Horren harira, Donostia-
tik heltzen zena zakarrontzira 
botatzen nuen; eta behin alder-
diko bat etorri zen hiriburutik 
bihurriak ginela esaten. Lan 
egiten uzteko eskatu nion. Aska-
tasuna geneukan gura genuena 
egiteko.
Asko aldatu da Eskoriatza zu Uda-
letik irten zinenetik?
Urte asko pasa dira; atera kon-
tuak. Onerako eta baita txarre-
rako. Gogoratzen dut gu sartu 
ginenean industria gunerik ez 
zegoela, eta agintaldi horretan 
ere ez zela ezer egin. Gero, ordea, 
Eskoriatzarendako hondamendia 
izan zen proiektua egin zuten: 
Torrebasoko industrialdea. Urteak 
eman dituzte Udalean proiektu 
horrek eragindako zuloa ordain-
tzen. Oker ez banago, 300.000 
euroko zorra ordaintzen zen 
urtero. Debagoieneko gainerako 
herrietan egin zen moduan, Spri-

ren bitartez egin behar zen gune 
hori; baina orduko alkate Manu 
Villarrek berak bakarrik egitea 
erabaki zuen; niretako hanka 
sartzea ederra. Eskoriatza ito du 
proiektu horrek hainbat urtez. 
Eskerrak zor hori dagoeneko ez 
daukagun. 

Kiroldegiarekin ere ez nago 
oso konforme. Niretako Aretxa-
baletak eta Eskoriatzak elkarla-
nean bat egitearekin nahikoa; 
zerbitzuak komunean jartzearen 
aldekoa naiz, ez bakoitza bere 
aldetik. Baina, garai hartan ez 
zegoen bi erakundeen arteko 
hartu emanik; orain ematen du 
hori aldatzen hasi dela. Bestalde, 
esan beharra dago kulturan eta 
gizartean lan handia egin dela. 
Amaitu aurretik, Udalera itzuliko 
zinateke?
Ez. Urteak aurrera doaz gainera. 
Dena dela, gazteekin lan egitea 
gustatzen zait, gazte zalea naiz, 
eta laguntza eskatzen badidate, 
gertu nago. Eta horrela izan 
behar da udal batean. Horren 
harira, nik uste dut udalek indar 
gehiago edukiko beharko luke-
tela; Suitzan, esaterako, horrela 
da. Erakunde inportanteena izan 
beharko litzateke.

Joseba gabilondo | EAJ taldeko zinegotzia Eskoriatzan (1987-1991)

ea-eaJ zatiketaren ondorioz sartu zen Udalean

ogasun eta ondasunaren ardura izan zuen 

oroitzapen onak gordetzen ditu eskoriatzarrak

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

Herriaren alde lan egiteko sartu zen Gabilondo Udalean.  |   Mirian Biteri

"Udala txoko baten 
modukoa da, handik 
pasatu behar zara 
momentu batean"

"Donostiatik 
heltzen zena 
zakarrontzira 
botatzen nuen"

"ordura arteko arau 
ordezkatzaile gogorrak 
aldatzen hasi ginen, etxeak 
egiten hasteko"
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h e r r i a k
aretxabaleta

julEN IrIONdO  |  aretxabaleta

Inauteriak ere badatoz eta hori 
izango da Aretxabaletako GSR 
Debagoiena egoitzan hurrengo 
ekintza berezia. Martitzenean, 
otsailak 12, egingo dute mozorro 
jaia –17:00etan hasita–. Kanta, 
jolas, opari eta txokolaterik ere 
ez da faltako, eta festan parte 
hartzen, egoiliarrekin batera, 
hauen senideak eta egoitzako 
langileak; baina ez bakarrik. Izan 
ere, egunerokoan bezala, Inaute-
ri festan ere izango dute GSR-n 
boluntarioen bisita. 

"Urtean zehar beti egoten da 
boluntario behar bera, baina egia 
da halako garaietan ekintza gehi-
garriak egoten direla, eta lagun-
tza handixeagoa behar izaten 
dela egoiliar guztiekin konpon-
tzeko", diote Jone Aranburu egoi-
tzako lan terapeutak eta Iraia 
Agirreurreta boluntarioak. 

Egun berezietarako moduan 
arruntetarako, beraz, boluntarioen 
laguntza primeran etortzen zaie 
egoitzan eta, izan nahikotxo dituz-
ten arren, pozik hartuko lituzke-
te gehiago.

Astean zehar eta asteburuetan 
boluntario mota desberdinak 
ibiltzen dira: asteburuetan, 18 
eta 25 urte arteko hamar bat lagun, 
horietatik batzuk Arizmendiko 
monitore eskolako ikasleak; astean 
zehar, berriz, jende heldua, bai-
larako bizilagunak, Nagusilane-
ko boluntarioak –zortzi lagun– eta 
baita Aretxabaletako Osasun 
Pastoralekoak ere. Hauek ibiltzen 
dira, astelehenetik egubakoitze-
ra, egoitzako langileei laguntzen 
–70 inguru dira langileak eta 142 
egoiliarrak–.

Boluntarioek egiten dutena 
ere desberdina izaten da, astea 
edo jaia izan. Astean zehar, egoi-
tzako lantalde osoa lanean izaten 
denez, arratsaldeko ekintzetan 
laguntza ematen dute; adibidez, 
narriadura kognitibo nahikoa 
altua duten egoiliarrekin bingoan 
jolas egiterakoan-eta. Horrez gain, 
konpainia egin: berriketan jardun, 
paseatu... Asteburuetan ere izaten 
da azkeneko hau boluntarioen 
jarduna, baina horrez gain egoi-
liarren beharretara egokitutako 
–denek ez dituzte kapazitate berak– 
psikomotrizitate eta memoria 
jolasak eta eskulanak egiten dituz-
te, estimulatzeko.

egoiliarren ezaugarriak 
Egoiliarrei dagokienez, ezauga-
rriak aldatu egiten dira pertso-
naren arabera. "Gehienak nagu-
siak dira, baina badaude 65 urte 
edo gutxiago dituztenak ere. Bate-
tik bestera ezaugarri desberdinak 
dituzten arren, pluripatologia 
edukitzen dute, gaixotasun bat 
baino gehiago. Eta askok dute 
narriadura kognitiboa", diote 
Aranburuk eta Agirreurretak.

Beraz, izaten da zertan lagun-
du boluntarioentzat. Baina eman 
bakarrik ez, jaso ere asko egiten 
dutela esan ohi dute aproba egi-
ten dutenek. GSR Debagoiena 
egoitzan ateak irekita dituzte. 
Interesa duenak bertara joan edo 
telefono zenbaki honetara deitu 
besterik ez dute: 943772088. Ez 
diete ez ordutegi ez egutegi zeha-
tzik eskatuko: "Bakoitzaren den-
bora librearen arabera: batzuk 
hilean behin etortzen dira; beste 
batzuk, astero".

Gaur egun, era desberdineko 
jendeak ematen du laguntza

nahikotxo diren arren, beti dator 
ondo laguntzaile berriak sartzea 

GSR-k pozik 
hartuko luke 
boluntario 
gehiago

Akordeoi doinuekin dantzan, Aretxabaletako egoitzan.  |   Gsr debaGoiena

Egoiliarrak eta boluntarioak, besteak beste, egoitzako ekintza batean, mahaiaren bueltan.  |   Gsr debaGoiena

lan terapeuta da Jone aranburu aretxabaletako Gsr 
debagoiena egoitzan eta, borondatez, laguntzera joaten 
da bertara iraia agirreurreta. biek ezagutzen dituzte ger-
tutik boluntarioen jarduna eta bizipenak.
Nola hartzen dute egoiliarrek boluntarioen laguntza, 
gustura?
Pozik hartzen dituzte. askok, gainera, ea noiz bueltatu 
behar dugun galdetzen digute. izan ere, maiz, asteburua 
luze egiten zaie, ez dutelako terapeutekin ekintzarik egiten, 
eta eskertzen dute gure laguntza.
Zer behar da boluntario izateko?
ez da ikastaro berezirik behar. esaterako, arizmenditik 
etortzen diren boluntarioak ikasten ari dira, eta ikasgelakoa 
praktikan ipintzeko aukera daukate. baina gogoarekin eta 
ilusioarekin nahikoa izaten da. langileok aurreneko egu-
netan egoitza erakusten diegu, egoiliarren ezaugarri batzuk 
azaldu eta, edozer gauza behar izanez gero, bertan egoten 
gara laguntzeko.
Animatuko zenukete jendea, beraz, boluntario izate-
ra; merezi du.    

bai, zalantzarik gabe. Jendea animatu gura dugu denbo-
ra pixka bat edukiz gero boluntario moduan etortzeko. 
egoiliarrentzat aberatsa da, eta norberarentzat aberas-
garria. eurek gugandik asko ikasiko dute baina guk euren-
gandik ere bai. denok egingo gara nagusi, eta ezin dugu 
jendea, ahaztuta, albora utzi. eta ez du ahalegin handia 
eskatzen.

amaia txintxurreta

"Eurek gugandik ikasiko dute, baina guk eurengandik ere bai"

jone aranburu eta iraia agirreurreta | lan teraPeuta eta boluntarioa Gsr-n
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IManOl sORIanO

San Baleixuak ospatu dituzte asteburuan Meatzerreka auzoan, eta 
nahikoa jan, edan eta algara egin dute. Museko txapela eskoriatzarrek 
eraman dieten arren, txerri harrapaketako lehen saria herrian bertan 
geratu da, eta auzoko Baserri arteko Patata Tortilla Lehiaketan Txosa 
baserrikoek egin dute lan onena. Bitartean, umeak zoratuta ibili dira 
Gorritiren animaliekin. Atzo eguerditik, lasaitasuna dute berriz auzoan.

Auzo txikian, jai handiak

ARRASATE

gOIena

Basurdea, barruko arropak, motorra... eta, oraingoan, komun bat 
agertu da Aretxabaletako telefono kabina ospetsuan, dagoeneko 
Euskal Herriko telefono kabina ezagunena bihurtu den horretan. 
Zapatuan, goizaldeko ordubatak jota zirenean, ateratako argazkia da. 
Umorea eta irudimena, behintzat, ezin zaizkie ukatu ekintzaile hauei. 
Auskalo hurrengoan zer izango den!

Oraingoan... komuna! 

ARETxAbAlETA

MIRIan BIteRI

Jai giroa izan da nagusi asteburuan Uberan. San Paulo jaien harira, atzo, 
esaterako, salda eta txistorra jaten harrapatu genituen auzotarrak, 
gaztetxoek trikitixa jotzen zuten bitartean. Ugarixo tiroketan ere ikusi 
genituen asko. Anduri baserrian asteburu pasa eta Tartufon lau 
lagunendako afari baten zozketarako txartelak saldu zituzten. Otsailaren 
2ko Espainiako loteriaren azken lau zenbakiak izango dira sarituak.

Portatu da San Paulo Uberan

bERgARA

Jende asko igo zen atzo eguerdian Parteittiraino.  |   JOsetxO aRantzaBal

Parteittin aurkeztu dute 
ostera aurtengo txakolina

MIrIAN BItErI  |  BeRgaRa

San Bixente jaia ospatu zuten atzo 
Angiozarko Parteitti auzoan. Ohi-
turari jarraituz, lehenengo meza, 
eta horren ondotik, trikitixaz 
lagunduta, mokadutxoa jateko 
batu ziren auzotarrak; besteak 
beste, salda beroa eta txorizo ego-
sia. Gosea asetzeaz gain, aukera 
ederra izan zuten batekin eta bes-
tearekin berba egiteko, asko urte-
tik urtera ikusten dira-eta egun 
horretan. Bestalde, urdaiazpiko 
eder baten zozketan ere parte har-
tu zuten; 504 zenbakia irten zen. 

Auzotarrekin egoteaz gain, 
urtero moduan, Kataide txakolin 
berria ere dastatu zuten han 
batutakoek; denera, 4 kaxa zabal-
du zituzten.   

"Sekula egon den onena" 
Kataideko Jabier Arregi ere Par-
taittin topatu genuen. Aurtengo 
txakolina "sekula egon den onena" 
dela esan zigun, "garbiena". Hona-
koa aipatu zuen: "Aurten oso urte 
ona izan da guretako. Gainera, 
tratamendu gutxiago eman diogu, 
eta hala eta guztiz ere, hobeagoa 
eta gehiago atera da". Denera, 
25.000 bat botila irten dira joan 
den urteko uztatik. 

san Bixente ospatu zuten eta urtero moduan, 
Kataideko txakolina probatzeko aukera izan zen han

Gema Landa 
eta maddi 
aLaba
B e r g a r a r r a

"Kanpoan bizi banaiz ere, urtero 
etortzen naiz. Zapatuan nator, lo 
egin, eta domekan mezara eta 
erromeriara. Txakolina ere 
probatzen dut. Oso ona dago".

Juan miGeL 
PaGaLdai 
B e r g a r a r r a

"Angiozarkoa naiz eta gazteetan 
askotan ibilitakoa naiz, 
ezagutzen ditut bertako denak. 
Aurtengo txakolina polita da, 
suabeagoa".

mari Jo
mart i n e z
B e r g a r a r r a

"Bartzelonakoa banaiz ere, 
Angiozarren bizi naiz, eta urtero 
nator; auzoak ez du bizitasuna 
galdu behar. Aurten, gainera, 
semeak erromerian jotzen du".

Trikitilariek eta soinu-jotzaileek giroa alaitu zuten.  |   J.a.

Jon Unamunok irabazi zuen urdaiazpikoa.  |   J.a.

bERgARA
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gOIATZ ARANA  |  aRetXaBaleta

Kirol jarduerez gain, aisialdiari 
zuzendutakoak ere eskaini nahi 
dituzte Ibarra kiroldegian, eta 
horretan dihardute. Aurreko zapa-
tuan eta oraingoan uretako puz-
garriak ekarri dituzte igerilekura, 
eta paradisua izan da hori herri-
ko ume eta gaztetxoentzat, neguan 
ohikoa den kaleko hotzetik urrun, 
barruan primeran pasatzeko auke-

ra eskaintzen dielako kiroldegiko 
programa berriak. Dela txirristan, 
saltoak egiten edo eskalatzen, 
primeran pasa dute; aski da behe-
ko argazkia ikustearekin.

Uretako ekintzak nahiz leho-
rrekoak, datozen asteetarako ere 
antolatuko dituzte ekintza gehia-
go, baina momentuz ez dago zehaz-
tuta ez zer eta ez noiz. Dena dela-
koa izaten dela ere, neska-mutiko 

aretxabaletarrak zain egongo dira, 
ez dutelako berehalakoan ahaz-
tuko azken bi zapatuetan hartu-
tako gozatua.

Korta spinningean 
Oraingoz aurreratu dezakeguna 
da Jose Luis Korta bertan izango 
dela datorren zapatuan, kiroldegia 
bisitatzen eta spinning saio batean 
parte hartzen. 

Arratsalde erdialdean neska-mutiko mordoa batu zen uretako puzgarrietan.  |   IManOl sORIanO

180 bat umek gozatu ederra hartu dute asteburuan, uretako puzgarrietan

Neska-mutikoek paradisua 
aurkitu dute kiroldegian

ARETXABALETA

AITZOL LAGUNILLA 
9 URte
"Aurreko astean eta gaur, bi 
zapatuetan etorri naiz, eta oso 
ondo pasa dut bietan, oso 
dibertitua izan da. Denetik egin 
dugu: txirristan, saltoka ibili... Lau 
puzgarri zeuden aukeran eta berriz 
ekartzen badituzte, ni, pozik".

UNAX BARRAINKUA 
11 URte
"Puzgarrietan behera txirristan ibili, 
eskalatu... primeran pasa dugu 
arratsaldea; horrela dibertigarriagoa 
da igerilekura etortzea! Asteburu 
askotan futbolean jokatzen dugu 
kanpoan, baina ekintza hauek oso 
ondo daude".

UNAI MENDIETA 
12 URte
"Asteburu gehienetan etortzen 
naiz igerilekura: aurrekoan hemen 
nintzen eta sorpresa handia hartu 
nuen puzgarriak ikustean; eta gaur 
berriz ere ikusi ditudanean, 
ilusionatu egin naiz. Primeran 
pasa dut lagunekin".

JOKIN ISASISASMENDI 
12 URte
"Oso ondo pasa dut gaur eta zain 
geratzen naiz, uretako puzgarriak 
berriz ere noiz ekarriko. Arratsalde 
osoa igaro dugu bertan; kanpoan 
baino askoz ere hobeto, hotz 
egiten du-eta".

ESKORIATZA

MIRIAN BITERI  |  eskORIatza

Zuhaitz Eguna egin zuten atzo 
goizean Eskoriatzan; denera, 21 
arbola landatu zituzten tren gel-
toki zaharra eta Zubia enpresa 
arteko bidegorri zatiko berdegu-
neetan. Ibarraundi museoan 

zegoen hitzordua eginda, eta 
11:00ak pasata zirela, 60 lagun 
inguru heldu ziren berdegunee-
tara; askotariko adinetako esko-
riatzarrak batu ziren han: aulki-
txoan bero-bero zeuden haurtxoe-
tatik hasi eta hunkituta zeuden 
guraso eta aitaita eta amonekin 
bukatzeraino. 

Koadrilaka
Aitxurrak hartu eta segituan hasi 
ziren landareak landatzen, euri 
tantak botatzen hasita zegoen
-eta. Aurreko urtean jaiotako 
haur bakoitzeko zuhaitz bat lan-
datzeko ohitura egon da orain 
arte; aurten, baina, aldatu egin-
behar izan dute, Eskoriatza zuhai-
tzak landatzeko toki barik gera-
tu da-eta. Hala, batzuek, ume 
bakoitzeko zuhaitz bana jarri 
zuten bitartean, beste askok, koa-
drilaka egin zuten.   

Hori bai, zuhaitza landatu 
ostean, argazkia atera zuten par-
te-hartzaile guztiek elkarrekin. 

Hunkituta landatu zituzten 
gurasoek eta aitaitek zuhaitzak

Bidegorri ondoan landatu zituzten zuhaitzak.  |   JOsetXO aRantzaBal

Batzuk lanean, eta beste batzuk, adi begiratzen.  |   JOsetXO aRantzaBal

AlAitz 
G orosti zA
A m A

"Ilusioa egiten du. Hiru ume 
dauzkagu; bikiekin ezin izan 
ginen egon, eta zuhaitz hau 
hirurendako da".

ruben 
G omez
A i tA

"Oso ekimen polita da. Ume 
asko eta toki gutxi dagoenez, 
koadrilako beste ume batekin  
partekatzen dugu zuhaitza".

m Ar kos
GAndAr iAs
A i tA i tA

"Hunkigarria da. Nik landatu 
dut, eta paseatzen etortzen 
naizenean ilobarekin gogoratuko 
naiz. Astero ureztatuko dut".
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jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate 

Neguko Bideragarritasun Plan 
berria onartu berri du Udalak. 
2013ko planak  hiru aldaketa 
nagusi ditu 2012koarekin aldera-
tzen badugu: Gesalibarko hiru 
baserritarako bidean AHTko lanek 
"aldapa ikaragarria" sortu dute-
nez garbiketa zerbitzua 17:00eta-
ra arte ezartzea, eskailera bidez 
sarrera bat baino gehiago dituz-
ten auzoetarako bide bakarra 
lehenestea eta plaza edo gune 
zabaletan oinezkoendako ibilbide 
bat markatzea. Aldaketa horiek 
orain arteko Elurte Plana osa-
tzera datoz. 

Aldaketok egin dira, Obra, 
Zerbitzu, Mantentze eta Auzoe-
tako batzordeak adierazi duenez, 
ahalik eta eraginkorrenak izate-
ko: "Langile asko egon arren, 
baliabideak mugatuak izaten 
dira. Izan ere, elurra aldi berean 
egiten du leku guztietan eta ezi-
nezkoa da denei berehalako aten-
tzioa eskaintzea". Horren adibide 
da auzoetarako sarrera bakarra 
garbitzeari ematea lehentasuna; 

besteak itxiko dituzte eta garbi 
geratzen dena behar den moduan 
seinaleztatu: "Horrek herritarrei 
ibilbidea aldatzea suposatuko die 
baina ez du eragozpen larregi 
eragingo. Helburua segurtasuna 
bermatzea da". Udalaren arabera, 
"ia auzo guztietan" ematen dire-
la halako egoerak. 

Oinezkoak dira lehentasuna 
Era berean, plaza eta gune zaba-
letan nola lan egingo duten gar-
bi izango dute udal langileek: 
"Leku horietan plaza guztia gar-
bitu beharrean zinta batzuekin 
mugatuko da plazaren ingurua 
eta tartean bide txiki bat irekiko 
da oinezkoendako. Langileak bide 
hori egiten zentratuko dira eta 
bestea herritarrendako itxita 
egongo da". Gainerakoan, 2012ko 

planak jasotzen dituen baldintzak 
beteko dira. Oinezkoendako espa-
loiak eta zebrabideak garbituko 
dira, honako eraikinei lehenta-
suna emanez: Administrazio 
eraikinak, ospitalea, hezkuntza 
zentroak, autobus geltokiak –eta 
herriko autobusaren zirkuituak–, 
botikak eta hileta zerbitzuak, 
zerbitzuren bat egonez gero hala-
ko egunetan. 

Herri barruko autoen zirku-
laziorako zazpi lan zirkuitu dau-
de zehaztuta Elurte Planean. 
Zirkuitu horiek izango dira lehen-
tasuna eta lanotarako lau ibil-
gailu izango ditu Udalak. Lau 
ibilgailuek dute elurra garbitze-
ko pala eta horietatik bik gatza 
isurtzeko aukera eskaintzen dute, 
izotzak ahalik eta eragozpen 
gutxien sor ditzan. 

Elurrari eta izotzari aurre 
egiteko Neguko Plan 
berria onartu du Udalak 
segurtasuna bermatu eta ahalik eta eraginkorrenak 
izateko, hiru aldaketekin osatu dute lan metodologia

Gune zabaletan oinezkoendako ibilbideak markatzeko plana praktikan jarri zen iaz. Irudian, Biteri plaza.  |   xabier urtzelai

Santa Agedako koroa iaz udaletxean egindako saioan.  |   jokin bereziartua

jokin bereziartua

Euriteen ondorioz, 2012ko apirilaren 15ean behera etorri zen Zerrajera 
kaleko horma berria. Construcciones Etxaide enpresa ari da lanok 
egiten, eta martxa onean doaz. Bada, langile batek adierazi duenez, 
egun gutxi barru gertu egongo da murru berria: "Eguraldiak laguntzen 
badu egun gutxitan amaituko dugu horma; hormigoizko euskarriaz 
gain, metro eta erdiko zabalera duen zapata ere jarri diogu". 

Zerrajerako horma, laster gertu

j.b.  |  arrasate

Ate joka dugu dagoeneko Euskal 
Herriko eguna. Urtero moduan, 
Arrasateko koroak herriko auzo 
eta baserriak zeharkatuko ditu 
eta, ohitura zaharrari eutsi eta 
herria girotzeaz gain, aurten 
ere behartsuenendako dirua 
bilduko dute. Santa Ageda bez-
perako plana eta diru bilketa 
ondo irten dadin, kantari eta 
laguntzaileendako hitzordua 
egin dute etzi, hilak 30, Karka-
bal elkarte gastronomikoan 
(21:00). Iazko diru bilketaren 
berri ere eman dute: 2012an 5.676 

euro bideratu ziren Caritasera: 
1.500 euro seme-alabak dituzten 
guraso langabeendako, 1.500 
euro aman bananduendako, 1.400 
euro etxe alokairuendako, 800 
euro eskola jangeletarako eta 
350 euro neguko jangelarako. 
"Emaitza bikaina", antolatzaileen 
arabera. Aurten ere ekarpenak 
egiteko kontu korronte zenba-
kiaren berri eman dute: 2101 
0055 65 0110714854. Gonbidapena 
egina dago: "Zuen laguntza 
dagoen artean, guk jarraituko 
dugu lanean. Mila esker!", dio-
te abesbatzako ordezkariek.

Santa Ageda bezpera 
prestatzeko hitzordua etzi

Eskulan ikastaroa antolatu du Ekin Emakumeak 
Elkarteak otsailaren 5etik martxoaren 19ra arte
Talde txikian eskulanetarako teknika ezberdinak lantzeko ikas-
taroa antolatu du Ekinek otsailaren 5etik martxoaren 19ra arte. 
Denetariko materialak eta teknikak ezagutuko ditu ikastaroan 
izena ematen duenak: egurra, laminak, margotzea, birziklaketa, 
Van Dal deritzon teknika, eztainua, zilarra, beruna eta kristala, 
besteak beste. Bea Arregi izango da irakaslea eta ikastaroaren 
prezioa izango da 45 eurokoa –bazkideek 43 euro–. Izena emate-
ko, honako telefonoetara deitu: 943 79 83 70 edo 651 70 79 36. 

datua

Egun, elurra garbitzeko lau 
ibilgailu ditu Udalak. 
Horietatik bik izotzaren 
aurka gatza botatzeko 
aukera eskaintzen dute. 

4
ibilgailu elurra kentzeko

Baserri bideetan lan egiteko arazoak
Udaleko Prebentzio teknikariak eta Mantentze Saileko buruak 
egindako txostenean oinarrituz erabaki da zelan jardun landa edo 
baserri guneetan. Baserrietarako honako sarbide hauei ez zaie 
lehentasuna emango: Gesalibarren, Artabilla (segurtasunik eza) 
eta Atxabal (bidea ez dago zolaturik eta segurtasunik eza). 
Uribarri baserri auzoan, Telleriarte (segurtasunik eza) eta Oleaga 
(segurtasunik eza); gainera, baserri horietara atzerako martxan 
heldu beharra dago, ez dago-eta lekurik biratzeko. Meatzerrekan, 
Altzaurti baserriaren goiko sarbideraino iritsiko dira (segurtasunik 
eza), eta Etxeberrira ez dira helduko (ez da inor bizi). Musakolan, 
Egiaundira ez (pribatua) eta Aranguren baserrirako azken 
desbideratzeko bideraino iritsiko dira, 75 metro inguru egin gabe 
utzita (segurtasunik eza eta lekurik ez biratzeko). Zaldibar 
auzoan, Aritxa (ez dago zolaturik). San Andres auzoan, amaitzeko, 
Popillo baserria (segurtasunik eza); hiriko garbiketa zerbitzuan 
dago sartuta eta oinez dabiltzan langileek egingo dute. 
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j.b.  |  arrasate

Noaindar (Nafarroa) honena da 
aurten Arrasateko Inauterietako 
irudia. Diseinatzaile grafikoa da 
Susana Ibañez eta ez da halako 
sariketa baten irabazten duen 
lehen aldia. Irudia osatzeko ser-
pentina eta beste hainbat elemen-
turekin osatutako collage bitxia 
egin du Ibañezek.
Zelan hartu duzu albistea, espero 
zenuen?
Ondo. Halako lehiaketa batera 
lan bat bidaltzen dudan bakoi-
tzean, gaia edozein delarik ere, 
Inauteriak, jaiak, musika, zine-
ma... aukerekin noala pentsatzen 
dut, noski. Beste gauza bat nirea 
izatea aukeratuko duten irudi 
grafikoa.
baduzu ohiturarik halako sarikete-
tara aurkezteko?
Zenbait lehiaketetara aurkezten 
badaramat hiruzpalau urte, gutxi 
gorabehera. Iaz, esate baterako, 

Tuterako jaien kartel lehiaketa 
irabazi nuen.
Diseinu grafikotik asko du irudiak, 
ezta?
Hala da, bai. Izan ere, diseina-
tzaile grafikoa naiz. Argazkiekin 
egin dut lan eta kartel honetan 
elementu askoren arteko nahas-

keta bat ikus daiteke: serpentinak 
Todo a cien baten erositako 
botoiak... Elementu bakoitzari 
argazkia atera eta guztiak kon-
binatu nituen eta karatula ipini 
nion bukaeran.
bestelako elementu deigarriak ere 
aurki daitezke; irentsitako sardina 
hori, kasu.
Sardina Inauterietako klasiko 
bat da eta erakusteko modu ezber-
din bat da kartelean ikus daite-
keena. Honela adierazita, nolabait 
esan nahi nuen Inauteriak irens-
tera goazela ala halako antzeko 
zerbait.
Aukeratutako koloreak ere deigarriak 
dira normalean Inauterietako kar-
teletan kolore bizi eta deigarria-
goetara jotzen delako.
Nik esango nuke koloreen kontuan 
beste mundu bat dela eta norbe-
rak berea du, zalantza barik. Nik 
horiek aukeratu nituen.

jON bErEZIbAr  |  arrasate

Berramesten izeneko egitasmoa 
hasi zuen Txatxilipurdi elkarteak 
orain urtebete. Arrasate herria 
bera jolaserako eta elkarbizitza-
rako egokitzea bilatzen dute Txa-

txilipurditik. Jolaserako eta libre 
ibiltzeko gurasoen konfiantza 
beharrezkoa da eta horri buruz 
jarduteko hitzaldia egin zuten 
gurasoentzat eguenean Txatxili-
purdikoek Kultur Aten. Haur 

zein gurasoen beldurrei buruz 
hitz egin zuen Nerea Mendizabal 
psikopedagogoak. . Beldurra iza-
tean ez dela ez txarra eta ez ona, 
hori dio Mendizabalek. Txarra, 
kezka guztien aurrean beldurra 

ezabatzeko jarrera ei da. Horre-
kin ekin zion solasaldiari psiko-
pedagogoak.

Beldurra aztertuz 
"Beldurrak mahai gainean jarri 
behar" direla azaldu zuen Men-
dizabalek baina "beldurra txarra 
ala ona denik katalogatzea" ez 
zaiola gustatzen: "beldurra, bel-
durra da, beste emozio guztiak 
bezala". Jabe da, halaber "beldu-
rrak baldintzatzen" gaituela, 
"beldurrik ez izatea hobe dela 
pentsatzeko hezi gaituztelako", 
"ala indartsu izan behar garela, 
beldurra izatea ahultasunaren 
seinale delako". Beldurraren per-
tzepzio negatiboaren aurka egin 
nahi izan zuen Mendizabalek 
egueneko berbaldian.

Erantzuna, norbere barnean 
Haurren hezkuntzarako gurasoek 
izan dezaketen gaininformazioa 

ere aztertu zuen Nerea Mendiza-
balek eta argitu "erantzunik one-
na eta garbiena gure barnean" 
dagoela. "Informazioa gure 
barruan dago", dio hark, "jakite-
ko momentuan zer den komeni 
dena ala haurrari komeni zaiona". 
Umearen kasuan ere gakoa ber-
tan dela berresten du Mendiza-
balek, "instrukzio liburu horiek 
ezin ditugu besteengan delegatu; 
pediatran ala irakaslean ala libu-
ru baten". Instintuari jarraitu 
beharra ote dagoen galdetuta argi 
eta garbi dio hark baietz "instin-
tuak emandako erantzuna "nor-
beraren erantzuna" dela eta 
"momentu horretan behar den 
soluzioa" omen. Hala ere, amaitzen 
du, horrek ez duela esan nahi 
hanka sartuko" ez denik, "ala 
akatsik egingo". "Pilula magiko-
rik" ez ei dago eta are gutxiago 
besteek egiten duten hori soluzio 
moduan aplikatzea.

Beldurraren aurrean nork 
bere erantzuna bilatzeko 
gomendioa gurasoei

'Berramesten' proiektuarekin dabil txatxilipurdi 

eguenean hitzaldia izan zuten gurasoentzat

j.b.  |  arrasate

Puntako musikarien izenekin 
josita dator Kooltur ostegunak
-en otsaileko programazioa, 
hilabetea itxiko duen euskal 
"supertalde" bat eta guzti: Los 
Separatistas izeneko talde berri 
eta bitxia euskal musikazaleak 
zur eta lur utziko dituen for-
mazioarekin dator: Lisaböko 
Txap, Joseba Irazoki, Atom 
Rhumbako Rober, Mikel Abre-
go, Willis Drummnondeko bate-
ria-jotzailea, Iñigo Cabezafuego 
eta The Cubical talde ingelese-
ko abeslariak osatua. Hilaren 
28an izango da kontzertua.

Hori baino lehenago joko 
duten taldeen sorta ere ez da 
bazter uzteko modukoa, ordea: 

otsailaren 7an, Tooth; 14an, 
Willis Drummond –aspaldiko 
partez Arrasaten, A ala B dis-
koa aurkeztuko du–; eta 21ean, 
Safety Pins. Itxura guztien ara-
bera, otsail "beroa" izango dute, 
beraz, Arrasateko gaztetxean, 
eguenero, 22:00etan puntuan.

Eta otsailean bertan beste 
kontzertu bat ere izango da, 
kasu honetan Kooltur ostiralen 
barruan: Esne Beltza, hilaren 
22an, dantzazaleagoentzat.

Siroko Ska 
Horiek baino lehen, ordea, Siro-
ko Ska talde gasteiztarrak joko 
du, Potato taldeko kide batzue-
kin, eguen honetan, urtarrilak 
31, 22:00etan.

Euskal "supertalde" bat izango 
dute otsailean Kooltur-en

Esne Beltza taldeak ere joko du ostailean.  |   esne Beltza

Kartel irabazlea.  |   s. iBañez.

Arrasateko Emakume Txokoak eta Jabetza Eskolak otsailetik 
maiatzera bitartean hainbat ikastaro, tailer eta ekintza antolatu 
ditu. Izena emateko epea urtarrilaren 28tik otsailaren 1era egon-
go da zabalik eta ikastaro baten besterik adierazi ezean Arrasa-
ten erroldaturik ez daudenek 52 euro ordaindu beharko dute, eta 
erroldatutakoek 47 euro. Langabeek, berriz, 32 euro ordaindu 
beharko dute ikastaro bakoitzeko. Izena emateko edo argibide 
gehiagorako Emakume Txokora jo: 943 79 41 39. Ikastaroak dira: 
pilates, sabel dantza eta Bollywoodeko dantzak, krisiak eta nahi-
gabeak kudeatzeko saioak, gorputzaren mugimendu kontzientea 
lantzako ikastaroa eta sormenezko pintura. 

Otsailetik maiatzera arteko egitaraua 
aurkeztu du Arrasateko Emakume Txokoak

susana Ibañez | Inauterietako kartelaren egilea

"Inauteriak irenstera goazela 
adierazi nahi nuen sardinarekin"

Susana Ibañez, kartelaren diseinuarekin.  |   s.i.

Diseinatzailea da eta iaz tuterako jaien lehiaketa irabazi zuen

'Collage' bat egin du inauterietako elementu adierazgarriekin
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m.b.  |  oñati

San Lorentzoko ur hornidura 
hobetzeko lanak martxan daude. 
Goiko aldeko etxeetako uraren 
presioa handitu egingo dute. Ura 
indarrik gabe iristen  zaie. Hori 
horrela, iturrian ur gutxirekin 
eta galdara martxan ezin jarri 
ibili dira urte askoan. 

Desnibelak eraginda
Gipuzkoako Urak enpresak San 
Lorentzoko ur hornidura sarea 
berritzeko lanak faseka egingo 
ditu. Datozen hiru hilabeteetan, 

San Lorentzo 25etik 67ra arteko 
etxeen inguruko zatia konpon-
duko du. Alegia, auzoa erditik 
mozten duen errepidetik gora 
daudenak.  

San Lorentzoko goiko etxeek 
duten arazoa auzoak berez duen 
desnibelak eragiten du. Oraingo 
lanak egiten hasi aurretik, eta 
presioa handitze aldera, ponpa-
keta sistema ipini zuten Larraña 
institutuaren pareko etxeen 
alboan. 

Hoditeria aldatzeko lanetan 
dihardute, hoditeria zaharrek 

ezin dute-eta ponpagailuak sor-
tutako presioa jasan. 

Beste fase bat
Orain urte batzuk San Lorentzo 
auzoaren beheko aldean egin 
zituzten lanak. Orduan, ur hor-
nidura hodiak auzoan dagoen 
ermitaraino aldatu zituzten.

Oraingo lanak bukatu ostean, 
konpontzeko beste fase bat gera-
tuko litzateke: ermitatik gora, 
auzoa  bitan banatzen duen erre-
pide parerainoko hodiak aldatzea, 
hain zuzen ere. 

San Lorentzoko ur hornidura 
hobetzeko lanak hiru hilabetez
auzoaren goiko etxeek duten uraren presioa handitu egingo dute

San Lorentzoko hoditeria aldatzeko lanak martxan daude.  |   oihana elortza

mIrEIA bIkuñA  |  oñati

Iazko urtarrilean Argentinara 
bidalitako 31. edukiontzia, mar-
txoaren 10ean heldu zen hara. 
Bada, oraindik Zarateko portuan 
dago, barruko materiala banatu 
barik. Argentinako gobernuak 
inportazioen atalean ipinitako 
murrizketengatik – ezin dira jos-
tailuak eta oinetakoak inportatu– 
ezin izan dituzte edukiontziko 
gauzak banatu. Hermansoloña 
Elkartasun taldeak bidaltzen duen 
materialaren %70 erabilitako 
oinetakoak eta arropak dira. Hori 
horrela, Bidebarrietan duten 
lokala beteta dute, ez daukate 
material gehiago batzeko lekurik, 
baina lanean jarraitzen dute. 
"Herritarrei garbi utzi gura die-
gu, lokalean dugun material guz-
tiari irtenbide duina emango 
diogula. Argentinara bidali ezin 
duguna, beste proiektu batzue-
tara bideratuko dugu", esan digu 
elkartasun taldeko Jose Antonio 
Urteagak.

Hilabeteak dira, materiala 
batzen ez dutena: ez lokalean, 
ezta kanpoan dagoen edukiontzi 
zurian ere. Dena den, egunero, 
11:30etik 12:20era arte, lokalean 
egoten dira. Tarte horretan mate-
riala eroan daiteke hara.

Maiatzean arropaz betetako 
32. edukiontzia bidaliko dute 
Argentinara, eta urtea bukatu 
aurretik, 33.a.

Sierra Maestrakoekin lanean 
Baina arropak ez diren beste 
materialarekin zer egingo 
dute?  

Bada, esku artean hainbat 
proiektu dituzte. Besteak beste,  
Sierra Maestra elkarteko kuba-
tarrekin, edukiontzi bat antola-

tuko dute Sandy urakanak kal-
tetukakoei laguntza bidaltzeko. 
Elkarteko kideak arduratuko 
dira materiala batzeaz. Hain jus-
tu ere, bilketa puntuak ipini 
dituzte Eroski, Dia eta BM super-

merkatuetan. Argentinako talde-
koek bestelako laguntza emango 
diete. "Esperientzia handia dau-
kagu edukiontziak kargatzen. 
Esperientzia duen lantaldea dau-
kagu eta hori eskaini diegu: 
azpiegitura. Gainera, Argentina-
ra bidali ezin ditugun oinetakoak 
eta sendagaiak bidaliko ditugu. 
Edukiontzia maiatzean bidaliko 
dute", dio Urteagak.

Beste proiektu batzuetara 
Abuztutik aurrera erabili behar 
diren sendagaietako batzuk Domi-
nikar Errepublikara bidaliko 
dituzte, Mari Carmen Markuleta 
oñatiarrak duen proiekturako. 
Gainera, Caritas eta Pastoral 

Barrutiarekin elkarlanean dihar-
dute, eta Mali, Haiti eta Etiopia-
ra Oñatiko elkartasun laguntza 
heltzen da.

Nazaretheko tailer eskola 
Argentinako gobernuak kanpoko 
laguntzaren beharrik ez duela 
dioen arren, Jose C. Paz eta San 
Jose Providenteko bizilagunek 
ez dute iritzi bera. Gustura jaso 
izan dute orain arte bidalitako 
laguntza. Eta horren lekuko da, 
2013an, San Jose Providenteko 
Nazarethen, martxan ipiniko 
duten tailer eskola. Proiektu 
horretan lagundu dute Foru Aldu-
niak, Oñatiko Udalak, Ulmak, 
Irizarrek eta Oronak.

Elkartasun laguntza Argentinara 
eta beste hainbat proiektutara
hermansoloña taldeak ezin du gura beste material bidali argentinara, 
baina lokalean dutena beste proiektu batzuetatara bideratzen dihardute

Hermansoloñako kideak Kubara bidaltzeko arropak antolatzen, Bidebarrietako lokalean.  |   mireia bikuña

eSaNak

"Lokaleko 
materialari 
irtenbide duina 
emango diogu" 
J o s e  a .  U r t e a g a   |   H e r m a n s o l o ñ a

Atez atekoaren parte-hartze 
prozesuaren azken hiru batza-
rrak asteon egingo dituzte: 
gaur, Santa Anan, Bidebarrie-
tatik Roke Azkunerainoko 
kaleendako eguna da; bihar, 
Unibertsitate etorbidetik Ota-
dui zuhaiztirainokoena, Zua-
zolako aretoan; etzi, Zubillaga 
auzokoen eguna. Bi batzar 
izango dira, 10:00etan eta 19:00e-
tan. 

Bigarren fasea otsailaren 
4an hasiko dute.

Parte-hartze 
prozesuaren azken 
hiru batzarrak

Sozioekonomia batzordeak 
antolatuta ofimatikari eta sare 
sozialei buruzko informatika 
ikastaroak emango dituzte 
Ikas Hiru akademian. Izena 
Ikas Hiru akademian eman 
behar da, edo 943 78 31 03 tele-
fonoan. Plaza mugatuak dira, 
eta izena eman ahala osatuko 
dituzte taldeak. Kanpoan gera-
tzen direnekin itxaron zerren-
da osatuko dute, eta aurrera-
go antolatzen diren ikastaroe-
tan lehentasuna izango dute.

Ofimatikaren eta sare 
sozialen gaineko 
ikastaroak, otsailetik

Elkar Hezi ikastetxeak asko-
tariko ekitaldiak egingo ditu 
asteon. Gaur, astelehena, 
DBHko ikasleendako argaz-
kigintza tailerra egingo dute, 
eta bihar, betiko ipuinei pro-
betxua nola atera erakutsiko 
diete 3-5 urte arteko umeei 
eta haien gurasoei. Gainera, 
eguenean, hilaren 30ean, Insi-
de Job dokumentala emango 
dute, Batxilergoko ikasle eta 
herritarrendako. Azkenik, 
31n, Lehen Hezkuntzako ikas-
le eta gurasoendako gozogin-
tza tailerra egingo dute.

Tailerrak, dokumental 
emanaldia eta beste, 
Elkar Hezi ikastetxean
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MIrArI AltubE  |  eskoriatza

Eskoriatza Garbia plataformak 
abenduan egindako eskaerari 
erantzun dio Udalak egunotan. 
Bosgarren edukiontzia ezartzea 
eskatu zuen orduan plataformak 
eta Beñat Herce alkateak eta Igor 
Ezpeleta Ingurumen zinegotziak 
horren alde ez egotearen arrazoiak 
eman dituzte. 

Mankomunitateko teknikariek, 
batetik, eta Udaleko ingurumen 
teknikariak, bestetik, egindako 
txostenak tarteko argitu gura dute 
"lehentasuna dela bilketa selek-
tiboa sustatzen jarraitzea; eta 
horretarako, hondakin organikoak 
berezita biltzeko sistema ezartzea" 
proposatzen da. Eta ildo horreta-
tik, "Mankomunitateak proposa-
tutako sistema bosgarren edu-
kiontziarena baino hobea" dela 
esateko arrazoiak eman dituzte.

Sistema eraginkor bakarra 
Bosgarren edukiontziaren siste-
mak "ez duela lortzen %70-80ko 
bilketa selektibo tasarik" diote, 
eta "helburu horrek lehentasuna 
du gobernu taldearentzat". Eta 
argitu: "Horrelako emaitzak lor-
tzeko sistema eraginkor bakarra 
atez ateko sistemaz ezagutzen 
den eta izen horren azpian biltzen 
diren alternatibak dira".

Udal Gobernuak uste du "bos-
garren edukiontziak duen ahu-
lezietako bat dela sistema boron-
datean oinarritzea; atez atekoa, 
aldiz, derrigortasunean". Eta gai-
neratu dute "Mankomunitateak 
eta Udalak behar beste kanpaina 
eta ekintza sustatuko dituztela 
kontzientzia sortzeko, sistema 
erakusteko eta hondakin bilketa 
selektiboaren portzentajea, gutxie-
nez, %70 izateko".

Gainera, bosgarren edukion-
tzi horiek edukiontzi berdeak 
izaten dituztela alboan diote, eta 
hori beste arazo bat dela: "Marroiak 
baino hiru edo lau bider gehiago 
izaten dira berdeak. Eta horietan 
hondakin birziklagarriak eta ez 
birziklagarriak batera jasotzen 
dira, guztiak ez birziklagarri 
bihurtuz". Horregatik guztiagatik 

diote bosgarren edukiontzia ezar-
tzea "birziklatze maila altuak ez 
lortzearen eta erraustegia erai-
kitzearen alde egotearen sinoni-
mo" dela.

Lan txalogarria 
Udal Gobernuak uste du Esko-
riatza Garbiaren lana "txalogarria" 
dela, baina "horiek proposatuta-
koak ez duela konpontzen hon-
dakinen kudeaketaren arazoa". 
Eta gonbidatu gura ditu "atez 
atekoari aukera bat ematera; 
horren ezarpena diseinatzeko 
prozesuan parte hartzera –urte 
bukaerarako aurreikusita dago–; 
eta birziklapena sustatzeko lanean 
jarraitzera".

Mozioa bihar 
Eskoriatza Garbia plataformako 
kideek mozioa aurkezteko asmoa 
dute bihar egingo den osoko bil-
kuran. Herri kontsulta bultza-
tzeko eskaera egingo dutela jaki-
narazi dute: "EskoHitza parte
-hartze prozesuan hiri hondakinen 
kudeaketaren gaia sartzea gura-
ko genuke". Eta gehitu dute: 
"Parte-hartze prozesu horretan 
ehun lagun pasatxo ibili dira eta 
guk aurkeztutako sinadurak 1.240 
izan dira; hortaz, badugula zere-
sanik uste dugu".

Bosgarren edukiontziaren alde 
ez egoteko arrazoiak ditu Udalak
eskoriatza Garbia plataformak mozioa sartu du biharko osoko bilkurarako

Txapel Txin, lehiaketetako irabazleekin, iazko otsailean.  |   Mirian Biteri

M.A.  |  aretxaBaleta

Zapatuan, otsailak 2, etorriko 
da Txapel Txin gurera; itxura 
aldatuta datorrela iragarri du, 
gainera. Aratusteei ongietorria 
egingo die eta Kultura Sailak 
urteroko egitaraua antolatu du 
ordurako. 

Torrada lehiaketarekin hasi-
ko dute ekitaldia (18:30); etxean 
egindako torradak (8 bakoitzak) 
jasoko dituzte Herriko Plazan. 
Ondoren (19:00) Txirla beltzaren 
piratak kalejira izango da Begi-
ra taldearekin. Eta gero (20:00) 
Aratusteetako pregoia egingo 

du Txapel Txinek. Sariak ere 
berak banatuko ditu: txapel 
dotoreenari –50 euro– eta torra-
da goxoenei –lehenengoari, 100 
euro eta Torratxin txapela; 
bigarrenari, 50 euro; eta hiru-
garrenari, 30 euro–. Bukatzeko, 
txistorra mokadutxoa, torradak 
eta sagardoa izango dituzte 
plazan elkartutako guztiek.

Bazkarirako azken txartelak 
Aratuste bazkarirako azken 
txartelak dituzte salgai Kultu-
ra saileko bulegoan (Arkupen); 
100 bat geratzen dira.

AretxABALetA eSkoriAtzA

GarBiñe Beitia

Marin auzoko bideak konpondu beharra zeukan aspalditxoan eta 
dagoeneko egin dituzte lanok. Erreka ertzean bidea behera eginda 
zegoen eta harriak sartu dituzte hari eusteko. Gero porlanarekin 
indartu dute bide hori eta urak jasotzen dituen areka egokitu ere bai.

Lanok astebete pasatxoan egin dituzte eta 15.400 euroko 
aurrekontua izan dute; horren %60 Deba Garaiak emandako 
diru-laguntzarekin ordaindu dute eta gainerakoa Eskoriatzako Udalak. 

Konpondu dute Maringo bidea 

M.A.  |  aretxaBaleta

Ohiko osoko bilkura egingo du 
udalbatzak gaur, hilak 28, (18:00) 
eta eztabaidatuko dituzten gaien 
artean dago 2013ko Udal aurre-
kontua. Ogasun batzordean 
jardun dute hori lantzen eta 
eztabaidatzen azken asteotan. 
Azaro eta abendu artean, gai-
nera, parte-hartze prozesua 
bideratu zuten herritarren iri-
tziak eta ekarpenak jasotzeko.

Horrekin batera, udaletxeko 
lanpostuen zerrenda ere aur-
keztuko dute.

eskoriatzarekin hitzarmena 
Beste gai batzuen gainean ere 
jardungo dute gaur, tartean 
uraren azpiegitura komunak 
mantentzeko Eskoriatzako Uda-
larekin hitzarmena sinatzea, 
eta  Udalaren kontratazioetan 
txertatu beharreko hizkuntza 
baldintzak. 

Mozio bat ere iragarri dute, 
frankismoaren krimenen aur-
kako kereilaren euskal plata-
formak aurkeztutakoa. Buka-
tzeko galderak eta eskaerak 
egiteko tartea izango da.

Udal aurrekontua eztabaidatuko 
dute gaurko osoko bilkuran

Egubakoitzetik daude salgai Inau-
terietako bazkarirako txartelak. 
Helduenak 15 euro balio du eta 
14 urtetik beherako umeenak 10 
euro. Txartelak erosteko honako 
tabernetara jo: Inkernu, Goxo-
txiki eta Aldatz. Azken eguna 
otsailaren 4a da. Eta mahaiak 
erreserbatzeko: 943 71 46 88 eta 
aintzane@eskoriatza.net.

Pilotalekuan izango da baz-
karia eta iaz legez, Trikikupela 
enpresak eskainiko du. Hona 
menuak: helduena: patatak errio-
xar erara; txahal gisatua; tarta; 
edariak; kafea eta pattarra. Umee-
na: zukua; makarroiak tomatea-
rekin; txitxi-burruntziak; jogur-
ta; eta edariak.

Inauterietako herri 
bazkarirako txartelak 
salgai daude

Amuska emakume elkarteak 
antolatuta azalaren zainketen eta 
makillajearen gaineko ikastaroa 
egingo dute. Bi egunetan banatu 
dituzte eskolak, gaur eta bihar.
Eta ikastaroak sortutako intere-
saren aurrean bi saio egongo 
dira: 16:00-18:00 eta 18:00-20:00.

Azala zaintzeak duen garran-
tzia, horrek behar dituen zain-
ketak eta norbera zelan makila-
tu azalduko dute.

Azalaren zainketen eta 
makillajearen gaineko 
ikastaroa gaur eta biharSukaldaritza begetarianoaren 

gaineko ikastaroa antolatu du 
Loramendi Elkarteak. Egue-
netan izango dira eskolak, 
urtarrilaren 31n hasita (18:30) 
eta Basotxo erretiratuen elkar-
teko sukaldea erabiliko dute. 
Interesatuek Loramendira jo 
dezatela: loramendielkartea@
gmail.com; eta telefonoz, 943 
77 09 70 eta 685 75 67 29. Prezioa, 
bazkideendako 10 euro, eta 
gainerakoendako, 12 euro.

Sukaldaritza 
begetariano ikastaroa 
Loramendik deituta

Biodantza Bai taldeak ate 
irekien saioa egingo du dato-
rren eguenean, urtarrilak 31. 
Kuartel zaharrean elkartzen 
da taldea eguen guztietan 
(19:30), eta biodantza zer den 
eta saioetan zer egiten duten 
erakusteko gertu daude ber-
tako kideak. 

Antolatze aldera aurrez 
izena emateko eskatu dute; 
deitu honako telefono zenba-
kira: 644 35 10 40.

Biodantzaren ate 
irekiak egingo dituzte 
eguenean, hilak 31

eSAnAk

"gonbidatzen 
ditugu atez 
atekoari aukera 
bat ematera"

b e ñ at  H e r c e   |   a l k at e a

Itxura aldatuta datorrela 
iragarri du Txapel Txinek
zapatuan, otsailak 2, etorriko da eta aratusteei 
ongietorria egingo die azken urteotan legez
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Kaleko hondakinak batzeko ontzi 
berrituak erabilgarri egongo dira 
laster Bergaran. Brigadako lan-
gileak egungo zakarrontziak 
kentzen ari dira, zonaka, poliki
-poliki. Horiek kolore desberdi-
nekin margotuko dituzte, ondoren 
berriro kalean ipintzeko. 

Kalean ere, gaika 
Urdinak, laranjak, grisak eta 
marroiak, paper, ontzi arin, erre-
fus eta organikoarentzako, hurre-
nez hurren. 

Herriko bertako Filber enpre-
san ari dira zakarrontziak mar-
gotzen. Brigadako langileek kale 
eta auzoetatik zakarrontziak ken-

du eta hara eramaten dituzte; 
aldiro egiten den lana da, ez bai-
tituzte denak batera eramaten. 

Baina margotzeaz gainera, 
bestelako ukituak ere egin diz-
kiete ontziei; zigarrokinentzako 
zituzten zuloak estali dituzte 
horietan, errefusari zuzendutako 
ontzietan salbu. 

Hasiera baten, ehun bilketa 
puntu egongo dira Bergara osoan 
sakabanatuta; horietan, launa 
zakarrontzi ezberdin. 

Kopuru horri dagokionez, 
Piti Madariaga Brigadako Obra 
eta Zerbitzu batzordeburuak 
nahikoak izango direla uste du: 
"Erabilera ona eginez gero nahi-

koa izango dira. Baina gehiago 
ipiniko genituzke, noski, hala 
behar izanez gero". 

Ontzi berriak erabilgarri noiz 
egongo diren galdetuta, Mada-
riagak adierazitakoaren arabera, 
"aste gutxiko kontua" izango da 
Bergarako kaleetan hondakinak 
gaika batzen hastea. 

Kalean ere hondakinak 
gaika berezi beharko dira, 
bakoitza bere ontzian

Kaletik zakarrontziak kendu eta margotzen ari dira

Urdinak, laranjak, grisak eta marroiak dira ontziak Filber enpresan margotzen dituzte kaleko zakarrontziak.  |   jUlen iriondo

Urdina, paperarentzat.  |   j.i. Laranja, ontzi arinentzat.  | j.i. Grisak, errefusarentzat.  |    j.i. Marroiak, organikoarentzat.  |    j.i.

datua

Bergarako 100 gune 
ezberdinetan ipiniko 
dituzte lau koloretako 
edukiontziak datozen 
asteotan.

100
gUne

Mari Karmen Reizabal Ber-
garako margolariaren margoak 
ikusgai daude Artekaleko 
Reizabal gozotegian. Zazpi 
margo dira guztira, zeharo 
ezberdinak. Hala nola Berga-
ra, itsasoa, Aralar eta natura 
hilak ikusten dira, adibidez, 
zazpi artelan horietan.

Erakusketa dagoeneko 
zabalik dago, margoak ikus 
daitezke jadanik Reizabalen. 
Otsailaren 5era arte egongo 
dira ikusgai, gozotegia zaba-
lik dagoen ordutegian.

Mari Karmen 
Laskurainen margoak 
ikusgai Reizabalen

Su haietatik ke hauek izeneko 
liburua aurkeztuko du Iñaki 
Petxarroman (Lasarte-Oria, 
1973) Berria egunkariko kaze-
tariak. Errauskailua jartzeko 
Gipuzkoan egin diren saiake-
rei eta atez atekoaren ager-
penari buruzko liburua da. 
Errauste planten inguruan 
eta hiri hondakinen inguruan 
idatzitako liburua da. Berga-
ra Zero Zaborrek eta Angio-
lillok antolatu dute aurkezpen 
berbaldia eta eguaztenean 
izango da, hilak 30, 19:30ean, 
Irizar jauregian. 

'Su haietatik ke hauek' 
liburua aurkeztuko 
dute eguaztenean

OIhANA ElOrtzA  |  bergara

Gimnasia erritmikoko Gipuzkoa-
ko txapelketako lehen fasea joka-
tuko dute datorren zapatuan, 
otsailak 2, Labegaraietako kirol-

degian. Aurtengo txapelketako 
lehena izango da. Bigarren fasea 
apirilaren 20an jokatuko dute  
eta txapelketako finala, berriz, 
maiatzean izango da.

100 gimnasta inguru 
Gipuzkoako txapelketa dago 
jokoan, eta herrialde guztietako 
gimnastak elkartuko dira zapatuan 
Labegaraietan. "Zenbaki zehatza 

ez dago oraindik jakiterik, baina 
100 inguru etorriko dira. Joan 
den urtean, esaterako, 110 elkar-
tu ziren", argitu du Lorea Alber-
dik, Bergarako Ariznoa gimnasia 
erritmikoko taldeko kideak. 
"Zarauztik, Ordiziatik, Tolosatik 
eta Irundik etorriko dira, adibi-
dez. Bailarakoek ere hartuko dute 
parte, noski; hantxe egongo dira 
Bergarako eta Arrasateko gim-
nastak", jarraitu du.

aparailu ezberdinak 
Alebinetatik hasi eta senior mai-
larainoko gimnastek hartuko 
dute parte Gipuzkoako txapelke-
tako lehen fase horretan. Fede-
ratu, amateur eta eskolarteko A 
mailako txapelketa da.

Egin beharreko lanari buruz 
galdetuta, modalitate ezberdinak 
ikusiko direla aurreratu du Alber-
dik. "Bakarka eta taldeka jardun-
go dute gimnastek, eta lan ezber-
dinak egin beharko dituzte. Apa-
railu ezberdinak erabiliko 
dituzte, hala nola mazoak, zintak, 
pilotak edota uztaiak".

Lorea Alberdik azaldu duen 
moduan, A eta B mailetako Gipuz-
koako txapelketa antolatzen dute 
urtero. "Maila bakoitzeko txapel-
ketan, bi fase eta finala izaten 
dira. Zapatuan Labegaraietako 
kiroldegian jokatuko dena A mai-
la txapelketako lehen fasea da. 
Bigarren fasea apirilaren 20an 
jokatuko dela badakigu, nahiz 
eta tokia oraindik finkatu gabe 
dagoen. Finala maiatzean joka-
tuko da". 

Gipuzkoako txapelketako lehen 
fasea jokatuko dute gimnastek
gipuzkoa osoko 100 gimnasta inguru lehiatuko dira zapatuan labegaraietan

Joan den urteko txapelketan ateratako argazkia.  |   goiena
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Ezohiko etxebizitzek %150eko 
errekargua izango dute aurten. 
Neurri horren bitartez etxe hutsen 
merkaturatzea eta alokairua sus-
tatu nahi ditu Udalak, eremu 
degradatuak errekuperatzeko eta 
eraikinen okupazioa bultzatzeko. 
Baina zer da etxebizitza hutsa 
edo ezhoikoa? Bada, aurten etxe-
bizitza huts edo ezhoikoa kontsi-

deratuko da inor erroldatua ez 
dagoen etxea.

Bergaran hutsik dagoen etxe-
bizitza kopurua handia da Uda-
leko iturriek aurreratu dutenez: 
duela bi urte, 2011n, Aztiker 
enpresak egindako azterketan 
halako 334 etxe jaso zituen. Hala, 
etxe huts horiek hainbat eremu 
edo auzotan –Alde Zaharrean edo 
Angiozarren, esaterako– eragiten 

duten degradazioa ekidin nahi 
ditu Udalak.

Kostu ekonomiko handiena 
Helburu horrekin, etxea hutsik 
izatearen gaineko errekargua 
igotzea erabaki du Udalak, etxea 
hutsik izateari ahalik eta kostu 
ekonomikorik handiena jartzeak 
helburu hori lortzen lagunduko 
duelakoan. Hori horrela, ohiko 

etxebizitza ez direnen errekargua 
%150ekoa izatea onartu dute 
2013ko ordenantzetan.

Modu horretan, eremu degra-
datuak errekuperatzea eta erai-
kinen okupazioa bultzatuko dela 
uste dute Udal arduradunek, lur 
berriak okupatu beharrik izan 
gabe, Bergarako Plan Estrategi-
koan jasota dagoen moduan.

Badira salbuespenak 
Neurri horrek baditu salbuespe-
nak. Hain zuzen, errekargua 
ordaintzetik salbuetsita egongo 
dira jarraian agertzen diren ez 
ohiko etxebizitzak: errentan ema-
teko erakunde publiko baten esku 
jarritakoak –zesio kontratuak 
aurkeztu beharko dira–; zerga 
horren kuotan hobaria duten 
higiezinen sustatzaileenak; herio-
tza baten ondorioz jasotakoak 
–salbuespen honek, heriotza egu-
netik kontatuta, urtebeteko irau-
pena izango du–; Udal baimena-
rekin ostatu eta hostal jarduere-
tara atxikitutakoak; Errentan 
emandakoak –kontratuak aurkez-
tu beharko dira eta bertan etxe-
bizitza erabilerarako ematen dela 
jaso beharko da–; eta Udal baime-
narekin modu jarraituan lanbide 
nahiz merkataritza jardueretara-
ko erabiltzen direnak.

Alokatzeko programak 
Era berean Udalak, gonbita egi-
ten die ezohiko etxebizitzaren 
bat duten jabeei beren etxebizitzak 
alokairuan jartzeko. Horretarako, 
besteak beste, Eusko Jaurlaritzak 
alokairua sustatzeko helburua-
rekin bi programa dituela ere 
jakinarazi nahi die: Bizigune eta 
ASAP (Alokairu Segurua, Arra-
zoizko Prezioa).

Bideak errazteko eta herrita-
rrei laguntza emateko bi progra-
man horien inguruko informazioa 
emango da Udaleko Hirigintza 
Zerbitzuan. 

Etxe hutsen alokairua eta 
merkaturatzea sustatzen
horretan dihardu Udalak eta lortzeko neurrien artean 
ezohiko etxeek %150eko errekargua izango dute

Bergaran hutsik dagoen etxebizitza kopurua handia da.  |   goiena

m.b.  |  bergara

Herrian ezaguna da dagoeneko 
Jardunek duela urte batzuk 
abiarazi zuen Berriketan pro-
grama. Euskara ikasi arren 
erabiltzeko ohitura edo auke-
rarik ez daukan jendeari espa-
rru hori zabaltzeko modua 
ematea da proiektu horren 
helburu garrantzitsuenetakoa. 
Hala, egitasmo horretan parte 
hartzen duten lagunak astean 
ordu batez taldetan elkartzen 
dira –binaka, hirunaka, lau-
naka…– eta, euskaraz berba 
egiten duten bitartean, ohikoak 
diren jardunak egiten dituzte: 
paseatu, kafea hartu, herrian 
dauden erakusketetara joan… 
Hori taldearen gustuen arabe-
rakoa izaten da. Garrantzitsue-
na euskaraz egiten dutela da. 
Horrez gain, dena den, talde 

desberdinetako jendea elkar-
tzeko asmoarekin, asteburue-
tarako ekintza osagarri batzuk 
ere antolatzen dituzte: mendia, 

kobazuloetara  eta sagardote-
gira irteerak, esaterako. Dena 
den, asteburuetako irteera 
horiek hautazkoak dira eta 
nahi duena edo ahal duena 
joaten da.  

Hika Lagun ere bai 
Beste urrats bat eman eta Berri-
ketan egitasmoaz gain, Jardun 
elkartearen asmoa hika talde bat 
sortzea da, hitanoaren  erabilera 
areagotzeko. Hau da, Hika Lagun 
proiektua berriz martxan jarri 
nahi dute. 

Honela diote Jardunetik: "Gaur 
egun Bergaran hika erabiltzea 
oso zaila egiten zaigu; zailtasun 
hauek gainditu eta hau aurrera 
eramateko aukerak ematea da 
gure asmoa". Horretarako, astean 
behin ordubetez hitanoa erabil-
tzeko taldea osatu nahi dute. 

Hika Lagun zein Berriketan 
egitasmoetan parte hartzera ani-
matu nahi dituzte herritarrak 
Jardunetik. Informazio gehiago-
rako eta izena emateko deitu Jar-
dunera, 943 76 36 61 zenbakira.

Puntua eta gantxiloa
15 urtera arteko gazteendako 
puntu eta gantxillo ikastaroa ere 
antolatu du Jardunek. Domeketan 
izango dira eskolak, 18:00etatik 
19:30era, Zabalotegin, debalde. 
Izen-ematea zabalik dago Jardu-
nek kultura etxean duen bulegoan 
edo 943 76 36 61 telefono zenba-
kian.

Hika lagun taldea sortu nahi du Jardunek 
hitanoaren erabilera areagotzeko
berriketan egitasmoarekin batera hika lagun programa ere abiarazi nahi 
dute, "bergaran hika egitea oso zaila egiten" zaigula jabetuta

Erramu-zapatuko feria dela 
eta, martxoaren 23an jarriko 
diren bi txosnak hartzeko 
deia egin du Udalak. Eskaerak 
aurkezteko epea otsailaren 
16an bukatuko da, 13:00etan. 
Eskaera orriak eta Baldintzen 
Plegua udaletxeko idazkaritzan 
edo www.bergara.net-en dau-
de eskuragarri.

Erramu-zapaturako 
txosnak eska daitezke

Bergarako Udaleko jai batzor-
deak sorgin-dantza antolatze-
ko asmoa du Aratusteetako 
eguenerako. Dantza hori ikas-
teko prest egonez gero, eta 
batez ere mutila bazara, dei-
tu 943 76 36 61 telefono zen-
bakira, edo bidali mezua 
lehenbailehen jardunkultura@
topagunea.com helbidera.

Aratusteetan sorgin 
dantza egiteko taldea

Bergara Zero Zabor taldeak 
bultzatuta, hainbat bergara-
rrek aurkezpen publiko bat 
egingo dute bihar, Zabalo-
tegi aretoan: Berdegara izen-
pean, pentsamolde eta ikus-
kera ezberdineko herritarrak 
elkartu nahi dituzte, "hon-
dakinekin daukagun arazoa 
elkarrekin konpontzeko".

Euren ustez, hondakinen 
arazoa konpontzeko egin behar 
dena da "hondakin gutxiago 
sortu, ahalik eta gehien berre-
rabili eta ahal den guztia 
birziklatu". Era berean, diote, 
erraustegia egiteko beharrik 
ez dagoela. Eta amaitzen dute 
esanez bergararrek lortuko 
dutela hondakinen arazoari 
irtenbidea aurkitzea".

Bihar, 19:00etan, izango 
da ekitaldia. Adierazpenaren 
irakurketaz gain, musika, 
antzerkia eta proiekzio bat 
ere izango dira. 

Berdegara izenpean 
adierazpena 
aurkeztuko dute bihar

Bergara Garbiako kideak dagoe-
neko izan dira Arartekoarekin. 
Bidalitako oharrean jakinarazi 
dutenez, Arartekoarenean egin-
dako kontsultarako bisitan ida-
tzia aurkeztu zuten, batetik, 
"salatzeko, herritarrek honda-
kinak batzeari dagokion gaian 
jasaten duten babesgabetasuna; 
eta bestetik, atez atekoaren kon-
tra eta hondakinak gaika batze-
ko modu egokienari buruz 
herritarrek duten iritzia jakite-
ko herri kontsulta eskatuz uda-
letxean aurkeztutako idatziaren 
4.691 sinatzaileei egindako 
gutxiespena salatzeko". Bergara 
Garbiakoek diotenez, "Ararte-
koak kexu formala aurkezteko 
aukeraren berri eman zuen" eta 
eurek aurrera eroango dute 
tramite hori datozen egune-
tan. 

Bergara Garbiak kexu 
formala aurkeztuko 
dio Arartekoari

Izen-ematea 
zabalik dago

 Berriketan eta Hika 
Lagun taldeak astean 
ordubetez izango dira.

 Izena emateko eta 
informazio gehiagorako 
Jardunek kultura etxean 
duen bulegora jo daiteke, 
edo 943 76 36 61 
zenbakira deitu.

Hika Lagun talderako gonbidapena.  |   goiena
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mAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Krisiak krisi, argi dago elkar-
tasuna adierazteko garaian ez 
dela krisirik antzematen. Aur-
ten ere, Sahararen aldeko eli-
kadura bilketa kanpainak eran-
tzun ona izan du Antzuolan. 

Bost lagunen artean batu-
tako elkagaiak kaxatan sartu 
dituzte ondoren kamioian Ber-
garara eramateko. Otsailean 
joango dira, baina, Euskal 
Herrian batutako kaxa guztiak 
Saharara.

Anelkarko Jabi Etxanizek 
oso balorazio positiboa egin 
digu: "Kontuan hartuta Euskal 
Herrian une  honetan bizi dugun 
egoera zein den, eskerrak eman 
behar dizkiegu herritarrei. Izan 
ere, laguntza oso fidela da, eta 
herritarren borondatea handia 
da. Besteen egoerak ezagutzen 
jarrai dezaten animatu nahi 

ditugu eta elkartasuna adie-
razten segitu".

41 kaxa batu dituzte
Iaz baino kilo bat gutxiago, 563 
kilo batu dira aurten eta 41 
kaxatan sartu dituzte. Aurten 
ere 2.000 euro bildu dira.

Anelkarrek 563 kilo batu 
ditu Saharara bidaltzeko
Iaz baino kilo bat gutxiago batu da aurten; 
otsailean irtengo da kamioia saharara

AntzuolA

Elikagai kaxak Olaranen.  |  anelkar

jOkIN bErEzIArtuA  |  aramaIo

AEK-k antolatzen duen Korri-
karen 18. edizioa martxoaren 
14an irtengo da Andoaindik 
hamar egun beranduago Baionan 
amaitzeko. Antolatzaileek zehaz-
tu duten ibilbideak Aramaio 
kanpoan utziko du aurten; ezi-
nezkoa da euskararen aldeko 
ekimen ospetsuenak Euskal 
Herriko herri guztiak zeharka-
tzea. Baina Korrika bertatik ez 
pasatzeak ez du esan nahi Ara-
maiok bat egingo ez duenik. 

Joan den eguenean egin zuten 
Korrika Batzordea eratzeko 
lehen bilera irekia. Herriko 
eragile ezberdinek egin zuten 
bat deialdiarekin. Jende larre-
gi agertu ez bazan ere ordezka-
ritza zabala lortu zuen hitzor-

duak: herriko kultur taldeak, 
San Martin eskola eta Udaleko 
ordezkariak, esaterako.

Martxoaren 22an jaialdia
Lehen bilera horretan erabaki 
zen Korrikaren etorrera giro-
tzeko martxoaren 15erako antzez-
lan bat antolatzea –zehazteke 
dago oraindik zein obra izango 
den–. Martxoaren 22rako, berriz, 
egitarau berezia antolatuko dute: 
San Martin eskolak Korrika 
Txikia antolatuko du goizean 
eta arratsaldean herriko talde 
ezberdinekin jaialdia egingo da 
Kultur etxean. Oraindik hainbat 
kontu zehazteke daude, eguene-
ko lehen bilera taldea eratzeko 
eta lehen urratsak emateko dei-
tu zuten-eta. 

Korrika Batzordea eratu 
dute, herriko eragile 
ezberdinen babesarekin
korrikaren 18. edizioa ez da aramaiotik pasako, 
baina etorrera girotzeko ekintzak egingo dituzte

Lehen bileran parte hartu zuten herritarrak Kultura etxean.  |  rosa mondragon

ArAMAio

elgetA

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Aldaketak nabari dira Asentzion. 
Lehenengo aldaketa sarreran 
bertan ikus daiteke: autoen joan
-etorriak mugatzeko itxitura 
berria ipini dute. Eskuz zabal 
daiteke, baina auzotarrak eta 
baimendutako ibilgailuak soilik 
sar daitezke hezeguneraino. 

Putzuaren ingurura hurbildu 
ahala ikus daiteke, bestalde, 
zabalik dagoela lehen itxita zegoen 
lur-saila. Udalak erosi du Asen-

tzioko txaleta deritzona, eta ken-
du egin dituzte bide ertzeko 
zuhaixkak. Lur-saila ere garbitu 
egin dute, eta zuhaitz landaketa 
berriak daude eginda. Zuhaitz 
autoktonoak, gehienbat. 

Harrizko horma 
Harrizko horma ere eginda dago. 
Proiektuak Eusko Jaurlaritzako 
Ihobe programaren babesa jaso 
du eta 168.456 euroko dirulagun-
tza jaso du. Hormako zirrikitue-

tan babeslekua aurkituko dute 
hainbat espeziek. 

Desagertu egin da baita ere 
Gure Borda inguratzen zuen 
hesia. Sarrerako atea lurrean 
dago, eta kanpoko mahaiak itxi-
turarik gabe. Udal ordezkariek 
abenduko plenoan azaldu zutenez 
Udalak pasoa nahi du erositako 
lur-sailetik hezegunera, eta Gure 
Borda elkarteko kideekin nego-
ziazioetan dabil lur sail biren 
erabilera trukatzeko. 

Itxuraldatuta dago Asentzio: espazio 
zabalagoa du, eta harrizko horma berria

Asentzioko hezegunea, elurtuta, eguazten goizean.  |  larraItz zeberIo

Gure Borda ondoan altxatutako horma berria.  |  l.z.. Bide bazterreko hesia kendu egin dute.  |  l.z.

mIrArI AltubE  |  leIntz gatzaga

Otsailaren 9an, zapatua, iritsiko 
dira Gatzagara mozorroak, jai-
giroa eta zalaparta. Ordurako 
baina gertatze lan asko egin behar 
eta horretantxe dabiltza koadri-
lak. Iaz, Asterix eta Obelixen 
herri bihurtu zuten Gatzaga guz-
tien artean; aurten, ostera, ez 
dira elkarrekin mozorrotuko. 

Herri bazkaria 
Herri bazkaria egingo dute iaz 
legez Inauteri-zapatuan, eta izen
-emate epea dagoeneko zabaldu 
dute. Soran hotelean izango da 
bazkari hori, eta izena ere bertan 
eman beharra dago; azken eguna 
zapatua da, otsailak 2. Helduen-
dako menuak 15 euro balio du 
eta umeendakoak, 10 euro. 

Jai giroa, baina, bazkaldu 
baino lehen hasiko da. Goiz par-
tean herriko kaleak eta bazterrak 
girotuko dituzte koadrilek, eta 
Gurel guraso elkarteko kideak 
ere ez dira geldi egongo: jolasak 
egingo dituzte mozorrotutako 
neska-mutikoekin. 

Bazkalostea girotzeko musika 
izango dute Soranen bertan, eta 
arratsalde partean jai giroak 
jarraituko du: "Umore onean 
jarraituko dugu, eta arratsaldean 
ere beste jolas batzuk egingo 
ditugu neska-mutikoekin", jaki-
narazi dute Gurelekoek. Jaiak, 
gainera, "norberak gura duen 
arte jarraituko" duela diote, "afa-
ria ere zabalik dago".

Inauterietako gertatze lanetan 
buru-belarri dabiltza herritarrak
herri bazkaria soran hotelean egingo dute eta 
izena emateko epea zabalik dago zapatura arte

leintz gAtzAgA
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Urteko kuota: 50 €. 
Tel.: 943 25 05 05
kluba@goiena.com 

goienakluba.com

Bazkideentzat abantaila esklusiboak

Beste abantaila batzuk:
•  Astelehenetan eta ostiraletan Goiena papera buzoian.
• Deskontuak iragarki sailkatuetan eta eskeletan.

Abantailaz betetako kluba!

Eraman ezazu 
beti txartela aldean!

ARRIKRUTZ KObETARAKO bI SARRERA
   • IRADI BELATEGI FERNANDEZ  
       (Arrasate)
   • LORETO ANDUAGA 
       (Aretxabaleta) 
   • MIREN AREJOLALEIBA AGIRREZABAL
       (Oñati) 
   • JOSE MENTXAKA AGIRREAURRETA 
       (Bergara) 
   • IÑAKI ARRONDO AGIRRE 
       (Bergara)

Otsailean sari hauek izango ditugu zuei eskaintzeko:

ERREMEIXUAK 
DVDA
MIKEL

URRUTIA 
ZUMELAGA 
(Arrasate)

NAIRObITARRA 
JOKOA
XABIER 

MUGARTZA 
AIASTUI 
(Oñati)

PENDRIVE
bAT

BLANCA 
LASA 

BALZATEGI
(Bergara)

PAMIELAKO 
LIbURUAK
ESTEBAN 

BARANDIARAN 
FERNANDEZ 
DE JAUREGI 

(Arrasate)

URTARRILEKO SARIEN ETA PROMOZIOEN 

IRAbAZLEAK

GOIENA KLUBA osatzen duzuen 4.000 bazkideon artean, 
AISIA DEBA hotelean egonaldiak zozketatu ditugu. Hona he-
men, urtarrileko saridunak. ZORIONAK eta disfruta ezazue!

Hauek dira zozketan irabazleak!

HOTELES

JUAN
ARRIARAN 

ARANBURU  
(Arrasate)

MARIA 
DOLORES 

PLAZAOLA 
URIBEETXEBERRIA 

(Leintz Gatzaga)

JULIO 
ZALAMA 

(Arrasate)

bI PERTSONARENTZAKO gAUA OSTATUAN,
bUFFET-gOSARIA ETA ZIRKUITU TERMALA

bI PERTSONARENTZAKO RELAX gASTRONOMIKOA (SPA 
ZIRKUITUA ETA bAZKARIA)

JONE
GARZIA
AGIRRE 

(Oñati)

MIKEL 
NIN 

LASKURAIN 
(Bergara)

MAIA 
MONDRAGON 

ETXANIZ  
(Antzuola)

!ADI 
EGON

• AisiA DebA hoteleAn egonAlDiAk
• UpAtegi bAt ikUsteko bisitA giDAtUAk
• ArrikrUtz kobetArAko sArrerAk

Otsailean sari hauek izango ditugu zuei eskaintzeko:
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ArANtzAzu EzkIbEl  |  bergara

Neka Galanen mutilek gaizki 
hasi zuten norgehiagoka. Hasi 
bezain laster, bigarren minutuan, 
gola jaso zuten kontran. Hala, 
hankaz gora jarritako partidua 
aurrera ateratzen saiatu ziren 
arren, hiru puntuek Agorrosine-
tik alde egin zuten. 

Partidua maldan gora 
Atezainaren alderatze txar baten 
ostean etorri zen Ostadarren 
lehenengo gola. 2. minutuan izan 
zen. Partidua maldan gora jarri 
zitzaien arren, etxekoak saiatu 
ziren lehiari buelta ematen. Bal-
tzategik, esaterako, aukera poli-
ta izan zuen, baina aurrelariaren 
jaurtiketa Tokero atezainak gel-
ditu zuen.

Hurrengo jokaldian, ostera, 
Ostadarrek bigarrena egiteko 
aukera izan zuen. Erik bakarrik 
geratu zen atezainaren aurrean 
baina huts egin zuen baloia jaur-
titzerakoan.

Poliki poliki Bergara zelaian 
bere lekua hartzen joan zen. 
Baloiaren jabetza izan zuten etxe-
koek, eta aukerak ere sortu zituz-
ten. Adibidez, hainbat korner 
izan zituzten alde bergararrek. 
Ander Plazaolak buruz jo zuen 
baloia baina gutxigatik kanpora 
joan zen. Lehenengo zatia amai-
tzeko minutu gutxi falta zirela, 
Baltzategik aldaketa eskatu zuen 
min hartuta zegoelako: Jontxuk 
irten zuen haren lekuan.

Bigarrenean berdintsu 
Zapatuan, zelaiaren egoerak ez 
zuen eman joko onik egiteko 
aukerarik. Etxekoak saiatu ziren 
berdinketaren gola egiten baina 
azkenean ez zuten ezer lortu.

Gainera, jokalari bat gutxia-
gorekin bukatu zuen lehia Ber-
garak. Epaileak Jontxu egotzi 
zuen lurrean zegoela aurkari bati 
ostikada bat eman ziolakoan. 
Jokalariak esan zigun berak ez 
zuela horrelakorik egin.

Tentsio handiko uneak 
Partidua amaitzeko minutu gutxi 
falta zirela tentsio handiko uneak 
bizi izan ziren bai zelaian eta 
baita harmailetan ere. Bergarak 
beharrezkoa zuen gola berdinke-
ta lortzeko; hortaz, nahitaez 
aurrera egin zuten Neka Galanen 
mutilek. Baina, zorigaiztoko jokal-

di batean bigarrena jaso zuten. 
Aizpuruak egin zuen gola.

Hala, hiru puntuek Agorro-
sinetik alde egin zuten zapatuan. 
Bergara dagoeneko hurrengo 
asteko partiduari begira jarrita 
dago: Aurreraren aurka jokatu 
beharko dute. Hiru puntuen bila 
joango dira bergararrak.

Ostadarrek 0-2 irabazi zuen agorrosinen

bergara jokalari bat gutxiagorekin ibili zen

Datorren astean Ondarroara egingo dute bisita

Bergarak ezin izan 
zion aurre egin gol 
goiztiarrari

Bergara: Soto, Aetes ( 70. min. Josu), 
Urrutia, Iñurrieta, Elorriaga, Aranburu, 
Crespo, Ismael, Ander Plazaola (55. 
min. Macho), Balzategi (43. min. 
Jontxu) eta Erik .
ostadar: Tokero, aitor, Gartzi, Ganix, 
Manex, Aizpurua, Jabi, Arkaitz, Omar, 
Hodei, Erik.
Beste: Jende gutxi hurbildu zen 
Agorrosinera etxeko taldea eta 
Ostadarren arteko lehia ikustera. 

FITXA TEKNIKOA

eMaiTza

0-2
bergara

OstaDar

Bergarako atzelaria baloia kontrolatu nahian aurkariaren aurrean.  |   imanOl sOrianO

Baltzategi baloiarekin.  |   imanOl sOrianO

Taldea gehiegi fida-
tuta irten zela uste 
du machok.
Ezin izan diozue 
buelta eman?
ez, ez gara irten 
beharrezko tentsioa-
rekin eta gola egin 
digute. horrelako 
golei buelta ematea 
oso zaila izaten da. 
taldea ez da gaizki 
ibili, saiatu gara. 
Non egin duzue huts?
Hasieran. Gehiegi fidatu gara eta 
hori izan da gure errua. nik uste 
dut taldea saiatu dela partiduari 
buelta ematen eta hori da garran-
tzitsuena.

E z  d a g o  t a l d e 
samurrik, ezta?
hori  da. aurreko 
astean ere galtzen 
hasi ginen, baina 
buelta emateko gau-
za izan ginen. ez 
ginen gaur irten garen 
ko n f i a n t z a r e k i n 
irten.
zelaiak ere ez du 
eman joko onik egi-

teko aukerarik.
ez, ikusten duzu zelan dagoen. 
aste honetan euri asko egin du 
eta ondorioz txarto dago. hurren-
go astean zelai artifizialean joka-
tu behar dugu eta uste dugu 
artifizialean ondo ibiltzen garela.

a.e,

"Lehenengo minutuan sartutako golei 
buelta ematea oso zaila izaten da"

iñigo Macho | jOkalaria

A.E.  |  Oñati

Aloñak eta Aurrerak partidu 
borrokatua jokatu zuten atzo 
arratsaldean Azkoagainen. Agi-
nagalde, Etxeberria, Olalde, Ruiz, 
Garmendia, Bikuña, Uribetxebe-
rria, Irizar, Zubia, Moreno eta 
Juaristik osatu zuten oñatiarren 
hamaikakoa. 

Lehenengo minutuetan Aurre-
rak hainbat aukera izan zituen; 
adibidez, Juaristik zelai erdian 
galdutako baloia Aurrerako aurre-

lariek aprobetxatu zuten. Jaur-
tiketa, baina, atezainak geratu 
zuen. 32. minutuan, Uribetxebe-
rriak izan zuen aukera: haren 
jaurtiketa, baina, gurutzatuta 
kanpora joan zen. 

Bigarren zatian gola 
Aldaketa barik hasi zuten bigarren 
zatia bi taldeek. Korner baten 
ondoren, Aloñako Irizarrek auke-
ra ona izan zuen baloia sareetan 
sartzeko baina buruz jaurtitako 

baloia kanpora joan zen. 58. minu-
tuan, Ruizek baloia lapurtu zuen 
zelai erdian, Uribeetxeberriari 
pasea egin eta honek Garmen-
diari utzi zion baloia. Gola egi-
teko aukera polita izan zuten 
oñatiarrek jokaldi horretan. 
Zubiak berak ere hanketan izan 
zuen gola: korner baten ondoren, 
area kanpotik jaurti zuen baloia 
kanpora. Bigarren zatia aurrera 
joan ahala, Aloñak bere lekua 
hartu zuen zelaian.

Gola 64. minutuan egin zuen 
Aloñak. Aurrerako defentsak 
Irizarri area barruan falta egin 
zion: Garmendiak hartu zuen 
baloia sareetan sartzeko ardura. 
Behin norgehiagoka bideratuta 
zutela Andoni Azkargortak hain-
bat aldaketa egin zituen taldean. 
Lizarra eta Irizar zelairatu zituen 
Azkargortak.

70. minutuan Aurrerako Gar-
tzia atezainak baloia area kanpoan 
eskuarekin ukitu zuen eta horre-
gatik egotzi egin zuten. Azkene-
ko minutuetan gogor borrokatu 
behar izan zuen Aloñak garaipe-
na lortzeko (1-0).

iñigo Martinez oñatin 
Atzoko bitxikeria izan zen Iñigo 
Martinez Realeko jokalaria Azkoa-
gainen izan zela.

Penaltiz egindako golak eman dio 
aloñari garaipena aurreraren aurka
iñigo martinez realeko jokalaria azkoagainen izan zen atzo arratsaldean

Iñigo Zubia Aloñako jokalaria baloia atzetik atera guran. Partidu ona egin zuen atzo Zubiak.  |   jOsetxO arantzabal

ohorezko erregionala

Mondrako jokalariak baloairekin.  |   artxibOa

A.E.  |  arrasate

Aretxabaletako taldeak etxetik 
kanpo jokatu zuen zapatuan, 
Errenteriako Touring-en aurka, 
hain zuzen. Alberto Albistegiren 
mutilek banako berdinketa eka-
rri zuten.  

galtzen hasi ziren 
Albistegiren taldeak partidu 
gorabeheratsua jokatu zuen. 
Esan daiteke bi partidu izan 
zirela: bata lehenengo zatian 
jokatu zuena eta bestea bigarren 
zatian jokatutakoa. Lehenengo 

zatian Touring aretxabaletarrak 
baino askoz gehiago izan zen 
eta ondorioz markagailuan 
aurretik jarri ziren. Bigarren 
zatian, ostera, aretxabaletarrak 
euren ohiko jokoa egiten hasi 
ziren; hala, 70. minutuan Oxelek 
berdinketaren gola egin zuen. 

Gainera, markagailuak ber-
dinketa erakusten zuenean Tou-
ring-ek penaltia alde izan zuen. 
Aretxabaletako Asier atezainak 
gelditu egin zuen jaurtiketa. 
Hilabetez min hartuta egon 
ostean Guillen zelaira itzuli zen 

berriz, eta Amutxastegik, Ande-
rrek eta Arrietajauregik ere 
minutuak izan zituzten. Eta Jokin 
Mujikak debuta egin zuen.

Mondrak irabazi egin zuen 
Mondrak atzo arratsaldean joka-
tu zuen Trintxerperen aurka 
eta 1-0 irabazi zuen. Garaipena 
beharrezkoa zuten arrasatearrek 
sailkapeneko atzealdean ez sar-
tzeko. Dagoeneko 12. postuan 
daude 21 punturekin. Datorren 
astean Oiartzunen aurka joka-
tuko du Mondrak.

Mondrak irabazi egin du (1-0) eta 
aretxabaletak bana berdindu
aretxabaletak aloñaren aurka jokatuko du datorren astean eta mondrak 
Oiartzunen zelaira egin beharko du bisita 20. jardunaldian

ohorezko PreferenTea

Bigarren Maila

X. urzElAI/A.EzkIbEl  |  arrasate

Aitor Fernandez atezain arra-
satearrak Vila-real taldeaz fitxa-
tu duela baieztatu digu. Aitor 
Barakaldon jokatzen dabil, Ath-
leticek utzita. Teruelen harra-
patu genuen atzo, izan ere Terue-
len jokatu zuten atzo. Esan zigun 
gaur joango dela Vila-realera 
kontratua sinatzera eta han 
geratuko dela. Bi urte eta erdi-
rako sinatuko du kontratua 
Levante aldeko taldearekin. "Oso 
pozik" dagoela esan digu, eta 
titular postua lortzeko borroka-
tuko duela.

Vila-realen 2015era arte 
Aitor Fernandez  arrasatearrak 
Vila-realen jokatuko du 2015era 
arte.  Antza, Levante aldeko 

taldea gertu-gertutik ibili da 
Arrasatekoaren denboraldia 
jarraitzen, eta Barakaldon egiten 
dabilen lan onaren berri izan 
du. Hori horrela, Vila-real eta 
Athleticen artean adostasuna 
lortu, eta Arrasatekoak 2015era 
arte jokatuko du itsaspeko horian. 
Hori baieztatu digu Fernandezek 
berak. Vila-realekin 2015era 
arteko kontratua izango du, eta 
Athleticek jokalariaren zerbi-
tzuak berrerosteko aukera izan-
go du.

Aitor Fernandez Athleticeko 
harrobiko jokalaria da, eta azken 
urteetan lehenengo taldeaz entre-
natu bada ere ez du Lehenengo 
Mailan debuta egiteko aukera-
rik izan. Duen adinarekin –22 
urte– minutuak behar dituen 

jokalaria da Fernandez, eta 
minutu horietaz gozatzen ari 
da Barakaldon, Bigarren B mai-
lan.

Espainiako selekzioaz jar-
dundakoa ere bada Arrasatekoa, 
hainbat kategoriatan hautatzai-
leen begikoa izan da-eta. 

 aitor Fernandez atezain 
arrasatearra fitxatu du Vila-realek

Aitor Fernandez.  |   x.u.
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Herria kirola artea | Eskoriatzan 'Besoetan hartu' ekimena egin dute | 26

futbola    |    kirola

ohorezko erregionala 

araNtzazu EzkIbEl  |  bergara

Neka Galanen mutilek gaizki 
hasi zuten norgehiagoka. Hasi 
bezain laster, bigarren minutuan, 
gola jaso zuten kontran. Hala, 
hankaz gora jarritako partidua 
aurrera ateratzen saiatu ziren 
arren, hiru puntuek Agorrosine-
tik alde egin zuten. 

Partidua maldan gora 
Atezainaren alderatze txar baten 
ostean etorri zen Ostadarren 
lehenengo gola. 2. minutuan izan 
zen. Partidua maldan gora jarri 
zitzaien arren, etxekoak saiatu 
ziren lehiari buelta ematen. Bal-
tzategik, esaterako, aukera poli-
ta izan zuen, baina aurrelariaren 
jaurtiketa Tokero atezainak gel-
ditu zuen.

Hurrengo jokaldian, ostera, 
Ostadarrek bigarrena egiteko 
aukera izan zuen. Erik bakarrik 
geratu zen atezainaren aurrean 
baina huts egin zuen baloia jaur-
titzerakoan.

Poliki poliki Bergara zelaian 
bere lekua hartzen joan zen. 
Baloiaren jabetza izan zuten etxe-
koek, eta aukerak ere sortu zituz-
ten. Adibidez, hainbat korner 
izan zituzten alde bergararrek. 
Ander Plazaolak buruz jo zuen 
baloia baina gutxigatik kanpora 
joan zen. Lehenengo zatia amai-
tzeko minutu gutxi falta zirela, 
Baltzategik aldaketa eskatu zuen 
min hartuta zegoelako: Jontxuk 
irten zuen haren lekuan.

Bigarrenean berdintsu 
Zapatuan, zelaiaren egoerak ez 
zuen eman joko onik egiteko 
aukerarik. Etxekoak saiatu ziren 
berdinketaren gola egiten baina 
azkenean ez zuten ezer lortu.

Gainera, jokalari bat gutxia-
gorekin bukatu zuen lehia Ber-
garak. Epaileak Jontxu egotzi 
zuen lurrean zegoela aurkari bati 
ostikada bat eman ziolakoan. 
Jokalariak esan zigun berak ez 
zuela horrelakorik egin.

Tentsio handiko uneak 
Partidua amaitzeko minutu gutxi 
falta zirela tentsio handiko uneak 
bizi izan ziren bai zelaian eta 
baita harmailetan ere. Bergarak 
beharrezkoa zuen gola berdinke-
ta lortzeko; hortaz, nahitaez 
aurrera egin zuten Neka Galanen 
mutilek. Baina, zorigaiztoko jokal-

di batean bigarrena jaso zuten. 
Aizpuruak egin zuen gola.

Hala, hiru puntuek Agorro-
sinetik alde egin zuten zapatuan. 
Bergara dagoeneko hurrengo 
asteko partiduari begira jarrita 
dago: Aurreraren aurka jokatu 
beharko dute. Hiru puntuen bila 
joango dira bergararrak.

Ostadarrek 0-2 irabazi zuen agorrosinen

bergara jokalari bat gutxiagorekin ibili zen

Datorren astean Ondarroara egingo dute bisita

Bergarak ezin izan 
zion aurre egin gol 
goiztiarrari

Bergara: Soto, Aetes ( 70. min. Josu), 
Urrutia, Iñurrieta, Elorriaga, Aranburu, 
Crespo, Ismael, Ander Plazaola (55. 
min. Macho), Balzategi (43. min. 
Jontxu) eta Erik .
ostadar: Tokero, aitor, Gartzi, Ganix, 
Manex, Aizpurua, Jabi, Arkaitz, Omar, 
Hodei, Erik.
Beste: Jende gutxi hurbildu zen 
Agorrosinera etxeko taldea eta 
Ostadarren arteko lehia ikustera. 

FITXA TEKNIKOA

eMaiTza

0-2
bergara

OstaDar

Bergarako atzelaria baloia kontrolatu nahian aurkariaren aurrean.  |   imanOl sOrianO

Baltzategi baloiarekin.  |   imanOl sOrianO

Taldea gehiegi fida-
tuta irten zela uste 
du machok.
Ezin izan diozue 
buelta eman?
ez, ez gara irten 
beharrezko tentsioa-
rekin eta gola egin 
digute. horrelako 
golei buelta ematea 
oso zaila izaten da. 
taldea ez da gaizki 
ibili, saiatu gara. 
Non egin duzue huts?
Hasieran. Gehiegi fidatu gara eta 
hori izan da gure errua. nik uste 
dut taldea saiatu dela partiduari 
buelta ematen eta hori da garran-
tzitsuena.

E z  d a g o  t a l d e 
samurrik, ezta?
hori  da. aurreko 
astean ere galtzen 
hasi ginen, baina 
buelta emateko gau-
za izan ginen. ez 
ginen gaur irten garen 
ko n f i a n t z a r e k i n 
irten.
zelaiak ere ez du 
eman joko onik egi-

teko aukerarik.
ez, ikusten duzu zelan dagoen. 
aste honetan euri asko egin du 
eta ondorioz txarto dago. hurren-
go astean zelai artifizialean joka-
tu behar dugu eta uste dugu 
artifizialean ondo ibiltzen garela.

a.e,

"Lehenengo minutuan sartutako golei 
buelta ematea oso zaila izaten da"

iñigo Macho | jOkalaria

a.E.  |  Oñati

Aloñak eta Aurrerak partidu 
borrokatua jokatu zuten atzo 
arratsaldean Azkoagainen. Agi-
nagalde, Etxeberria, Olalde, Ruiz, 
Garmendia, Bikuña, Uribetxebe-
rria, Irizar, Zubia, Moreno eta 
Juaristik osatu zuten oñatiarren 
hamaikakoa. 

Lehenengo minutuetan Aurre-
rak hainbat aukera izan zituen; 
adibidez, Juaristik zelai erdian 
galdutako baloia Aurrerako aurre-

lariek aprobetxatu zuten. Jaur-
tiketa, baina, atezainak geratu 
zuen. 32. minutuan, Uribetxebe-
rriak izan zuen aukera: haren 
jaurtiketa, baina, gurutzatuta 
kanpora joan zen. 

Bigarren zatian gola 
Aldaketa barik hasi zuten bigarren 
zatia bi taldeek. Korner baten 
ondoren, Aloñako Irizarrek auke-
ra ona izan zuen baloia sareetan 
sartzeko baina buruz jaurtitako 

baloia kanpora joan zen. 58. minu-
tuan, Ruizek baloia lapurtu zuen 
zelai erdian, Uribeetxeberriari 
pasea egin eta honek Garmen-
diari utzi zion baloia. Gola egi-
teko aukera polita izan zuten 
oñatiarrek jokaldi horretan. 
Zubiak berak ere hanketan izan 
zuen gola: korner baten ondoren, 
area kanpotik jaurti zuen baloia 
kanpora. Bigarren zatia aurrera 
joan ahala, Aloñak bere lekua 
hartu zuen zelaian.

Gola 64. minutuan egin zuen 
Aloñak. Aurrerako defentsak 
Irizarri area barruan falta egin 
zion: Garmendiak hartu zuen 
baloia sareetan sartzeko ardura. 
Behin norgehiagoka bideratuta 
zutela Andoni Azkargortak hain-
bat aldaketa egin zituen taldean. 
Lizarra eta Irizar zelairatu zituen 
Azkargortak.

70. minutuan Aurrerako Gar-
tzia atezainak baloia area kanpoan 
eskuarekin ukitu zuen eta horre-
gatik egotzi egin zuten. Azkene-
ko minutuetan gogor borrokatu 
behar izan zuen Aloñak garaipe-
na lortzeko (1-0).

iñigo Martinez oñatin 
Atzoko bitxikeria izan zen Iñigo 
Martinez Realeko jokalaria Azkoa-
gainen izan zela.

Penaltiz egindako golak eman dio 
aloñari garaipena aurreraren aurka
iñigo martinez realeko jokalaria azkoagainen izan zen atzo arratsaldean

Iñigo Zubia Aloñako jokalaria baloia atzetik atera guran. Partidu ona egin zuen atzo Zubiak.  |   jOsetxO arantzabal

ohorezko erregionala

Mondrako jokalariak baloairekin.  |   artxibOa

a.E.  |  arrasate

Aretxabaletako taldeak etxetik 
kanpo jokatu zuen zapatuan, 
Errenteriako Touring-en aurka, 
hain zuzen. Alberto Albistegiren 
mutilek banako berdinketa eka-
rri zuten.  

galtzen hasi ziren 
Albistegiren taldeak partidu 
gorabeheratsua jokatu zuen. 
Esan daiteke bi partidu izan 
zirela: bata lehenengo zatian 
jokatu zuena eta bestea bigarren 
zatian jokatutakoa. Lehenengo 

zatian Touring aretxabaletarrak 
baino askoz gehiago izan zen 
eta ondorioz markagailuan 
aurretik jarri ziren. Bigarren 
zatian, ostera, aretxabaletarrak 
euren ohiko jokoa egiten hasi 
ziren; hala, 70. minutuan Oxelek 
berdinketaren gola egin zuen. 

Gainera, markagailuak ber-
dinketa erakusten zuenean Tou-
ring-ek penaltia alde izan zuen. 
Aretxabaletako Asier atezainak 
gelditu egin zuen jaurtiketa. 
Hilabetez min hartuta egon 
ostean Guillen zelaira itzuli zen 

berriz, eta Amutxastegik, Ande-
rrek eta Arrietajauregik ere 
minutuak izan zituzten. Eta Jokin 
Mujikak debuta egin zuen.

Mondrak irabazi egin zuen 
Mondrak atzo arratsaldean joka-
tu zuen Trintxerperen aurka 
eta 1-0 irabazi zuen. Garaipena 
beharrezkoa zuten arrasatearrek 
sailkapeneko atzealdean ez sar-
tzeko. Dagoeneko 12. postuan 
daude 21 punturekin. Datorren 
astean Oiartzunen aurka joka-
tuko du Mondrak.

Mondrak irabazi egin du (1-0) eta 
aretxabaletak bana berdindu
aretxabaletak aloñaren aurka jokatuko du datorren astean eta mondrak 
Oiartzunen zelaira egin beharko du bisita 20. jardunaldian

ohorezko PreferenTea

Bigarren Maila

X. urzElaI/a.EzkIbEl  |  arrasate

Aitor Fernandez atezain arra-
satearrak Vila-real taldeaz fitxa-
tu duela baieztatu digu. Aitor 
Barakaldon jokatzen dabil, Ath-
leticek utzita. Teruelen harra-
patu genuen atzo, izan ere Terue-
len jokatu zuten atzo. Esan zigun 
gaur joango dela Vila-realera 
kontratua sinatzera eta han 
geratuko dela. Bi urte eta erdi-
rako sinatuko du kontratua 
Levante aldeko taldearekin. "Oso 
pozik" dagoela esan digu, eta 
titular postua lortzeko borroka-
tuko duela.

Vila-realen 2015era arte 
Aitor Fernandez  arrasatearrak 
Vila-realen jokatuko du 2015era 
arte.  Antza, Levante aldeko 

taldea gertu-gertutik ibili da 
Arrasatekoaren denboraldia 
jarraitzen, eta Barakaldon egiten 
dabilen lan onaren berri izan 
du. Hori horrela, Vila-real eta 
Athleticen artean adostasuna 
lortu, eta Arrasatekoak 2015era 
arte jokatuko du itsaspeko horian. 
Hori baieztatu digu Fernandezek 
berak. Vila-realekin 2015era 
arteko kontratua izango du, eta 
Athleticek jokalariaren zerbi-
tzuak berrerosteko aukera izan-
go du.

Aitor Fernandez Athleticeko 
harrobiko jokalaria da, eta azken 
urteetan lehenengo taldeaz entre-
natu bada ere ez du Lehenengo 
Mailan debuta egiteko aukera-
rik izan. Duen adinarekin –22 
urte– minutuak behar dituen 

jokalaria da Fernandez, eta 
minutu horietaz gozatzen ari 
da Barakaldon, Bigarren B mai-
lan.

Espainiako selekzioaz jar-
dundakoa ere bada Arrasatekoa, 
hainbat kategoriatan hautatzai-
leen begikoa izan da-eta. 

 aitor Fernandez atezain 
arrasatearra fitxatu du Vila-realek

Aitor Fernandez.  |   x.u.
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eskubaloia

emakumeen eskubaloia

josetxo arantzabal

Aloña Mendik ezin izan zuen 
Tecnifuelle menderatzeko ezer 
egin. Partiduaren hasieran 
Elgoibarko taldeak eraso bizkorrak 
egin eta markagailuan alde handia 
lortu zuen. Bigarren zatian, etxeko 
taldeak defentsa lan hobeagoa 
egin zuen eta kanpotarrek 
markagailuan alde handiagoa 
lortzea ekidin zuen. 

Tecnifuelle
aloña Mendi
baino gehiago
izan zen (19-27)

ANdEr mONEdErO  |  bergara

2012-2013 denboraldian Soraluze 
BKE taldeak kalitatezko jauzia egin 
duela esan daiteke, izan ere, beste 
urte batzuekin alderatuz gero, Jose-
txo Munitategik zuzentzen duen 
taldeak bai joko eta bai emaitza 
aldetik gora egin du. Zapatuan 
Labegaraietan jokatutako partidua 
horren erakusle izan zen. Parti-
duaren hasieratik, etxeko taldeak 
baloiaren jabetza izan zuen eta 
markagailuan aurre hartzeko ez 
zuten arazorik izan. Nahiz eta Ber-
gara joko aldetik Trapagaran bai-
no hobeto ibili, bergararrak erasoan 
ez ziren fin ibili eta atsedenaldia 
baino lehenago partidua erabakita 
uzteko aukerak ez zituzten apro-
betxatu (16-13).

Atsedenaldiaren ostean, maho-
neroak indarberrituta irten ziren 
eta hasieratik partidua ahalik 
eta azkarren erabakitzera irten 
ziren: eraso bakoitzean jokaldia 
bukatzen zuten. Lehenengo zatian, 
etxeko taldeak baloi jabetza luzee-
tan galerak izaterakoan, bizkai-
tarrek golak egiteko aprobetxatu 
zuten; bigarrenean, berriz, jokal-
di gehienak jaurtiketarekin buka-
tzen zituztenez, kanpoko taldeak 
bergararrei min egiteko aukera 
gutxiago izan zituen. Gauzak 
horrela, mahoneroak gero eta 
konfiantza handiagoarekin joka-
tzen hasi ziren eta ez-ohiko gol 
festa hasi zuten: denbora bakar 
batean 23 gol egin zituzten.

Zortzi puntutatik sei eskuratu
Azken lau jardunaldietan ate-
ratako emaitzei esker –bi ber-

dinketa eta bi garaipen–, Sora-
luze BKEk sailkapenean gora 
egin du eta badirudi aurten ez 
dituela izango beste urte batzue-
tan izandako estutasunak, eta 

denboraldia goiko postuetan 
bukatzeko borrokatzeko lehian 
izango direla, 3. sailkatutik 8.
era hiru puntuko aldea baino 
ez dagoelako.

Bigarren zati ikaragarria eginda 
Bergarak Trapagaran menderatu zuen

josetxo Muniategiren mutilek bigarren zatian 23 gol sartu zituzten (39-26)

zapatuko garaipenari esker, soraluze bKek azken lau partiduetan sei puntu lortu ditu

Bergarako jokalaria atera jaurti nahian.  |   ander Monedero

zapatuko partidua-
ren ostean, taldeak 
erakutsitakoarekin 
pozik agertu zen 
josetxo Muniategi 
entrenatzaileak.
Badirudi jokalariak 
gero eta hobeto 
elkar ulertzen dute-
la.
erritmo altuarekin jokatzen jarrai-
tzen dugu, baina taktikoki askoz 
hobeto gabiltza eta bakoitza bere 
jokoari askoz ere balio gehiago 
ateratzen hasi da.
Erasoan ondo aritzen den taldea 
zarete, eta azkenaldian defen-
tsan ere fin zabiltzate.
defentsa egiteko era aldatu egin 
dugu, azkenaldian 6-0ko defen-
tsa erabili dugu eta emaitza onak 

izan ditugu. Kanpo-
ko erasoa erabiltzen 
ez duten taldeen 
aurka ondo funtzio-
natzen du.
denboraldi honetan 
aurrekoetan baino 
hobeto zabiltzate. 
Taldeak egonkor-

tasuna lortu duela uste duzu?
defentsako lanean atezain berriek 
konfiantza eman digute eta kon-
penetrazio maila altua izatea 
lortu dugu. Kalitate aldetik salto 
bat eman dugula uste dut.
denboraldi hasierako helburua 
aldatu behar duzue?
Polita izango zen 30 puntu lortzea. 
guk ez dugu inoiz hainbeste pun-
tu lortu eta polita izango zen mar-
ka hori lortzea.

a.M.

"Kalitate aldetik salto bat eman dugu"

josetxo muniategi | bergaraKo entrenatzailea

Arrasatek garaipen garrantzitsua lortu du
Lidergoan jarraitzeko ezinbesteko garaipena lortu zuen Ford 
Mugarrik Corazonistas taldearen aurka (20-25). Pablo Garciaren 
mutilek, uneoro, partidua kontrolpean izan zuten, baina lehenengo 
zatian ez zuten markagailuan alde handirik lortu (12-13). Izan ere, 
defentsan fin ibili arren, erasoan hutsegite asko izan zituzten.

Bigarren zatian, berriz, defentsako lan onari uko egin gabe, 
erasoan murgildu ziren eta nahiz eta beste batzuetan bezain fin 
ez ibili, markagailuan aldentzea lortu zuten. Bigarren zatiko 20. 
minutuan, zazpi goleko aldea lortu zuten eta geratzen ziren 
minutuetan errenta hori mantentzen saiatu ziren.
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mAIdEr ArrEgI  |  arrasate

Derbi polita aurreikusten zen 
Mojategin zapatu arratsaldean. 
Bai Arrasateko eta bai Elorrio-
ko taldekideak gogotsu atera 
ziren zelaira. Izan ere, sailka-
pen orokorrean, Elorrio Arra-
sateren atzean egonda, arrasa-
tearrek lehen postuari eutsi 

gura zioten. Baina arrasatea-
rrak gogor hasi arren, jokoko 
lehen bost minutuetan Elorriok 
egindako ensaioak taldean 
b e r eha l ako  e r ag ina  i z an 
zuen. 

"Ahul samar ikusi ditut, 
ondo dominatzen hasi gara, 
baina puntuak hasiera hasie-

ratik eurek eskuratu dituzte 
eta ez diogu partiduari buelta 
eman", azaldu zigun, penaz, 
Igor Isasi arrasatearren entre-
natzaileak. 

"Jarrera aldetik ere Elorrio 
oso ondo ikusi dut eta taldea 
zoriondu besterik ez daukat", 
gaineratu zigun Isasik.

Baina derbiak derbiak dira 
eta inork ez du amorerik eman 
nahi; garbi geratu zen hori, 
batez ere, Aitzol Azkarragak 
azken minutuetan egindako 
ensaioarekin; oso gogor eta 
barruraino sartuta baloia. 
"Azken momentuan, amorrua-
gatik, Aitzolek egin du ensaioa 

eta ikusi da gogoa eta nahia 
bazegoela irabazteko. Esan 
gura dudana da Aitzolek azken 
astetan, urtea hasi zenetik, 
ezin izan duela lan kontuen-
gatik entrenamenduetara etor-
tzerik izan. Gogoa jarri du eta 
barruraino sartu du baloia". 

Nahi eta ezin: "Amorrua, 
derbia derbia delako. Beti dago 
irabazteko grina. Gainera, 14 
jokalarirekin etorri dira, bat 
gutxiagorekin eta irabazi egin 
digute. 15 kilometrora dagoen 
herria da Elorrio, elkarrekin 
jokatutakoak gara, eta beti 
dago gogoa horrelako partidua 
jokatzeko. Irabazteko nahia 
bageneukan, gure atzetik ibili 
dira sailkapen orokorrean ere; 
eta gu lehenak izan gara orain 
arte". 

Balorazio positiboa egin 
digu Isasik: "Orain arte oso 
ondo entrenatzen gabiltza, 
astean zehar. Baina jokalariz 
ahul gabiltza, 10 lesionatu ditu-
gu-eta taldean gaur egun".

Datorren astean ere etxean 
Otsailaren 2an, Mojategira eto-
rriko da Uribealde. Partidu 
gogorra izango da, izan ere, 
bigarren daude sailkapenean 
eta lehia bizia aurreikusi digu 
Isasik: "Puntuak eskuratu 
guran, partidua gogorra izan-
go da, zalantza gabe". 

25 puntu dituzte arrasatea-
rrek eta lehen postua eskura-
tzeko lehian, beraz, ezinbestean 
irabazi beharko du zapatuko 
partidua etxean. Taldea oso 
motibatuta dago, gaur agresi-
bitate gutxi azaldu duten arren. 
"Taldekideak oso gazteak dira 
eta orduak behar dituzte zelaian, 
entrenamenduetan eta gimna-
sioan. Urteek emango dituzte 
emaitzak. Gure arteko harre-
mana, gainera, oso ona da", 
nabarmendu digu. 

Nahi eta ezin; amorruz, baina arrasatek 
ezin izan du Elorrio mendean hartu
Derbi ahularekin, markagailuan 7 eta 17ko emaitzarekin, eta etxean 
punturik eskuratu gabe, geratu da arrasateko errugbi taldea 

Arrasate eta Elorrioko jokalariak lehian, Mojategin zapatu arratsaldean.  |   imanol soriano

m.A.  |  bergara

Bergarako lau t'erdiko txapelke-
ta martxa onean doa. Bihar bete-
ko da astebete txapelketari hasie-
ra eman zitzaiola. Soraluce Sariak 
txapelketak amateur mailako 
pilotari onenak batu ditu aurten-
goan ere. 

Bigarren kanporaketa joka-
tuko da biharkoan, Bergarako 
Udal pilotalekuan 19:30ean hasi-
ta. Hala, Jacak eta Larrañagak 
neurtuko dituzte indarrak; biga-
rren partidu batean, berriz, Peñas 
eta Dorronsoro ikusiko ditugu 
aurrez aurre. 

Muguruza eta Ojuel aurrera
Lehen kanporaketan, Eneko 
Muguruza gailendu zitzaion Arto-
lari. Bergarakoak, 40 minutuko 
partiduan, 15-22 irabazi zuen. 
Neurketa justua izan arren –12-13 
ikusi genuen-eta markagailua–, 

partidua bigarren erditik aurre-
ra egin zuen Muguruzak. Sakez, 
zortzi tanto egin zizkion.

Jokatutako bigarren kanpo-
raketan, Ojuelek Bilbaori iraba-

zi zion, oso erraz: 6-22. Sakez sei 
tanto egin zizkion Ojuelek. Par-
tidu kaxkarra Bilbaorendako: bi 
tanto egin zituen guztira eta sei 
pilota galdu.

Soraluce Sariak txapelketaren 
bigarren kanporaketa bihar 
Jacak eta larrañagak eta Peñasek eta Dorronsorok neurtuko dituzte indarrak

m.A.  |  oñati

Lazkaon jokatutako Gipuzkoa-
ko kros txapelketan Marisol 
Ramosek bigarren postua esku-
ratu zuen emakumezkoen bete-
ranoen kategorian. David Hue-
brak, berriz, gizonezkoen mai-
lan garaipena eskuratu zuen. 
Zortzigarrena izan zen Luis 
Dehesa korrikalaria, 14. postuan 
Ramon Varela iritsi zen eta 15. 
tokian, aldiz, Juan Soto.

Senior lasterketari dagokio-
nez, Sergio Garcia hirugarren 
helmugaratu zen, azken bueltan 
erorketa gogor bat izan ostean 
berriro indarrak berreskura-
tuta. Zortzigarren, Tasio Gomez 
iritsi zen, 14. Unai Hernandez 
eta 23. postuan Jose Luis Gar-
cia sartu zen metan. Eskolar-
teko txapelketari dagokionean, 
Sara Gomezek gogor borrokatu 

zuen laugarren postua eta Joel 
Reyes bosgarren postuan hel-
mugaratu zen junior katego-
rian. 

Balorazio positiboa 
Aloñako Atletismo sailak Laz-
kaon jokatutako Gipuzkoako 
kros txapelketaren inguruan 
balorazio positiboa egin du. 
"Atletek lan bikaina egin dute. 
Lurraren egoera ez zen ona, 
dena lokaztuta zegoen. Indar 
handia eta oreka mantentzeko 
abilezia behar dute korrikala-
riek". Aloñak espero du Eus-
kadiko txapelketarako –bi aste 
barrurako– Yerai Varela, Alber-
to Revuelta eta Andoni Correas 
guztiz errekuperatuta egotea. 
Taldearen helburua da otsailean 
izango den Espainiako txapel-
ketarako txartela eskuratzea.

ramosek eta Huebrak 
podiuma egin dute lazkaon
gipuzkoako kros txapelketan emaitza onak 
eskuratu dituzte aloñako korrikalariek

errugBia

PilOta atletisMOa

Eneko Muguruza pilotari bergararra.  |   Josetxo arantzabal
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saskibaloia 'besoetan hartu'

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

Gure kirola
Goiena telebista | harmailatik
astelehenero, 20:45, 22:30

OHOREZKO ERREGIONAL MAILA
EMAITZAK
Zarautz- Urola  1-2
Real Union-Berio  2-2
Tolosa-Hondarribia  1-1
Hernani-Lagun Onak  4-0
Bergara-Ostadar  0-2
Aloña Mendi-Aurrera  1-0
Touring-Aretxabaleta  1-1
Mondra-Trintxerpe  1-0
Beti Gazte-Oiartzun  1-2

SAILKAPENA
  TALDEA P J
 1 Hernani 43 19
 2 Real Union  40 19
 3 Oiartzun 38 19
 4 Aretxabaleta 37 18
 5 Berio 33 19
 6 Bergara 32 19
 7 Hondarribia 31 19
 8 Touring 29 19
 9 Tolosa 25 19
 10  Aloña Mendi 23 19
11  Ostadar 22 19
 12 Mondra 21 19
 13 Trintxerpe 20 19
 14 Urola 19 19
 15 Lagun Onak 18 19
 16 Zarautz 17 19

 17 Beti gazte 17 19
 18 Aurrera 17 19

HuRRENGO jARduNALdIA

Berio-Urola
Hondarribia-Real Union
Lagun Onak-Tolosa
Ostadar-Hernani
Aurrera-Bergara
Aretxabaleta-Aloña Mendi
Trintxerpe-Touring
Oiartzun-Mondra
Beti Gazte-Zarautz

F u T B O L A

ERREGIONAL PREFERENTEA

Zumaiako-Antzuola 1-0

1. ERREGIONALA, IGOERA

Aretxabaleta-Hernani 1-3

1. ERREGIONAL cOPA

Ikasberri B-Bergara B 3-3

Eibartarrak- Arizmendi 1-0

OHOREZKO GAZTEAK

Orioko-Bergara 0-0

Mondra-Aloña Mendi 1-2

 

GAZTEEN 1. MAILA, IGOERA

Beti gazte-Aretxabaleta B 3-2

GAZTEEN 1. MAILA, KOPA

Intxurre-Bergara B 3-1

Eibartarrak-Aloña Mendi 2-2

Arizmendi-Ikasberri 1-2

OHOREZKO KAdETEAK

Amaikak bat-Arrasate 1-0

Aloña Mendi-Aurrera 3-5

Bergara-Eibar b 1-3

Aretxabaleta-Tolosa 1-1

GAZTE EMAKuMEAK KOPA

Mondra-Bergara 3-5

Irun Artia-Aloña Mendi 5-2

LEHEN NAZIONALA
Soraluze BKE-Trapagaran 39-27
Corazonistas-Ford Mugarri 20-25

EuSKAdIKO TxAP. EMAK.
Aloña Mendi-Tecnifuelle 19-27

GIPuZKOAKO 1. MAILA
Aloña Mendi-Lau Bide 23-24

GIPuZKOAKO 2. MAILA
Urnieta-Arrasate 37-24
Bergara atsedena

KAdETEAK, GIZONEZKOAK
Soraluce BKE-Amenabar 36-32
Usurbil-Arrasate 32-17

KAdETEAK, EMAKuMEZKOAK
Aloña Mendi B atsedena 

E S K u B A L O I A
EBA LIGA

Pas Pielagos-Natra Oñati 70-79

LEHEN NAZIONAL MAILA
Centro de esutdio Mikeldi-MU 72-71

S AS K I B A L O I A

GIPuZKOAKO 1. MAILA

Euskaduna-Aretxabaleta 1-2

A R E TO  F u T B O L A

SENIORRAK

Kanpanzar ART-Elorrio 7-17

E R R u G B I A

A.E.  |  aretxabaleta

Eskoriatzako saskibaloi sailak 
jokalarien arteko harremanak 
indartu eta sustatu nahian 
Besoetan hartu ekimena anto-
latu du. Atzo egin zuten ekimen 
horretako lehenengo deialdia. 
Saskibaloi saileko talde nagu-
siko neskak eta neskatila gaz-
tetxoak Aretxabaletako Ibarra 
kiroldegian elkartu ziren –17 
nagusi eta 35 bat gaztetxo.

saskibaloiko hastapenak 
Lehenengo aldia da horrelako 
zerbait antolatzen dutena. "Bai 
nagusiei eta baita gaztetxoei 
ere asko irakatsiko dien eki-
mena izango da", azaldu zuen 
Fernando Raso saskibaloi sai-
leko kideak. Lehenengo taldeko, 

eta gazte mailako neskak elkar-
teko neska gaztetxoenekin 
harremanetan jartzea erabaki 
zuten. Modu horretan, saski-
baloiak hastapenetan eskatzen 
dituen eginbeharrak eta esfor-
tzuak izan zituzten berbagai. 
"Gainera, nagusiek izan ditza-
keten ezagutza teknikoak ere 
baliagarriak izango dira gazte-
txoenei erakusteko", azaldu 
zuen Rasok.

Atzo hasi zuten harremanak 
jarraipena izango du. Jokalari 
bakoitzak bi edo hiru neskati-
la hartu ditu besoetan. Saski-
baloian jokatu edo berba egite-
ko aukera izango dute aurre-
rantzean. Elkarteak beharrezkoa 
den material guztia jarriko du 
euren eskura.

nagusiek eta gaztetxoek bat egin 
dute 'besoetan hartu' ekimenean 

Jokalari nagusiak eta gaztetxoak atzoko ekimenean.  |   a.e.

natra oñatik irabazi egin du 
kantabrian eta lider jarraitzen du

ArANtzAzu EzkIbEl  |  arrasate

Natra Oñatik 70-79 irabazi zuen 
atzo arratsaldean Pas Pielagos 
taldearen aurka Kantabrian. Ene-
ko Blancoren mutilei kosta egin 
zitzaien partiduan sartzea; hala, 
lehenengo laurdenean 18-16 atze-
tik ziren. Bigarren laurdenetik 
aurrera oñatiarrak eurek dakiten 
jokoa egiten hasi ziren. Erritmo 
bizkorrarekin jokatu zuten, korri-
ka asko eginda. Hala, 10-22ko 
partziala eginda 28-38 joan ziren 
atsedenaldira. 

Oñatiarrek gogor egin zuten 
lan aurkariak partiduan sar ez 
zitezen. 16 puntu goitik jarri ziren 
oñatiarrak, baina gero ahulaldia 
izan zuten eta Pas Pielagos 8 
puntura hurbildu zen. Hirugarren 
laurdenean 13 puntuko aldearekin 
amaitu zuten oñatiarrek. 

Azkeneko laurdenean Pas 
Pielagos taldeak jokalari gazteak 
kantxaratu zituen eta horri esker 
gehiago estutu eta lau puntura 
jarri ziren. Aloñak, azkeneko 
momentuan lehia galtzearen pre-
siotik irten, eta Joxeanen barru-
ko jokoa aprobetxatuta 9 puntu 
goitik jartzea lortu zuen. Atzokoan, 
Ander Gartziak 28 puntu egin 
zituen.

muk galdu egin du 
Josu Larreategiten taldeak pun-
tu bakarreko aldearekin galdu 
zuen Centro de estudios Mikeldi 
taldearen aurka zapatuan (72-71). 
Arrasatearrak sailkapeneko zaz-
pigarren postuan daude 23 pun-
turekin. Datorren astean ere 
etxetik kanpo jokatuko dute 
Askartza Klareten aurka.

Datorren astean bigarrena den easoren aurka jokatuko dute oñatiarrek

Natra-Oñati.  |   goiena

Liderra 
mendean hartu 
dute neskek
Eskoriatzak 45-53 irabazi 
zuen zapatu arratsaldean 
Atletico San Sebastianen 
aurka. Donostiarrak taldeko 
liderrak ziren, "talde oso 
indartsua", Fernando 
Rasoren hitzetan. Hala ere, 
Eskoriatzak lan bikaina 
egin zuen defentsan eta 
horri esker nagusitu egin 
ziren. Hasieratik jarri ziren 
markagailuan aurretik: 
0-11ko partziala izan zuten 
alde. Hirugarren 
laurdenean aldea txikitzea 
lotu zuten donostiarrek 
baina hiruko bati esker 
Eskoriatzak aldea 
mantendu zuen. Azkeneko 
laurdenean ere gogor egin 
behar izan zuten lan 
partidua irabazteko. 
Taldearen erronka etxetik 
kanpo talde gogor baten 
aurka irabaztea zela aitortu 
digu Raso entrenatzaileak.
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jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Eskubaloia txikitatik darama 
zainetan Pablo Garcia (Oñati, 
1978) Arrasateko Ford Mugarri 
eskubaloi taldeko entrenatzaile 
berriak. Arrasatearrek sendo 
jarraitzen dute lidergoan eta 
ezusteko handia litzateke igoera 
fasetik kanpo geratzea. Hiruga-
rrengo saiakeran lortuko den 
galdetuta, taldeak oraindik hobe-
tzeko asko duela uste du entre-
natzaile oñatiarrak. 
Hasteko, atzo amaitu zen Mundu-
ko Eskubaloi txapelketa. kirol hori 
maite duenarendako ezinbesteko 
zita izan da, ezta? 
Bai, noski. Nik behintzat partidu 
guztiak ikusi ditut. Gozatzeaz 
gain, partiduak analizatzea gus-
tatzen zait eta ahal dudana ikasi, 
tendentzia berriak-eta. Txapel-
ketako azken txanpari dagokionez, 
polita izan da ikustea final erdie-
tara heldu diren taldeek estilo 
propioa dutela: Kroazia, Dani-
marka, Espainia eta Eslovenia. 
jokalari moduan zein izan zen zure 
ibilbidea?
Infantil mailan hasi nintzen Aloña 
Mendin, 13 urterekin. 25 bat urte 
nituenean utzi nion jokatzeari, 
taldea Lehen Nazional mailara 
igo genuenean. Ikasketek eta lanak 
behartu ninduten eskubaloia uzte-
ra, ez ziren bateragarriak. 
Eta entrenatzaile moduan non ari-
tu zara?
Aloña Mendin maila guztietan 

egon nintzen, infantiletatik senior 
mailara arte. Mutilekin zein nes-
kekin aritu nintzen. Arrasaten 
iaz hasi nintzen, baina orduan 
entrenatzaile titulu nazionala 
ateratzen ari nintzen oraindik. 
Andoni Arandok deitu ninduen 
ea laguntzeko gertu egongo nintzen 
galdetzeko. Oraindik talderik 
zuzendu ezin nuenez, laguntzaile 
moduan hasi nintzen. Aurtengo 
denboraldirako, berriz, klubeko 
lau taldeen planifikazioa erama-
teko proposamena egin zidaten 
eta gustura hartu nuen.  
Hori nahikoa ez, eta azkenean lehen 
taldea zuzentzen amaitu duzu. 
Hala da. Esan beharra daukat 
printzipioz ez nuela asmorik tal-
de konkretu bat zuzentzeko, ez 
zen hori nire ideia. Baina Ane 
[Herrero] kanpora joan behar 
zenez, urrian-edo berba egin 
genuen; laguntzeko nagoela iku-
sita, baiezkoa eman nuen. 
Aurtengoa igoera lortzeko hiruga-
rren saiakera dela jakinda, erantzu-
kizun sentsaziorik al duzu? 
Nire hasierako helburua klube-
ko talde guztiak hobetzea zen. 
Noski, orain Ford Mugarriko 
entrenatzailea ere banaiz eta 
taldearen helburua da mailaz 
igotzea. Egia esan, urrun ikusten 
dut igoera fase hori. Taldeak, 
indibidualki zein kolektiboki, 
ahalik eta maila onena ematea 
da nire helburua, eta lan handia 
dago bide horretan. 

Entrenatzaile berria izateak izan al 
du eraginik taldean? 
Ez dut uste nire etorrerak alda-
keta handirik suposatu duenik. 
Entrenamenduak nik prestatzen 
nituen eta jokalari guztiak eza-
gutzen nituen aldez aurretik. 
Hori bai, aldaketa beharrezkoa 
dela uste dut eta saiatzen naiz 
aldaketa hori modu progresibo 
baten egiten. 
Igoera fase bat zer den ondo dakizu, 
birritan bizi izan zenuen-eta joka-
lari moduan. zeintzuk dira gakoak? 
Hirugarrengoan lortuko al da?    
Taldea heldugabe ikusten dut 
igoera fase horri begira. Gakoen 
artean, ezinbestekoa ikusten dut 
defentsa hobetzea. Bestalde, tak-
tikoki ere gabezia handiak ditu-
gu. Bigarren sailkatua etorri 

zenean [urtarrilaren 19an], adi-
bidez, hasieratik bukaerara oso 
kontrolatuta izan genuen partidua. 
Ez zen partidu erraza izan, baina 
ezta oso zaila ere. Arazoa da igoe-
ra fase baten Kataluniako edo 
Galiziako talde bat –iaz gertatu 
zen moduan– etorri eta ez duzu-
la ezer egiterik. 
Defentsa hobetzea diozu. Erasoan 
txukun, ezta? 
Indibidualki bi edo hiru jokalari 
ditugu nabarmentzen direnak. 
Talde gutxi dira jokalari horiek 
gelditzeko gai; era berean, baina, 
talde moduan asko hobetu beha-
rra daukagu erasoan. 
bestalde, askok diote igoera fasee-
tan izugarri laguntzen duela etxean 
jokatzeak. Ados zaude? 
Erabat. Esperientziak hala era-
kutsi dit: A Coruñan jokatu nuen 
lehen igoera fasea eta etxeko tal-
deak lortu zuen igoera. Bigarren 
igoera fasea, berriz, Oñatin joka-
tu genuen eta guk irabazi genuen. 
Ford Mugarriren kasuan ere ber-
dina gertatu da azken bi urteetan, 
etxeko taldea garaile. Publikoa, 
epaileak alde izatea... faktore asko 
dira. Izan ere epaileek zerikusi 
handia dute; horrekin ez dut esan 
nahi txarrak direnik.
Nola aukeratzen da non jokatu? 
Espainiako Federazioak aukera 
eskaintzen du fase hori antolatu 
gura duenari aurrekontua bidal 
dezan. Diru kopuru bat eskatzen 
dute eta horra gu ez gara heldu 

izan orain arte. Era berean, igoe-
ra fase bat etxean antolatzeak 
kostu batzuk ditu. Ez dakidana 
zer izango den garestiagoa: kostu 
horiek gure gain hartu edo kan-
pora joatea. Aurten, iaz moduan, 
klubari eskatu diot fasea hemen 
antolatzeko. Ez dezaket esan era-
bakigarria denik, baina bai pun-
tu asko irabaziko ditugula mailaz 
igo ahal izateko.
zure ardura, baina, taldea ondo pres-
tatzea da. jokalariak ondo ari dira 
erantzuten? 
Orokorrean bai. Kontua da nire 
entrenamenduetarako metodoa 
nahiko ezberdina dela. Profesio-
naltasun prisma batetik begiratzen 
ditut eguneroko entrenamenduak. 
Hala ikusten dut edo hala eraku-
tsi didate ikusten. Taldearekin 
egokitzapen prozesu baten nagoe-
la esango nuke. Ez da nik nahi 
dudana eta ezta jokalariek nahi 
dutena ere; erdibidean gaude. Ni 
taldera egokitu behar naiz eta 
noski, era berean, taldea niri ere 
bai. Prozesu horrek denbora eska-
tzen du. 
Igoera fasea urrun dagoela diozu. 
zergatik? 
Eguneroko lana baloratzea gus-
tatzen zait. Sailkapena begiratuz 
edo beste taldeei galdetuz gero, 
esango dizute ez dutela zalantza-
rik: Ford Mugarrik eta Askartzak 
jokatuko dute igoera fasea. Nik, 
egia esan, sailkapenari gutxi begi-
ratzen diot. 

Pablo Garcia | Ford Mugarriko entrenatzailea

"igoera faserako taldea heldugabe ikusten dut, 
defentsan hobetzea ezinbestekoa izango da"

ane herrero kanpora joan zenean hartu zuen Ford Mugarri mailaz igotzeko ardura

Klubeko talde guztien kirol arloa planifikatzen laguntzeko heldu zen Arrasatera, iaz 

Pablo Garcia entrenatzaile oñatiarra Iturripeko kantxan joan den eguenean, Arrasate Eskubaloi taldeko gaztetxoen entrenamenduan zehar.  |   jokin bereziartua

"Igoera fasea etxean 
jokatuz gero, puntu 
asko irabaziko 
ditugu igotzeko"

"taldera egokitu 
behar naiz, eta 
taldea niri; denbora 
eskatzen du"

eskubaloia
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lArrAItz zEbErIO  |  arrasate

Edoskitzearen amaiera erabaki-
tzeko arrazoien gainean galdetu 
diote Villabonako anbulatorioko 
emagin Carmen Ferrori Hik Hasi 

aldizkarian. Edoskitzea defenda-
tzen du, eta dio bi aldeentzat 
—amarentzat zein haurrarentzat— 
onuragarria den harremanean 
oinarritzen dela. "Oreka hori 

galdu eta bietako batentzat ase-
garria, positiboa eta atsegina 
izateari uzten dionean zentzua 
galtzen du". 

Edoskitzea etetera bultzatzen 
duten arrazoien inguruan galde-
tuta Ferrok aipatzen ditu: titibu-
ruetako arrakalak eta mastitisak, 
haurrak pisu gutxi irabaztea, 
amaren nekea, amaren bularrek 
esne gutxi sortzea, etxetik kanpo 
lan egin beharra, eta presio sozia-
la. Ferroren esanetan arazo horie-
tako gehienak konpontzeko modu-
koak dira.

Gako praktikoak 
Dena den, bularra emateari uzte-
ko erabakia hartzen denean pro-
zesua pixkanaka-pixkanaka egi-
tea aholkatzen du Ferrok. "Edos-
kitzea elikadura da, bai, baina 
baita afektu iturri eta atxikimen-
du ere. Bularra kentzean, elika-
dura eta atxikimendua ez ditue-
la galduko ulertarazi behar zaio 
haurrari", azaltzen du. Horreta-
rako bularra kendu aurreko egu-
netan prestaketa hastea propo-
satzen du. "Umeak gose eta afek-
tibitate beharra ase dituenean 
eskaini bularra, jan ondoren, eta 
berarekin kontaktu momentu 
atsegina bizi izan ondoren. Era 
horretan, ez du beldur eta dese-
rrotze sentsaziorik izango bularra 
ez emanagatik". Eguna iristen 
denean festa txiki bat antolatze-
ko ere gomendatzen du haurra 
handi bilakatu dela ospatzeko.

edoskitzearen amaiera 
erabakitzeko arrazoiak
'hik hasi' aldizkarian Villabonako emagin Carmen Ferro elkarrizketatu dute

Haurra, gustura, amaren altzoan.  |  jairoagua

l.z.  |  arrasate

Orain bi urte pasatxo, 2011ko 
urtarrilaren 2an sartu zen inda-
rrean Tabakoaren Aurkako 
Legea. Goiz izan daiteke orain-
dik arautegi berriak gure gizar-
tean eragindako aldaketak 
neurtzeko, baina antzerako 
legeak gurean baino lehenago 
indarrean jarri zituzten herrial-
deetan hasi dira nabaritzen. 

Erresuma Batuan 2007an 
sartu zen indarrean Tabakoaren 
Aurkako Legea, eta, Bebesymas.
com atarian argitaratutako 
datuen arabera, sei urteotan 
nabarmen jaitsi da asma kri-
siengatik ospitalean ingresatu-
tako haurren kopurua.

Pediatrics aldizkarian jaso 
dute Erresuma Batuan legea 
indarrean jarri eta hurrengo 
12 hilabeteetan %12 jaitsi zela 
asma krisi gogorrengatik ospi-

taleratutako haurren kopurua. 
Hurrengo urteetan, gainera, 
joera horrek behera egiten 
jarraitu du: %3. 

Argi dago haurrak bereziki 
sentikorrak direla tabakoaren 
kearen  e f ek tu  t ox ikoen 
aurrean.

Bestelako eragina
"Gurean ez da oraindik datu 
zehatzik publikatu, baina naba-
riak dira legeak eragindako 
onurak. Haurrek tabako ke 
gutxiago arnasten dute eremu 
publikoetan, eta arau berriak 
ekarri du gurasoek tabakoa 
uztea", diote artikuluan. "Hasie-
ra batean uste izan bazen ere 
leku publikoetan erretzerik 
izango ez zuten gurasoek etxean 
gehiago erreko zutela, kontra-
ko joera nagusitu dela esan 
daiteke". 

tabakoaren Legeak 
eragina izan du 
haurren osasunean

Bi mutiko jolasean.  |  aussieguera

l.z.  |  arrasate

Nola eragiten die heterosexual 
ez direnei beren joera afektibo
-sexualagatik eskola esparruan 
jasandako diskriminazioak? 
Galdera hori izan du abiapuntu 
Aitor Martxueta ikertzaileak. 
Eskola esparruan dibertsitate 
afektibo-sexuala aintzat hartze-
ko proposamenak aurkeztu ditu 
bere doktore-tesian UPV-EHUko 
ikertzaileak. Ikerketa enpirikoa 
egin du joera afektibo-sexual ez 
normatiboa duten 119 pertsona-
rekin. Horrez gain, analizatu 
ditu gaiaren inguruan bai Eus-
kal Herrian bai hemendik kan-
po egin diren azterketak. Tesia-
ren ondorio gisa, neurri batzuk 
ere proposatu ditu bullying 
homofoboa saihesteko, eta esko-
la ikuspegi global batetik diber-
tsitate afektibo-sexuala aintzat 
hartzeko.  

Jazarpenaren ondorioak 
Ikerketaren lehen ondorioa argia 
da: "Eskolan joera afektibo-se-
xualagatik diskriminazioa, jazar-
pena eta laidoak jasateak badu 
zerikusia gerora depresio eta 
antsietate-maila handiagoa eta 
autoestimu eta afektu-balantza 
apalagoa izatearekin", dio Mar-
txuetak. "Bestalde, eta ezustekoa 
gerta litekeen arren, jazarriak 
izan direla adierazten duten 
pertsona horiek laguntza eta 
onarpen handiagoa sentitzen 
dute familiaren eta ingurune 
hurbilaren aldetik, eta hobeto 
eta goizago onartzen dute beren 
joera afektibo-sexuala".   

Aurre egiteko giltzarriak 
Martxuetak giltzarri batzuk 
proposatzen ditu ikasgeletan 
dibertsitate afektibo-sexualaren 
zaintza hobetzeko: eskola ingu-

ru seguru bat bermatuko duen 
curriculum inklusibo bat landu 
behar da; formazioa eman behar 
zaie bai hezitzaileei bai gurasoei; 
eta joera afektibo-sexualagatik 
diskriminazioa jasateko arriskua 
duten ikasleendako sostengu 
neurriak planteatzen ditu.

Ikerketa gehiago 
Argibide gehiagorako, Martxue-
taren tesiaren izenburua da: 
Claves para atender a la diver-
sidad afectivo-sexual en el con-
texto educativo —Hezkuntza 
ingurunean dibertsitate afekti-
bo-sexuala aintzat hartzeko gil-
tzarriak—. Lotura aurkituko 
duzue Guraso.com atarian. Mar-
txuetak adierazi du doktore-te-
siarekin zerikusia duten iker-
keta gehiago egiteko asmoa 
duela ikasgeletan zer errealita-
te dagoen jakiteko.

eskoletan bullying homofoboari aurre egiteko neurriak

l.z.  |  arrasate

Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen 
Elkarteak —EHIGE— Alderdi 
Popularraren Hezkuntza Lege 
Erreformari —LOMCE— buruz-
ko inkesta bat egitea proposatu 
du. Inkesta horren bidez LOMCE-
ri buruz gurasoek duten infor-
mazioa eta iritzia jaso eta azter-
tu gura dute. Inkestarekin bate-
ra LOMCEri buruzko informazio 
orria ere prestatu dute: "LOMCE, 
Alderdi Popularraren gobernuak 
eta Wert ministroak sustatutako 
Hezkuntza Legea, izugarrizko 
atzera pausua da gure seme-ala-
bentzat", irakur daiteke bertan. 
"Gure hezkuntza defendatzea, 
lortu dugun guztia mantendu eta 
hobetzea da gure helburua". Deial-
dia ere egiten du eskola publi-
koaren esparruan lan egiten duen 
EHIGE elkarteak: "Zuen laguntza 

behar dugu. Ikastetxe eta Gura-
so Elkarteen ekimenetara batu!", 
egin dute dei.

Ezetzaren arrazoiak
Lege berriak kontsultarako orga-
no bihurtzen ditu Eskola Kon-
tseiluak, hala murriztu egiten du 
seme-alaben heziketari eragiten 
dioten erabakietan parte hartze-
ko eskubidea. Bestalde, ahalme-
nen arabera banatu nahi ditu 
ikasleak 14 urtetik aurrera. Ira-
kasgaiak ere, garrantziaren ara-
bera, hiru mailatan banatu nahi 
ditu, eta euskara hirugarren mai-
lan uzten du. Estatuko azterketak 
ezartzen ditu ebaluaketa jarraitua 
atzera utziz, eta musika, plastika, 
hiritartasunerako hezkuntza edo 
teknologia ikasgaiak desagertu 
egiten dira EHIGEk informazio 
orrian azaltzen duenez.

LOMCe hezkuntza lege berriaren aurkako 
ekimenak abiarazi ditu eHiGe elkarteak

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera
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MIrIAN BItErI  |  Oñati

Oñatiko gaztelekua ahalik eta 
ondoen aprobetxatzeko dinamika 
berriak lantzen dabiltza azkenal-
dian. Gazteria teknikari Jon 
Lopezek azaldu du askotariko 
aldaketak direla horiek. Gogora-
razi du, egun, bi zerbitzu ematen 
direla: gazte ekipamendu moduan 
egunero zabaltzen den gunea 
dago, batetik; eta hori itxita dagoe-
nean, sotoa eta topalekua beza-
lako zerbitzuak, bestetik. Aipatu 
du azken horietan kuantitatibo-
ki zein kualitatiboki "hobekun-
tzak" egin nahi dituztela; hain 
justu, eraikinari "ahalik eta ete-
kin gehien" ateratzeaz gain, aisial-
di ereduan eragitea, "kalitatezko" 
zerbitzu hezitzailea emanez. Esa-
terako, han dauden futbol-mahaiak 
erabiltzea, hezitzaileak ondoan 
daudela. 

Bestalde, ekipamendu kultu-
ralean ere aldaketak daude. Lope-
zen ustez, han dagoen agertokia, 
musika ekipoa eta bestelakoak 
erabili barik egotea "luxua" da, 
eta herritarren esku jartzea era-
baki dute. Horren harira, gazte-

lekuak antolatzen dituen ekintzez 
gain, beste asko herriko eragileek 
gertatutakoak direla dio Oñatin 
bizi den arrasatearrak. Esatera-
ko, Bertso Eskolen finala edo 
Sortu alderdi politikoa sortzeko 
zapatuko batzarra gaztelekuan 
egin direla gogorarazi du.

Izena aldatzeko deialdia
Herrijorran prozesu parte-har-
tzailean du abiapuntua guztiak. 
Gaztelekuaren gaineko hausnar-
keta sakona egin ostean, han 
irtendakoak praktikan ari dira 
jartzen orain. Prozesu horretan 
gaztekekuari izena aldatzea ere 
proposatu zen, beste eskaera 
askoren artean. Horren harira, 
Lopezek iragarri du deialdia 
zabalduko dutela laster.  

Anje Duhalde, otsailaren 22an
Bestalde, bereziki gazteei zuzen-
dutako zerbitzua bada ere, beste 
adin tarteendako ekintzak anto-
latzen hasi dira, esaterako, kon-
tzertuak. Horren harira, irailean 
Erramun Martikorena eta Mikel 
Markezek eskainitako emanaldia 

edo otsailaren 22an Anje Duhal-
dek emango duen kontzertua. 
Haurrei eta gurasoei zuzenduta-
ko ekimenak ere antolatzen dabil-
tza, baina ez ohiko ordutegietan. 
Atzo egin zuten lehena: IpuinEzI-

puin izeneko antzezlana ekarri 
zuten, 4 eta 8 urte arteko umeen-
dako.

Gaztelekuan ez ezik, gazteekin 
lotutako gainerako arloetan ere 
lanean ari da Lopez. Horren hari-

ra, iragarri du herriko gazte guz-
tiei begirako Gazteria Plana gara-
tzeko lehenengo pausuak ematen 
ari direla. Herrijorran-en oinarri-
tuta, arloak identifikatzen eta 
zirriborroa prestatzen dabiltza.

Oñatiko gaztelekua kultur eta gazte 
ekipamendu bezala indartu nahi dute

'herrijorran' prozesuan oinarrituta, dinamika berriak dabiltza praktikan jartzen

ekipamendu kulturala herritarren esku utzi dute, eta erabiltzaileen adin tartea zabaldu

Gazteez gain, adin askotariko erabiltzaileak gura dituzte Oñatiko gaztelekurako.  |   JOsetxO arantzabal

Ipotx Burumotz 
izan zen atzo
Harrera ona izan zuen atzo 
–domeka– eguerdian, 
gaztelekuan izandako 
Eidaberen IpuinEzIpuin 
antzezlanak; 4 eta 8 urte 
bitarteko 90 ume eta guraso 
inguru batu ziren. Ipotx 
Burumotzekin barre egin 
zuten guztiek, nora ezean 
zebilelako, eta ipuin bat 
kontatzen saiatu bazen ere, 
beste hainbat ipuin nahastu 
zituelako. 45 minutu behar 
izan zituen ordena jartzeko, 
Hasier eta Amaia 
neba-arreben laguntzarekin. Atzoko antzerki emanaldia.  |   JOsetxO arantzabal
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mAIdEr ArrEgI  |  bergara

Goio Arrieta monologista dela 
esatea gutxi da. Haratago doa 
Bergarako "odol tantaren" bat 
duen eskoriatzarraren Sustraiak 
han dituenak espektakulua. Ele-
mentu guztiak dauzkan ikuski-
zuna da: umorea, musika, imita-
zio-performance-a, monologoa… 
publikoari barre eragitea eta 
xaxatzea du helburu. Bere ikus-
kizunari beste buelta bat eman 
eta gidoi berria –mokoloagoa den 
gidoia– Zabalotegiko agertokian 
azaleratu zigun Arrietak bariku 
gauean; umila eta emozioz bete-
rikoa. Urduri zegoen Arrieta, eta 
aste barruan lo oso gutxi eginda 
zegoela ere aitortu zuen publi-
koaren aurrean. 

Polifazetikoa dugu eskoria-
tzarra: abeslaria, armonika  eta 
ardar-jotzailea, barre eragilea, 
showman-a… etxean edo edozein 
elkartetan afal ostea borobiltzen 
duen lagun horietakoa dugu.

Urduri egon arren, berehala 
sentitu zen etxean moduan eta 
oso eroso. Aretoko lehen lerroan 
etxekoak eta lagunak egon arren, 
bertaratutako ikusleekin hartu
-emana eta feedback-a lortu zuen, 
denak jarri zituen-eta abesten 
eta txaloka. Ez zen inor hotz gera-
tu Zabalotegin. 

umiltasunez eta emozioz beteriko 
ikuskizuna eskaini zuen Goio arrietak
Urtebeteren ostean, eta gidoiari beste buelta bat emanda, arrietak emanaldi berritua 
aurkeztu zuen egubakoitz gauean bergarako Zabalotegi aretoan, lagun artean

Arrieta, Argentinako sukaldariaren paperean sartuta.  |   imanol soriano

imanol soriano

Zuzeneko bortitza eskaini zuen Anger talde arrasatearrak zapatu 
gauean Inkernu tabernan, Eskoriatzan. Proposamen are gordinagoa 
eta oldarkorragoa da Hirugarren azala, doinu indartsuz eta hitz 
esanguratsuekin bustita. Arrasatearrak azken lana aurkezteko biran 
dabiltza. Hala, gurean berriro, otsailaren 15ean, Bergarako 
Gaztetxean, entzuteko aukera izango dugu,Tooth taldearekin batera.

'Hirugarren azala', indartsu
imanol soriano

Elgetako Monologo Mostraren bigarren txanpan, Sara Escuderok eta 
Miguel Iribarrek hartu dute lekua asteburuan. Biek ordubeteko saioa egin 
zuten. Escuderok emakumeen ikuspegitik egindako monologoa eskaini 
zuen: "31 urte ditut, ez daukat bikoterik, ezta titirik ere eta 
gizartearendako drama bat da. Non daude, loreak oparitzen dituzten 
gizonezkoak?", zioen madrildarrak. Miguel Iribarrek, aldiz, sarkasmoa 
erabili zuen, egun bizi dugun krisi ekonomikoa azaltzeko. "Bankariak 
forratuta daude eta inmuneak dira". Ondoren neska-mutilen arteko 
harremanen ikuspegi dramatikoaz ere aritu zen Iribar agertokian.

Bikoteen 
harremanak
umorez ekarriak
Espaloira

ikuskizunaren azken emanaldia, hain 
justu ere, orain dela urtebete eskaini 
zuen, eskoriatzan, goio arrietak. orain, 
guztiz berritutako saioa bergaran 
egiteko aukera izan du.
Ze sentsaziorekin zaude?
oso giro ona topatu dut, eta uste dut 
sentsazio ona izan dutela ikusleek ere. 
orain dela urtebete egin nuen azken 
emanaldia eta denbora bat neraman 
ikuskizunik eman gabe; urduri nengoen, 
baina oso gustura emaitzarekin. barrua 
husteko balio izan dit.
Ikuskizuna ere berritua eskaini 
duzu?
bai, oraingoan bergaran egiteko, mol-
datu egin dut gidoia pixka bat eta 
bertako istorioak eta biztanleen ohi-
turak erabili ditut. argentinako sukal-
daria, alex sardui edo makakoren 
imitazioak mantendu ditut, esatera-
ko.
Hiru zati ditu zure ikuskizunak.
hiru zati oso ezberdin dira: mestizaia, 
umorea eta herrialde honetan eredu 
izan direnei omenaldia egin gura izan 
diet: norbera non ibili den... futbolean 
mendian, txistularia…

Zuk ere baduzu mestizaia.
bai, nire aita bergararra da. eta ome-
naldia egin gura izan diot, bergaran, 
bere herrian. ilusio handia egiten zidan 
hona etortzeak. izan ere, beti nahi izan 
dut bergaran emanaldia egitea. 

maider arregi

"Barrua husteko balio izan dit emanaldiak; 
Bergaran egiteko ilusio handia neukan"

Goio ArrietA | monologista
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Bostetarako minutu gutxi batzuk 
falta zirela, umez betetzen hasi 
ziren Arrasateko Amaia antzo-
kiko lehen ilarak. Pozarren zeu-
den guztiak, Printzea eta ahatea 
ikusteko irrikitan. Handik gutxi-
ra, aretoko argiak itzali egin ziren, 
eta Margarita erreginaren zurrun-
gak entzun genituen. Lo zegoen 
bihotzik gabeko erregina, Amadeo 
printzearen ama. 

Heziketa zorrotza jaso zuen 
Amadeok, hamar urte baino ez 
zituen arren; agintzeko prest 
zegoela erabaki zuen Margaritak, 
eta erresuma bateko gaztelu bate-
ra bidali zuen, berak bezala han-

go gaztelu txikian gobernatzen 
ikasi zezan. Printzeak uste zuen 
Frantziara bidaiatuko zuela ama-
rekin, eta txarto hartu zuen Mar-
garitaren erabakia.  

Gaztelua zaintzeaz arduratzen 
zen Bartolome soldadua lasai 
asko bizi zen gaztelu ondoan 
zegoen etxe batean, Kandela ala-
barekin batera. Baina udazke-
neko egun batean telefono deia 
jaso zuen, printzea joan behar 
zela esanez. Hara iristean lotsa-
gabe samar agertu zen Bartolome 
eta Kandela aurrean. Handik 
egun gutxitara, neskatoak hegan 
egiterik ezin zuen ahate ahula 
ezagutu zuen; printzearendako 

gertatutako eta honek onartu ez 
zizkion krispetak eskaini zizkion. 
Guztiak jan zituen, eta hegan 
egiten hasi zen. Baina ahuleziak 

ez zion utzi hegan asko egiten, 
eta Kandelak etxera eroatea era-
baki zuen, han osatu zedin. Bai-
na bidean, Amadeorekin egin 
zuten topo, eta honi hurrengo 
egunean ahate errea jateko ideia 
sartu zitzaion buruan, eta hori-
xe agindu zion soldaduari. Ingu-
runean ahaterik ez zegoela jaki-
narazi zion Bartolomek, baina 
printzeak Kandelaren laguntxoa 
zuen buruan, eta ez zuen ezetzik 
onartu.

Amadeo, giltzapean
Soldadua etxera joan zen eta, 
eskopeta hartuta ahatea ehizatzen 
saiatu bazen ere, honek ihes egin 
zuen. Kandelak etxera eroan zuen, 
eta gaua goxo pasa zezan saskia 
jarri zion sutondoan. Aita, bitar-
tean, arduratuta itzuli zen etxera, 
ahatea non sartu ote zen buruari 
galdezka, eta hara heltzean, lasai 
asko topatu zuen ahatea. Alabak 

hala eskatuta, ahatearen ordez, 
printzeari egunero esnatzen zuen 
oilarra jartzea bururatu zitzaien, 
eta ahatea oilarrez mozorrotu. 
Baina, printzea ohartu egin zen 
eta alaba giltzaperatzeko agindua 
eman zion Bartolomeri. Kandela 
beharrean, printzea giltzaperatu 
zuen. 

Egunak eman zituen han; Kan-
delak esnea eroaten zion egunero, 
eta baloiarekin jolastea eskaintzen 
bazion ere, berak uko egiten zion. 
Baina halako batean, erregina 
bazetorrela-eta alabaren ihesaldian 
pentsatzen hasi ziren. Gutxien 
uste zutenean, maitekor bihurtu 
zen Amadeo, eta ahateak kartze-
lako atea zabaldu ziola pentsatuz, 
haren laguna egin zen, baita Kan-
dela eta Bartolomerena ere. Eta 
haren bisita jaso zuten behin bai-
no gehiagotan.  Lagunak edukitzea 
baino gauza handiagorik ez dagoe-
la ikasi zuen orduan Amadeok.

Lagunak edukitzearen garrantzia
KroniKa

Margarita erregina Amadeo semeari esaten erresuma bateko gaztelu txikira joan behar zela; amaren erabakia ez zen printzearen gustukoa izan.  |   iManol soriano

antzerkia

printzea eta ahatea

taldea: Gorakada

Generoa: Haur antzerkia

non: arrasateko amaia Udal antzokian

eguna: zapatua, hilak 26

iraupena: 50 minutu

fitxA

iManol soriano

Herrixa Dantzan ekimenaren baitan, bariku arratsaldean, Garaian saio 
ederra egin zuten bertaratutakoek. Gorputza astinduz, arratsalde 
polita pasa zuten. Gogoratu, Arrasateko Garaia jatetxean, hileko 
azken egubakoitzetan egingo dela Herrixa Dantzan saioa, orain arte 
bezala eutsiz. Hala, hurrengoa otsailaren 22an egingo da. Informazio 
gehiago www.herrixadantzan.com webgunean.

askotariko erritmoak Garaian 

ANdEr MONEdErO  |  oñati

Nahiz eta bi taldeek musika esti-
lo ezberdinak jorratu, zapatu 
gauean Antixena gaztetxean bil-
du zen jendeak ondo baino hobe-
to pasatu zuten MCOnak eta Nekez 
taldeek eskainitako emanal-
dian. 

Oholtza gainera igotzen lehe-
nengoa Lekeitioko MCOnak 
taldea izan zen. Bizkaitarrek 
euren punk, rock eta folk ame-
rikarreko doinuen nahasketari 
esker, lehenengo doinuekin 
batera ikusleak kantuan eta 
dantzan jarri zituzten. Talde 
lekeitiarrak 2012ko uztailean 
kaleratutako Castletown dis-
koaren kantak aurkeztu zituen 
eta bere abestiak beste talde 
batzuen bertsioekin tartekatu 
zituen, esate baterako, Social 
Distortionen Prison Bound abes-
tia.

MCOnak-en ostean, Nekez 
taldearen txanda iritsi zen. Nafa-
rrek ahots melodia asko dituen 
rock eta metal estiloen arteko 
nahasketa egiten dute. Argiak 
Piztu! lanaren abestiak aurkeztu 
zituen, eta bertan, Deftones, Berri 
Txarrak edo Governorsen eragi-
na antzeman daiteke.

rock doinua MCOnak eta 
nekez taldeen eskutik
Bi taldeen rock doinuei esker, giro aparta izan zen 
zapatu gauean oñatiko antixena gaztetxean

MCOnak zapatuan eskainitako emanaldian.  |   iManol soriano
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Iturrieta
Arraga auzoa / ARAMAIO 

945 44 53 85 / 685 72 15 93
iturrietasagardotegia.blogspot.com

Eskaintza 
Egubakoitzetik domekara irekita. Erreserbatuz •	

gero beste egunetan ere bai.
90 lagunendako lekua, eserita edo zutik.•	
Bertako sagardoa ekologikoa Eusko Labelarekin.•	
Sagardotegiko menua (txuletoi edo saiheskiarekin)•	
Giro aparta zuzeneko musikarekin.•	

ERREZETA

Osagaiak:
Sagardo on bat (nahiz eta kupela ezberdi-•	
nak izan).
Lagun batzuk (ez gutxi, ez gehiegi) •	
Ondo pasatzeko gogoa.•	
Lotsatia ez izatea•	
Dantza egiteko eta abesteko prest egotea.•	
Euskaraz berba egitea (ikasten bazaude, •	
aukera ezin hobea).

Urratsak:
Ez daude! Berehala konturatuko zara •	
kupelen aurrean zaudela ezezagun 
batzuekin berba egiten eta... nork daki!
Ez egin nahasketarik, sagardoa bakarrik •	
edan. Sagardoak bakarrik ez du arriskurik.
Nahiz eta gaizki abestu edo dantza egin, •	
animatu eta gozatu, zure gorputzak esker-
tuko du eta.

Ondo ibili eta ondo etorri!

Iturrieta sagardotegia
Etxeko sagardo ekologikoa Eusko Labelarekin

Dragon Oriental
Fraiskozuri 7 / BERGARA

Tel.: 943 25 06 77

Eskaintza 
Jatetxe txinatarra•	
Wi-fi gunea•	
Etxera eramaten dugu  •	

  (Bergara + Antzuola + Soraluze)
Din sun, ekialdeko tapak•	
Eguneko menua, karta•	

Egunero zabalik.

Erreka jatetxea
Zerrajera 4, behea / ARRASATE

943 53 32 72
www.errekajatetxea.eu

Eskaintza 
Eguneko menua•	
Menu bereziak astebukaeretan•	
Ezkontzak•	
Jaunartzeak•	
Enpresa bazkariak•	

Igande gauean eta astelehenetan itxita

Lasa jatetxea
Ozaeta jauregia, Zubiaurre 35. / BERGARA

Tel.: 943 76 10 55 / www.restaurantelasa.es

Eskaintza 
Jangela: 250 lagunendako.•	
Karta.•	
Astearte, asteazken eta ostegun gauetan 16:00ak     •	

  baino lehen eskatuz gero zabalik (6 pertsona min).
Menu bereziak asteartetik ostiralera(eguardietan).•	
Kongresuetarako aretoa eta parking-a.•	

Gipuzkoako bankete-jatetxerik onenaren saria 
Mas Gastronomia 2009.

Uxarte
Udala auzoa 12 / ARRASATE
943 79 12 50 / 943 77 15 62

Eskaintza 
Eguneko menua•	
Ezkontzak•	
Bataio eta jaunartzeak•	
Logela guztiak bainugelarekin•	
Igerileku irekia•	

Eguazten arratsaldeetan itxita

Wok Sheng Xing Yuan
Mugarrieta industrialdea 10, C-B pab. San Andres auzoa 

ARRASATE
943 79 90 29 / 629 41 59 58  

Eskaintza 
Itsaski-janak•	
Frijituak•	
Plantxa•	
Sushia •	
Parrilladak•	
Menua, postrea barne. •	

10 menu hartuta, 1 DOAN.
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jAgObA dOmINgO  |  oñati

Talde berri bat heldu da Oñatira, 
motxila istorioz beteriko musi-
kari ezagunek bidaia bat hasi 
dute eta Papalagi deitu diote 
abentura horri. Zaila da proiek-
tu hau definitzea, ez dute musika 
estilo jakinik jorratzen, kantu 
bakoitzak bide ezberdinetik era-
man zaitzake. Dictators, Hertzai-
nak edota The Pogues taldeen 
oihartzuna antzeman daiteke 
haien kontzertuetan; ideiak orde-
natzeko Imanol, Txirli eta Lau-
renekin izan gara.
Noiz, nola eta zergatik?
Taldearen lehenengo egunetan, 
Unai, Jimi eta ni [Imanol] hasi 
ginen 2009. urte amaieran lokalean 
beste barik musika joaz. Pixka-
naka kantuak egiten hasi ginen, 
baina dena era naturalean izan 
zen. Ondoren, urtebete geroago, 
Unaik taldea utzi behar izan zuen 
eta orduan nire anaia [Lauren] 
eta Txirli animatu ziren taldean 
parte hartzera. Zergatiari dago-
kionez, ez zen aldez aurretik pen-
tsatutako ezer lortzera bideratu-
tako proiektua. Bide batez, zakuan 
genituen kantu batzuei bizitza 
emateko eta ondo pasatzeko aitza-
kia izan zen Papalagi.
Formazio berriak kantuei beste 
ikuspuntu bat eman zien?
Bai, ordurako 10 bat kantu propio 
genituen, eta Lauren eta Txirli 
taldean sartzerakoan, berriro ere 
heldu genien kantuei eta toke 
ezberdina lortu zuten. Azken 
finean, beste eskola batetik datoz, 
eta punk-rock zertzeladak eman 
zizkioten kantu askori. Gainera, 
hiru izatetik lau izatera pasatu 
ginen eta horrek potentzia han-
diagoa dakar, nahitaez. Beraz, 
beste etapa bat hasi genuela esan 
genezake.
N o n d i k  d a to r  Pa p a la g i  i ze n 
bitxia?
Jimi bateria-joleak gustuko duen 
liburu baten izenburua da. Gai-
nera, liburuak mendebaldeko 
gizartearen kritika zorrotza egi-
ten du, eta gu geu ere kritika 
horren puntu batzuekin ados 
gaude. Liburuan, Samoako tribu 

bateko buruak gizon zuria des-
kribatzen die bere tribu-kideei, 
eta gizarte honen hainbat detai-
leren zentzu falta ikusten da. 
Liburua eta honen esanahia gogo-
ko dugulako gara Papalagi.
Zelan definituko zenukete zuen 
musika?
Hori beste baten lana da. Taldea 
ezagutzen ez dutenentzat, lehe-
nengo entzunaldia nahiko arro-
tza izaten da. Abestien artean 
ezberdintasun handia dago; beraz, 
hasieran entzulea kokatu ezinik 
egoten da. Hala ere, taldea eza-
gutu ahala egoera aldatu egiten 
da. Abesti batzuek Social Dis-
tortion-en toke lasaia dute, bes-
te batzuk azkarragoak dira, 
beste batzuek folk ukitua dute... 
Gainera, euskaraz abesten dugu, 
eta horrek sonoritate ezberdina 
ematen dio.
Kantuak egiteko orduan zein influen-
tzia dituzue?
Influentzia larregi, ez dakigu gal-
dera horri erantzuna ematen. Bai-
na aurreko proiektuetan izan ditu-
gun filtro batzuk kendu ditugu. 
Adibidez, kantu batek pop puntu 
bat baldin badu, ez dugu alde bate-
ra uzten, kantuarekin jarraitzen 
dugu. Eta, egia esan, kantu batzuk 
punk-pop estilotik gertu daude, 
Shock Treatment edo Social Dis-
tortion-en kantu batzuen antzera. 
Hori entzuleak esan beharko du.
Eta hitzei buruz?
Orain arte kantuen letrak Ima-
nolek idatzi ditu eta horietako 
batzuen esanahia azaldu behar 
izan digu, baina pixkanaka denok 
parte hartzen dugun arloa da. 
Hitz batzuek fondo pertsonalagoa 
dute; beste batzuk, ordea, zirika-
tzeko eginda daude: Minbizia eta 
Bai, agur eta eskerrik asko, adi-
bidez.
diskoa noizko?
Talde gehienek esaten duten 
moduan, laster grabatzeko asmoa 
dugu. Momentuan, 13 kantu ditu-
gu, eta gure nahia beste hainbes-
te egitea da, eta gero, posible 
dugunean, estudiora joatea. Bai-
na adin batetik aurrera denok 
denbora tarte bat bilatzea zaila-
goa izaten da!
Epe motzeko helburua?
Taldea zuzenekoak joaz sendotzen 
joatea. Momentu honetan kantu 
asko ditugu buruan eta hauei 
zuzenekoetan egingo diegu erro-
dajea. Instrumentuekin urte asko 
jo izan arren, oraindik taldea 
indartu behar dugu entsegu loka-
lean eta oholtzan gainean.

Kantuen arteko ezberdintasuna oso nabarmena 
da punk, pop, folk edo rock-and-roll momentuekin

Gure helburua zuzenekoetan taldea sendotzea 
da, eta gero, diskoa grabatuko dugu

"aurreko proiektuetan izan 
ditugun filtro batzuk kendu ditugu"

Papalagiko kideak, zapatuan, kontzertua jo aurretik.  |   imanol soriano

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

papalagi

"Hasieran, 
entzulea kokatu 
ezinik egoten da 
kontzertuan"
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1. etxebizitzak

103. errentan eman
abadiño. Matienan pisua sal-
gai. Gela bi, egongela, bainu-ge-
la eta sukaldea. Altzariz hornitua. 
Berogailua gas naturalarekin. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 682-43 93 23 (9:30
-13:00 /15:30-20:00).

abadiño. Pisua salgai/ alokai-
ruan Abadiñoko Muntsaratz 
auzoan. Sukalde-egongela, 3 
logela, bainugela eta komuna, 
balkoi handia, igogailua eta 
berogailua, garajea. Interesatuok 
d e i t u  t e l e f o n o  z e n b a k i r a : 
94-681 68 91.

almeria. 80m2ko etxebizitza 
salgai. 2 logela handi, komun 
bat, balkoi bat, sukaldea eskegi-
tokiarekin. Igerilekua eta hon-
dartzatik 50 metrotara. Guztiz 
jantzi barik eta estreinatu barik. 
Oso argitsua. Prezioa 110.000 
euro. Interesatuok deitu telefo-
no zenbakira: 608-19 73 17.

altsasu. 2. eskukoa eta ia-ia 
erabili gabe. Altzariak jarrita. 
Prezio ona. 618- 19 07 24.

Durango. Durangon San Igna-
zio auzunean pisua salgai. Gela 
bikoa, argitsua eta lasaia. Pre-
zioa: 155.000 euro. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
686-21 77 01.

elorrio. Elorrion estreinatu 
gabeko etxe berria salgai. 2 
bainugela, 3 logela, sukalde 
ekipatua eta 8 m2-ko trastele-
kua. Prezioa: 210.000 euro. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 634-45 72 01.

Garai. Oarbeaskoa baserria 
salgai.10.000 m2-ko lursaila. 
Garaiko San Migel auzoa, 6. 
8.500 m2-ko belardi soroa, 
nahiko laua. 200m2ko baratza, 
frutalak. Nekazal turismoa edo 
nekazaritza ekologikorako apro-
posa. Toki lasaia, hegoaldera 
begira. Erreabilitazioa behar du. 
Bifamiliarra egiteko baimena. 
Udaletxea, frontoia, kultur etxea, 
osakidetza kontsulta,  jate-
txeak(2) eta bus geltokitik 150 
metrotara. Durangotik 10 minu-
tura. Ap-8 autopistatik 5 minu-
tara. Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 639-83 34 
89 jo.amantegi@gmail.com.

iurreta. Pisua salgai Iurretan, 
Maspe kalean. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 633
-23 38 48 (Jon).

zaldibar. Zaldibarren pisua 
salgai. 3 logela, komuna, egon-
gela, sukaldea biltegiarekin eta 
balkoia. Altzariz hornitua. Inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 697-28 59 48.

zigoitia. Etxeak 12 urte ditu eta 
oso egoera onean dago. Sukal-
dea ( 13m2) eta bi komunak 
guztiz ekipatuta, hiru logela, 
tximiniadun txokoa, beiratedun 
terraza(28m2) eta egonge-
la(30m2) ditu. Hegoalderantz 
orientatuta dagoenez, oso eguz-
kitsua da. Partzelak 850m2 ditu. 
Garajean bi kotxe sartzen dira. 
Interesatuek 693-24 37 12 
telefono zenbakira deitu deza-
kete edota maricarmen.vitoria-
gasteiz@gmail.com helbidera 
idatzi dezatela. 

103. errentan eman
atxondo. Apatan, lau logela, 
komun bi, egongela eta sukaldea 
duen pisu berria salgai edo alo-
kairuan. Garajea aukeran. Inte-
resatuok deitu telefono zenba-
kira: 679-29 08 96.

bastida. Bastidan oporretako 
pisua alokatzen dut igerilekua-
rekin. Torre - Otxandi urbanizazio 
pribatuan. Urbanizazioak igeri-
lekua eta saskibaloi pista ditu. 
2 logela, bainugela, sukaldea eta 
egongela, guztiz apainduta. 

Paisaia eta bista ikusgarriak. 
Ezkaraitik hurbil. Urte osoan 
eskuragarri. Hamabostaldika eta 
hilabeteka alokatzen da. Intere-
satuak deitu hona: 620-62 92 
45. iarteaga_@hotmail.com.

Durango. Durangon logela bat 
alokatzen dut. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 630
-76 18 28 (deitu arratsaldez).

Durango. Durangoko erdigu-
nean logela biko etxea alokagai. 
Guztiz berritua. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 695
-78 75 35.

elorrio. Elorrion pisu bat aloka-
gai. 3 logela, altzariz jantzia. 
Bizitzeko prest. Prezioa 500 
euro. Interesatuok deitu telefo-
no zenbakira: 94-658 20 18. 

elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai Elorrion. Logela, komu-
na eta sukalde-egongela. Igo-
gailua ere badu eta prest dago 
bizitzera sartzeko... Oso polita. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 606-04 38 35 Pos-
ta: loitzate@hotmail.com.

elorrio. Apartamentua alokagai 
herrigunean: logela bat, sukal-
dea-egongela eta bainugela ditu. 
Altzariekin, berogailua-gasa. 
Interesatuok deitu telefono 
ze n ba k i ra :  9 4 - 6 8 2  0 4  3 8 
(gauez).

elorrio. Elorrion estreinatu 
gabeko etxe berria alokagai. Bi 
bainugela, hiru logela, sukalde 
ekipatua eta 8 m2-ko trastele-
kua. Prezioa 650 euro. 634-45 
72 01.

Oñati. Errekalde auzoan, 90 
metro koadroko etxebizitza 
errentan ematen da. Igogailua, 
hiru logela, bi bainugela, sukal-
dea eta egongela. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 634 
42 14 82

Oñati. Etxebizitza errentan 
ematen da Onatiko erdigunean. 
Hiru logela, egongela, sukaldea 
eta igogailua ditu. Interesatuak 
arratsaldez deitu telefono zen-
baki honetara: 652 77 87 15

Puerto rico (kanariar irlak). 
Neguan kanariar irletan aparta-
mentu bat alokagai, Puerto Rico 
herrian. Bista onak. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 600
-46 44 11.

S a n t o  D o m i n g o  d e  l a 
Ca l z a d a  ( e r r i oxa ) .  P i s u 
b e r r i a  a l o k a t ze n  d a  S a n to 
Domingo herri erdian. Ezka-
raitik hurbil. Denboraldieta-
ra ko .  2- 4  p e r tso n e n t z a ko . 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 657-77 26 13.

zumaia. Zumaian piso bat 
eman nahi det errentan. Larretxo 
auzoan dago, Itzurungo hondar-
tzatik gertu. 90 m2 ditu: hiru 
logela, bi komuna , sukaldea eta 
egon gela ederra ditu. Harrema-
netan jartzeko deitu: 637-15 09 
54. Interesatuok deitu telefono 
zenbakira:  628-20 30 37. 
Posta: marilueo@gmail.com.

104. errentan hartu
arrasate. Arrasatear ardura-
tsua alokairuko etxe bila Arrasa-
ten. 677-48 39 17.

arrasate. Bikote euskaldun eta 
arduratsua etxebizitza ekono-
miko baten bila Arrasate erdigu-
nean. 615-73 89 13.

iurreta. Baserria alokatu edo 
erosiko genuke, lur sailekin. 
Iurretan. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 647
-44 40 57.

 
105. etxeak OSatu

abadiño. Logela bat aloka-
tzen dut Muntsaratz auzoan. 
Pisu berria,  eguzkitsua eta 
m e r ke .  I n te re s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki honetara: 
679-61 71 54.

arrasate. Etxebizitza osatzeko 
logela ematen da errentan. 185 euro 
gehi gastuak. 699-11 45 14.

arrasate. Logela ematen da 
errentan Juan Carlos Guerran. 
610-82 02 17.

arrasate. Bi pertsona behar 
dira etxebizitza osatzeko Uribe 
auzoan. 610-78 46 50.

arrasate. Logela ematen da 
errentan erdialdean. 120 euro 
gastuak barne. 943-77 13 02.

arrasate. Bi logelako etxebizi-
tza bat osatzeko lagun bat behar 
da, Nafarroa etorbidean. Intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 635-70 79 69.

berriz. Berrizen logela bat 
alokagai. Erdi-erdian, tren gelto-
kitik eta autobus paradatik 
minutu batera. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra:615- 75 21 36.

Durango. Durangon, Landako 
etorbidean, logelak alokagai. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 607-68 64 02.

Durango. Logelak alokagai 3 
logelako etxe batean. Landako-
gune alboan. Logela handi eta 
erosoak. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 652
-86 57 80.

Durangaldea. Durangon, 
Alluitz kalean, pisua partekatze-
ko lagun baten bila nabil. Prezio 
onean. Neska gurago, mutila 
baino. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 688-67 
86 90.

2. Garajeak

 201. SalDu
Durango. Durangon partzela 
bat salgai, Antso Estegiz kalean. 
Motorretarako eta atoietarako. 
666-33 35 72.

elorrio. Elorrioko Berrio-Otxoa 
kalean garaje itxia saltzen da. 
Interesa baduzu eta informazio 
gehiago nahi baduzu, deitu! 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 658-75 92 64.

elorrio. Elorrion, Berrio-Otxoa 
ka l ea n ,  g a ra j e  i t x i a  sa l g a i . 
17.000 euro. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 634
-45 72 01.

203. errentan eman
Durango. Muruetatorre auzoan 
(Durango) garajea alokatzen 
dugu 60 euroan. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 679-31 
00 83.

elorrio. Garajea alokatzen dugu 
Elorrion. Kiroldegiko lehen solai-
ruan. 40 euro hilean. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
94-623 14 02.

elorrio. Aparkaleku plaza alo-
katzen dut Elorrioko polikirolde-
gi inguruan. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
94-658 20 18.

3. lOkalak

 301. SalDu
Gasteiz. Gasteizen  lokala 
salgai. Azken erabilera ailer 
mekanikoa. Garbitzeko, engra-
satzeko eta ibi lizentzia ditu. 
Bulegoko altzariak eta garajeko 
atea. Portero automatikoa eta 
alarma ditu. Bi komun ditu, 
horietako bat mugikortasun 
urriko pertsonei moldatua dago. 
Hiri erdigunekiko komunikazio 
onak ditu. Autobus geltokiak 
hurbil  daude. Alokatzea ere 
posible da: 800euro hilean. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 665-75 78 
07 (Ana) edo idatzi mezu bat 
ana.vitoria.gasteiz@ gmail.com 
helbidera.

303. errentan eman
elorrio. 170metroko lokal zora-
garria Elorrio erdian alokatzeko 
prest, 4 eskaparate haundiak, 
autobus geltokiaren ondoan 
edozein negozio ipintzeko prest 
primerako baldintzekin. Intere-
satuok deitu 606-39 00 09 
telefono zenbakira.

4. lana

402. eSkaerak
a r r a s a t e .  N e s k a ,  k l i n i k a 
laguntzaile tituluduna, lane-
rako prest. Nagusiak zaindu 
zein ospitalean gauak egite-
ko. Interesatuok deitu telefo-
no zenbaki hauetara: 943-25 
02 96 / 688-80 27 01.

arrasate. Neska arduratsua, 
esperientziaduna eta erreferen-
tzia onak dituena, lanerako 
gertu. Nagusiak zainduko nituz-
ke etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki hauetara: 633
-34 76 22.

arrasate. Neska gertu super-
merkatuetan lan egiteko edo 
etxean laguntzeko debabagoie-
nan. Jatetxeetan ere bai, lagun-
tzaile gisa. 630-20 12 03.

arrasate. Mutila gertu edozein 
lan egiteko: peoi lanak eta abar. 
651-55 36 29.

arrasate. Sukaldaria, esperien-
tziaduna, lan egiteko prest. 
Lorea. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki hauetara: 677-64 
84 82 / 943-53 34 24.

arrasate. Neska gertu lanera-
ko. Zortzi urteko esperientzia-
d u n a .  O r d u k a  e d o  e g u n e z 
nagusiak zainduko nituzke. 
Garbiketak ere bai. Autoa daukat. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 688-29 99 
85, 634-40 64 65.

arrasate. Goizez haurrak zain-
du edo etxeko lanak egiteko 
emakumea prest. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
649-52 86 54.

arrasate. Pertsona nagusiak 
edo umeak zaintzen lan egingo 
nuke, baita garbiketa lanetan ere 
debagoienan. Geriatriako titulua 
daukat. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki hauetara: 691-03 
25 02, 943-54 09 41.

arrasate. Eta inguruetan. 
Emakumea gertu umea edo 
nagusiak zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. Geriatria laguntzaile 
titulua daukat eta esperientzia 
ere bai. Mariaje. 943-25 05 72, 
658-70 56 94.

arrasate. Bertako emakumea, 
54 urtekoa, nagusiak zaindu zein 
etxeko lanak egiteko gertu. 
Esperientziaduna. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hauetara: 
943-79 60 89.

bergara. Antzuola edo Zuma-
rraga. Bikotea, esperientziaduna 
eta erreferentziaduna, garbike-
tak eiteko gertu: atari, bulego, 
taberna, elkarte eta abarrak. 
Merke. Ordutegi arazo barik. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 634-91 81 
73, 943-76 66 24.

b e rg a ra .  I ka s l ea  n a i z  e ta 
15:30etik aurrera umeak zain-
duko nituzke. 669-17 22 56.

bergara. 19 urteko mutil eus-
ka l d u n a  os t i ra l  a r ra tsa l d e , 
astebukaera eta jaiegunetan 
zerbitzari lanetan aritzeko prest. 
Esperientzaduna. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
627-36 83 70.

bergara edo Arrasate. Neska 
g e r t u  n a g u s i a k  z a i n t ze ko . 
Esperientzia handia. Gauak 
egiteko gertu nengoke. Baita 
etxean bizi izaten, egunez zein 
orduka lan egiteko ere. Legezko 
paperekin. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
674-93 20 47.

bergara. Arrasate edo Aretxa-
baleta. Haur hezkuntza ikasten 
dabilen 22 urteko neska euskal-
duna umeak zaintzeko gertu. 
Umeekin esperientzia handia 
daukat. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 680-17 
33 61.

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi eta gaixoak zaintzeko. 
Klinika laguntzaile tituluarekin, 
egoitza eta abarretan esperien-
tziaduna. Ospitale zein etxean 
gauak egiteko ere gertu. 943-25 
02 96, 688-80 27 01.

Debagoiena. Neska gertu 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko. Espe-
rientziaduna. 943-25 05 72 / 
658-70 56 94.

Debagoiena. Mutil euskaldu-
na, erizaintza tekniko osagarrie-
tako tituluduna eta esperientzia-
duna, etxetan nahiz baserrietan 
dauden nagusiak zaintzeko edo 
paseoan ateratzeko gertu. Ger-
man. 619-08 40 08.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu garbiketak egin edo nagu-
siak zaintzeko. Legezko paperak 
ditut. 672-96 08 22. 

Debagoiena. Neska gertu 
ume edo nagusiak zaintzeko 
eta baita garbiketak egiten 
zein dendari jarduteko. Ordu-
k a ,  e t xe a n  b i z i  i z a t e n  e d o 
bestela. Erreferentziak ditut. 
636- 41 98 14.

Debagoiena. Umeak zaintze-
ko prest nago, euskalduna eta 
esperientzia handia. 651-90 
40 10.

Debagoiena. Neska gertu 
supermerkatuetan lan egiteko 
edo etxean laguntzeko. Jate-
txeetan ere bai, laguntzaile gisa. 
630-20 12 03.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e 
arduratsua, euskalduna, haur 
heziketa tituluduna eta eskar-
m e n t u  h a n d i k o a ,  u m e a k 
z a i n t z e k o  g e r t u .  A r a n t z a . 
688-65 30 62.

Debagoiena. Mutila gertu 
asteburuetan lan egiteko. 636
-60 48 51.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusiak zaintzeko. Ospi-
talean gauak egiteko gertu nago. 
Baita asteburu edo egunez ere. 
Atariak garbitzen ere lan egingo 
nuke. 699-60 91 90.

Debagoiena. Neska ardura-
ts u a  e ta  es p e r i e n t z i a d u n a 
umeak zaintzeko gertu, gar-
biketak orduka egiteko edo 
nagusiekin egon eta pasioan 
laguntzeko. 695-73 87 95 / 
943-71 53 74.

Debagoiena. Zumarraga edo 
Legazpi. 6 urteko eskarmentua 
duen mutil arduratsua nagusiak 
zaintzeko gertu: garbitu, ohera-
tu,  pasiatu, sukaldatu zein 
ospitalean egon. Egun osoz, 
erdiz edo orduka. Asteburuetan 
ere bai. Ordutegi arazo barik eta 
berehala hasteko gertu. 685-42 
72 80 / 943-76 66 24.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
lanerako gertu: nagusi zein 
umeak zaintzen eta garbiketa 
lanetan. 679-30 65 28.

Debagoiena. Esperientzia eta 
erreferentziak dituen neska 
lanerako gertu: nagusiak zaindu 
edo atari, etxebizitza, taberna 
eta abarrak garbitzen. Egun osoz, 
erdiz, orduka edo egun solteak 
ere bai. Ordutegi arazo batik eta 
berehala hasteko moduan. 634
-91 81 73, 943-76 66 24.

Debagoiena. Esperientziadun 
e m a k u m ea  g e r t u  n a g u s i a k 
zaindu edo etxeko garbitasunak 
egiteko, orduka. Maite. 650-17 
74 87, 943-76 48 26.

Debagoiena. Mutil gaztea lan 
bila dabil. Garbiketa lanak edo 
pertsona nagusiak zainduko 
nituzke. Egunez edo gauez. Eli-
kagaiak manipulatzeko karneta 
daukat. Berehala lanean haste-
ko moduan. 622-77 60 65.

Debagoiena.  Mutila gertu 
lanerako: nagusiak zaindu, 
banaketak, mekanikari... 603
-06 66 71.

Debagoiena. Neska arduratsua 
lanerako gertu: nagusiak zaindu, 
etxeko lanak egin, sukaldea eta 
garbitasuna. Deitu telefono 
honetara: 610-99 70 46.

Debagoiena.  Neska gertu 
orduka lan egiteko, nagusiak 
zaintzen. Arratsaldez edo gauez. 
Legezko paperekin. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
630-99 11 85.

Debagoiena. Mutil gaztea lan 
egiteko gertu: tabernak eta 
elkarteak garbitzen edo pertso-
na nagusiak zaintzen. Etxeko 
lanetan aritzeko eta elikagaiak 
maneiatzeko ziurtagiria. Intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 622-77 60 75.

Debagoiena. Neska nagusiak 
edo umeak zaintzeko gertu, 
baita garbiketa lanak egin edo 
dendan baten lan egiteko ere. 
Orduka edo etxean bertan bizi 
izateko gertu. Astean zehar edo 
asteburutan. Erreferentziak 
ditut. 636-41 98 14.

Debagoiena. Neska gertu 
lanerako nagusiak edo umeak 
zaintzen. Etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. Esperientzia-
duna. 722-14 42 86.

Debagoiena. Neska lan egite-
ko gertu, arratsaldez, gauez edo 
astebukaeretan. Pertsona nagu-
siak zaindu edo garbiketa lanak 
egiteko. 630-99 11 85.

Debagoiena. Emakumea lan 
egiteko gertu, garbiketa lanak, 
etxean bertan nagusiak zain-
tzen... Fatna. 638-26 98 40.

D e ba g o i e n a .  E r i t z a i n t z a 
laguntzaile tituludun neska 
etxean laguntzen jarduteko 
gertu. 686-40 42 03.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua lan bila. 24 orduz, 
egunez zein orduka aritzeko 
prest. Nagusiak edo umeak 
zaintzen edo etxeko lanetan. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 631-24 26 07.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua etxeko lanak egiteko 
zein zaintzan aritzeko lan bila 
dabil. 24 orduz, egunez zein 
orduka aritzeko prest. Deitu 
zenbakira: 628-17 55 31.

Durangaldea. Pertsona nagu-
sien zein umeen zaintzan edo 
garbiketan lan bila. 24 orduz edo 
egunez. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 648
-20 03 70.

Durangaldea. Neska gaztea 
Durangaldeko denda eta taber-
natan lan egiteko prest. Intere-
satuok deitu telefono zenbakira: 
600-66 64 17.

Durangaldea. Ume zein nagu-
siak zaintzeko, garbiketan edo 
sukaldari laguntzaile lez aritzeko 
lan bila Durangaldean. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
631-03 48 12.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua eta errefentziaduna 
lan bila. Pertsona nagusiak 
zaintzeko, garbiketan edo sukal-
deko laguntzaile lanetan aritze-
ko. 24 orduz, egunez edo orduka. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 608-65 90 
55 / 602-80 83 85.

Durangaldea. 24 orduz edo 
egunez, orduka zein gauez, 
portaleak garbitzeko lan bila. 
Esperientziaduna. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 626
-69 77 23.

Durangaldea. 24 orduz edo 
egunez, orduka zein gauez, 
portaleak garbitzeko lan bila. 
Esperientziaduna. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 602
-35 01 10.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua pertsona nagusiak 
zein etxeko lanak egiteko lan 
prest. Lansaio osoan edo erdian, 
baita asteburu edo gauetan ere. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 644-20 03 70.

Durangaldea. Ileapaintzai-
le laguntzailea Durangaldeko 
ileapaindegietan lan egiteko 
p res t Du ran g a l d ean . Es p e-
r i e n t z i a d u n a .  I n te resa t u o k 
deitu telefono zenbakira: 672
-69 91 52.

Durangaldea. Pertsona nagu-
sien zaintzan, garbiketan edo 
baserrien mantentzean lan bila 
nabil Durangaldean. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
638-37 36 79.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak zaintzeko edo garbiketa 
l a n a k  ( t a b e r n a ,  p o r t a l a k , 
etxeak...) egiteko prest. 24 orduz 
edo egunez. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 648
-20 03 70.

Durangaldea. Biltegietan 
ganadua zaintzen, igeltsero, 
lorezain zein mendian lan egite-
ko prest. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: : 
638-32 03 45.

Durangaldea. Neska ardura-
t s u a  u m e a k  ze i n  n a g u s i a k 
zaintzeko edo garbiketan aritze-
ko lan bila. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  632
-40 16 40.

Durango. Garbiketan, ume zein 
pertsona nagusien zaintzan edo 
ostalaritzan zerbitzari lanetan 
aritzeko prest. Egunez. 600
-055 117

Durango. Durangon, nagusiak 
zein umeak zaintzeko edo gar-
biketan aritzeko lan bila. Gauez 
zein egunez aritzeko prest. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 678-23 02 66.

Durangaldea. Neska ardura-
t s u a  n a g u s i a k  ze i n  u m e a k 
zaintzeko edo garbiketan aritze-
ko lan bila. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  682
-40 57 91.

Durangaldea. Neska ardura-
tsua,  nagusiak zein um eak 
zaintzeko lan bila. 24 orduz edo 
egunez. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  602
-07 29 28.

Durangaldea. 29 urteko nes-
ka edozein lan egiteko prest. 
G o i ze ko  e d oze i n  o rd u ta t i k 
12:00ak arte, eta 15:30etik 
edozein ordura arte, gauak barne. 
Umeekin, ezindu psikiko eta 
fisikoekin, eta nagusiekin espe-
rientzia handikoa. Kotxe propioa. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 690-99 66 18.

Durangaldea. Esperientziadun 
emakumea pertsonak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko lan bila. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 686-19 00 24.

Durangaldea. Emakumea 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. 24 orduz, egunez edo 
orduka. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara:  632-05 
16 65.

Durangaldea. Esperientziadun 
emakumea asteburuetan eta 
jaiegunetan lan egiteko prest. 
Pertsona nagusiak zaintzen zein 
garbiketan. Erreferentziaduna. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 666-75 21 47.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua arratsaldetan zein 
gauetan pertsona nagusiak 
zaintzeko prest. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 696
-75 35 30.

Durangaldea. 24 orduz per-
tsona nagusiak zein umeak 
zaintzeko lan bila. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
602-12 22 45.

Durangaldea. Durangaldean 
pertsona nagusiak zein umeak 
zaintzeko lan bila. 24 orduz 
Durangaldean. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 603
-43 63 23.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua nagusiak edo umeak 
zaintzeko zein etxeko lanak 
egiteko lan bila, 24 orduz, egu-
nez edo orduka aritzeko prest 
Durangaldean. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
631-13 22 91.

Durangaldea. Neska euskal-
duna, esperientzia eta titulazioa-
rekin, umeak zaintzeko prest. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 662-36 41 67.

Durangaldea. Esperientziadun 
neska pertsona nagusiak zain-
tzeko edo garbiketan aritzeko 
lan bila dabil. Erreferentziekin.  
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 697-12 64 38.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak edo umeak zaintzeko lan bila 
nabil. 24 orduz, egunez edo 
orduka. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 602-14 
79 35.

Durangaldea. Pertsona nagu-
sien zaintzan lan bila nabil. 
Arratsaldetan, gauetan eta 
asteburuetan. Erreferentziadu-
na. Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 618-46 00 07.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
hezkuntza berezia eginak dituen 
eta udalekutan lanean esperien-
tzia duen neska gazte euskaldu-
na, arratsaldez haurrak zaindu 
eta eskolako lanekin laguntzeko 
prest. Urteak daramatzat hone-
tan eta haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! interesa baduzu, 
deitu: 688-64 06 04.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
hezkuntza berezia eginak dituen 
eta udalekutan lanean esperien-
tzia duen neska gazte euskaldu-
na, arratsaldez haurrak zaindu 
eta eskolako lanekin laguntzeko 
prest. Urteak daramatzat hone-
tan eta haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! interesa baduzu, 
deitu: 688-64 06 04.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
hezkuntza berezia eginak dituen 
eta udalekutan lanean esperien-
tzia duen neska gazte euskaldu-
na, arratsaldez haurrak zaindu 
eta eskolako lanekin laguntzeko 
prest. Urteak daramatzat hone-
tan eta haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! interesa baduzu, 
deitu: 688-64 06 04.

lemoa. Pertsona bereziak, 
gaixoak, pertsona helduak etab, 
ospitaleetan zaintzeko prest. 
Sociosanitaria titulua, experien-
tzia, euskaraz , deitu konpromi-
su gabe. 656-71 92 81 (Pili).

 

5. irakaSkuntza

501. jaSO

arrasate. Frantseseko eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut Arrasaten. Hastapen maila-
koa. Interesatuok deitu telefono 
honetara: 669 87 24 54 

 
502. eman

bergara. Bergaran ingeleseko 
eskolak ematen ditut. Gazte eta 
helduei. Interesatuz gero ahoz-
kotasuna bakarrik ere landu 
daiteke. Goizetan eta eguerditan. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 637-52 89 
83 / 943-76 51 96.

D e ba g o i e n a .  H i z k u n t ze n 
psikopedagogian lizentziatua 
eta haur hezkuntzan diplomatua. 
Hainbat urtetako esperientzia. 
Eskola partikularrak ematen ditut 
lehen hezkuntzan eta dbhn. 
Honez gain, euskara errefortzuak 
ematen ditut haur zein helduei, 
eta ikasketa plan pertsonaliza-
tuak diseinatzen ditut pertsona 
bakoitzaren beharren arabera. 
646-62 05 15.

Durangaldea. Gazte euskal-
d u n a  D u ra n g a l d ea n  es ko l a 
partikularrak emateko prest. 
Lehen Hezkuntza, DBH zein 
batxilergoko ikasgaiak. Intere-
satuok deitu telefono zenbakira: 
650-90 06 53 (Jon).

Durangaldea. Haur eta Lehen 
Hezkuntzako magisteritzan 
diplomatua eskola partikularrak 
emateko prest. Durangaldean. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 679-73 97 85.

D u ra n g a l d ea .  S e i  u r te ko 
esperientziadun neska euskal-
duna naiz eta eskola partikularrak 
emateko prest nago. Hezkuntza 
berezian eta hizkuntza arazoetan 
espezialista naiz. Zure seme
-alabek laguntza behar badute 
edo eskolako lanak egiteko 
norbaiten bila bazabiltza, deitu 
inolako konpromisoik gabe 615
-73 53 85 telefono zenbakira.

Durangaldea. Neska euskal-
duna batxilergoduna eta admi-
nistrazioan titulatua eskola 
partikularrak emateko prest. 
Lehen Hezkuntza, DBH eta 
batxilergoan. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 662
-36 41 67.

Durangaldea. Psikologo eus-
kaldunak eskaintzen du: ikaske-
ta teknikoak, idazketa-irakurke-
ta- ulermen arazoak. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
679-38 23 69.

Durangaldea. Esperientziadun 
irakaslea eskola partikularrak 
emateko eskaintzen da, bakarka 
edo taldeka. Informazio gehiago 
nahi izanez gero deitu 615-73 
53 85 telefono zenbakira edota 
idatzi mezua biritxi@gmail.com 
helbidera. 

Durango. Irakaskuntzan espe-
rientzia duen gazte euskaldun 
diplomatua, lehenengo eta 
bigarren hezkuntzan partikula-
rrak emateko prest. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara 
675-00 79 19 edo idatzi mezua 
egorrono@gmail.com helbide 
elektronikora

Durango. Neska euskalduna 
klase partikularrak emateko 
prest. Astean zehar eta baita 
asteburuetan ere. Esperientzia 
handikoa.  Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 653
-71 24 60.

eskola partikularrak Duran-
gon. Neska euskalduna eskola 
partikularrak emateko prest dago 
Durangon. Astean zehar, bai eta 
asteburuetan ere. Esperientzia 
handikoa. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 653
-71 24 60.

Durango. Klase partikularrak , 
ikas teknikak: erdi mailako eta 
goi mailako prestakuntza zikloak 
; lh, dbh eta batxilergoa. 656-79 
15 99.

Durango. Irakaskuntzan espe-
rientzia duen gazte euskaldun 
diplomatua, lehenengo eta 
bigarren hezkuntzan partikula-
rrak emateko prest. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara  
675-00 79 19 edo idatzi mezu 
bat. egorrono@gmail.com

Durango. Klase partikularrak , 
ikas teknikak: erdi mailako eta 
goi mailako prestakuntza zikloak 
; lh, dbh eta batxilergoa. Intere-
satuok deitu telefono zenbakira: 
656-79 15 99.

eskola partikularrak Duran-
gon. Esperientziadun eta hiz-
k u n t z a  e s ko l a ko  t i t u l u d u n 
ingeles irakaslea naiz. Eskola 
partikularrak ematen ditut, 
bakarka edo taldeka (talde txi-
kiak). Maila guztiak. Informazio 
gehiago behar izanez gero, 637
-29 24 65 telefonora deitu.

kimikari euskalduna esko-
la partikularrak emateko 
prest. Kimikan lizentziatutako 
neska gazte arduratsuak eta 
ikasle bikaina izandakoak Lehen 
Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza,-
batxilergoa nahiz unibertsitate 
mailako eskola partikularrak eta 
osagarriak ematen ditu. Arreta 
pertsonalizatua eta ordutegi 
zabala. Informazio gehiagorako 
jarri harremanetan edutxo@
hotmail.com helbide elektroni-
koan edo 635-20 85 33 tele-
fonoan.

6. mOtOrra

601. SalDu
audi a4 2.5 familiarra. 1998 
urtekoa. IAT pasa berria eta 
gurpil aldatu berriak. Prezioa: 
2.200 euro. Kontakturako Inte-
resatuok deitu telefono zenba-
kira: 620-98 00 27.

Daf 55.250 kamioia salgai. 
Daf 55.250 garabi kamioia 
salgai. 2002. urtekoa. 600.000 
km eta egoera onean. Oraindik 
erabilgarri. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 699-99 85 
10. 659-42 58 90. aotxotore-
na@yahoo.es.

Furgoneta salgai. VW Cali-
fornia furgoneta salgai. 2500 
cc. Tdi 102 zaldi. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 656
-76 46 73.

karabana salgai. 4-5 plaza-
dun Roller karabana salgai. 
Egoera eta prezio onean. Intere-
satuok deitu telefono zenbakira: 
679-31 00 83.

P e u g e o t  8 07  p re m i u m 
kotxea saltzen da. Ia berria, 
7 eserleku, 2011ko azarokoa, 
17.000 km. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 649- 83 22 
36 Jose Ignacio Flores.

Seat Panda marbella. Egoe-
ra oso onean. 65.000 inguru 
kilometro. Beti garajean gorde-
takoa. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki hauetara: 943-79 
91 64 / 656-78 50 75. 

7. animaliak

701. SalDu
ahuntzak salgai. 3 ahuntz, 
urtebeteko auma eta 4 urteko 
akerra salgai. Ahuntzak ernaldu-
ta daude.  Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:629
-45 27 54.

armotxenako doberman-
n a k .  A r  b i  b e l t z a k  e ta  b a t 
marroia. Aita eslobeniar txapel-
duna, eta ama hd-a, ipo ii. Biak 
erakusketetako lehen postuetan 
eta “rci” lanetan. Kirolarientza-
ko edo zeozer egin nahi dutenen-
tzako baldintza bereziak. 2012
-10-15 jaiotakoak. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 656
-79 10 27.

untxi erraldoia salgai. Untxi 
erraldoia salgai. Hamar hileko 
arra, 8 kilo ingurukoa. Gris iluna. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 94-621 82 57.

703. eman
mastin eme bat jabe bila. 
Jabe berri bila dabil 10 hilabete-
ko mastin eme eder eta polit bat, 
merezi duen moduan ezin zain-
tzeagatik. Txipa eta bakunak 
egunean ditu. Interesatuta 
bazaude, iluntzi partean deitu. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 665-71 47 83.

Setter txakurkumeak. Set-
ter ingeles eta Setter Gordons 
arteko nahasketa duten txakur-
kume bi ematen dira opari. Bi 
hilabetekoak.  Interesatuok 
deitu telefono zenbaki haueta-
ra 605 73 75 30 edo 607 65 
53 51 

txakurrak ematen dira. 
Txakurtegia itxi behar dutelako 
han dauden 33 txakur hil behar 
dituzte. Hori dela eta, pertsona 
arduratsuei txakurrak emateko 
gertu daude. Interesatuek deitu  
telefono zenbaki honetara eta 
Monikarengatik galdetu: 629 
27 82 38 

 
704. beStelakOak

txakur bat galdu egin da 
Goiuria inguruan. Golden eta 
artzain-txakur nahasteko txaku-
rra galdu egin zen urtarrilaren 

5ean, Goiuria inguruan (Iurreta). 
Bost hilabete ditu, eta urre-ko-
loreko ile luzea. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 659-17 
45 82 edo 94-620 38 04.

8. Denetarik

801. SalDu

aulkiak eta mahaiak salgai. 
Tabernetako terrazetako mahaiak 
eta aulkiak saltzen ditut. Prezio 
ekonomikoa. 691-78 86 31.

bernedo. Lursail eraikigarria 
Urturin salgai dago, Bernedon. 
Gasteizetik 40km-tara dago, eta 
izkiko golfetik 3minututara 
baino ez. 308m2 eraikitzea 
posible da, 7ml-ko eta bi solai-
ruko altuera maximoarekin. 
Inguruan beste lursail eta etxe-
bizitza batzuk ditu; baita golfeko 
hotela ere. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 665-75 78 
07 (Ana) emaila: ana.vitoria. 
gasteiz@gmail.com

bikientzako aulkia salgai. 
Bikientzako aulkia salgai, Jane 
markakoa, ume bat bestearen 
atzean jartzekoa. Ondo dago, 
k a k i  k o l o r e k o a ,  e u r i t a r a k o 
p l a s t i k o a  d a u k a .  5 0  e u r o . 
Otxandio. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 695-72 
52 74. Cristina.

bolibar . 4000m2-ko lur sail 
bat salgai Bolibarren . Herri 
ondoan. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 660-35 
80 67.

Furgonetarako altzariak 
salgai. Furgonetarako altzariak 
salgai, Opel Vivaro, Renault 
Traffic edo Nissan Primastarre-
tarako. Altzaria eta koltxonetak 
ere barne. Bi bider ibilita bakarrik. 
Aukera paregabea! 659-42 58 
90 699-09 75 36 aotxotore-
na@yahoo.es.

Gurpildun aulkia. Gurpildun 
aulki motorduna salgai. Baita 
ibiltzeko aparailua eta txubas-
keroa ere. Guztia 400 euroan 
saltzen dut. Deitu 652 76 21 63  
telefono zenbakira.

idazmahaia, aulkia, apalak 
eta mahaitxoa salgai. Idaz-
mahaia, aulkia, apalak eta ohe 
ondoko mahaitxoa salgai. Bel-
tzak dira. Mahaitxoa: 46,3x35,3 
Alt. 70 cm, Idazmahaia: 70,4x50 
Alt. 72 cm, Apalak: 62x25 Alt. 
165 cm, Interesatuek deitu: 
659-12 49 11.

izotza egiteko gailua salgai. 
Izotza egiteko gailua salgai. Oso 
prezio ekonomikoa. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 691-78 
86 31.

musika ekipoa salgai. Eclerc 
mac 90 nahasketa mahaia 
salgai, prezioa 150 euro. Yamaha 
cdx 397 cd irakugailua salgai, 
prezioa 50 euro. Technics ekua-
lizagailua 50 euro-an salgai. 
Dena egoera onean. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 606
-26 62 44.

mendirako GPSa. Garmin 
Oregon 550t , kamaraz guztiz, 
oso gutxitan erabilia, dendetan 
350 euro. Iñigo. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 629
-81 88 14.

Quinny freestyle xl (silla+-
kapazoa). Quinny freestyle xl. 
Kapazoa (gris iluna) berria da 
eta silla (beltza) oso egoera 
onean dago. Sillak lau posizio 
ditu eta posizio batean erabat 
etzaten da. Silla bi norantzatan 
jarri daiteke, haurra zuri begira 
dagolea edo aurrera begira. 
Gehigarriak: euritik babesteko 
plastikoak.350 euro. Harrema-
n e t a r a k o :  6 6 0 - 2 5  2 5  1 3 
(Ana)

umeak mendira eroateko 
motxila. “Red castle sport” 
u m ea k  m e n d i ra  e ra m a te ko 

motxila, ia erabili gabe. Boltsa 
handia eta poltsikoak barne, pisu 
ezberdineko umeak lotzeko 
egokia, hainbat gorpuzkerarako 
loturak eroalearentzat, eguzki-
tako kengarria eguzki edo euri-
rako. 90 euro. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 653-71 
24 70.

 

802. erOSi

baby jogger-en bigarren 
eskuko kapazua erosiko 
genuke. Baby Jogger-en biga-
rren eskuko kapazua erosiko 
genuke; dagokion euritarako 
plastikoa izanez gero, hori ere 
bai. Norbaitek saltzeko asmoa 
badauka, deitu hauetako telefo-
no batera: 652-71 70 48 (Remi) 
653-73 83 24 (Karmele).

mendi eskirako botak. Men-
di eskirako botak erosiko nituzke, 
38 zenbakia. Saltzeko badituzu 
bidali mezu bat maiderbeltzi@
hotmail.com e-postara. Maider. 
639 61 29 49 

zilarrezko gauzak. Zilarrezko 
edozer gauza erosten dut, kuber-
teriak, jarroiak, bandejak, txan-
ponak eta abar. Deitu 657-70 
43 16 edo bidali mezua e-postaz 
numipega@gmail.com helbide-
ra eta harremanetan jarriko gara. 
657-70 43 16. numipega@
gmail.com.

 

803. eman

aldizkariak. "Pirineoak" eta 
"Integral" aldizkariak ematen 
dira opari. Aspaldiko aleak dira. 
618 80 09 32 

 

806. GalDu

eskularruak bergaran. Zapa-
tuan, urtarrilak 12, Simon Arrie-
ta eta Bidekurutzeta artean 
e s k u l a r r u a k  g a l d u  n i t u e n , 
gauean. Beltzak eta azpiko 
aldetik grisak. 606 24 79 09 

Patinetea bergaran. Irala 
kalean hilaren 5ean, eguerdian, 
patinetea galdu genuen. Oxelo
-Freestyle modeloa. Berdea, 
zuria eta beltza. 660 71 43 98 
edo 943 53 30 30 

txalekoa bergaran.  Inork 
emakumezko txalekoa, ileduna, 
aurkitu badu Bergaran, dei deza-
la zenbaki honetara, mesedez: 
678 43 31 23 

 

807. aurkitu

apaingarria. Aretxabaletako 
plazan, urtarrilaren 5ean, arra-
tsaldean, brotxe edo apaingarri 
bat aurkitu genuen. Jabeak 
telefono honetara dei dezala. 
699 86 17 79 

 

9. harremanak

904. beStelakOak

bazkide berrien bila txoko 
Salabarriren parte izateko. 
Bazkide berrien bila gabiltza 
Txoko Salabarriren parte izateko 
(Mendizabal auzunean). Intere-
satuek deitu 650- 49 90 74 
telefonora. Kopuru mugatua.

musikari bila. Arrasate aldean 
folk musika, irlandarra eta eus-
kalduna, gustatu eta jotzen 
duten musikarien bila gabiltza 
etorkizunean 'session' batzue-
tan ekiteko (Uilleann-a jotzen 
dugu). 645 73 12 16 edo 652 
76 11 42

iraGarkia jartzekO biDeak: 

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

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

OrDaintzekO atalak Dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. Garajea Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. motorra Saldu/alokatu. animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.
Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+BEZ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. relax

Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zure iraGarkiak

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

103. errentan eman
abadiño. Matienan pisua sal-
gai. Gela bi, egongela, bainu-ge-
la eta sukaldea. Altzariz hornitua. 
Berogailua gas naturalarekin. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 682-43 93 23 (9:30
-13:00 /15:30-20:00).

abadiño. Pisua salgai/ alokai-
ruan Abadiñoko Muntsaratz 
auzoan. Sukalde-egongela, 3 
logela, bainugela eta komuna, 
balkoi handia, igogailua eta 
berogailua, garajea. Interesatuok 
d e i t u  t e l e f o n o  z e n b a k i r a : 
94-681 68 91.

almeria. 80m2ko etxebizitza 
salgai. 2 logela handi, komun 
bat, balkoi bat, sukaldea eskegi-
tokiarekin. Igerilekua eta hon-
dartzatik 50 metrotara. Guztiz 
jantzi barik eta estreinatu barik. 
Oso argitsua. Prezioa 110.000 
euro. Interesatuok deitu telefo-
no zenbakira: 608-19 73 17.

altsasu. 2. eskukoa eta ia-ia 
erabili gabe. Altzariak jarrita. 
Prezio ona. 618- 19 07 24.

Durango. Durangon San Igna-
zio auzunean pisua salgai. Gela 
bikoa, argitsua eta lasaia. Pre-
zioa: 155.000 euro. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
686-21 77 01.

elorrio. Elorrion estreinatu 
gabeko etxe berria salgai. 2 
bainugela, 3 logela, sukalde 
ekipatua eta 8 m2-ko trastele-
kua. Prezioa: 210.000 euro. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 634-45 72 01.

Garai. Oarbeaskoa baserria 
salgai.10.000 m2-ko lursaila. 
Garaiko San Migel auzoa, 6. 
8.500 m2-ko belardi soroa, 
nahiko laua. 200m2ko baratza, 
frutalak. Nekazal turismoa edo 
nekazaritza ekologikorako apro-
posa. Toki lasaia, hegoaldera 
begira. Erreabilitazioa behar du. 
Bifamiliarra egiteko baimena. 
Udaletxea, frontoia, kultur etxea, 
osakidetza kontsulta,  jate-
txeak(2) eta bus geltokitik 150 
metrotara. Durangotik 10 minu-
tura. Ap-8 autopistatik 5 minu-
tara. Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 639-83 34 
89 jo.amantegi@gmail.com.

iurreta. Pisua salgai Iurretan, 
Maspe kalean. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 633
-23 38 48 (Jon).

zaldibar. Zaldibarren pisua 
salgai. 3 logela, komuna, egon-
gela, sukaldea biltegiarekin eta 
balkoia. Altzariz hornitua. Inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 697-28 59 48.

zigoitia. Etxeak 12 urte ditu eta 
oso egoera onean dago. Sukal-
dea ( 13m2) eta bi komunak 
guztiz ekipatuta, hiru logela, 
tximiniadun txokoa, beiratedun 
terraza(28m2) eta egonge-
la(30m2) ditu. Hegoalderantz 
orientatuta dagoenez, oso eguz-
kitsua da. Partzelak 850m2 ditu. 
Garajean bi kotxe sartzen dira. 
Interesatuek 693-24 37 12 
telefono zenbakira deitu deza-
kete edota maricarmen.vitoria-
gasteiz@gmail.com helbidera 
idatzi dezatela. 

103. errentan eman
atxondo. Apatan, lau logela, 
komun bi, egongela eta sukaldea 
duen pisu berria salgai edo alo-
kairuan. Garajea aukeran. Inte-
resatuok deitu telefono zenba-
kira: 679-29 08 96.

bastida. Bastidan oporretako 
pisua alokatzen dut igerilekua-
rekin. Torre - Otxandi urbanizazio 
pribatuan. Urbanizazioak igeri-
lekua eta saskibaloi pista ditu. 
2 logela, bainugela, sukaldea eta 
egongela, guztiz apainduta. 

Paisaia eta bista ikusgarriak. 
Ezkaraitik hurbil. Urte osoan 
eskuragarri. Hamabostaldika eta 
hilabeteka alokatzen da. Intere-
satuak deitu hona: 620-62 92 
45. iarteaga_@hotmail.com.

Durango. Durangon logela bat 
alokatzen dut. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 630
-76 18 28 (deitu arratsaldez).

Durango. Durangoko erdigu-
nean logela biko etxea alokagai. 
Guztiz berritua. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 695
-78 75 35.

elorrio. Elorrion pisu bat aloka-
gai. 3 logela, altzariz jantzia. 
Bizitzeko prest. Prezioa 500 
euro. Interesatuok deitu telefo-
no zenbakira: 94-658 20 18. 

elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai Elorrion. Logela, komu-
na eta sukalde-egongela. Igo-
gailua ere badu eta prest dago 
bizitzera sartzeko... Oso polita. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 606-04 38 35 Pos-
ta: loitzate@hotmail.com.

elorrio. Apartamentua alokagai 
herrigunean: logela bat, sukal-
dea-egongela eta bainugela ditu. 
Altzariekin, berogailua-gasa. 
Interesatuok deitu telefono 
ze n ba k i ra :  9 4 - 6 8 2  0 4  3 8 
(gauez).

elorrio. Elorrion estreinatu 
gabeko etxe berria alokagai. Bi 
bainugela, hiru logela, sukalde 
ekipatua eta 8 m2-ko trastele-
kua. Prezioa 650 euro. 634-45 
72 01.

Oñati. Errekalde auzoan, 90 
metro koadroko etxebizitza 
errentan ematen da. Igogailua, 
hiru logela, bi bainugela, sukal-
dea eta egongela. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 634 
42 14 82

Oñati. Etxebizitza errentan 
ematen da Onatiko erdigunean. 
Hiru logela, egongela, sukaldea 
eta igogailua ditu. Interesatuak 
arratsaldez deitu telefono zen-
baki honetara: 652 77 87 15

Puerto rico (kanariar irlak). 
Neguan kanariar irletan aparta-
mentu bat alokagai, Puerto Rico 
herrian. Bista onak. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 600
-46 44 11.

S a n t o  D o m i n g o  d e  l a 
Ca l z a d a  ( e r r i oxa ) .  P i s u 
b e r r i a  a l o k a t z e n  d a  S a n to 
Domingo herri erdian. Ezka-
raitik hurbil. Denboraldieta-
ra ko .  2- 4  p e r tso n e n t z a ko . 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 657-77 26 13.

zumaia. Zumaian piso bat 
eman nahi det errentan. Larretxo 
auzoan dago, Itzurungo hondar-
tzatik gertu. 90 m2 ditu: hiru 
logela, bi komuna , sukaldea eta 
egon gela ederra ditu. Harrema-
netan jartzeko deitu: 637-15 09 
54. Interesatuok deitu telefono 
zenbakira:  628-20 30 37. 
Posta: marilueo@gmail.com.

104. errentan hartu
arrasate. Arrasatear ardura-
tsua alokairuko etxe bila Arrasa-
ten. 677-48 39 17.

arrasate. Bikote euskaldun eta 
arduratsua etxebizitza ekono-
miko baten bila Arrasate erdigu-
nean. 615-73 89 13.

iurreta. Baserria alokatu edo 
erosiko genuke, lur sailekin. 
Iurretan. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 647
-44 40 57.

 
105. etxeak OSatu

abadiño. Logela bat aloka-
tzen dut Muntsaratz auzoan. 
Pisu berria,  eguzkitsua eta 
m e r ke .  I n te re s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki honetara: 
679-61 71 54.

arrasate. Etxebizitza osatzeko 
logela ematen da errentan. 185 euro 
gehi gastuak. 699-11 45 14.

arrasate. Logela ematen da 
errentan Juan Carlos Guerran. 
610-82 02 17.

arrasate. Bi pertsona behar 
dira etxebizitza osatzeko Uribe 
auzoan. 610-78 46 50.

arrasate. Logela ematen da 
errentan erdialdean. 120 euro 
gastuak barne. 943-77 13 02.

arrasate. Bi logelako etxebizi-
tza bat osatzeko lagun bat behar 
da, Nafarroa etorbidean. Intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 635-70 79 69.

berriz. Berrizen logela bat 
alokagai. Erdi-erdian, tren gelto-
kitik eta autobus paradatik 
minutu batera. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra:615- 75 21 36.

Durango. Durangon, Landako 
etorbidean, logelak alokagai. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 607-68 64 02.

Durango. Logelak alokagai 3 
logelako etxe batean. Landako-
gune alboan. Logela handi eta 
erosoak. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 652
-86 57 80.

Durangaldea. Durangon, 
Alluitz kalean, pisua partekatze-
ko lagun baten bila nabil. Prezio 
onean. Neska gurago, mutila 
baino. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 688-67 
86 90.

2. Garajeak

 201. SalDu
Durango. Durangon partzela 
bat salgai, Antso Estegiz kalean. 
Motorretarako eta atoietarako. 
666-33 35 72.

elorrio. Elorrioko Berrio-Otxoa 
kalean garaje itxia saltzen da. 
Interesa baduzu eta informazio 
gehiago nahi baduzu, deitu! 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 658-75 92 64.

elorrio. Elorrion, Berrio-Otxoa 
ka l ea n ,  g a ra j e  i t x i a  sa l g a i . 
17.000 euro. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 634
-45 72 01.

203. errentan eman
Durango. Muruetatorre auzoan 
(Durango) garajea alokatzen 
dugu 60 euroan. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 679-31 
00 83.

elorrio. Garajea alokatzen dugu 
Elorrion. Kiroldegiko lehen solai-
ruan. 40 euro hilean. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
94-623 14 02.

elorrio. Aparkaleku plaza alo-
katzen dut Elorrioko polikirolde-
gi inguruan. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
94-658 20 18.

3. lOkalak

 301. SalDu
Gasteiz. Gasteizen  lokala 
salgai. Azken erabilera ailer 
mekanikoa. Garbitzeko, engra-
satzeko eta ibi lizentzia ditu. 
Bulegoko altzariak eta garajeko 
atea. Portero automatikoa eta 
alarma ditu. Bi komun ditu, 
horietako bat mugikortasun 
urriko pertsonei moldatua dago. 
Hiri erdigunekiko komunikazio 
onak ditu. Autobus geltokiak 
hurbil  daude. Alokatzea ere 
posible da: 800euro hilean. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 665-75 78 
07 (Ana) edo idatzi mezu bat 
ana.vitoria.gasteiz@ gmail.com 
helbidera.

303. errentan eman
elorrio. 170metroko lokal zora-
garria Elorrio erdian alokatzeko 
prest, 4 eskaparate haundiak, 
autobus geltokiaren ondoan 
edozein negozio ipintzeko prest 
primerako baldintzekin. Intere-
satuok deitu 606-39 00 09 
telefono zenbakira.

4. lana

402. eSkaerak
a r r a s a t e .  N e s k a ,  k l i n i k a 
laguntzaile tituluduna, lane-
rako prest. Nagusiak zaindu 
zein ospitalean gauak egite-
ko. Interesatuok deitu telefo-
no zenbaki hauetara: 943-25 
02 96 / 688-80 27 01.

arrasate. Neska arduratsua, 
esperientziaduna eta erreferen-
tzia onak dituena, lanerako 
gertu. Nagusiak zainduko nituz-
ke etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki hauetara: 633
-34 76 22.

arrasate. Neska gertu super-
merkatuetan lan egiteko edo 
etxean laguntzeko debabagoie-
nan. Jatetxeetan ere bai, lagun-
tzaile gisa. 630-20 12 03.

arrasate. Mutila gertu edozein 
lan egiteko: peoi lanak eta abar. 
651-55 36 29.

arrasate. Sukaldaria, esperien-
tziaduna, lan egiteko prest. 
Lorea. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki hauetara: 677-64 
84 82 / 943-53 34 24.

arrasate. Neska gertu lanera-
ko. Zortzi urteko esperientzia-
d u n a .  O r d u k a  e d o  e g u n e z 
nagusiak zainduko nituzke. 
Garbiketak ere bai. Autoa daukat. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 688-29 99 
85, 634-40 64 65.

arrasate. Goizez haurrak zain-
du edo etxeko lanak egiteko 
emakumea prest. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
649-52 86 54.

arrasate. Pertsona nagusiak 
edo umeak zaintzen lan egingo 
nuke, baita garbiketa lanetan ere 
debagoienan. Geriatriako titulua 
daukat. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki hauetara: 691-03 
25 02, 943-54 09 41.

arrasate. Eta inguruetan. 
Emakumea gertu umea edo 
nagusiak zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. Geriatria laguntzaile 
titulua daukat eta esperientzia 
ere bai. Mariaje. 943-25 05 72, 
658-70 56 94.

arrasate. Bertako emakumea, 
54 urtekoa, nagusiak zaindu zein 
etxeko lanak egiteko gertu. 
Esperientziaduna. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hauetara: 
943-79 60 89.

bergara. Antzuola edo Zuma-
rraga. Bikotea, esperientziaduna 
eta erreferentziaduna, garbike-
tak eiteko gertu: atari, bulego, 
taberna, elkarte eta abarrak. 
Merke. Ordutegi arazo barik. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 634-91 81 
73, 943-76 66 24.

b e rg a ra .  I ka s l ea  n a i z  e ta 
15:30etik aurrera umeak zain-
duko nituzke. 669-17 22 56.

bergara. 19 urteko mutil eus-
ka l d u n a  os t i ra l  a r ra tsa l d e , 
astebukaera eta jaiegunetan 
zerbitzari lanetan aritzeko prest. 
Esperientzaduna. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
627-36 83 70.

bergara edo Arrasate. Neska 
g e r t u  n a g u s i a k  z a i n t ze ko . 
Esperientzia handia. Gauak 
egiteko gertu nengoke. Baita 
etxean bizi izaten, egunez zein 
orduka lan egiteko ere. Legezko 
paperekin. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
674-93 20 47.

bergara. Arrasate edo Aretxa-
baleta. Haur hezkuntza ikasten 
dabilen 22 urteko neska euskal-
duna umeak zaintzeko gertu. 
Umeekin esperientzia handia 
daukat. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 680-17 
33 61.

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi eta gaixoak zaintzeko. 
Klinika laguntzaile tituluarekin, 
egoitza eta abarretan esperien-
tziaduna. Ospitale zein etxean 
gauak egiteko ere gertu. 943-25 
02 96, 688-80 27 01.

Debagoiena. Neska gertu 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko. Espe-
rientziaduna. 943-25 05 72 / 
658-70 56 94.

Debagoiena. Mutil euskaldu-
na, erizaintza tekniko osagarrie-
tako tituluduna eta esperientzia-
duna, etxetan nahiz baserrietan 
dauden nagusiak zaintzeko edo 
paseoan ateratzeko gertu. Ger-
man. 619-08 40 08.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu garbiketak egin edo nagu-
siak zaintzeko. Legezko paperak 
ditut. 672-96 08 22. 

Debagoiena. Neska gertu 
ume edo nagusiak zaintzeko 
eta baita garbiketak egiten 
zein dendari jarduteko. Ordu-
k a ,  e t xe a n  b i z i  i z a t e n  e d o 
bestela. Erreferentziak ditut. 
636- 41 98 14.

Debagoiena. Umeak zaintze-
ko prest nago, euskalduna eta 
esperientzia handia. 651-90 
40 10.

Debagoiena. Neska gertu 
supermerkatuetan lan egiteko 
edo etxean laguntzeko. Jate-
txeetan ere bai, laguntzaile gisa. 
630-20 12 03.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e 
arduratsua, euskalduna, haur 
heziketa tituluduna eta eskar-
m e n t u  h a n d i k o a ,  u m e a k 
z a i n t z e k o  g e r t u .  A r a n t z a . 
688-65 30 62.

Debagoiena. Mutila gertu 
asteburuetan lan egiteko. 636
-60 48 51.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusiak zaintzeko. Ospi-
talean gauak egiteko gertu nago. 
Baita asteburu edo egunez ere. 
Atariak garbitzen ere lan egingo 
nuke. 699-60 91 90.

Debagoiena. Neska ardura-
ts u a  e ta  es p e r i e n t z i a d u n a 
umeak zaintzeko gertu, gar-
biketak orduka egiteko edo 
nagusiekin egon eta pasioan 
laguntzeko. 695-73 87 95 / 
943-71 53 74.

Debagoiena. Zumarraga edo 
Legazpi. 6 urteko eskarmentua 
duen mutil arduratsua nagusiak 
zaintzeko gertu: garbitu, ohera-
tu,  pasiatu, sukaldatu zein 
ospitalean egon. Egun osoz, 
erdiz edo orduka. Asteburuetan 
ere bai. Ordutegi arazo barik eta 
berehala hasteko gertu. 685-42 
72 80 / 943-76 66 24.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
lanerako gertu: nagusi zein 
umeak zaintzen eta garbiketa 
lanetan. 679-30 65 28.

Debagoiena. Esperientzia eta 
erreferentziak dituen neska 
lanerako gertu: nagusiak zaindu 
edo atari, etxebizitza, taberna 
eta abarrak garbitzen. Egun osoz, 
erdiz, orduka edo egun solteak 
ere bai. Ordutegi arazo batik eta 
berehala hasteko moduan. 634
-91 81 73, 943-76 66 24.

Debagoiena. Esperientziadun 
e m a k u m ea  g e r t u  n a g u s i a k 
zaindu edo etxeko garbitasunak 
egiteko, orduka. Maite. 650-17 
74 87, 943-76 48 26.

Debagoiena. Mutil gaztea lan 
bila dabil. Garbiketa lanak edo 
pertsona nagusiak zainduko 
nituzke. Egunez edo gauez. Eli-
kagaiak manipulatzeko karneta 
daukat. Berehala lanean haste-
ko moduan. 622-77 60 65.

Debagoiena.  Mutila gertu 
lanerako: nagusiak zaindu, 
banaketak, mekanikari... 603
-06 66 71.

Debagoiena. Neska arduratsua 
lanerako gertu: nagusiak zaindu, 
etxeko lanak egin, sukaldea eta 
garbitasuna. Deitu telefono 
honetara: 610-99 70 46.

Debagoiena.  Neska gertu 
orduka lan egiteko, nagusiak 
zaintzen. Arratsaldez edo gauez. 
Legezko paperekin. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
630-99 11 85.

Debagoiena. Mutil gaztea lan 
egiteko gertu: tabernak eta 
elkarteak garbitzen edo pertso-
na nagusiak zaintzen. Etxeko 
lanetan aritzeko eta elikagaiak 
maneiatzeko ziurtagiria. Intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 622-77 60 75.

Debagoiena. Neska nagusiak 
edo umeak zaintzeko gertu, 
baita garbiketa lanak egin edo 
dendan baten lan egiteko ere. 
Orduka edo etxean bertan bizi 
izateko gertu. Astean zehar edo 
asteburutan. Erreferentziak 
ditut. 636-41 98 14.

Debagoiena. Neska gertu 
lanerako nagusiak edo umeak 
zaintzen. Etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. Esperientzia-
duna. 722-14 42 86.

Debagoiena. Neska lan egite-
ko gertu, arratsaldez, gauez edo 
astebukaeretan. Pertsona nagu-
siak zaindu edo garbiketa lanak 
egiteko. 630-99 11 85.

Debagoiena. Emakumea lan 
egiteko gertu, garbiketa lanak, 
etxean bertan nagusiak zain-
tzen... Fatna. 638-26 98 40.

D e b a g o i e n a .  E r i t z a i n t z a 
laguntzaile tituludun neska 
etxean laguntzen jarduteko 
gertu. 686-40 42 03.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua lan bila. 24 orduz, 
egunez zein orduka aritzeko 
prest. Nagusiak edo umeak 
zaintzen edo etxeko lanetan. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 631-24 26 07.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua etxeko lanak egiteko 
zein zaintzan aritzeko lan bila 
dabil. 24 orduz, egunez zein 
orduka aritzeko prest. Deitu 
zenbakira: 628-17 55 31.

Durangaldea. Pertsona nagu-
sien zein umeen zaintzan edo 
garbiketan lan bila. 24 orduz edo 
egunez. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 648
-20 03 70.

Durangaldea. Neska gaztea 
Durangaldeko denda eta taber-
natan lan egiteko prest. Intere-
satuok deitu telefono zenbakira: 
600-66 64 17.

Durangaldea. Ume zein nagu-
siak zaintzeko, garbiketan edo 
sukaldari laguntzaile lez aritzeko 
lan bila Durangaldean. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
631-03 48 12.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua eta errefentziaduna 
lan bila. Pertsona nagusiak 
zaintzeko, garbiketan edo sukal-
deko laguntzaile lanetan aritze-
ko. 24 orduz, egunez edo orduka. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 608-65 90 
55 / 602-80 83 85.

Durangaldea. 24 orduz edo 
egunez, orduka zein gauez, 
portaleak garbitzeko lan bila. 
Esperientziaduna. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 626
-69 77 23.

Durangaldea. 24 orduz edo 
egunez, orduka zein gauez, 
portaleak garbitzeko lan bila. 
Esperientziaduna. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 602
-35 01 10.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua pertsona nagusiak 
zein etxeko lanak egiteko lan 
prest. Lansaio osoan edo erdian, 
baita asteburu edo gauetan ere. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 644-20 03 70.

Durangaldea. Ileapaintzai-
le laguntzailea Durangaldeko 
ileapaindegietan lan egiteko 
p res t Du ran g a l d ean . Es p e-
r i e n t z i a d u n a .  I n te resa t u o k 
deitu telefono zenbakira: 672
-69 91 52.

Durangaldea. Pertsona nagu-
sien zaintzan, garbiketan edo 
baserrien mantentzean lan bila 
nabil Durangaldean. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
638-37 36 79.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak zaintzeko edo garbiketa 
l a n a k  ( t a b e r n a ,  p o r t a l a k , 
etxeak...) egiteko prest. 24 orduz 
edo egunez. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 648
-20 03 70.

Durangaldea. Biltegietan 
ganadua zaintzen, igeltsero, 
lorezain zein mendian lan egite-
ko prest. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: : 
638-32 03 45.

Durangaldea. Neska ardura-
t s u a  u m e a k  ze i n  n a g u s i a k 
zaintzeko edo garbiketan aritze-
ko lan bila. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  632
-40 16 40.

Durango. Garbiketan, ume zein 
pertsona nagusien zaintzan edo 
ostalaritzan zerbitzari lanetan 
aritzeko prest. Egunez. 600
-055 117

Durango. Durangon, nagusiak 
zein umeak zaintzeko edo gar-
biketan aritzeko lan bila. Gauez 
zein egunez aritzeko prest. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 678-23 02 66.

Durangaldea. Neska ardura-
t s u a  n a g u s i a k  ze i n  u m e a k 
zaintzeko edo garbiketan aritze-
ko lan bila. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  682
-40 57 91.

Durangaldea. Neska ardura-
tsua,  nagu si a k  ze i n u mea k 
zaintzeko lan bila. 24 orduz edo 
egunez. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  602
-07 29 28.

Durangaldea. 29 urteko nes-
ka edozein lan egiteko prest. 
G o i ze ko  e d oze i n  o rd u ta t i k 
12:00ak arte, eta 15:30etik 
edozein ordura arte, gauak barne. 
Umeekin, ezindu psikiko eta 
fisikoekin, eta nagusiekin espe-
rientzia handikoa. Kotxe propioa. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 690-99 66 18.

Durangaldea. Esperientziadun 
emakumea pertsonak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko lan bila. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 686-19 00 24.

Durangaldea. Emakumea 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. 24 orduz, egunez edo 
orduka. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara:  632-05 
16 65.

Durangaldea. Esperientziadun 
emakumea asteburuetan eta 
jaiegunetan lan egiteko prest. 
Pertsona nagusiak zaintzen zein 
garbiketan. Erreferentziaduna. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 666-75 21 47.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua arratsaldetan zein 
gauetan pertsona nagusiak 
zaintzeko prest. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 696
-75 35 30.

Durangaldea. 24 orduz per-
tsona nagusiak zein umeak 
zaintzeko lan bila. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
602-12 22 45.

Durangaldea. Durangaldean 
pertsona nagusiak zein umeak 
zaintzeko lan bila. 24 orduz 
Durangaldean. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 603
-43 63 23.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
arduratsua nagusiak edo umeak 
zaintzeko zein etxeko lanak 
egiteko lan bila, 24 orduz, egu-
nez edo orduka aritzeko prest 
Durangaldean. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
631-13 22 91.

Durangaldea. Neska euskal-
duna, esperientzia eta titulazioa-
rekin, umeak zaintzeko prest. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 662-36 41 67.

Durangaldea. Esperientziadun 
neska pertsona nagusiak zain-
tzeko edo garbiketan aritzeko 
lan bila dabil. Erreferentziekin.  
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 697-12 64 38.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak edo umeak zaintzeko lan bila 
nabil. 24 orduz, egunez edo 
orduka. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 602-14 
79 35.

Durangaldea. Pertsona nagu-
sien zaintzan lan bila nabil. 
Arratsaldetan, gauetan eta 
asteburuetan. Erreferentziadu-
na. Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 618-46 00 07.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
hezkuntza berezia eginak dituen 
eta udalekutan lanean esperien-
tzia duen neska gazte euskaldu-
na, arratsaldez haurrak zaindu 
eta eskolako lanekin laguntzeko 
prest. Urteak daramatzat hone-
tan eta haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! interesa baduzu, 
deitu: 688-64 06 04.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
hezkuntza berezia eginak dituen 
eta udalekutan lanean esperien-
tzia duen neska gazte euskaldu-
na, arratsaldez haurrak zaindu 
eta eskolako lanekin laguntzeko 
prest. Urteak daramatzat hone-
tan eta haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! interesa baduzu, 
deitu: 688-64 06 04.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
hezkuntza berezia eginak dituen 
eta udalekutan lanean esperien-
tzia duen neska gazte euskaldu-
na, arratsaldez haurrak zaindu 
eta eskolako lanekin laguntzeko 
prest. Urteak daramatzat hone-
tan eta haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! interesa baduzu, 
deitu: 688-64 06 04.

lemoa. Pertsona bereziak, 
gaixoak, pertsona helduak etab, 
ospitaleetan zaintzeko prest. 
Sociosanitaria titulua, experien-
tzia, euskaraz , deitu konpromi-
su gabe. 656-71 92 81 (Pili).

 

5. irakaSkuntza

501. jaSO

arrasate. Frantseseko eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut Arrasaten. Hastapen maila-
koa. Interesatuok deitu telefono 
honetara: 669 87 24 54 

 
502. eman

bergara. Bergaran ingeleseko 
eskolak ematen ditut. Gazte eta 
helduei. Interesatuz gero ahoz-
kotasuna bakarrik ere landu 
daiteke. Goizetan eta eguerditan. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 637-52 89 
83 / 943-76 51 96.

D e ba g o i e n a .  H i z k u n t ze n 
psikopedagogian lizentziatua 
eta haur hezkuntzan diplomatua. 
Hainbat urtetako esperientzia. 
Eskola partikularrak ematen ditut 
lehen hezkuntzan eta dbhn. 
Honez gain, euskara errefortzuak 
ematen ditut haur zein helduei, 
eta ikasketa plan pertsonaliza-
tuak diseinatzen ditut pertsona 
bakoitzaren beharren arabera. 
646-62 05 15.

Durangaldea. Gazte euskal-
d u n a  D u ra n g a l d ea n  es ko l a 
partikularrak emateko prest. 
Lehen Hezkuntza, DBH zein 
batxilergoko ikasgaiak. Intere-
satuok deitu telefono zenbakira: 
650-90 06 53 (Jon).

Durangaldea. Haur eta Lehen 
Hezkuntzako magisteritzan 
diplomatua eskola partikularrak 
emateko prest. Durangaldean. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 679-73 97 85.

D u ra n g a l d ea .  S e i  u r te ko 
esperientziadun neska euskal-
duna naiz eta eskola partikularrak 
emateko prest nago. Hezkuntza 
berezian eta hizkuntza arazoetan 
espezialista naiz. Zure seme
-alabek laguntza behar badute 
edo eskolako lanak egiteko 
norbaiten bila bazabiltza, deitu 
inolako konpromisoik gabe 615
-73 53 85 telefono zenbakira.

Durangaldea. Neska euskal-
duna batxilergoduna eta admi-
nistrazioan titulatua eskola 
partikularrak emateko prest. 
Lehen Hezkuntza, DBH eta 
batxilergoan. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 662
-36 41 67.

Durangaldea. Psikologo eus-
kaldunak eskaintzen du: ikaske-
ta teknikoak, idazketa-irakurke-
ta- ulermen arazoak. Interesa-
tuok deitu telefono zenbakira: 
679-38 23 69.

Durangaldea. Esperientziadun 
irakaslea eskola partikularrak 
emateko eskaintzen da, bakarka 
edo taldeka. Informazio gehiago 
nahi izanez gero deitu 615-73 
53 85 telefono zenbakira edota 
idatzi mezua biritxi@gmail.com 
helbidera. 

Durango. Irakaskuntzan espe-
rientzia duen gazte euskaldun 
diplomatua, lehenengo eta 
bigarren hezkuntzan partikula-
rrak emateko prest. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara 
675-00 79 19 edo idatzi mezua 
egorrono@gmail.com helbide 
elektronikora

Durango. Neska euskalduna 
klase partikularrak emateko 
prest. Astean zehar eta baita 
asteburuetan ere. Esperientzia 
handikoa.  Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 653
-71 24 60.

eskola partikularrak Duran-
gon. Neska euskalduna eskola 
partikularrak emateko prest dago 
Durangon. Astean zehar, bai eta 
asteburuetan ere. Esperientzia 
handikoa. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 653
-71 24 60.

Durango. Klase partikularrak , 
ikas teknikak: erdi mailako eta 
goi mailako prestakuntza zikloak 
; lh, dbh eta batxilergoa. 656-79 
15 99.

Durango. Irakaskuntzan espe-
rientzia duen gazte euskaldun 
diplomatua, lehenengo eta 
bigarren hezkuntzan partikula-
rrak emateko prest. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara  
675-00 79 19 edo idatzi mezu 
bat. egorrono@gmail.com

Durango. Klase partikularrak , 
ikas teknikak: erdi mailako eta 
goi mailako prestakuntza zikloak 
; lh, dbh eta batxilergoa. Intere-
satuok deitu telefono zenbakira: 
656-79 15 99.

eskola partikularrak Duran-
gon. Esperientziadun eta hiz-
k u n t z a  e s ko l a ko  t i t u l u d u n 
ingeles irakaslea naiz. Eskola 
partikularrak ematen ditut, 
bakarka edo taldeka (talde txi-
kiak). Maila guztiak. Informazio 
gehiago behar izanez gero, 637
-29 24 65 telefonora deitu.

kimikari euskalduna esko-
la partikularrak emateko 
prest. Kimikan lizentziatutako 
neska gazte arduratsuak eta 
ikasle bikaina izandakoak Lehen 
Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza,-
batxilergoa nahiz unibertsitate 
mailako eskola partikularrak eta 
osagarriak ematen ditu. Arreta 
pertsonalizatua eta ordutegi 
zabala. Informazio gehiagorako 
jarri harremanetan edutxo@
hotmail.com helbide elektroni-
koan edo 635-20 85 33 tele-
fonoan.

6. mOtOrra

601. SalDu
audi a4 2.5 familiarra. 1998 
urtekoa. IAT pasa berria eta 
gurpil aldatu berriak. Prezioa: 
2.200 euro. Kontakturako Inte-
resatuok deitu telefono zenba-
kira: 620-98 00 27.

Daf 55.250 kamioia salgai. 
Daf 55.250 garabi kamioia 
salgai. 2002. urtekoa. 600.000 
km eta egoera onean. Oraindik 
erabilgarri. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 699-99 85 
10. 659-42 58 90. aotxotore-
na@yahoo.es.

Furgoneta salgai. VW Cali-
fornia furgoneta salgai. 2500 
cc. Tdi 102 zaldi. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 656
-76 46 73.

karabana salgai. 4-5 plaza-
dun Roller karabana salgai. 
Egoera eta prezio onean. Intere-
satuok deitu telefono zenbakira: 
679-31 00 83.

Pe u g e o t  8 07  p re m i u m 
kotxea saltzen da. Ia berria, 
7 eserleku, 2011ko azarokoa, 
17.000 km. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 649- 83 22 
36 Jose Ignacio Flores.

Seat Panda marbella. Egoe-
ra oso onean. 65.000 inguru 
kilometro. Beti garajean gorde-
takoa. Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki hauetara: 943-79 
91 64 / 656-78 50 75. 

7. animaliak

701. SalDu
ahuntzak salgai. 3 ahuntz, 
urtebeteko auma eta 4 urteko 
akerra salgai. Ahuntzak ernaldu-
ta daude.  Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:629
-45 27 54.

armotxenako doberman-
n a k .  A r  b i  b e l t z a k  e ta  ba t 
marroia. Aita eslobeniar txapel-
duna, eta ama hd-a, ipo ii. Biak 
erakusketetako lehen postuetan 
eta “rci” lanetan. Kirolarientza-
ko edo zeozer egin nahi dutenen-
tzako baldintza bereziak. 2012
-10-15 jaiotakoak. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 656
-79 10 27.

untxi erraldoia salgai. Untxi 
erraldoia salgai. Hamar hileko 
arra, 8 kilo ingurukoa. Gris iluna. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 94-621 82 57.

703. eman
mastin eme bat jabe bila. 
Jabe berri bila dabil 10 hilabete-
ko mastin eme eder eta polit bat, 
merezi duen moduan ezin zain-
tzeagatik. Txipa eta bakunak 
egunean ditu. Interesatuta 
bazaude, iluntzi partean deitu. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbakira: 665-71 47 83.

Setter txakurkumeak. Set-
ter ingeles eta Setter Gordons 
arteko nahasketa duten txakur-
kume bi ematen dira opari. Bi 
hilabetekoak.  Interesatuok 
deitu telefono zenbaki haueta-
ra 605 73 75 30 edo 607 65 
53 51 

txakurrak ematen dira. 
Txakurtegia itxi behar dutelako 
han dauden 33 txakur hil behar 
dituzte. Hori dela eta, pertsona 
arduratsuei txakurrak emateko 
gertu daude. Interesatuek deitu  
telefono zenbaki honetara eta 
Monikarengatik galdetu: 629 
27 82 38 

 
704. beStelakOak

txakur bat galdu egin da 
Goiuria inguruan. Golden eta 
artzain-txakur nahasteko txaku-
rra galdu egin zen urtarrilaren 

5ean, Goiuria inguruan (Iurreta). 
Bost hilabete ditu, eta urre-ko-
loreko ile luzea. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 659-17 
45 82 edo 94-620 38 04.

8. Denetarik

801. SalDu

aulkiak eta mahaiak salgai. 
Tabernetako terrazetako mahaiak 
eta aulkiak saltzen ditut. Prezio 
ekonomikoa. 691-78 86 31.

bernedo. Lursail eraikigarria 
Urturin salgai dago, Bernedon. 
Gasteizetik 40km-tara dago, eta 
izkiko golfetik 3minututara 
baino ez. 308m2 eraikitzea 
posible da, 7ml-ko eta bi solai-
ruko altuera maximoarekin. 
Inguruan beste lursail eta etxe-
bizitza batzuk ditu; baita golfeko 
hotela ere. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 665-75 78 
07 (Ana) emaila: ana.vitoria. 
gasteiz@gmail.com

bikientzako aulkia salgai. 
Bikientzako aulkia salgai, Jane 
markakoa, ume bat bestearen 
atzean jartzekoa. Ondo dago, 
k a k i  k o l o r e k o a ,  e u r i t a r a k o 
p l a s t i k o a  d a u k a .  5 0  e u r o . 
Otxandio. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 695-72 
52 74. Cristina.

bolibar . 4000m2-ko lur sail 
bat salgai Bolibarren . Herri 
ondoan. Interesatuok deitu 
telefono zenbakira: 660-35 
80 67.

Furgonetarako altzariak 
salgai. Furgonetarako altzariak 
salgai, Opel Vivaro, Renault 
Traffic edo Nissan Primastarre-
tarako. Altzaria eta koltxonetak 
ere barne. Bi bider ibilita bakarrik. 
Aukera paregabea! 659-42 58 
90 699-09 75 36 aotxotore-
na@yahoo.es.

Gurpildun aulkia. Gurpildun 
aulki motorduna salgai. Baita 
ibiltzeko aparailua eta txubas-
keroa ere. Guztia 400 euroan 
saltzen dut. Deitu 652 76 21 63  
telefono zenbakira.

idazmahaia, aulkia, apalak 
eta mahaitxoa salgai. Idaz-
mahaia, aulkia, apalak eta ohe 
ondoko mahaitxoa salgai. Bel-
tzak dira. Mahaitxoa: 46,3x35,3 
Alt. 70 cm, Idazmahaia: 70,4x50 
Alt. 72 cm, Apalak: 62x25 Alt. 
165 cm, Interesatuek deitu: 
659-12 49 11.

izotza egiteko gailua salgai. 
Izotza egiteko gailua salgai. Oso 
prezio ekonomikoa. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 691-78 
86 31.

musika ekipoa salgai. Eclerc 
mac 90 nahasketa mahaia 
salgai, prezioa 150 euro. Yamaha 
cdx 397 cd irakugailua salgai, 
prezioa 50 euro. Technics ekua-
lizagailua 50 euro-an salgai. 
Dena egoera onean. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 606
-26 62 44.

mendirako GPSa. Garmin 
Oregon 550t , kamaraz guztiz, 
oso gutxitan erabilia, dendetan 
350 euro. Iñigo. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 629
-81 88 14.

Quinny freestyle xl (silla+-
kapazoa). Quinny freestyle xl. 
Kapazoa (gris iluna) berria da 
eta silla (beltza) oso egoera 
onean dago. Sillak lau posizio 
ditu eta posizio batean erabat 
etzaten da. Silla bi norantzatan 
jarri daiteke, haurra zuri begira 
dagolea edo aurrera begira. 
Gehigarriak: euritik babesteko 
plastikoak.350 euro. Harrema-
n e t a r a k o :  6 6 0 - 2 5  2 5  1 3 
(Ana)

umeak mendira eroateko 
motxila. “Red castle sport” 
u m ea k  m e n d i ra  e ra m a te ko 

motxila, ia erabili gabe. Boltsa 
handia eta poltsikoak barne, pisu 
ezberdineko umeak lotzeko 
egokia, hainbat gorpuzkerarako 
loturak eroalearentzat, eguzki-
tako kengarria eguzki edo euri-
rako. 90 euro. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 653-71 
24 70.

 

802. erOSi

baby jogger-en bigarren 
eskuko kapazua erosiko 
genuke. Baby Jogger-en biga-
rren eskuko kapazua erosiko 
genuke; dagokion euritarako 
plastikoa izanez gero, hori ere 
bai. Norbaitek saltzeko asmoa 
badauka, deitu hauetako telefo-
no batera: 652-71 70 48 (Remi) 
653-73 83 24 (Karmele).

mendi eskirako botak. Men-
di eskirako botak erosiko nituzke, 
38 zenbakia. Saltzeko badituzu 
bidali mezu bat maiderbeltzi@
hotmail.com e-postara. Maider. 
639 61 29 49 

zilarrezko gauzak. Zilarrezko 
edozer gauza erosten dut, kuber-
teriak, jarroiak, bandejak, txan-
ponak eta abar. Deitu 657-70 
43 16 edo bidali mezua e-postaz 
numipega@gmail.com helbide-
ra eta harremanetan jarriko gara. 
657-70 43 16. numipega@
gmail.com.

 

803. eman

aldizkariak. "Pirineoak" eta 
"Integral" aldizkariak ematen 
dira opari. Aspaldiko aleak dira. 
618 80 09 32 

 

806. GalDu

eskularruak bergaran. Zapa-
tuan, urtarrilak 12, Simon Arrie-
ta eta Bidekurutzeta artean 
e s k u l a r r u a k  g a l d u  n i t u e n , 
gauean. Beltzak eta azpiko 
aldetik grisak. 606 24 79 09 

Patinetea bergaran. Irala 
kalean hilaren 5ean, eguerdian, 
patinetea galdu genuen. Oxelo
-Freestyle modeloa. Berdea, 
zuria eta beltza. 660 71 43 98 
edo 943 53 30 30 

txalekoa bergaran.  Inork 
emakumezko txalekoa, ileduna, 
aurkitu badu Bergaran, dei deza-
la zenbaki honetara, mesedez: 
678 43 31 23 

 

807. aurkitu

apaingarria. Aretxabaletako 
plazan, urtarrilaren 5ean, arra-
tsaldean, brotxe edo apaingarri 
bat aurkitu genuen. Jabeak 
telefono honetara dei dezala. 
699 86 17 79 

 

9. harremanak

904. beStelakOak

bazkide berrien bila txoko 
Salabarriren parte izateko. 
Bazkide berrien bila gabiltza 
Txoko Salabarriren parte izateko 
(Mendizabal auzunean). Intere-
satuek deitu 650- 49 90 74 
telefonora. Kopuru mugatua.

musikari bila. Arrasate aldean 
folk musika, irlandarra eta eus-
kalduna, gustatu eta jotzen 
duten musikarien bila gabiltza 
etorkizunean 'session' batzue-
tan ekiteko (Uilleann-a jotzen 
dugu). 645 73 12 16 edo 652 
76 11 42

iraGarkia jartzekO biDeak: 

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

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

OrDaintzekO atalak Dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. Garajea Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. motorra Saldu/alokatu. animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.
Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+BEZ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. relax

Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zure iraGarkiak

P r e z i O  b e r e z i a k  G O I E N A  K L U B E K O  B A Z K I D E E N D A K O
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j.b.  |  arrasate

Google-en errealitate areagotu-
dun betaurrekoak jantzita harra-
patu zuten aurreko asteburuan 
konpainiaren fundatzaileetako 
bat, Sergey Brin, eta Twitter 
bidez zabaldu da argazkia. Goo-
gle-en 2014ko produktu izar eta 
iraultzailea izatera datorren 
gadget berria dira Google Glass 
betaurrekoak. Lehenengo aldiz  
ikusi dira laborategietatik kan-
po, antza denez. 

In fraganti 
Noah Zerkin blogariak "harra-
patu" zuen asteburuan Sergey 
Bin tramankulua probatzen ala 
halaxe dio, behintzat, berak, 
nahiz eta promoziorako triki-

mailu aski erabilia ematen duen, 
beste behin ere. Produktu berria 
probatarako fasean aurkitzen 
da gaur egun eta 3Dko betau-
rreko horiekin e-posta irakurri, 
bideoak ikusi, grabatu eta bida-
li eta mezuak idatz daitezke, 
besteak beste. 

Google-ek emandako datuei 
esker, ikusten den horren gai-
neko informazio erantsi ala 
areagotua emateko gauza dira 
betaurrekook eta hainbat pro-
totipo dauzkate jada prest. Azken 
albisteek diote laser bidezko 
teklatua ere ekarriko duela 2014 
urtean merkaturatzeko asmoa 
duten tramankulu berriak. 
Xehetasun gutxi eman dira 
jakitera, hala ere.

errealitate areagotudun 
betaurrekoekin harrapatu 
dute Google-eko SeO-a 
new Yorkeko metroan zegoela argazkia atera 
eta twitter-en zabaldu da ziztu bizian

Sergey Brin, ustezko betaurrekoekin.  |   twitter

jON bErEzIbAr  |  arrasate

Zapatuan abiatu zuen Kim Dot-
com-ek ekimen berria. Fitxategiak 
igo eta deskargatzeko aukera 
ematen du Mega-k, 8 terabytera 
arte. Fitxategiak, baina, pasahitz 
batekin daude babestuta. Horre-
la, erabiltzaileari uzten zaio edu-
kiaren gaineko erantzukizun 
guztia. Euskara, gainera, zerbi-
tzuaren hizkuntzen artean aur-
kitzen da. Dotcom oraindik epai-
ketaren zain dago. 

Zapatuan abiatu zen Megau-
ploaden errautsetatik sortutako 
Mega on-line biltegia. Fitxategiak 
gorde eta deskargartzeko zerbitzua 
da Kim Dotcom-en ekimen berria; 
oraindik ere baldintzapeko aska-
tasunean dagoenean Zeelanda 
Berrian, Estatu Batuetatik pira-
teria akusaziopean. 

Erabiltzailea bera erantzule 
Mega zerbitzu berriak 50 GB 
eskaintzeko ditu biltegirako doan 
eta, horrekin batera, posta elek-
tronikoa eta domeinu izenak ere 
eskuratu daitezke. Eskaintza hori 
osatzeko berehalako mezularitza 
ala mugikor bidezko sarbidea ere 
ematen dira. Ordainduz gero, 400 
GB eta 8 terabyte arteko edukie-
rak eskaintzen dira hileko 19,99 
eta 29,99 euroren truke. Momen-
tuz, eta Dotcomek berak twitter 
bitartez jakinarazi duenez, 250.000 
erabiltzailek hartu zuten alta 
lehen orduetan. Igotako fitxategiak 
pasahitz batekin egongo dira 
babestuta. Ezingo da esteka soil 
batekin horietara sarbiderik izan. 
Erabiltzaileak fitxategia igotze-
rakoan pasahitz bat eskuratuko 
dio sistemak. Fitxategira berriz 

iristeko pasahitz hori beharrez-
koa izango da eta soilik erabil-
tzaileak izango du pasahitz hori. 
Modu honetara traba legalak 
saihesteko modu erraza aurkitu 
du Dotcom-ek, pasahitz barik 
ezinezkoa baitzaie Megako kudea-
tzaileei igotako edukia ikustea 
eta ezin da jakin eduki horrek 
egile eskubiderik ba ote duen. 
Erabiltzailearen esku geratzen 
da, teorian behintzat, igotako 
fitxategien gaineko erantzukizu-
na.  Mega-ren sustatzaileari dago-
kionez, Zeelanda Berrian aurki-
tzen da epaiketaren zain. ;artxoa-
ren 25ean erabaki beharko du 
Zeelanda Berriak Estatu Batue-
tara estraditatuko duen ala ez. 
Pirateria karguei erantzun behar 
die Estatu Batuetan Kim Dotco-
mek.

Megaupload-en 
errautsetatik,  Mega
Doako 50 MB eskaintzen ditu zerbitzuak nahi diren fitxategiak igotzeko

Kim Dotcom, zerbitzuaren aurkezpen bitxian.  |   abc.es

j.b.  |  arrasate

Sare sozialen belaunaldi berri 
bat hasi da sortzen, ohikoen era-
gozpen eta desabantailak haus-
tera datorrena. 

Horietako bat Spraffl da: sare 
sozial anonimo eta irekia. Apli-
kazioa duten eta geografikoki 
inguruan dauden erabiltzaileek 
osatzen dute sarea eta mezuak 
zabaldu daitezke. Sute bat piztean 
ala hiri ezagun baten argibideak 
eskatzerako orduan, adibidez, 
praktikotasun handia izan deza-
ke Spraffl-ek. Iragarkietan diote 
iraultzailea izango dela erabilpe-
na hedatzen denean.

Anonimotasunaz baliatuta 
Sare sozial baten oinarrizko izae-
raren kontra joan daitekeela eman 
arren – bai, behintzat, gaur egun 
sare sozialak ulertu eta erabiltzen 
ditugun moduan – baina Spraffl
-ek anonimotasunaren eta gertu-
tasun geografikoaren abantailei 
atera nahi die probetxu. Proba-
tarako fasean dago oraindik apli-
kazioa baina, hala izanik ere, 
sare sozial honek interes handia 
piztu du izan ditzakeen erabilpe-
nengatik. Beta fasean egonik ere, 
iOS-erako aplikazioa jaits daite-
ke jada. Mezuak zabaltzeko muga-
rik ez dute ipini eta informa 

liteke, teorian, istripu bati buruz, 
alboko dendaren eskaintzen gai-
nean, esate baterako. Spraffl-ek 
eskaintzen duena benetan inte-
resgarria izan daiteke erabilpen 
egokia eginez gero.

Sare sozial kontzeptu 
berria dakar Spraffl-ek, anonimoa 
eta irekia, iraultza aginduta

Spraffl-en iragarkia.  |   ios

j.b.  |  arrasate

Salgai egongo da 479 eurotik 
gora 32 GB eta 64 GBko mode-
loetan. Microsoftetik diote table-
taren harrera "ezin hobea" izan 
dela salgai dagoen herrialdeetan, 
Estatu Batuetan eta Kanadan. 

Ekosistemaren bila 
Gaur egun Microsoften tableta 
soilik Estatu Batuetan eta Kana-
dan eros daiteke. Han tableta 
urri amaieratik eskura daiteke 
RT delako bertsioan, Europan 
salgai ipiniko duten bera. Sur-
face RT modeloa ultrabook 
(eramangarrin arin) eta table-

taren arteko nahasketa da eta 
Touch Cover teklatudun estal-
kiarekin dator. 32 eta 64 GBeko 
bertsioak salduko dituzte, 479 
eurotik aurerra. Estalkiak (119 
eurotan hasita) eta sagu eta 
osagarriak ere eskuragarri 
egongo dira. 

Microsotetik diote Surface 
"harrera ezin hobea" izaten 
dabilea salgai dagoen merka-
tuetan. Helburua da 2013an zehar 
ekositema osoa osatzen joaten 
ordenagailu, mugikor eta table-
tarekin, Apple-ek eskaintzen 
duen planteamendu berdinare-
kin, hain zuzen ere.

Microsoften tableta, Surface, 
otsailaren 14tik aurrera eskuragarri

Sei segunduko bideoak txertatzen utziko du 
twitter-ek, noiz iragarri ez duten arren
Twiterreko Dick Costolok froga eta guzti zabaldu du sarean txio 
bidez. Joandako urrian erosi zuen Twitterrek Vine bideo plata-
forma eta horren emaitza da Costolok erakutsitako primizia. Ez 
dute esan oraindik aukera hau noiz egongo den erabiltzaile 
guztientzat prest. Twitterreko CEO-ak igotako bideo laburra 
zerbitzuaren froga bat besterik ez da, Twitterretik bertatik argi-
tu dutenez. The Financial Review egunkariak iragarri duenez, 
datozen asteetan ipiniko dute erabilgarri Australian.
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ASTELEHENA, 28

euskaltel taldeak aur-
tengo denboraldiari 
buruz hitz egingo digu 
Harmailatik-en. Bes-
telako kirol hitzorduak 
ere izango ditugu.

euskaltelen 
denboraldia
21:58

12:00 Magazinea 
12:45 Gurean gaur 
13:15 Zorion Agurrak 
13:20 Onein 
13:37 Taula gainean
14:07 Ekogune
14:40 Zorion Agurrak 
14:45 Berriak 
15:10 Eguraldia 
15:13 Zorion Agurrak
15:18 AsteON 
15:58 Erreportajea 
16:28 Zorion Agurrak 
16:33 Berriak 
16:58 Eguraldia 
17:01 Onein 
17:18 Ikusten 
17:51 Ekogune 
18:21 Goierri Creation Center 
18:51 Beranduegi.tv 
19:11 Erreportajea 
19:41 Zorion Agurrak 
19:46 Berriak 
20:11 Eguraldia 
20:15 Magazinea 
20:58 Gurean gaur 
21:28 AsteON 
21:58 Harmailatik 
22:43 Berriak 
23:03 Eguraldia 
23:06 Magazinea 
23:51 Harmailatik 
00:01 Eguraldia

MARTITZENA, 29

Mondragon Futbol 
taldeak 100 urte 
beteko ditu eta urteu-
rreneko ekintzen berri 
emango dizuegu, bes-
teak beste.

Mondraren 100. 
urteurrena
20:15

12:00 Magazinea 
12:45 Gurean gaur 
13:15 Zorion Agurrak 
13:22 Harmailatik 
14:07 Ekogune 
14:40 Zorion Agurrak
14:45 Berriak 
15:07 Eguraldia 
15:10 Harmailatik 
15:55 Onein 
16:21 Ikusten 
16:54 Berriak 
17:14 Eguraldia 
17:17 Atik Zra 
18:12 Beranduegi.tv 
18:32 Harmailatik 
19:17 Taula gainean 
19:47 Zorion Agurrak 
19:50 Berriak
20:10 Eguraldia 
20:15 Magazinea 
21:00 Gurean gaur 
21:30 Goierri Creation Center 
22:03 Berriak 
22:23 Eguraldia 
22:28 Magazinea 
23:13 Bizitegia 
23:41 Berriak 
00:22 Berriak 
00:27 Eguraldia 
00:30 Magazinea

EGUAZTENA, 30

Ikasplay jolas hezitzai-
leen enpresa izango 
dugu berbagai, bes-
teak beste, aste hone-
tako Goierri Creatin 
City saioan.

Jolas 
hezitzaileak
18:29

11:50 Magazinea 
12:35 Gurean gaur 
13:00 Ikusten 
13:48 Erreportajea 
14:20 Ikusmira 
14:45 Berriak 
15:05 Eguraldia 
15:08 Ziztada jaia 
16:23 Onein 
16:53 Harmailatik 
17:38 Berriak 
17:58 Eguraldia 
18:00 Ur eta lur 
18:29 Goierri Creation Center 
19:02 Zorion Agurrak 
19:05 Beranduegi.tv 
19:25 Erreportajea 
19:55 Berriak 
20:15 Eguraldia 
20:17 Magazinea 
21:02 Gurean gaur 
21:33 Erreportajea 
22:00 Ekogune 
22:30 Berriak 
22:50 Eguraldia 
22:52 Magazinea 
23:37 Harmailatik 
00:16 Eguraldia

EGUENA, 31

arantzazu ezkibel 
aurkezleak asteburuko 
kultura hitzorduen 
berri emango digu, 
bailarako herrietako 
eskaintza erakutsita.

asteburura 
begira
18:04

12:00 Magazinea 
12:45 Gurean gaur 
13:15 Erreportajea 
13:45 Ikusmira 
14:10 Onein 
14:40 Zorion Agurrak
14:45 Berriak 
15:05 Eguraldia 
15:08 Ikusten 
15:41 AsteON 
16:21 Erreportajea 
16:51 Berriak 
17:11 Eguraldia 
17:14 Onein 
17:35 Ur eta lur 
18:04 Planik bai?
 18:24 AsteON 
19:04 Zorion Agurrak 
19:09 Berriak 
19:29 Eguraldia
19:35 Beranduegi.tv 
19:55 Planik bai? 
20:15 Magazinea 
20:58 Gurean gaur 
21:28 Taula gainean 
21:58 Planik bai? 
22:18 Berriak 
22:38 Eguraldia 
22:41 Magazinea 
23:26 Erreportajea 
23:56 Berriak 
00:18 Planik bai? 
00:38 Berriak 

EGUBAKOITZA, 1

Oñatiko eguneko Zen-
troan jarriko duten 
txakurrek lagundutako 
terapia izango dugu 
hizpide, besteak bes-
te, AsteOn saioan.

txakurrekin 
terapia
22:00

12:00 Planik bai? 
12:20 Magazinea 
13:05 Zorion Agurrak 
13:10 Gurean gaur 
13:40 Onein 
14:17 Bizitegia 
14:45 Berriak 
15:05 Eguraldia 
15:08 Planik bai? 
15:28 Erreportajea 
15:58 Taula gainean 
16:28 Beranduegi.tv 
16:48 Zorion Agurrak 
16:53 Berriak 
17:13 Eguraldia 
17:16 Planik bai? 
17:36 Erreportajea
18:06 Zorion Agurrak 
18:09 28.Klip 
18:41 Beranduegi.tv 
19:05 Zorion Agurrak 
19:08 Berriak
19:28 Eguraldia 
19:30 Planik bai? 
19:50 GCC Atik Zra 
20:23 Taula gainean 
20:53 Gurean gaur 
21:22 Berbetan 
22:00 AsteON 
22:30 Berriak 
22:50 Eguraldia 
23:48 AsteON

ARRASATE IRRATIAgoIEnA TElEbISTA

P
olitikarien ustelkeria-
ren azken izena eza-
gutu dugu azken asteo-
tan: Barcenas, Alderdi 

Popularreko diruzain ohia.
Honen aurretik, Jordi Puyol 

eta bere ezkutuko diru kontuak; 
Valentzian, Francisco Camps, 
Gürtel, Pantoja eta bere pan-
tojeriak...

Euskaldunak ere ez gara 
libratzen, hor dugu gure ordez-
karirik onena: Iñaki Urdan-
garin handia, ustelkerietan 
ustelena...

Badakizue zenbat politika-
ri dauden ofizialki inputatuta? 
Guztira 300. Hau da, epaileek 
formalki 300 politikari inpu-
tatu dituzte azken urteotan. 
Beste 200 politikari susmopean 
daude. Guztira, 500 pertsona, 
beraz, ustez, milioika euro 
lapurtu dituztenak. Horietatik, 
zenbat daude epaituak eta 
kondenatuak? Zazpi. Edurne 
Zuriren 7 ipotxak bezala, 7 
bekatu nagusiak bezala, 7 
antxumetxoen ipuinean beza-
la, ezer txarrik egin izan ez 
balute bezala. Hori gutxi balitz, 
telebistan agertzen direnean, 
aurpegira barre egiten digute 
harrokieria nazkagarrienare-
kin. Zeren zain gaude kalera 
irten, guztia sutan erre eta 
hau guztia pikutara bidaltze-
ko? Futbol liga noiz amaituko 
zain gaude akaso?

OIHAN
VEgA

300 inputatu  
vs 7 espetxean

t e l e - b e g i

ttanttaka antzerki taldeak otsaila-
ren 3an, domeka, Gauerdian izen-
buruko antzezlana aurkeztuko du 
amaia antzokian, 19:30ean. Ber-
tara joateko sarrerak lortu nahi 
badituzue, deitu 943 25 05 05 
telefonora edo idatzi irratia@goie-
na.com helbidera. antzezlana ikus-
teko sarrerak egubakoitzean zoz-
ketatuko ditugu arrasate Irratian.

'Gauerdian' 
antzezlanerako 
sarrerak zozketan

txineratik zuzeneko itzulpena-
rekin, Maialen Marinek eta aiora 
Jakak irabazi dute Jokin Zaitegi 
saria. Bada, Jaka elkarrizketatu-
ko dugu 107.7an gaur, astelehe-
na, 11:00etan. astean zehar 
entzun ahal izango dituzue Dor-
leta Kortazar Gazte Bulegoko 
teknikar ia ren  eta  Mondrako 
ordezkarien elkarrizketak.

Jokin zaitegi saria 
irabazi duen aiora 
Jakari elkarrizketa

lagun edo familiako kideren bat 
zoriondu nahi? horretarako aukera 
paregabea daukazu zeure irratian, 
arrasate Irratian. norbaiti kantu bat 
eskaini nahi badiozu ere, badauka-
zu horretarako aukera; egin 107.7-
ko uhinen bitartez. Deitu 943 25 
05 05 telefonora edo idatzi irratia@
goiena.com helbidera eta bidali zuen 
zorion agurrak edo eskaini nahi 
duzuen kantuaren izenburua.

bidali zuen zorion 
agurra edo eskaini 
kantuak 107.7an

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

AmAIA txINtxurrEtA  |  arrasate

Goiena telebistak beste behin 
erakutsi du ikus-entzule fidelak 
dituela, CIESen arabera. Hala, 
azken urteotako joerari eutsiz, 
10.000 lagunek ikusten dute Goie-
na telebista egunero-egunero. 
Oihane Agirre Goiena telebista-
ko programazio zuzendariak 
balorazio "benetan positiboa" 
egin du: "Pozteko datua da eta 
eskerrak eman nahi dizkiet egu-
nero jarraitzen gaituzten 10.000 
ikus-entzule horiei eta baita Goie-
na telebistara kolaboratzera musu
-truk etortzen diren pertsona 
guztiei ere". Hauxe ere gehitu du 
programazio zuzendariak: "Tele-
bista ikusteko moduak arin alda-
tzen ari direla ikusita, Goiena 
telebistan bere eduki guztiak 
sarean egoki kokatzen ahalegin-
tzen gara; bai Goiena.net atarian 
eta baita Tokiko.tv-n ere. Eta 
ikusten dugu bideo horiek ikus-
ten dituzten erabiltzaileen kopu-
rua ere goraka doala".

Gipuzkoako euskarazko toki-
ko telebistendako ere datu onak 
daude: 30.000 ikus-entzule dituz-
te, guztira.

Goiena telebista 
10.000 ikus-entzulek 
ikusten dute egunero
CIesen datua da hori, eta programazio zuzendariak 
balorazio "benetan positiboa" egin du

oihane Agirre, goiena telebistako programazio zuzendaria .  |   a.t.

A.t. |  arrasate

Astero bezala, oraingoan ere 
gai interesgarriz josita etorriko 
da Magazinea.

Astelehenean, Bergarako 
euskarari buruzko ikastaroaz 
berbetan hasiko dugu saioa, 
Alex Labaienekin. Tertulian, 
berriz, Iñigo Almortza eta Julen 
Abasolo gonbidatuak izango 
ditugu.

Martitzenean, Mondrak 100 
urte egiten dituela eta, Fernan-
do Laspiur eta Jose Luis Ezku-
rra izango ditugu lehenengo 
tartean. Ekonomia kontuak ere 
izango ditugu berbagai eta Eus-
ko Jaurlaritzako Estrategia eta 

Planifikazio zuzendari Aitor 
Urtzelai izango dugu gurean.

Eguaztenean, berriz, osa-
sun tartean zaintza aringarriak 
izango ditugu hizpide Deba-
goieneko Ospitaleko Barne 
Medikuntzako sendagile David 
Avellanalekin eta Oñatiko 
Osasun Zentroko familia medi-
ku Jesus Millasekin. Biak 
dira Debagoieneko Erakunde 
Sanitario Integratuko ospita-
le arretako erreferente zaintza 
aringarrietan.

Eguenean, berriz, besteak 
beste gazteen tertulia izango 
dugu. Hori guztia, Txomin Madi-
naren gidaritzapean.

Gai ugari jorratuko ditugu 
aste honetan ere 
'Magazinea' saioan
astelehenetik eguenera bitartean 20:15ean 
hasita ikusgai izango duzue 'Magazinea'
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z o r i o n  ag u r r a k

AretxAbAletA
Jabier Lazpiur
Otsailaren 2an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
tio Jabier! Holako majo 
eta guapo jarraittu! Ondo 
pasatu zure egunean! ea 
ba txokolate batera 
goinbidatzen gaituzun 
kar, kar, kar...  Muxu.

bergArA
Mikel Iglesias 
Larrañaga
Otsailaren 2an, 8 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
egun zoragarria pasa 
dezazula, familia 
guztiaren partetik eta 
San blas opil goxoak 
egin denontzat.

eSkOriAtZA
Florencia Gallego 
Tena
Otsailaren 1ean, 69 urte. 
Zorionak eta laztan handi 
bat senar, seme-alaba 
eta iloben partetik. 

UrretxU
Itziar Zabaleta 
Urtarrilaren 31n, 7 urte. 
Zorionak! Jarraitu 
horrelakoa izaten. Ondo 
pasatu zure eguna familia 
eta laguntxoekin. 
besarkada handia tio, tia, 
edurne eta bereziki zure 
anaia Markelen partetik.

ArrASAte
Nahia Garro Arana
Urtarrilaren 31n, 5 urte. 
Zorionak, Nahia. Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean eta patxo 
handia familiako guztion 
partetik.

bergArA
June Igarza Gimbert
Urtarrilaren 31n, 12 urte. 
Zorionak gurasoen, 
izebaren, ikerren eta 
iraiaren partetik. Ondo 
pasatu zure urtebeteze 
egunean.

ArrASAte
Ane Barrenetxea Garzia
Urtarrilaren 30ean, 6 urte. Zorionak, prexioxa! Patxo 
handi-handi bat amatxo, aitatxo eta Jonen partetik. 
Oso ondo pasatu zure eguna!

bergArA
Jone Ibarra Guridi
Urtarrilaren 30ean, 12 
urte. Zorionak, potxola. 
Oso ondo pasatu eta 
muxu potolo bat gorka, 
aitatxo eta amatxoren 
partetik.

ArrASAte
Hodei Garitaonaindia 
Uriarte
Urtarrilaren 30ean, 5 
urte. Zorionak, 
txapeldun! 5.000 muxu 
familixakoen partetik, 
bereziki ixone eta Urkik. 
ilargiraino eta bueltan 
maite zaitugu.

eSkOriAtZA
Aratz Aldai 
Armendariz
Urtarrilaren 30ean, 8 
urte. Zorionak eta muxu 
handi bat etxekuen 
partetik, bereziki aitxak 
eta amak. Maite zaitugu!

AretxAbAletA
Markel de Cesero 
Eraña
Urtarrilaren 29an, 11 
urte. Zorionak, txapeldun 
eta zorionak familia 
osoaren partetik!

ArrASAte
Ricardo Villanova 
Cuesta
Urtarrilaren 29an, 25 
urte. Zorionak! Oso ondo 
pasatu eguna eta ospatu 
ezazu merezi den bezala! 
Mila muxu familia 
osoaren partetik!

ArrASAte
Oihane Rodriguez 
Pedriel
Urtarrilaren 30ean, 4 
urte. Zorionak, Oihane, 
zure urtebetetzean. 
Amatxo, izebak eta anaia 
Sebastianen partetik 
patxo eta besarkada 
handi-handi bat!

eSkOriAtZA
Maddi Gabilondo 
Herce
Urtarrilaren 29an, 7 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Muxu handi-handi bat 
familiako guztien 
partetik eta ondo-ondo 
pasatu zure eguna!

eSkOriAtZA
Ekaitz Andres
Urtarrilaren 28an, 9 
urte. etxeko guztien 
partetik zorionak eta 
ondo-ondo pasatu zure 
egunean.

eSkOriAtZA
Iker Jimenez Segovia
Urtarrilaren 28an, 4 urte. Zorionak, txapeldun! Muxu 
asko etxeko guztien partetik eta oso ondo pasatu 
eguna.

AretxAbAletA
Anje Arriola Serrato
Urtarrilaren 28an, 5 urte. 
Zorionak, zipriztintxo! 
bost urte  mordo bat die, 
eh! Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze egunien 
eta patxo infinito bat 
etxeko guztixen partetik, 
batez ere laiak.

ArrASAte
Jon Laiseka Leturia
Urtarrilaren 27an, 6 urte. 
Zorionak! Ziur gaude 
aurten bizitzea tokatuko 
zaizun esperientzia 
berriak ohiko ilusioz biziko 
dituzula. Patxo handi bat 
maite zaitugun familiaren 
partetik.

bergArA
Irati Iriondo Igarza
Urtarrilaren 27an, 8 urte. 
Zorionak eta muxu handi 
bat etxeko denon 
partetik. Zorionak eta 
muxu bat etxeko denon 
partetik.

ArrASAte
Danel Ruiz
Urtarrilaren 27an, 7 urte. Zorionak, surfero! Aitatxo, 
amatxo eta Noraren partetik ondo pasatu urtebetetze 
egunian. Mila eta piku muxu, txapeldun!

OñAti
Izar Bikuña Malbadi
Urtarrilaren 27an. 
Zorionak, izar! etxeko 
printzesak bederatzi urte 
bete ditu eta ondo 
ospatzeko super 
merendola bat gertatuko 
dugu. Muxu bat, bereziki 
etxeko printzeen partetik.

ArrASAte
Jone Miren 
Arizabaleta
Urtarrilaren 26an. 
Zorionak, amatxo! egun 
zoragarria pasatuko 
dugu. Urte asko-asko 
bete ditzazula. Asko 
maite zaitugu. Amalur 
eta gaizka.

bergArA
Luis Jimenez
Urtarrilaren 26an, 61 
urte. Zorionak pertsona 
berezi baten partetik.

OñAti
Aiur Moreno Zubia
Urtarrilaren 26an, 2 
urte. Zorionak, Aiur! 
Ondo-ondo pasatu zure 
bigarren urtebetetzian. 
Muxu handi bat guztion, 
eta bereziki, Naroaren 
partetik.

bergArA
Margarita Iñurrategi
Urtarrilaren 25ean, 87 
urte. Zorionak, amama! 
ea Josuk ikasi daben 
"zorionak zuri" 
gitarrarekin jotzen. eta 
Maria dantzan, baietz? 
etxekoen partetik muxu 
potolo bat.

AretxAbAletA
Olatz Romeo
Urtarrilaren 25ean, 19 
urte. Zorionak, Oli! Prest 
urteak betetzeko? Ondo 
pasatu zure urte eguna 
eta muxu handi bat 
etxeko guztien partetik: 
aita, ama, irati eta iurgi!:

ArrASAte
Nora Ruiz
Urtarrilaren 23an, 3 
urte. Zorionak, 
poxpolina! Ondo pasatu 
eguna. Mila muxu 
aitatxo, amatxo eta 
Danelen partetik.

OñAti
Asier Nogueiras n
Urtarrilaren 23an, 5 
urte. Zorionak, Asier! 
Oso ondo pasatu zure 
egunian eta urte 
askotarako. Muxu handi 
bat familixaren eta 
bereziki Anderren 
partetik.

eSkOriAtZA
Ibai Apraiz Garcia
Urtarrilaren 22an, 5 
urte. Zorionak eta muxu 
handi bat aitatxo, 
amatxo eta iratiren 
partetik.

ArrASAte
Ibai eta Asier 
Apaolaza
ibaik urtarriaren 22an 
eta Asierrek urtarrilaren 
28an. Ondo pasatu zuen 
urtebetetzean eta 
Donostiako 
danborradan!

OñAti
Amaiur Campo Agirre
Urtarrilaren 19an, 3 urte. 
Zorionak! Ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta patxo handi bat 
familixiaren partetik.

OñAti
June Bruna Aiastui
Urtarrilaren 20an, 
urtebete. Zorionak, 
June! Ondo-ondo pasatu 
zure lehen urtebetetzia. 
Muxu handi bat familixa 
danaren partetik.

ArrASAte
Gaizka Arizabaleta
Urtarrilaren 16an, 7 urte 
Zorionak, maitia. Oso 
ondo pasatu genuen 
zure ospakizunean. Segi 
horrela. Asko maite 
zaitugun familiaren 
partetik..

bergArA
Irene Valle Gallastegui
Urtarrilaren 22an 10 
urte. Zorionak, irene! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna eta opari asko 
jaso. Muxu handi bat! 
Aimar eta Maite.

Zorionak!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
Hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

Internet  
Sar zaitez Goiena.net atarian eta Zorion agurra bidali botoia sakatu; 
bete eskatutako datuak, eta bertan argitaratuko da zorion agurra,
baita gOieNA paperean ere.
Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.com helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.
Ordezkaritzak
etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko 
ditugu.
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j a i ota koa k

bila-bila 7

Bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.

hitz gezidunak

luma

ezetz igarri!:
Zuloa da, ez dago lurrik. / 

heldua ama da.

soluzioak

d e n b o r a- pasa

sudokua

Zenbat kilo lur dago, metroa 
zabal, metroa sakon eta 

metro bi luze den zuloan?
–

Bi italiar, bata umea eta 
bestea heldua, Vaticanoan 

daude. umea helduaren 
semea da, baina heldua ez 

da umearen aita. nola liteke?

ezetz igarri!hizki salda
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aimar rebolledo Garcia 

Derio. 3,100 Kilo. urtarrilaren 19a. Gura-
soak: Gixane eta Juan. argazkian,  aimar 
jaioberria amaren besoetan.

Hodei ramos trenado 

arrasate. 3,860 Kilo. urtarrilaren 22a. 
Gurasoak: aurora eta Benja. argazkian,  
hodei jaioberria aita eta amarekin.

amaia Gongueta aranzabal 

elorrio. 3,370 Kilo. urtarrilaren 20a. 
Gurasoak: amaia eta antonio. argazkian,  
Jaioberria amarekin.

aimar Merchan Garai 

arrasate. 3,050 Kilo. urtarrilaren 18a. 
Gurasoak: aitziber eta Kako. argazkian,  
aimar sehaskan.

Garoa beristain Vilalta 

Oleta. 3,070 Kilo. urtarrilaren 18a. 
Gurasoak: maitane eta Julen. argazkian,  
Garoa aita eta amarekin.

uxia agirre rodriguez 

Oñati. 3,150 Kilo. urtarrilaren 23a. 
Gurasoak: maria eta mikel. argazkian,  
uxia jaioberria argi-argi.

Jaio da!
eman jaiotzen berri Goiena paperean eta interneten. 
Deitu 943 25 05 05 telefonora edo zatoz GOieNaren ordezkaritza batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte jasotako jaiotzak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.
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a s t e l e h e n e k o a

Goizean zehar atertzen joan-
go da. Arratsaldean ostarteak 
zabalduko dira.
euskalmet.net

Max. 13º

Min. 6º

E g u r a l d i a

Iñake Irastortza  Maikarmen dugu aspaldion, Maikruxekin Euskal Herriko atsorik ezagunena. Datozen 
hilabeteotan agertokietan ere ikusiko dugu, Emaztegaiaren semea filmaren egokitzapenean |  txomin madina

"erroma inguruan ikusiko nituzke atsuak, eskiatzen ere bai" 

agM

H a m a r r E koa

MAKILA MAGIKOA BANEUKA...

"Eskularru zuriko lapurrei, diru-jausia"
"Bilduko nituzko eskularru zuriko lapur nazkagarri guztiak, politikari 
ustelak, banku, multinazional eta zenbait enpresa eta eurak bakarrik 
salbatuz gizadi osoa desesperazio eta miseriara eroatearren diru-jausi 
itzela botako nieke gainera: dirua bakarrik uki eta usain dezatela eta 
hainbeste maite duten diru-hautsa arnastuz buka dezatela".

1. Atsuak hurbiltzen dabiltza; zen-
batek jartzen du beldur aurpegia? 
Ez dira askorik beldurtzen; grazia 
ere egiten die, eta beldurra baino 
gehiago, urduri zaudeneko irriba-
rreak egiten ditu. Ondo hartzen 
gaituzte, ezin gara kexatu.

2. askori kostako zaio maikarme-
nen azpian zu zaudela asmatzea.
Uste dut baietz, baina beste batzuek 
badakite neu naizela. Ile-apain-
tzaile eta makillatzaileek dagoe-
neko automatizatuta duten arren, 
denbora behar da karakterizatze-
ko; Anjelek nik baino gehiago.

3. anjel alkainekin kimika nabar-
mena da. Bat-batean sortzen da 
ala denborarekin lortzen da?
Beti izan dugu kimika ona; urteak 
dira elkarrekin hainbat lanetan, 
ondo elkar ulertzen dugu. Inpro-
bisazioa? Dezente dago, ez daki-
zu-eta kalean zer aurkituko duzun; 
baina atzean beti dago gidoia.

4. Hitzordu garrantzitsuetan 
ikusi ditugu atsuak. Zuk zeuk nora 
bidaliko zenituzke?
Erroma inguruan ikusiko nituzke, 
Vatikanoan-eta  ea  zer egiten duten; 
eskiatzen ere bai... Gaurko mun-
duan bizi dira, eta, nahiz eta euren 
ateraldiak diren modukoak izan, 
edozein lekutan ikusiko nituzke.

5.  Eta kalean, benetako atsuekin 
topo egitean, zer esaten dizuete?
Polita izaten da, lagun gisa ere 
hartzen gaituzte. Barre egiten dute 
eta euren ahotik ere hartzen ditugu 
pertsonaiek esango lituzketenak.

6. Bukatu da lan jarduna. mai-
karmen zurekin al doa etxera?
Ez. Asko jolasten naiz berarekin, 
baina ez dut etxera ekartzeko 
beste maite. Jakin behar da lana 
amaitzean pertsonaia alboan uzten, 
bestela erotuko ginateke-eta!

7.  antzerkia ez duzu ahaztu. orain, 
Emaztegaiaren semea-n.
Otsailaren 1ean estreinatzen dugu, 
Tolosan. Urduri nengoen: pelikulan, 
aktoreak lehen mailakoak ziren 
eta hain ondo zeuden... Baina uste 
dut egokitzapena oso polita dela 
eta aktoreon lana ondo dagoela. 

8. Zer eskatzen diozu pertsonaia 
bati?
Denek dituzte erakargarritasun 
ezberdinak. Hasteko, pertsonaia 
nondik hartu pentsatzen duzu. 
Berezitasunak bilatu behar dizkio-
zu; izugarri betetzen nau horrek.

9. adin batetik aurrera, Holly-
wooden zaila omen da emakumeen-
dako paperak lortzea. Hemen?
Matxismoa hemen ere bada.Gure-
tzat lan gutxiago dago; adin batetik 
aurrera, are gutxiago. Antzerkian 
edo zineman 60 urteko gizonak 
30eko bikotekideekin agertzen dira; 
alderantziz, ez. Ondorengoentzat 
aldatuko dira gauzak, guretzat ez.

10. inoiz planteatu duzu ikas-
tolako irakasle izatera itzultzea?
Aktore izatea zer zen ikertzeko 
utzi nuen, ez gustatzeagatik. Zai-
la ikusten dut bueltatzea, baina... 
Antzerki klaseak eman izan ditut, 
eta oso gustura, gainera.

2013a hasi besterik ez da egin, 
eta dagoeneko badugu urteko 
ahozabal handienaren saria lor-
tzeko hautagi indartsu bat. Aso-
ren ustez, adineko pertsonak 
zama hutsa dira egungo egoera 
ekonomikorako. Paradoxa da 
Asok berak 72 urte dituela.

"azkar ibil daitezela 
eta hil daitezela 
[hirugarren 
adinekoak]" 

www.20minutos.esta r o  as o   |   j a p o n i a k o  f i n a n t z a  m i n i s t r o a

a H o b E r o

Minutu zehatza 
galdetzeko moduan! 
Berreketak nola egin ahaztu duzu-
la? Edo erro karratua nola atera-
tzen zen? Matematika praktika-
tzeko erloju aproposa duzu hori.
www.nopuedocreer.com

a i ,  E n E !

E
guneroko bizi-martxa-
ren jakin-min garenok 
zenbait jenderen por-
taerak haluzinatuta 

gauzka.  
Krisiak nabarmenduta 

bankujabe eta bankuburuak  
-nola, kristo, bereizten dira- 
daude bateko eta, ondo-ondoan, 
kargu politikoren baten zukua 
xurgatuz bizi direnak. Bieta-
rik dira gehiegi.

PPn, esaterako, -baina ez 
bakarrik han- badaezpadako 
jendearen kluba akabera bakoa 
da. Partidu- eta Gobernuburu 
berak, Raxoyk, hauteskunde 
kanpainan, arnasaren konpa-
sean, pagotxa agindu zuen; 
orain, hura guztia alde eran-
tzira dihardu betetzen. Nola 
izan liteke tamaina horretako  
gezurteroa? 

PPko iruzurgile eta apro-
betxategi-tropak, baina, -aktua-
litatea lekuko- ez du mugarik. 
Eta, zur eta lur, galdetzen dut: 
zer arraio azaldu behar dio 
medikuak gaixoari hark boti-
ka pagatu ezinik aurkitzen 
dela aitortzen dionean?  Nora 
joko du bidegabekeria hauen 
guztien kontra epaitegian 
salaketa ordaindu ezin due-
nak?  Nik Wert ministro neo-
frankistaren zurrunbilo-hotsa 
hartzen diot kontuari.  

J. L. Arangurenek labur 
bezain zuhur dio irizpide eko-
nomikoek irizpide moralak 
erruki gabe azpiratzen dituz-
tela.

Aktualitate 
minbera

b i H a r a m u n a

markos 
BalEntZiaga


	01xf
	03xf
	04xf
	05xf
	06xf
	07xf
	08xf
	09xf
	10xf
	11xf
	12xf
	13xf
	14xf
	15xf
	16xf
	17xf
	18xf
	19xf
	20xf
	21xf
	22xf
	23xf
	24xf
	25xf
	26xfBUENA
	27xfBUENO
	28xf
	29xf
	30xf
	31xf
	32xf
	33xf
	34xf
	35xf
	36xfBUENO
	37xf
	38xf
	39xf
	40xf

