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ArANtzAzu EzkIbEl  |  arrasate

Udazkenarekin batera hainbat 
gaixotasun agertzen dira; horie-
tako bat gripea da. Bada, gripea-
ren agerpenari aurre egiteko, 
Osakidetzak gripearen kontrako 
txertatze kanpaina abian jarri 
du. Irailaren 23an hasi ziren txer-
toak ematen eta kanpainak aza-
roaren 6ra arte iraungo du. 

Osakidetzak bost arrisku tal-
de zehaztu ditu, eta txertatze 
kanpaina horiei zuzenduta dago: 
65 urtetik gorakoak; gaixotasun 
kronikoa duten 65 urtetik behe-
rakoak; haurdun dauden emaku-
meak; osasuneko profesionalak; 
eta, hegazti-granjetako langileak. 
Kizkitza Alustiza Oñatiko osasun 
zentroko erizainak azaldu du 
osasuneko profesionalek txertoa 
hartu beharko luketela adineko 
pertsonekin tratu zuzena dutela-
ko, eta ondorioz pertsonak kutsa 

ditzaketelako. Gaixotasun kroni-
ko moduan hartzen dira bihotze-
ko, giltzurruneko eta gibeleko 
gaixotasunak dituztenak, diabe-
tikoak eta inmunosupresore tra-
tamendua hartzen dutenak, bes-
teak beste.

Hitzordua hartu behar da 
Lehenengo aste honetan oso eran-
tzun ona izan du kanpainak. 
Jende asko joan da osasun zen-
troetara txertoa hartzera. Alus-
tizak azaldu du txerto gehien 
lehenengo bi asteetan jarri ohi 
dituztela. Txertoa jartzeko hitzor-
dua hartzea beharrezkoa dela 
nabarmendu du. Behin hitzordua 
hartuta, osasun-zentrora edo 
anbulatoriora joan beharra bes-
terik ez dago. Arrasaten, anbu-
latorioan astelehenetik eguba-
koitzera emango dute txertoa; 
horrez gain: gaur, irailak 30, Uri-

barriko jubilatuen etxean 12:00e-
tatik 13:30era; eta, bihar, marti-
tzena, Etxaluze eraikinean 12:00e-
tatik 13:30era. Bergaran, osasun 
zentroan astelehenetik egubakoi-
tzera jarriko dute txertoa, eta 
horrez gain: urriaren 3an, egue-
na, Osintxun 10:30etik 11:00etara; 
eta, urriaren 10ean, eguena, Labe-
garaietan 10:30etik 11:30era. Ara-
maion, Antzuolan, Elgetan, Oña-
tin, Aretxabaletan eta Eskoriatzan 
anbulatoriora joan beharko dute, 
astelehenetik egubakoitzera, 
aurretik zita hartuta. Gatzagarrek 
Eskoriatzako osasun zentrora 
joan beharko dute.

Etxetik irten ezin direnei 
etxera joango zaie erizaina.

Konplikazio larriak  
Alustizak azaldu du txertoa jar-
tzeak saihestu egiten duela gripea 
hartzea. "Ez bada txertorik har-

azaroaren 6ra arte egongo da osakidetzaren kanpaina martxan

osasun zentroetan edo anbulatorioetan emango dute, aurrez zita hartuta

gripearen aurkako txertoa 
hartzea komeni da birusa 
agertu baino lehen 

Osasun arloko langilea txertoa hartzen.  |   arantzazu ezKibel

Kontxi 
Jausoro 
A r r A S AT E

"Urtero hartzen dut txertoa. 
Diabetikoa naiz eta medikuak 
gomendatuta hartzen dut. Oso 
ondo funtzionatzen dit, ez dut 
griperik hartzen".

Manuel 
Gar cia
A r r A S AT E

"Urtero etortzen naiz, azkeneko 
20 urteetan behintzat bai. Eta, 
aldea nabaritzen dut, orain 
askoz hobeto nabil. Lehen 
katarro asko hartzen nituen".
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tzen samurragoa da gripea harra-
patzea. Hala ere, ez du esan nahi 
txertoa jarriz gero ez duzula gri-
perik hartuko. Birus oso aldako-
rra da eta har dezakezu, baina 
sintomak txikiagoak dira edo ez 
dira hain larriak". Gaineratu du 
arrisku taldean daudenek txertoa 
jarri beharko luketela, pertsona 
ahulagoak direlako, eta gripea 
hartuz gero euren gaixotasunaren 
ondorioz konplikazio larriak izan 
ditzaketelako.

Gripearen sintomak 
Gripea gaixotasun infekziosoa 
da, oso kutsakorra dena eta goi-
ko arnasbideetan eragiten du. 
Gripearen birusa aldatu egiten 
da urtetik urtera, horregatik 
txertoa ere aldatu egiten dute. 
Gripearen sintomak dira: sukar 
altua, buruko eta hezurretako 
mina, arnas estua… 5 eta 7 egun 
bitartean irauten du, eta osa-
tzeko atseden hartzea gomenda-
tzen dute. 

Osasun arloko langilea txertoa hartzen.  |   arantzazu ezKibel

Maria Pilar 
larrañaGa 
A r r A S AT E

"Bai, urtero jartzen dut. 
Familian bronkioetako arazoak 
izan ditugu, eta horregatik 
komeni zait txertoa jartzea, 
hobeto ibiltzen naiz".

eliecer 
GalleGo 
A r r A S AT E

"Orain dela 7 urtetatik hartzen 
dut, eta aldea igarri dut. Lehen 
udaberri eta udazken txarrak 
izaten nituen. 65 urte bete 
aurretik hasi nintzen jartzen".

Juanita 
aG irre 
A r r A S AT E

"Badira sei urte txertoa jartzen 
dudala. Nik uste dut lehen baino 
gutxiago hartzen dudala, 
behintzat ez dut griperik 
harrapatzen".

Kizkitza alustiza oñatiko anbulato-
rioko erizainak azaldu digu zer den 
gripea eta ze sintoma dituen. arris-
ku taldean daudenek txertoa hartu 
beharko luketela nabarmendu du.
zer esango zenieke txertoa jartzen 
ez dutenei?
Komeni dela, gaixotasun kronikoa 
dutenek edo 65 urte baino gehiago 
dutenek txertoa hartzea. ahulagoak 
dira, eta gripea harrapatzen baldin 
badute konplikazio larriagoak izan 
ditzakete.
Jendea animatzen da txertoa hartzera?
jendea etortzen da, oñatin batez ere. lehenengo aste 
honetan jende asko etorri da. oñatin, beste urte batzue-
tan %70 inguru etorri izan da txertoa jartzera.
Etxetik irten ezin direnek zer egin behar dute?
euren etxeetara joaten gara, ez da arazorik izaten. 
errolda bat daukagu, eta horren arabera badakigu 

zenbat diren euren etxeetan dauden 
pertsonak. arantzazura, komentue-
tara, etxeetara… joaten gara.
Arrisku taldean ez daudenek har 
dezakete txertoa?
bai, badute aukera txertoa hartzeko 
baina txertoa eurek erosi beharko 
lukete.
txertatze kanpaina honetan 
murrizketarik nabaritu dituzue?
ez, txertatze kanpainan ez. beste 
urte batzuetan haina txerto kanti-
tate ditugu eta txertatzera datozen 
denak txertatzen ditugu.
zer da gripea?
gaixotasun infekziosoa da, oso kutsa-
korra dena. birus batek eragiten du, 
eta birusa aldatu egiten da urtetik 

urtera. Komeni da argitzea, gripea eta katarroa ez 
direla berdinak; hortaz, txertoa hartuz gero katarroa 
harrapa dezakegu. gainera, katarroaren aurkako txer-
torik ez dago.
Nola sendatzen da?
batez ere lasai egoteko eskatzen diegu, egun batzuk 
etxean egon daitezela. sintomak gutxitzeko antiter-
mikoak eta analgesikoak, eta likido asko edatea.

a.e.

"Arrisku taldekoek gripea harrapatuz 
gero konplikazio larriak izan ditzakete"

KizKitza alustiza | erizaina

SUKALDEAK:

ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43  •  OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48
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J.I.  |  oñati

Bi epaiketa handi hasiko dira 
datozen asteetan Espainiako 
Auzitegi Nazionalean: urriaren 
14tik aurrera 40 gazte epaituko 
dituzte Segiko kide izatea lepo-
ratuta, sei urteko kartzela zigor 
eskariarekin, bakoitzarentzat; 
hilaren 17an, berriz, Herriko 
tabernen auzia hasiko dira epai-
tzen. 

Epaiketa bakoitzaren lehen 
egunean elkarretaratzeak egin-
go dituzte Oñatin, 19:00etan 
plazan. Hala iragarri zuten Libre 
ekimeneko kideek egubakoitz 
iluntzean egindako agerraldian. 
Urriaren 26an Bilbon egingo 
den manifestazio nazionalerako 
deia ere egin zuten: "Horrelako 
bidegabekerien aurrean, ezin-
bestekoa da herri gisa erantzun 
sendo bat ematea eta gure desa-
dostasuna erakustea". 

Libreko kideek gogor sala-
tu zuten Estatuaren jarrera: 
"Euskal herritarrok behin eta 
berriz bakearen aldeko apustua 
berretsi eta gatazkaren kon-
ponbiderako nahia erakutsi 
arren, Estatuak berriro ere 
errepresioaren aldeko apustua 
egin du".

40 gazteak "beraien militan-
tzia politikoagatik" epaituko 
dituztela adierazi zuten, "bel-
durra zabaltzeko helburuare-
kin". Beste auzian, berriz, Bata-
suneko 37 militante eta 110 
Herriko taberna eta elkarte 
daude prozesatuta. Libreko 
kideen arabera Oñatiko lokalak 
"behin betirako" enbargatu 
ditzakete. Salatu zuten auziak 
aurrera jarraitzen duela, "nahiz 
eta batutako frogetan ETA-KAS
-Ekini egindako ordainketa 
bakar bat ere ez den ageri".

Makroepaiketen aurka 
mobilizatzeko deia 
egin du librek oñatin

Oñatiko Libreko kideak, egubakoitzeko agerraldian.  |   julen irionDo

J.I.  |  bergara

Erailketa egotzi diote Domingos 
F.G. akusatuari, eta epaimahaiak 
dio hiltzaileak aprobetxatu zue-
la, gainera, biktimak gaitasun 
fisikoak mugatuta izatea. 12 
urteko kartzela zigorra eskatu 
dute Fiskaltzak eta akusazio 
partikularrak; defentsak, 10 
urtekoa. Epaileak datozen egu-
netan emango du sententzia. 

Aurreko astean egin zuten 
Gipuzkoako Auzitegian 2011ko 
martxoko Bergarako gertakarien 
epaiketa. Epaimahaiak froga-
tutzat jo du hiltzeko asmoarekin 
erasotu zuela biktima 51 urteko 
Domingos F.G.-k, aprobetxatuz, 
gainera, gaixotasunagatik, eba-
kuntza bategatik eta lasaigarriak 
hartu izanagatik, erantzun-gai-
tasuna gutxituta zuela Miguel 
E.R. 46 urteko pisu-kideak. 

Herri epaimahaiak ontzat 
hartu du prozesuan akusazioek 
–batez ere Fiskaltzak– emanda-
ko bertsioa: eztabaida gogorra 
izan zutela pisu-kideek bizitoki 
zuten San Antonio kaleko 8. 
zenbakiko etxebizitzan; borro-
kan hasi eta akusatuak heriotza 
eragin ziola biktimari. Laban 
bat eta mozteko erabiltzen den 
beste tresna bat ei zituen ger-
taeren unean. Gero, Deba ibai-
ra bota zuen gorpua.

Akusatuaren argudioak, 
berriz, ez ditu onartu epai-
mahaiak, bat izan ezik: hilda-
koak ez zituela ordaintzen 
zegozkion gastuak, egongelaren 
jabe egin zela eta etxeko sarrai-
la aldatu ere egin zuela, pisu-
kideari giltzarik eman gabe, 
akusatuaren haserrea eraginez 
horrela.

2011n bergaran pisu-kidea 
erail izanagatik, errudun
Domingos F.g. akusatuak jasoko duen zigorra 
datozen egunetan jakinaraziko du epaileak

josetxo arantzabal

Ahalegin handia egiten dute 
Erriberan euskarazko hezkuntza 
nahi duten familiek. Argia 
Ikastolak berak ere egoera larria 
bizi du, eta hori azaltzera etorri 
ziren atzo Tuteratik Antzuolara, 
MU-ko ikasleek egindako Badira 
bagara dokumentalarekin. Argia 
laguntzeko: 3035 0102 39 
1020046142 (Laboral Kutxa).

tuterako 
ikastolaren 
egoera larria,
antzuolan

JulEN IrIONdO  |  arrasate

Madrildik eta Bartzelonatik pasa 
ostean –Sevillan ere egon dira–, 
Gasteizen izan ziren egubakoitzean 
Nazio Batuen Erakundeko Era-
gindako Desagerpenen gaineko 
Lantaldeko kideak. Oroimen his-
torikoaren alde lanean dihardu-
ten hainbat taldetako –Goldatu, 
Lau Haizetara Gogoan, Euskal 
Memoria, Egiari Zor...– ordezka-
ritzekin egin zuten bilera. Eta 
NBEren lantaldearekin bilera 
egin zuten 40 lagunen artean 
ziren Intxorta 1937 kultur elkar-
teko kideak eta altxamendu faxis-
taren ondorioz fusilatutako Isi-
doro Iturbe eta Juan Bengoa 
arrasatearren alabak. 

Bileran, 1936ko urria eta aza-
roa artean indarrez desagerra-
razi zituzten Arrasateko 28 herri-
tar zibilei gertatutakoaren gai-
neko  aza lpena  eg in  zuen 
Intxorta 1937 kultur elkarteko 
Juan Ramon Garaik; ondoren, 
Julene Iturbek eta Jaione Bengoak 
euren aiten atxiloketen eta fusi-
lamenduaren gainekoak kontatu 
zituzten, eta adierazi zuten orain-
dik gaur ez dutela haien gorpuz-
kinen berririk.

Ordezkaritza debagoiendarrak 
jakitera eman duenez, Ariel 
Dulitzky legelari argentinarra 
buru zuen NBEko taldeak adi 
entzun zituen bi orduz esandako 
guztiak. Dulitzkyk, bere aldetik, 
azaldu zuen bere taldearen egi-
tekoa dela partikularrek edo 
Estatuak eragindako askatasun
-gabetzeak aztertzea, horien ardu-
radunek gertatutakoa ikertu edo 
horren berri ematen ez duten 
kasuetan. Batzordearen jardute-
ko era da estatuei exijitzea desa-
gerpenok argitzeko egiten ari 

diren lanaren gaineko informazioa 
– ezin dute gertatutakorik epaitu, 
ez zigorrik ezarri–. Gertatu zena-
ren berri zehaztasunez eta gor-
puzkinen kokalekua familiei 
jakinarazi arte kasuok ez dituz-
tela artxibatuko adierazi zuen 
Dulitzkyk.  

Hala ere, bileran ezagutzera 
eman zenez, badira irizpide des-
berdinak lantaldeak aztertu beha-
rreko garaiaren gainean. Berez, 

1945etik aurrerako kasuekin egi-
ten dute lan, urte horretan sortu 
zelako NBE eta, diotenez, ez dago-
kielako erakundearen sorreraren 
aurreko gertaerekin jardutea. 
Baina Dulitzkyk zioen bere eta 
lantaldeko beste kide batzuen 
iritzia dela "delitu jarraitu" baten 
aurrean gaudela eta, ondorioz, 
gerra hasieratik aurrerako garaia 
hartu beharko litzatekeela aintzat. 
Aitzitik, Estatuak ez du nahi, 
Dulitzkyren arabera, 1945etik 
atzera egitea.

NBEko lantaldea gaur –aste-
lehena– da plazaratzekoa egin-
dako bileretatik ateratako ondo-
rioak, baina Debagoieneko ordez-
karitza baikor da, Dulitzkyren 
hitzak entzunda: "Ez da iragane-
ko kontua, orainaldikoa baizik; 
delitua hor dago gertatutakoa 
argitzen ez den bitartean". Hala 
esan omen zien desagerpenen 
lantaldeko kideak.

arrasatear fusilatuen 
berri eman dute nben

NBEko lantaldearekin Gasteizen egindako bilerako une bat.  |   juan ramon garai

esanaK

"Oraina da, ez 
iragana; delitua 
hor dago, dena 
argitu arte" 

a r i e l  D u l i t z k y   |   N b E - k O  k i d E A

eragindako Desagerpenen gaineko lantaldearekin izan da ordezkaritza bat
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ubANE mAdErA  |  arantzazu

Astebete daramagu udazkenean. 
Eguraldi onarekin hasi dugu 
urtaro berria; eta aurrea zela 
egingo duen jakin guran jo dugu 
Pello Zabalarengana; gurean (eta 
gure mugetatik kanpo ere bai) 
tenpora kontuetan erreferente 
den frantziskotarrarengana. 
Sargori hasi dugu udazkena (orain-
go asteburua izan ezik) noiz arte 
segiko du bide beretik?
Noiz arte, ez dakit, baina udaz-
kenean behin eta berriz itzuliko 
dela, uste dut baietz; haizearen 
eraginez. Izan ere, baserri mun-
dutik begiratuta (guk hortik 
begiratzen diogu eguraldiari, 
mapetatik baino gehiago, horiek 
aldakorrago azaltzen baitira) 
haizearen eraginek jarraipena 
izaten dute, luzaroan izan ere.

Nik uste dut baserrian hazi 
denak behintzat udazkenari 
begiratu diola gehienetan 
kariñoarekin, girorik oneneta-
koak hortxe gertatzen baitira, 
edozein gauza biltzeko: artoak 
eta babak, intxaurrak laster, 
gaztainak, sagarrak… Beraz. 

memorian ditugu horiek ez dire-
la euri egunak.

Agian kaletik begiratuta, 
dezentetan entzuten dugu: Gaur 
udako giroa, gaur ez da udaz-
kenekoa, ez dago euririk ere. 

Baina nork dio udazkenekoa 
euri giroa dela? Ematen du 
nonbaiten ikasi dugula egural-
dia garbi-garbia denean udakoa 
dela; erdizka denean, udabe-
rrikoa eta udazkena ilun samar 
eta euritsua dela; eta ez. 

Inportantea da hego haize-
rik ez dugula izan duela ja 
hamar hilabete; eta orain ager-
tu denean naturak berak ere 
igarri duela: hostoak hasi dira 
kolorez aldatzen… eta hego-
mendebalaren eragina izaten 
da egun batzuetarako; gero 

berriro ere itzultzen da beste 
egun batzutarako… Eta baserri 
girotik beti begiratu zaio hai-
zeari. Ze haize, orduan bada-
kigu ze giro. 

Hego haizea badago, tenpe-
ratura gozoak izango dira, eta 
ez du euririk ekarriko. Itsaso-
koa badugu, badakigu zer dato-
rren: hezetasuna. Eta iparral-
detik badator, ba hotza.   
Horrenbestez eta laburbilduz?
Tarteka etorriko dira hego 
haize boladak, eta horren buel-
tan izango ditugu barealdiak 
euri gutxi edo batere eurirekin; 
eta borraskatxoak ere etorri-
ko dira, baina batzuetan etor-
tzen dira indarra galduta. 
Horien jiran, bai, egun batean 
edo bitan sar daiteke itsasoko 
haizea. Horixe izan genuen, 
justu, aurtengo tenporetako 
lehen egunetan, 18an eta 19an. 
Lainoa sartuta (euri zaparra-
darik gabe haizerik apenas 
zegoelako) busti-giroa…baina 
gero horren buelta izaten da 
hego mendebala. Hauxe da 
udazken giroa. 

Baina Pello, diozuna fidagarria da? 
ze, uda aurretik meteorologia agen-
tziek iragarri zuten urtetako udarik 
hotzena izango zela, eta ez zuten 
asmatu…
Hasi ziren epe luzerako iragar-
penak egiten, nik uste ikusita 
tenporek horretarako bidea ema-
ten zutela; eta hiru urtetan pro-
bak egiten ibili eta gero, ikusi 
dutenean ez dela betetzen, errie-
tak datoz. 

Akaso hortik dator batzuek ten-
porekiko duten kontrakotasuna?
Izan liteke. Eta ematen duten 
arrazoia sinplea da: tenporak 
ez direla zientifikoak. Beno, nik 
esango nuke ez direlako zien-
tifiko mailan begiratu. Ze hain-
beste mendetako esperientzia 
zerbaitengatik izango da. Orain, 
baserrian zer dute makrosko-
pioren bat eguraldia ikusteko? 
Ba ez. Bere mapak bestelakoak 
dira. Adibidez, mandeulia eto-
rri da…horiek ez dira etortzen 
neguan, eta maiatz busti hartan 
hori ikusiz gero… zientziak ez 
al dio eragin horri hortxe ager-
tzen? Ba aztertu, zergatik etorri 
den mandeulia. Eta ikusiko 
zuten uda bazetorrela, eta beroa, 
gainera. 

Pello zabala | Eguraldian aditua

"nik beti esaten dut zera: 
jakin behar da aireari 
begietara begiratzen"

Hego haizeak epeltasuna ekarriko du udazkenera
borraskatxoak ere izango ditugu, giro bustiarekin

"tenporak ezin dira 
erabili egun 
zehatzetako 
eguraldia jakiteko"

"Haizeari begiratu 
zaio beti baserritik: 
ze haize, orduan 
badakigu ze giro"

Pello Zabala Arantzazun.  |   imanol beloKi

m.b./ u.m.  |  Debagoiena

Babelgo dorrearen antzera, hiz-
kuntza eta herrialde askoren 
topaleku bilakatu zen eguen arra-
tsaldean Arrasateko Eskola Poli-
teknikoa. Nazioarteko 200 ikasle 
inguruk egingo dute aurtengo 
ikasturtea Mondragon Uniber-
tsitatean eta ikasle horiei ongie-
torria emateko harrera-ekitaldia 
egin zuten. 

Holanda, Mexiko, Guatemala, 
Kanada, Japonia, Finlandia, Ale-
mania, Kolonbia eta Belgikatik 
etorritako 105 ikasle batu ziren, 
hain justu ere, egueneko ekitaldian; 
jatorri eta hizkuntza oso ezberdi-
na duten ikasleak dira, eta horre-
gatik, ingelesa izan zen ekitaldi 
osoan erabili zuten ekitaldia.

Familia argazkia 
Ongi-etorri ekitaldian familia 
argazkia egin zuten lehenengo 

eta ondoren berba batzuk egin 
zizkieten ikasle etorri berriei 
Josu Zabala Mondragon Uniber-
tsitateko errektoreak eta Jon 
Altuna errektoreordeak. Besteak 
beste, Mondragon kooperatibaren 
inguruko funtsezko hitzaldia egin 

zieten, Mondragon Unibertsita-
tearen oinarriak hobeto ezagu-
tzeko.

tradizio luzea 
Horrekin batera, unibertsitateko 
ordezkariek gogora ekarri zuten 

Mondragon Unibertsitatearen 
nazioarteko bokazioaren atzean 
unibertsitate-tradizio luzea dagoe-
la, 1972an Goi Eskola Politekni-
koan abiatu zena.

Harrezkero 45 urte pasatu 
dira, eta bidean unibertsitatearen 
nazioarteko bokazioa sendotu eta 
aberastu egin dela azpimarratu 
zuten. "Unibertsitateko irakasle 
eta ikertzaile askok, nigandik 
hasita  –ekarri zuen gogora Josu 
Zabala errektoreak-, sasoi hartan 
esperientzia hori bizitzeko auke-
ra izan genuen, ikasleen mugi-
kortasuna ohiko bilakatu baino 

askoz lehenago". Hain zuzen, 
garai hartan hasitako bidea era-
bakigarria izan zen unibertsita-
tearen eta bere prestakuntza 
ereduaren garapenerako. Horri 
esker, ikasleek nazioarteko espe-
rientzia bereganatu ahal izan 
dute, bestelako diziplinetan espe-
zializatu eta ikuspegi osagarri 
batetik sakondu.

Gero, GOieR 
1972ko nazioarteko lehen espe-
rientzia haien ondoren, GOIER 
saila eratu zen unibertsitatean, 
eta horren bidez nazioarteko 
esperientzia modu egituratuan 
kudeatzen du Mondragon Uni-
bertsitateak. Horrek guztiak uni-
bertsitatearen nazioarteko ibil-
bidea ahalbideratu du eta horren 
emaitza dira, aurtengo ikasturtea 
gurean egingo duten atzerriko 
ia 200 ikasleak. 

Eta unibertsitatetik helarazi-
tako datuen arabera, GOIER sai-
lari esker, ikasketak unibertsi-
tatean gauzatu dituzten 806 lagu-
nek goi  mai lako  t i tu luak 
eskuratu dituzte nazioarteko 
unibertsitateetan, eta haietako 
asko, gainera, doktore eta iker-
lari dira.

nazioarteko 200 ikasle inguruk Mondragon 
unibertsitatean egingo dute ikasturtea
eguenean egin zieten ongi-etorria ikasle horietako 105 gazteri, arrasaten

Familia argazkia atera zuten Eskola Politeknikoan.  |   anDer larrañaga
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Bihartik, urriak 1, aurrera, 
elektraindarra % 3,1 gehiago 
ordainduko dugu, gutxienez 
urte bukaerara arte. Joan den 
martitzenean egin zuten ener-
giaren salneurriaren enkantea. 
Hori izango da elektrainda-
rraren laugarren garestitzea 
aurten. Gobernuak legez erre-
gulatzen duen tarifaren zatiak 
izoztuta jarraitzen du.

elektraindarra % 3,1 
garestiagoa izango da 
martitzenetik aurrera

l.k.  |  arrasate

Kontsumobideko zuzendariak 
"aztarnak" ikusi ditu Eroski-
ren eta Fagorren ekarpen 
preferenteen salmenta "ez zela 
baldintza egokietan egin zen-
bait kasutan". Elena Untzue-
tak Legebiltzarrean esan zuen 
hori astelehenean, Kontsu-
mobide ekarpenak erosi zituz-
ten lagunen 833 erreklama-
zioen gainean erakunde hori 
egiten dabilen azterketaren 
aurre-balantzea emateko age-
rraldian. 

Bitartekaritza ez da bukatu 
Unzuetak "diskrezioa" eskatu 
zuen, Kontsumobideren bitar-
tekaritza-lana oraindik ez 
delako bukatu.

Bere esanetan, "ez dago 
audio edo bideo probarik" 833 
kaltetu horien esanak babes-
teko, baina "aztarnak" bai, kasu 
batzuetan. Kasuen % 81en, 
ekarpen horiek aurrez bezeroak 
eskatu barik eskaini zitzaizkien 
banketxean. Kontsumobidera 
jo duten kaltetuen % 26k 65 
urte baino gehiago dute, eta % 
80k 25.000 euro baino gutxiago 
inbertitu zuen.

ekarpenak 
egoki saldu ez 
ziren aztarnak 
daude

l.k.  |  arrasate

Sozietate Zergaren kanpainako 
emaitzak ematearekin bat, Foru 
Aldundiko arduradunek araudia 
aldatzeko asmo zehatzak agertu 
zituzten joan den eguaztenean. 

Aitorpena egin zuten enpresa 
guztietatik (22.247) erdiek baino 
gehiagok ez zuten irabazirik izan, 
eta izan zituztenek (6.819) % 11,8 
ordaindu zioten, batez beste, Oga-
sunari: denetara, 1.152 milioi pasa-
txo aitortu zituzten eta 135,5 milioi-
ko zergak ordaindu zituzten. 
Gogoratu behar da Gipuzkoan, 
enpresendako tipo nominala % 28 

dela; enpresa txiki eta ertainen-
dako, % 24; eta kooperatibendako, 
%20; baina, enpresendako berezi-
ki dauden hainbat dedukziorekin, 
enpresek Sozietate Zergan ordain-
tzen dutena askoz gutxiago da.

arau berria, Batzarretara 
Zerga hori erreformatu nahi du 
Foru Aldundiak, eta horretarako, 
Batzar Nagusiek egin zuten txos-
tenarekin bat, Sozietateen Moz-
kinen gaineko Zerga delakoa egin 
du eta urtea amaitu baino lehen 
Batzar Nagusiek onar dezaten 
nahi dute arduradunek.

Horrekin, gaur egungo arau-
diak dituen "zirrikituak itxi" 
nahi ditu Aldundiak; horixe 
esan zuten eguaztenean Itziar 
Miner Zerga eta Finantza Poli-
tikako zuzendariak eta Xabier 
Olano Ogasuneko zuzendariak. 
Olanoren esanetan, "indarrean 
dagoen araudia enpresa handien 
mesederako egituratuta dago, 
nahiz eta Gipuzkoan enpresa 
txikiak eta ertainak izan ehun 
produktiboaren oinarria. Ira-
bazi handienak dituzten 10 sozie-
tateek 213,8 milioi ordaintzen 
dituzte, irabazien % 6,2".

sozietate zergan % 11,8 ordaindu dute 
enpresek, arauak agintzen duenaren erdia
zerga horren araua urtea bukatu baino lehen tramitatu nahi du aldundiak

Zergen gainean ikasiko dute DBHn
Gipuzkoako Ogasunak eta hezkuntza alorreko arduradunek zergen 
gaineko heziketa programa bat martxan jarriko dute DBHn, 
astelehenean sinatu zuten hitzarmenaren bidez. Datorren urtean 
zerga heziketari buruzko unitate didaktikoa erabili ahal izango 
dute ikastetxeek. Sinatzaileek konpromisoa hartu dute heziketa 
programa gutxienez haien hezkuntza sareko ikastetxe batean 
ezartzeko.

Ogasun diputatua eta hezkuntza arduradunak, astelehenean.  |   gFa
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IK4-Ikerlan ikerkuntza zentroan, 
goi-mailako lan-jardunaldia egin 
zuten martitzenean, eta Europako 
Batasunaren babesa duen Batteries 
2020 proiektua martxan jarri zuten 
gero. Arrasateko ikerkuntza zen-
troa da proiektu horren liderra.

Sistemas de almacenamiento 
eléctrico: visión estratégica delako 
lan-jardunaldian, elektrizitatea 
gordetzeko I+G-k ematen dituen 
aukerak aztertu zituzten hainbat 
punta-puntako enpresa eta iker-
kuntza zentrok eta Eusko Jaur-
laritzako ordezkariek.Besteak 
beste, Teknologia, Berrikuntza 
eta Lehiakortasun sailburuorde 
Estibaliz Hernaez;  Leclanche, 
Abengoa, Umicore eta FIAT enpre-

setako ordezkariak; Europako 
bateria-ekoizleen Eurobat elkar-
teko ordezkariak; eta EnergiGUNE 
CICeko ordezkariak batu ziren 
Arrasaten. 

Bateriak aprobetxatu 
Lehenengo, energia gordetzeko 
baterien merkatuaren gaineko 
ezagutzak konpartitu zituzten 
adituek: balio-katea, materialak 
eta etorkizuneko aukerak. Ener-
gia-metatzearen gaineko iker-
kuntzak energia berriztagarrietan 
eta automobil elektrikoetan era-
giten du, besteak beste.

Ezagutzak elkarbanatzeaz gain, 
Batteries 2020 proiektua martxan 
jarri zuten. Helburua da automo-
bil elektrikoen baztertutako bate-

riak, dagoeneko horretarako 
erabili ezin direnak, berriz era-
bili energia berriztagarriak meta-
tzeko edo gordetzeko.

Izan ere, lan-jardunaldi horre-
tan izan ziren erakunde gehienak 
Batteries 2020 proiektuko kideak 
dira. Europako Batasunak babes-
ten du proiektua; batetik, auto-
mobil elektrikoa bultzatzeko, eta 
bestetik, automobilendako dagoe-
neko balio ez duten baterien 
potentziala aprobetxatzeko estra-
tegiak diseinatzea beste inork 
baino lehenago. Batteries 2020 
iniziatibak hiru urte iraungo du 
eta 8 milioi euroko aurrekontua 
izango du; zati baten, Europako 
Batasunak finantzatuko du, VII. 
Marko-Programaren bidez.

Zehazki, baztertutako bateriak 
hobetu nahi dira, gaur egungoak 
baino % 30-40 kapazitate han-
diagoa emanaz duten bolume-
narekiko, eta fidagarriak izan-
go direla bermatu. Horrez gain, 
gaur egun merkatuan dauden 
bateriek baino bi aldiz gehiago 
irauteko gai egin nahi dituz-
te.

energia berriztagarrietarako 
Bestalde, energia berriztagarri 
instalazioetan baztertutako bateriak 
energia-metatzaile gisa erabiltzeko 
estrategiak ikertuko ditu Batteries 
2020k. Gaur egun, aerosorgailu 
batek energia sortzen duenean, 
hura ez da pilatzen, zuzenean sare 
elektrikora irauli baizik.

baterien gaineko proiektu 
estrategikoa ik4-ikerlanen
europako batasunak babestutako batteries 2020 
proiektua martxan jarri dute goi-mailako ordezkariek

Lan-jardunaldia egin zuten martitzenean IK4-Ikerlanen; argazkian, parte-hartzaileak.  |   guK

Batteries 2020 
proiektua

 Arrasateko IK4-Ikerlan 
ikerkuntza zentroa da 
Batteries 2020 
proiektuko liderra.

 Puntako enpresa eta 
erakunde askok parte 
hartzen dute, eta 
Europako Batasunak 
diruz laguntzen du.

 Helburua da automobil 
elektrikoetarako 
dagoeneko balio ez 
duten bateriei bigarren 
bizitza bat ematea.

 Gaur egungo bateriek 
baino kapazitate eta 
iraupen handiagoa eman 
nahi zaie.

datua

Batteries 2020 proiektuak 
8 milioi euroko aurrekontua 
du, eta horren zati bat 
Europako Batasunak 
ipiniko du.

8
milioi euro
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ELAko Batzorde Eragileko kidea 
eta sindikatu horretan Negozia-
zio Kolektibo saileko arduraduna 
da Joseba Villarreal. Bere esa-
netan, ultraaktibitatea bukatu 
zenetik "enpresa gehienek estra-
tegia berbera izan dute: langileei 
gutunak bidali".
Ia badira hiru hilabete ultraaktibi-
tatea bukatu zela. Euskadiko lan-
gileen egoera zein da?
Kontuan hartuta ultraaktibitatea 
dela norberak lan baldintza ber-
berekin jarraitzea beste hitzarmen 
batek iraungitakoa ordezkatzen 
duenera arte, legeak hori aldatu 
du, eta langileen askotariko egoe-
ra dute: gutxienei, lan baldintzak 
aldatu zaizkie; guztiei iragarri 
zaie aldatu egin daitezkeela dato-
zen hilabeteetan; gehienek bal-
dintza berberekin jarraitzen dute 
soldatan, kategorian, lanorduetan, 
egutegian… eta beste gauza batzue-
tan ez; eta, edozein kasutan, 
legezko bihurtu da hainbat enpre-
satan kontratatzen den jende 
berria beste baldintza batzuetan 
dagoela. Hori da ondorio garbie-
na eta bat-batekoa: diskriminazio 
legala langileen artean.
dena dela, hitzarmen batzuek badau-
kate klausula bat, eta horren ara-
bera, hitzarmen berria egin arte, 
hitzarmen zaharrak indarrean jarrai-
tuko du. zenbat hitzarmenek dau-
kate klausula hori?
Banaka batzuek bai, baina gehie-
nak beste egoera baten daude. 
Batzuen hitzarmenak oraindik 
indarrean daude; beste batzuen 
kasuan, hitzarmenaren iraunal-
dia bukatu da eta ultraaktibitate 
horrek beste urte bat irauten du. 
Beste batzuek urte hori ere pasa 
dute. Eta beste batzuek enpresa
-hitzarmenak dituzte eta euren 
baldintzak eurek erregulatzen 
dituzte enpresa mailan.

Gipuzkoan, 50.000 langile ingu-
ru dago metalgintzan, baina hor-
tik parte batek enpresa-hitzar-
menak dituzte eta lan baldintzak 
bere enpresan erregulatu dituzte. 
Lan erreformak berari aurre 
egiteko ematen duen aukera baka-
rra da zure enpresan hitzarmen 
bat osatu eta zure baldintzak 
bermatzea; edo, sektore-hitzar-
mena oinarri hartuta, hori hobe-
tzen duen hitzarmen bat egitea.
Enpresaren arabera, beraz, egoera 
desberdina izango da, ezta? 
Denetarik dago. Krisian egoteak 
ez du esan nahi enpresa guztiak 
gaizki daudenik edo dirurik ira-
bazten ez dutenik. Sindikatu batek 
duen inplantazioak ere eragiten 
du. Patronalak ez digu gure ara-
zoa konponduko. Geratzen zai-

guna da antolatzea lan zentroetan 
eta horiek erreformatik libre 
uztea, haren eragina gure enpre-
saren atetik kanpo uztea. Horre-
tarako, organizazioa, konfronta-
zioa eta mobilizazioa beste alter-
natibarik ez dago.
langileen aldetik badago horreta-
rako jarrera?
Egoera konplikatua da, eta uler-
garria da hori, denok garelako 
langile eta denok dakigulako nola 
baldintzatzen duen bakoitza bere 
egoera pertsonalak. Jendeak bel-
durra dauka, eta alternatiba 
askorik ere ez dago. Baina hala 
ere, guk aurten 160 hitzarmen 
berritik gora egin dugu enpresa-
tan; erresidentziatan ere hiru 
falta dira lan hitzarmenak egite-
ko, baina 80tik gora egin dugu. 
Badakigu lan zaila izango dela, 
patronalak ez duela frenorik izan-
go eta Gobernuak ez dizkiola 
mugarik jarriko, eta prest gaude 
borrokarako.

Guk hitzarmen sektorial pro-
bintzialak sinatu ditugu, baina 
lan erreformak bigarren maila 
baten jarri ditu. Lehen, Gipuzkoan, 
metalean, bateren batek enpresa 
bat ireki nahi bazuen, hitzarmen 
hori gutxienekoa zen. Orain, 
erreformarekin, etor daiteke 
Madrilgo enpresa bat bere hitzar-
menarekin, eta 300 euro gutxiago 
ordaindu. Baina erreformak orain-
dik ere enpresetan gure lan bal-
dintzak defendatzeko aukera 
ematen digu; beraz, baliatu deza-
gun utzi diguten esparru hori. 
uztailaren 7an urtea bete zen lan 
erreforma indarrean sartu zela. 
Nolako urtea izan da?
Urte gogorra izan da, eta lan bal-
dintzak behera botatzeko erabili 
du patronalak. Enplegua ez da 
sortu, eta desagertu ere egin da. 
Krisian, batzuek tunelaren bukae-
ran argia ikusten dute, eta guk, 
bukaera bakarrik. Krisiak berdin 
jarraitzen du eta lan erreforma 
batek sekula ez du enplegurik 
sortzen, lan merkatua prekarizatu 
baizik, eta hori da gertatu dena.
zelan jokatu dute enpresek?
Estrategia orokorra izan da lan-
gileei gutuna bidaltzea, hiru gau-
za esanez: alde bakarrez lan bal-
dintzei eutsiko zietela, denbora 
jakin batez; gai batzuetan, beste 
hitzarmen baten erreferentzia 
jartzen zutela, sektorearen ara-
bera; eta hirugarrena, larriena, 
uztailaren 7tik aurrera kontra-
tatuko zituzten langileek beste 
lan baldintza batzuk izango zituz-
tela. Erreforma zuzenean aplika-
tzera jo dute batzuek.
Eta Espainiako gobernuak errefor-
mak egiten jarraitzen du… Orain 

gutxi, kontratu-eredu kopurua 
murriztu du. ze ondorio ditu 
horrek?
Aurreko erreformak utzi dituen 
hutsuneak tapatzeko behar bes-
teko erreformak egingo dituzte. 
Prekarietatea normala den lan 
merkatu baten, kontratu desber-
dinak egotearren baldintza des-
berdinak egongo direla plantea-
tzeak ez du zentzurik. Kontra-
tuaren izena izen bat da. 
merkelek hauteskundeak irabazi 
eta gero, pentsatzekoa da errefor-
ma gehiago etorriko direla.
Bai, Merkelek garbi esan zuen 
zapatuan bertan, Europari eta 
hego-Europako gizajoei laguntzen 
jarraituko diela baina murrizke-
tekin aurrera jarraitu behar 
dutela. Merkelek arrakasta lortu 
du komunikazio aldetik ere lor-
tu duelako, ez Alemaniako lan-
gileak hemengoak baino hobeto 
daudelako. Alemanak entzuten 
dabiltza Alemaniak kontrolatzen 
duela dena eta eurak besteak 

baino pixka bat hobeto daudela, 
baina Merkelena adierazle garbia 
da: lehen agintaria da Europan, 
krisian hauteskundeak egin ditue-
nak eta berriz irabazi, eta inoiz 
baino gehiago aterata.
berrikuntza eta ekintzailetzaren 
aldeko mezuak nola baloratzen 
dituzue?
Beharrezkoa eta ona da ekintzai-
letza, baina politikoek eurek 
neurririk ez dutenean egiten dute 
horren alde. Ze laguntza dituzte 
ekintzaileek? Ez dago finantzia-
ziorik. Kutxabank, EAJ eta Bilduk 
babestutako erakundeak, ez du 
enpresentzat finantziaziorik ema-
ten, eta ematen dena oso garestia 
da. Sortu behar diren enpresen-
dako alternatiba baldin bada 
ekintzaileei tarifa laua ematea 
eta autonomoen tarifa ordaintzea, 
Gizarte Segurantzak duen arazoa 
ez da konponduko, izan jendea 
lanean egongo delako baina sarre-
rarik ez delako egongo. 

Gobernuek euren eskumenean 
dauden neurriak benetan erabi-
li beharko lituzkete ganorazko 
enplegua sustatzeko, eta Berri-
kuntza, Garapen eta Ikerkuntza 
kontuak behar bazala erregulatu, 
gaur egun hori dena Ogasunari 
gutxiago ordaintzeko bakarrik 
erabiltzen delako: Sozietate Zer-
gan, tipo nominala % 28 da, eta 
errealitatean % 7ra eta, kasu 
batzuetan, % 4ra ere ez da iristen. 
Ibex indizeko enpresa handienek 
irabazien % 4a ere ez zuten eman 
iaz, kenkariak direla-eta. Beraz, 
ez da ulertzen: ekintzaileei auto-
nomoen kuota merkeagoa eskain-
tzen bazaie eta hilabete batzuetan 
ez badute ezer ordaindu behar 
eta, bestetik, irabazten duten 
enpresek ez dute ezer ordaintzen 
eta, azkenik, hemen iruzur egiten 
duena ergela da… Politika fiska-
la erabili beharko lukete enplegua 
era zintzoan suspertzeko.
Egoera horrelakoa izanda, ezkutu-
ko ekonomia hazi egin da?
Bai, beti egon da eta orain ere 
badago. Ekonomia hori izan behar 
da, ez badago beste alternatibarik. 
Emakume asko konturatu dira 
ezingo dira erretiratu, beraz, 
zergatik kotizatu beharko dute 
lau orduko garbiketa? Zeren tru-
ke gabiltza kotizatzen? Lanaldi 
partziala ere bultzatu behar da, 
borondatezkoa bada eta norbe-
raren errealitate baten zerbitzu-
ra badago; baina hori ez da auke-
ran dagoen zerbait, sektore asko-
tan aukera bakarra da. Ekonomia 
ezkuturik ez balego, ezingo litza-
teke ulertu estatuan sei milioi 
langabe egotea eta % 40k presta-
ziorik ez izatea.

Joseba Villareal.  |   leire Kortabarria

Joseba Villarreal | ELAko batzorde Eragileko kidea eta Negoziazio kolektiboko arduraduna

"lan-erreformak oraindik ere ematen digu lan  
baldintzak bermatzeko aukera; balia dezagun" 

ultraaktibitatea uztailaren 7an bukatu zen, eta askotariko egoerak sortu dira ordutik

elako kideak enpresaz enpresa hitzarmenak egiteko beharra azpimarratzen du

"lan erreformak 
legezko bihurtu du 
langileen arteko 
diskriminazioa"

"merkelena, batez 
ere, komunikazio 
aldeko arrakasta 
izan da"

"Ekintzailetza ondo 
dago, baina ze 
laguntza dute 
pertsona horiek?"
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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
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LAguNTzAiLEAk

O
raingo nire bizilekuan, Irlandako Derryn, hondakinak 
atez ate biltzen dituzte, bi multzotan: ostiral batean 
organikoa eta errefusa dena batera, hurrengo ostiralean 
plastiko, paper, beira… dena nahasian. Bi edukiontzi 

daude etxeko kanpoaldean eta han doaz pilatzen multzo biak. 
"Bi hondakin multzo! Historia da hori gurean", esan nion 

hasieran nire buruari. Baina ez, historia izango da hondakina 
dagokion moduan bereizten duten arrasatearren herenarentzat. 
Beste bi herenentzat antzera da, 
Derryn bezala, edo okerrago, 
Debagoienean herritarren %66k 
hondakin guztiak denak nahasian 
botatzen dituztelako egun ere.

Iruñean, ohiko bizilekuan, 
Debagoieneko antzeko birzikla-
tze datuak dituzte, baina kopu-
ru horietatik gora egitea oso 
gaitza da egungo bilketa eta 
kultura moldeekin. Datuak eta esperientziak oso argiak dira: 
bakarrik Gipuzkoan atez atekoa indarrean jarri dutenek lortzen 
dituzte emaitza itzelak (Europako onenak!, %75-85eko birziklatze 
tasak) ia batetik bestera, bizpahiru hilabetetan.

Inguruko jende aurrerazaleak behin baino gehiagotan galdetu 
dit Iruñean: "Zer ari zarete zaborrekin Gipuzkoan?". Zuek zertan 
ari zareten azaltzen diet, eta gehienek ulertzen dute. Hauek ere 
hainbat multzotan birziklatzen dutenetakoak dira. Arazorik ez. 
Atez atekorako ere ez dut uste izango luketenik. Baina ez dute 
aurrerago egiteko kezka gehiegirik. Inork ez ditu akuilatzen; hor 
daude datuak lo: herritarren %35 txukun, %65 baldar. Txukunak 
uste du denak ari direla bera moduan, baldarrari bost axola.

Eta orduan antzuolar eta oñatiarrekiko inbidia sanoa dator-
kit. Eta miresmena, bailarako txikienetakoak eta buruan! Eta 
inbidia Arrasateko lagunei, zorte itzela duzuela uste dut, XXI. 
mendeko gai eta eztabaida garrantzitsuenetako baten buruan 
zaudetelako. Nik harro azalduko nieke Iruñeko lagunei –koope-
ratibekin moduan– nire sorterrikoek atez atekoa nola egiten 
duten, baina hori zuen erabakia da. Animo!

xAbIEr lEtONA
http://goiena.net/iritzia/

Derryn ere atez ate, baina…

"gai eta eztabaida 
garrantzitsuenetako 
baten buruan 
zaudete Arrasaten"

z a b a l i K

D
eba (eta Oñati) ibaia garbitzeko deialdia egin du Manko-
munitateak. Urriaren 13a jarri dute erreka garbitzeko 
data. Bergaran hasi dira hori antolatzen, auzolanean egin 
gura dute-eta. Gustatu zait deialdia helduendako egin 

izana. Gehienetan umeak, gaztetxoak bidali ohi izan ditugu 
zikinak jasotzera. Ikastolen aldeko festen biharamunean ere sarri 
ikusi ditugu, telebistako albistegian, herri hartako gaztetxoak 
bezperan sortutako zikina jasotzen. Baina zikin hori gazte zein 
helduok sortutako da, eta "ez da zikindu behar" mezu hori hel-
duondako ere balekoa da. Eta berdin errekarekin ere. Ume eta 
gaztetxoak joan ahalko dira, baina deialdia helduondako da. 

OIHANA ElOrtzA | oelorza@goiena.com

Helduondako da

u st e a K  u st e

h a n d i K  e ta  h e M e n d i K

'El escarmiento'
Joxe Aranzabal
http://blogak.goiena.net/faroa/

El escarmiento irakurri dut, 
Miguel Sanchez-Ostiz idazle 
nafarrak Pamielan 
argitaratutako liburua, eta 
ikaragarria iruditu zait,  
bertan kontatzen baitu, datu 
mordoa erabilita, 1936ko 
uztailean Espainiako 
Errepublikaren kontra 
matxinatutakoek Nafarroan 
antolatutako izua, eta hori 
bezain ikaragarria,   
harrezkero faxista haien 
ondorengoek –senitartekoak 
eta politikoak– egin dituzten 
ahaleginak orduko hura 
ezkutatu, aldarazi eta 
ukatzeko.

Lehen atal nagusia –Vista 
general– kostata irakurri dut, 
nahasia eta subjetiboegia 
aurkitu baitut, baina hortik 
aurrera bala bat moduan egin 
dut aurrera, zuzen eta eten 
barik, interesak eramanda. 

Oraindik ere harrituta nago 
ikusita Nafarroan zelako 
triskantza eta jazarpena 
antolatu zuten, aintzat hartuta 
bertan faxistak nagusitu zirela 
eta gerra beste nonbaiten 
zegoela. 

Baina erretagoardia 
akojonatuta eduki beharra 

zegoen, hori zen Mola 
jeneralaren hasierako asmoa:

"Es necesario crear una 
atmósfera de terror, hay que 
dejar sensación de dominio 
eliminando sin escrúpulos ni 
vacilación a todo el que no 
piense como nosotros. Tenemos 
que causar una gran impresión, 
todo aquel que sea abierta o 
secretamente defensor del Frente 
Popular debe ser fusilado".

Hori orduan. Baina gaur 
egun ere, oso zaila da 
Nafarroan orduko desmasien 
datuak atera eta izenak 
kaleratzea, berrogei urtez 
agintean egondakoak arduratu 
ziren-eta halakorik gerta ez 
zedin, ez orduan, ez eta 
trantsizioa ezkero igarotako 
urteetan ere.

Liburuan zehar pertsona 
asko eta askotarikoak agertzen 
dira. 

Goi mailako faxistak –Mola, 
Sanjurjo, Soltxaga…–, haien 
morroiak –Garcilaso, Iribarren, 
Maiz…–, matoiak, elizgizonak, 
biktimak, sasi historialariak… 

Liburua potoloa da, 507 
orrialde, eta blog bat dauka, El 
Escarmiento izenekoa, haren 
osagarri. 

Gaia interesatzen bazaizue, 
irakurri, lagunduko dizue-eta 
gure historia hurbila –eta gaur 
egungo egoera– hobeto 
ulertzen.

Ama, hoiei ze 
gustatzen zaie, 
Euskadi edo 
España? 
Josu leokanne
http://eibar.org/blogak/josu/

Behin, umetan, bost bat urte 
izango nituen, dozenaka lagun 
ikusi nituen etxe parean 
Izquierda Unidako banderak 
eskuan. Aitari eta amari hori 
zer zen galdetu, eta partido 
politikoa zela. Eta nik, nire 
inozentziatik.... 

-Ta hoieri ze gustatzen zaie, 
Euskadi edo España?

Biak barrezka hasi eta 
"horreri, Mundua!!!" erantzun 
zidaten. Konzientzia politikoa 
eta identitatea eraikitzen ari 
nintzen hartan, faszinantea 
iruditu zitzaidan. Gerora 
jabetu nintzen euren banderek 
estatu eredu bat bakarrik ez, 
nazio bat ere ordezkatzen 
dutela. Nik ere badudala nazio 
bati lotutako identitate bat, eta 
badela posible nork bere 
herrian sustraiturik 
munduarekiko ikuspegi irekia 
izatea. Are gehiago... horrela 
egindakoa baino aportazio 
aberatsagorik nekez egin 
dakiokeela munduari.

K a l e  i n K e s ta

iñiGO
BOlunBuRu 
bergara

"Niri gustatuko 
litzaidake. Arratsaldeak 
libre izatea gauza 
aurrerakoia dela uste dut. 
Kostako da, baina, 
gauzak aldatzea".

iñaKi
BalantzateGi 
arrasate

"Tontokeria bat iruditzen 
zait. Parlamentuek 
adostuta erabaki beharko 
lukete, bestela estatu 
bakoitzean ordu bat 
izango dugu".

aRantxa
aRanzaBal 
arrasate

"Europar ordutegia 
hartzea egokia dela 
iruditzen zait;  etxera 
lehenago joan eta 
familiarekin denbora 
gehiago pasa".

KaRmen
usandizaGa 
arrasate

"Hori bekatua da. Niri ez 
zaizkit aldaketak 
gustatzen. Uste dut orain 
ondo gaudela, ez dut 
aldaketarako arrazoirik 
ikusten".

Espainiako Gobernua ordua ordubete atzeratzea 
pentsatzen dabil. Zer iruditzen zaizu?
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Zorionak, denoi!
Hauek dira goiena klubeko iraileko zozketetako irabazleak

SArIAk JASOtzEkO: 

Arrikrutzeko sarrerak. Zuetako bakoitzak, GOIENA KLUBeko txartela erakutsita, BINA sarrera izango dituzue ARRIKRUTZ-eko txarteldegian. 

Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. Araotz Auzoa, OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00

beste sariak. Saria jasotzeko zatoz GOIENAren Aretxabaletako bulegora. 

Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera eman beharko da.

GOIENA. Basabe poligonoa E-O-5 (Araba Ibilbidea) Aretxabaleta. 943 25 05 05

Ordutegia:  Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.

kAFE-mAkINA
xabier Heriz Velasco  (Arrasate)

baserrisarea.com-ek emandako otarrak

m.Angeles Padilla (bergara)

maritere galdos (Oñati)

Jon Otaegi Arrieta (bergara)

Jose Antonio gardoki beitia (Aretxabaleta)

Ana maria urzelai Etxaniz (Elgeta)

Arrikrutzerako sarrerak

Agurtzane lete larrañaga (bergara)

Izaro Agirre bengoa (Arrasate)

Iñaki martinez busteros (Arrasate)

Argiak emandako jokoak

xabier zabala urriategi (bergara)

Angel Arizabaleta Padilla  (bergara)

Argiak emandako liburu sortak

Jose Antonio Crespo Fernandez (bergara)

Justina Iñarra mazmela  (bergara)

Iñaki umerez zabaleta (bergara)

Euskara irabazle, denok irabazle!
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h e r r i a k

ubANE mAdErA  |  leintz gatzaga

Gaur, astelehena, 14:00etan itxiko 
dute Leintz Gatzagako ehiza barru-
tiaren enkantean parte hartzeko 
eskaintza ekonomikoak aurkez-
teko epea. 

Udaletxeko bulegoetan azken 
asteotan izan den joan-etorria 
ikusita, eta kontuan hartuta orain-
go zapatuan ere udaletxeko ateak 
zabaldu egin behar izan dituztela 
ehizarekin lotutako eskaintzak 
jaso edo informazioa emateko, 
pentsatzekoa da eskaintza ugari 
aztertu beharko dituztela udal 
langileek hasi berri dugun aste 
honetan. 

Seguru aski, gehienak Deba-
goienekoak edo gertu samarreko 
ehiztari, elkarte edo enpresenak 
izango dira. Baina baliteke urru-
nagotik ere jasotzea eskaintzaren 
bat edo beste, guztiendako daude
-eta ateak zabalik.

Gutun-azalen irekiera bihar
Kontuak kontu, eta enkantera 
aurkeztutako dokumentazio guz-
tia behar den moduan baldin 
badago, Leintz Gatzagako Udala-
ren asmoa da bihar, martitzena, 
16:30ean zabaltzea eskaintza guz-
tiak, jendaurrean. Bestela esanda, 
interesa duen edozein egon ahal 
izango da irekiera ekitaldian.

Eskaintza guztiak aztertu eta 
gero, onenei adjudikatuko dizkie-
te ehiza barrutiak eskaintzen dituen 
ehiza jardunak: usoa (45 postu), 
oilagorra (zortzi txartel) eta ehiza 

larria (20 basurde eta 20 orkatz 
ehizatzeko baimena).

Uso postuen kasuan, kontuan 
hartu beharrekoa da zorua baka-
rrik adjudikatuko dutela. Hau da, 
postu horietan ipintzen diren alda-
mio, parapeto eta bestelako ego-
kitzapen guztiak adjudikatarioaren 
esku geratuko dira. Eta kontuan 
hartu beharrekoa da, baita ere, 
uso postuen zenbakietan berran-
tolaketa egon dela.

Edozein modutan ere, datozen 
egunotan erabakiko den enkan-
tearen arabera, lau urterako adju-
dikatuko die Leintz Gatzagako 
Udalak bertako ehiza barrutia 
eskaintza onenei. 

Osoko bilkurak berretsi behar
Hori bai, hasiera batean, adjudi-
kazio proposamenak izango dira 
oraingo astean egingo dituztenak. 
Izan ere, proposatutako adjudika-
tzaileek behin betiko adjudika-
tzaile bihurtzeko hainbat doku-
mentu eta obligazio bete behar 
dituzte; guztia bete ondoren, oso-
ko bilkurak behin betiko adjudi-
katzaile izendatuko ditu.

ehiza xehea, urriaren 12tik 
Egin beharreko guztia, gainera, 
presazko prozeduraz egiten dihar-
dute, aurtengo ehiza denboraldia 
ate joka dugu-eta. 

Leintz Gatzagaren kasuan 
–gune bakoitzak bere ezaugarriak 
ditu–, usoak eta oilagorrak urria-
ren 12tik aurrera ehizatu ahal 

izango dira. Basurde eta orkatzei 
dagokienez, berriz, adjudikazio 
prozesua bukatu eta berehala dago 
haiek ehizatzen hasteko aukera.  

diru-iturri handia
Garrantzitsua da Leintz Gatzaga-
rendako asteotan egingo den 
enkantea. Hain zuzen, garrantzi-
tsua da bi arlotan. 

Batetik, eta lehentasunak edo 
premiak aintzat hartuta, garran-
tzitsuena da udalerriarendako 
kontuan hartzeko moduko diru
-iturri bilakatuko dela udalerriko 
ehiza barrutia. Izan ere, enkan-
tearen bitartez jasoko den diru 
kopurutik %21eko BEZa Leintz 
Gatzagako Udalak Gipuzkoako 
Foru Aldundiari (Ogasunari) 
ordaindu behar dio. Eta %20  Aldun-
diari eman behar diote, mendiko 
hobekuntza lanak egiteko. Beraz, 
hori gero Aldundiak berriro ere 
inbertituko du mendiko hobekun-
tzak egiteko, eta kasu horretan, 
Gatzagarendako mesedegarria da, 
bertako mendietan inbertituko 
du-eta Aldundiak.

ehiza larria, mesedegarri
Bestetik, eta bigarren mailan bada 
ere, esanguratsua da urtetan ehi-
za xehea (usoa eta oilagorra) egin 
den barrutian, aurtengo urritik 
aurrera ehiza larria egiteko bidea 
ere zabaldu dutela.

"Guretzat garrantzitsua da 
ehiza larria egin ahal izatea", dio 
Imanol Saez de Biterik, ehiza kon-

tuez arduratzen den zinegotziak. 
Hori arrazoitzeko, basurdeek eta 
orkatzek azkenaldian eragindako 
kalteak aipatu ditu hark. Esanda-
koaren arabera, baserritarren 
zelaietan-eta kalteak eragiteaz 
gainera, istripu bat ere gertatu da 
aurten orkatz baten kontura.
"Eta basurde eta orkatz kopuru 
handia dugu; Ekos enpresaren 
plan teknikoaren arabera, ehiza 
larria egiteko beste", jakinarazi 
du zinegotziak.

Kontatu du, baita ere, aspaldi 
dela ehiza mota hori ez dela egiten 
Leintz Gatzagan: "Beti egon da 
beldur handia ehiza larriarekin, 
zela egiten den… Urte asko da ez 
dela hemen halakorik egin. Izan 
ere, azken urteotan, basurde edo 
orkatzekin arazoak edo kalteak 
egon izan direnean, Diputazioak 
baimena eman du uxaldiak egite-
ko ehiza babesleku barruan. Bai-
na pentsa, iaz otsailerako zegoen 
uxaldi bat egiteko asmoa, eta, 
elurra egin zuenez (ezin da ehiza 
larririk egin elurrarekin), ez zen 
egin. Azkeneko uxaldia orain dela 
lau urte egin zen".

Laburbilduz, mesedegarria da 
Leintz Gatzagarendako bertan 
ehiza larria egin ahal izatea.  

Horiek,  bada, asteotan Leintz 
Gatzagan eta inguruko ehiza-zaleen 
artean berbagai izango direnak. 
Bai bertako Udalarendako, bai  
ehiza kontuetan jarduten dute-
nendako berritasunak ekarriko 
dituen asteak izango dira. 

Ehiztari eta ehiza-zale ugari Leintz 
Gatzagari begira egongo dira egunotan
udalerriko ehiza barrutiaren enkante-prozesua asteotan egingo dute

Leintz Gatzaga, baso eta mendi artean.  |   anDer larrañaga

Ehiza barrutia, 
zenbakitan

usO pOstuaK

 45 postu atera dituzte 

enkantera, hiru mailatan 

sailkatuta: 

 Lehen mailakoak: 

Pagoederren 12 eta 

Landan 4. 

 Bigarren mailakoak:

    Pagoederren 15 eta 

beste 7 Dorletan.

 Hirugarren mailakoak:

    Retrancan 7 postu.

15 postu daude 

herritarrendako gordeta.

OilaGOR txaRtelaK

 8 txartel atera dituzte 

enkantera.

 2 txartel gorde dituzte 

herritarrendako.

eHiza laRRia

 20 basurde eta 20 

orkatz ehizatzeko 

baimena atera dute 

enkantera. 

Ehiza barrutia, 
datutan

1.002 HeKtaRea
 Leintz Gatzagako 
ehiza barrutia 
Eskoriatzan hasten 
da, Maroto aldera 
segitzen du, Arabako 
mugaraino 
ailegatzen da, Garai 
basoaren zatitxo bat 
hartzen du eta herria 
bera du hurrengo 
muga. 

eRReseRBa, %12
Ehiza barrutiaren 
%12 erreserba da. 
Bestela esanda, hor 
ezin da ehizarik egin. 
Eta norbait ehizan 
harrapatuz gero,  
isileko ehizan 
dabilela kontsideratu 
eta legez zigorra 
etor dakioke. 

BaBesleKuaK
 Udalerriko babesleku 
dira herria bera, 
baserriak eta zenbait 
zelai. Bada, horiek ez 
dira ehiza barrutian 
sartzen.
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IKASTURTE 
BERRIAREN HASIERA!!!

UNIBERTSITATERAKO:
• Ingeniaritza.
• Enpresa ikasketak.

LEHEN ETA BIGARREN HEZKUNTZA:
• LMH.
• DBH.
• Batxilergoa.

SARBIDE PROBAK:
• Goi mailako zikloetarako. 
• Unibertsitaterako.

HIZKUNTZAK:
• Ingelesa 
 – Ikastaro trinkoak:
  - Pet.
  - First. 
  - Advanced.
 – Ahozko aurkezpenak ingelesez.
 – Ingelesa bigarren hizkuntza 

daukaten irakasleentzako  
didaktika eta metodologia. 

• Alemana.

ELIKADURA:
• Elikagaien Manipulatzailea.

Araba Etorbidea, 3 - 1  •  20500  •  Arrasate • Tel.: 943 79 35 33
bastida@bastida.es • www.bastida.es

JAgObA dOmINgO  |  oñati

Gogotsu ekin diete oñatiarrek 
aurtengo San Migelei. Zapatuan, 
txantxikuaren jaitsierak eman 
zien hasiera jaiei Txosnagunean, 
Txantxikuak potxonia xaon/k 
lelopean eta ondoren, urteetako 
danborrada jendetsuena egin 
zuten jaietako lehenengo egunean. 
Aurten baina, txantxikua ez da 
izan elizako kanpandorretik jai-
tsi den bakarra; Nafarroako ban-
dera ere zintzilikatu zuten, ke 
gorriz dotoretuz. 

danborrada jendetsua 
Ohiturei jarraituz, San Migel 
egunaren bezperan danbor hotsek 
hartu zuten Oñati; eta inoiz bai-
no zaratatsuagoa izan zen, izan 
ere, orain arte egin den danbo-
rrada jendetsuena izan zen. 450 
lagun inguru irten ziren, Potx eta 
Motx pailazoak tarteko, eta Juan 
Madinagoitia danbor-jole betera-
noaren arabera, gazteek ohitura 
hartu dute eta noizbait beteranoei 
erreleboa emateko prest daudela 
dirudi. 

Jendetsuena bai, baina arazo 
teknikoek eta eguraldiak festari 
distira kendu zioten. Megafonia-

ren arazoak tarteko, ibilbide 
motzagoa egin zuen danborradak. 
Plazan bertan ere, soinu arazoak 
izan zituzten. Izan ere, banda 
udaletxeko arkupean jarri zen, 
eta plazako beste aldean zegoen 
Txosna Batzordeko konpainiak 
apenas entzuten zuen musika. 
Euriak ere egin zuen agerraldia 
bukaera aldera, hala ere, San 
Migel ereserkia gogotsu jo zuten 
oñatiarrek. 

Bandaren kontzertua
San Migel eguneko zita berezia 
izan ohi da Udal Bandaren kon-
tzertua, bada atzo, oñatiarrek ez 
zuten kale egin. Gainera, aurten 
lehenengoz egin zuten jaietako 
kontzertua Lazarraga lorategian 
eta gozatu ederra hartu zuten 
gerturatutakoek.

Haurrek ere jolasteko aukera 
izan zuten, goizean Etxaluze ingu-
ruan jarritako jokoekin.

Txantxikuaren jaitsiera.  |   imanol soriano

Oñatiarrek indarrez hasi 
dituzte aurtengo jaiak
urteetakko gogoratzen den danborrada jendetsuena egin zute zapatu gauean

Danborrada jendetsua egin zuten zapatuan.  |   argazKilariaK: imanol soriano/jon berezibarNafarroako bandera.

Barraketan gozatzen

Bandaren kontzertua Lazarraga lorategian. Haurrek ere izan zuten zer egin. Potx eta Motx pailazoak.

ibis
rodri Guez 
Ac E S M A kO  k i d E A

"Aurten herrian integratzeko beste 
pauso bat emanez, txosna bat jarri 
dugu. Edari karibetarrak saltzen 
ditugu, Oñatin mojitoak du 
arrakasta gehien. Hala ere, beste 
hainbat koktel egiten ditugu".

Juan
M adinaGoitia 
dA N b O r- j O L E A

"Aurtengo entseguetan ia ez ginen 
plazan sartzen, jende asko batu 
gara. Danborrada hasi aurretik 
afari on bat egin dugu lagun artean 
eta orain gozatzeko ordua heldu 
da. Egun berezia da gaurkoa".

Jose lu is
M adinaGoitia 
i k u S L E A

"Kontzertu benetan gozagarria 
izan da. Herriko autoreen pieza 
batzuk interpretatu dituzte eta 
Lazarraga lorategian oso ondo 
entzun da saioa".
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Jon and er
alber d i 
A r E T x A b A L E TA

"San Migeletako egunik onena 
zapatua da. Goizeko azokan giro 
paregabea egoten da eta gaueko 
parranda errematea da".

x abier
basabe 
A r E T x A b A L E TA

"Aste osoan lan egin eta gero 
gogotsu hartu ditut jaiak. Kantu 
afaria dut gustokoen; azoka eta 
herri bazkaria ere atsegin ditut".

sara
Montero 
A r E T x A b A L E TA

"San Migelak oso gustoko ditut 
primeran pasatzen dudalako: 
ederto jaten dugu eta parranda 
izugarriak botatzen ditugu.".

Fe li x
barcina 
A r E T x A b A L E TA

"Perretxikoen eta fruitu lehorren 
postua daukat eta egia esan 
ondo saltzen da Aretxabaletan: 
etortzen naizen 3. urtea da".

irati 
astondoa
z E A N u r i

"Trontzan egitera etorri naiz 
herri kiroletara. Aretxabaletara 
etortzen naizen lehenengo aldia 
da eta ederto ibili naiz".

Herritar bat, Iñaki Perurenak proposatutako erronka hartuta  .  |   argazKilariaK: imanol soriano, anDer larrañaga eta josetxo arantzabal    

Dantzariak h¡Herriko Plazan. Taloak egiten.

Saltzailea eta bezeroa, zapatuko azokan.

Egubakoitzean, Durana kalean egindako kantu afarian, herritarrak abesten.

ANdEr lArrAñAgA  |  aretxabaleta

Asteburu borobila izan dute 
aretxabaletarrek: aurtengo San 
Migel jaiek inoiz baino arrakas-
ta handiagoa izan dute eta herri-
tarrak pozik agertu dira emai-
tzarekin. 

Kantuan hasi zituzten jaiak 
egubakoitzean: Durana kalean 

kantu afaria egin zuten eta giro 
paregabe eta herrikoia izan zuten 
aretxabaletarrek. 

Zapatu goiza indarrez hasi 
zen azokarekin, barazki, talo eta 
sagardoz inguratuta eta, urtero 
legez, baserritar jantzita joan 
ziren azokara aretxabaletar gehie-
nak. Arratsaldean, herri bazka-

ria egin ostean, Beinke-Lora-
mendi dantza taldekoek eta 
beste herritar askok Larrin Dan-
tza egin zuten Herriko Plazan.

Atzo aje larregi ez zutenak 
herri kirolak ikustera ere ani-
matu ziren. Harri-jasotzaile, 
trontzalari eta aizkolariek Herri-
ko Plaza bete zuten. Arratsaldean, 

Aretxabaleta Abesbatzaren ema-
naldiak itxi zituen aurtengo San 
Migel jaiak.

Herritarren parte-hartzea 
Ana Bolinaga alkateak adierazi 
duenez, San Migelak (abuztuan 
ospatzen diren Andramaixekin 
batera) munduko jairik onenak 

dira, "herritarrek parte hartzen 
dutelako eta kalean laguntzen 
egoten direlako".

Azokan esaterako, adin guz-
tietako jendea zegoen: txikiene-
tatik hasita, helduenetaraino. 
Kurtzebarri eskolako haurrek 
urtean zehar landatutako baraz-
kien postua bertan egon zen eta 
beste aretxabaletar askok ere 
euren postua jarri zuten. Zapa-
tuko herri bazkaria amaituta 
dantzan egitera ere animatu ziren 
herritarrak, Beinke-Loramendi 
dantza taldekoekin batera. Dan-
tzariek azaldu dutenez, "aurten 
inoiz baino jende gehiagok hartu 
du parte Larrin Dantzan". Beraz, 
ezin daiteke esan aurten geldi 
egon direnik herritarrak.

San Migelek inoiz baino jende 
gehiago erakarri dute aurten
aretxabaletarren parte-hartzea azpimarratzekoa izan da aurtengo san migel jaietan

Jon ander
alberdi 
A r E T x A b A L E TA

"San Migeletako egunik onena 
zapatua da. Goizeko azokan giro 
paregabea egoten da eta gaueko 
parranda errematea da".

x abier
basabe 
A r E T x A b A L E TA

"Aste osoan lan egin eta gero 
gogotsu hartu ditut jaiak. Kantu 
afaria dut gustukoen; azoka eta 
herri bazkaria ere atsegin ditut".

sara
Montero 
A r E T x A b A L E TA

"San Migelak oso gustuko ditut, 
primeran pasatzen dudalako: 
ederto jaten dugu eta parranda 
izugarriak botatzen ditugu.".

Fe lix
barcina 
A r E T x A b A L E TA

"Perretxikoen eta fruitu lehorren 
postua daukat eta, egia esan, 
ondo saltzen da Aretxabaletan: 
Hirugarren urtea dut".

irati 
astondoa
z E A N u r i

"Trontzan egitera etorri naiz, 
herri kiroletara. Aretxabaletara 
natorren lehenengo aldia da eta 
ederto ibili naiz".

Azokako zapata postua. Haurrak ahuntza begira .
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Europako Gizarte Funtsa

IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA 
Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 18:00
ETXEBARRI AUZOA, Z/G / 22 Pk. 
20550 ARETXABALETA (GIPUZKOA)
WWW.IARETXABALETA. COM 
IA@IARETXABALETA.COM
T. 943 797 900 / 943 797 943 
F. 943 770 955

ZiURTagiRi PRoFesioNalak PResTakUNTZa MoDUloak PResTakUNTZa UNiTaTeak

(FMeh0109)
TXiRBi-haRRokeTa
BiDeZko MekaNi-
ZaZioa

MF0090_2 Txirbil-harroketa
bidezko makina eta sistemen
prestaketa eta mekanizazioa

UF0878 Makinen, ekipoen eta erreminten prestaketa 
txirbil-harroketa bidezko prozesuetan

80

UF0879 CNC programen elaborazioa txirbil-harroketa 
bidezko mekanizazioan

80

MF0091_2 Txirbil-harroketa
bidezko mekanizazioa

UF0882 CNC programen egiaztapena eta optimizazioa 
txirbil-harroketa bidezko mekanizazioan

70

UF0877 lan arriskuen prebentzioa txirbil-harroketa 
bidezko mekanizazioan

30

(FMeC0110)
solDaDURa 
elekTRoDo
esTaliekiN eTa Tig

eta

(FMeC0210)
solDaDURa 
oXigas eTa
solDaDURa 
Mig/Mag

MF0100_2 gas babestuan,
elektrodo ez suntsitzailearekin
soldadurak egitea

UF1640 Planoen interpretazioa soldaduran 60

UF1622 ebaketa prozesuak eta ertzen prestaketa 70

UF1626 karbono altzairuak soldatzea Tig soldadura-
rekin

90

UF1627 altzairu herdoilgaitzak soldatzea Tig soldadu-
rarekin

90

UF1628 aluminio eta aleazioak soldatzea Tig solda-
durarekin

90

MF0098_2 oxigas bidezko 
soldadurak eta proiekzio termikoak 
egitea

UF1672 oxigas soldadura 70

(ssCs0108)
eTXeaN DaUDeN
PeRTsoNeN aRReTa
soZiosaNiTaRioa
eta
(ssCs0208)
eRakUNDe 
soZialeTaN
MeNPekoTasUN 
egoeRaN
DaUDeN PeRTsoNeN
aRReTa 
soZiosaNTaRioa

MF0251_2 etxeko laguntza eta
elikadura familiarra

UF0125 Menpekotasun egoeran dauden pertsonen 
kudeaketa, hornikuntza eta sukaldea famili unitatean

60

UF0126 Menpekotasun egoeran dauden pertsonen 
garbitasuna, mantenua eta antolaketa

40

MF1019_2 erakundeetan, laguntza 
soziala eta arreta komunikazioa

UF0129 erakundeetan, menpekotasun egoeran dauden 
pertsonen arreta soziala

30

UF0130 erakundeetan, menpekotasun egoeran dauden 
pertsonen mantentzea eta eguneroko aktibitateen 
hobekuntza

50

UF0131 erakundeetan, menpekotasun egoeran dauden 
pertsonekin komunikazio teknikak

50

2013/2014 IKASTURTEA
IKASTAROAK DOHAINIK
LANGILE ETA LANGABETUENDAKO

LANGILE ETA LANGABETUEI ZUZENDUA (HOBETUZ)

LANGABETUEI ZUZENDUA (LANBIDE)

PROFESIONALTASUN
ZIURTAGIRI
BERRIAK

KATALOGO MODULARRETIK KANPO

KATALOGO MODULAR BERRIA

oRDUak

altueran lan egitea 20
garabietan lan egitea 20
eskorgan lan egitea 20

ZiURTagiRi PRoFesioNala: FMeC0110 
soldadura elektrodo estaliekin eta Tig 680

imanoil soriano

Zapatuan kantu bazkaria egin zuten Bergarako Angiozar auzoan San 
Migel jaiak ospatzeko. Trikitiak eta panderoak lagunduta, eztarrien 
erakustaldirako, abesti sorta luzea izan zuten abesteko auzotarrek. 
Bazkalostean mus txapelketa eta musika izan zuten zapatuan. Jaiak 
atzo amaitu zituzten San Migelen zeruratzea delakoarekin.

Angiozarren, kantu bazkaria

imanol soriano

Agerikoa izan zen bariku iluntzeko artisau azokan Maritxu Kajoi eguna 
ate-joka dela. Arrasateko Eskuartean artisau taldeak azoka egin zuen. 
Bitxigintzako piezak eta osagarriak ugari egon ziren, mota 
guztietakoak eta ausartagoek buruko zein kapela aski dotoreen 
artean aukeratzeko modua ere izan zuten.

Artisautza, dotoreziaren lagun

J.b.  |  arrasate

Arbigarak udaberrian eta san-
migeletan buzkantzak; horiek 
Arrasateko tradizio gastrono-
mikoaren ezinbestekoak. Gara-
gartza auzoa izan da asteburuan 
joan beharreko lekua eta aurten 
ere ez dute huts egin auzotar 
zein bisitariek urteroko hitzor-
duan. Jatunenak ere bapo uzte-
ko, 300 kilo buzkantza gertatu 
zituzten Otamendi eta Agirre

-Etxe harategiek eta auzetxean 
egon zen jateko aukera. 

asteburu osoko festa 
Auzoko jaiak ere izanik, bari-
kuko erromeriatik atzoko auzo
-bazkarira arte aparteko giroa-
ri eutsi diote astebukaera osoan 
zehar, tartean Gorritiren ani-
maliekin, ohiko meza, eta Koba-
teko futbol partiduekin, aurten 
bederatzigarren urtez.

Buzkantzak, erromeria, futbola eta auzo 
bazkaria Garagartzako sanmigeletan

Buzkantza-jana, barikuan, auzetxean.  |   imanol soriano

J.b  |  arrasate

Maritxu Kajoiren nobenarixue-k 
jaiegun handiaren atzera-konta-
keta markatzeaz gain, herritar 
bat urteetan egindako lanaren-
gatik omentzeko ere baliatzen 
du Komisiñuak. Errugbi taldea-
ren bultzatzaile nekaezina izan 
da 30 urte baino gehiagotan eta 
40 bat egin ditu Olentzeroren 
traktorearen gidari moduan aur-
tengo  Inbutu Preziatua jasotze-
ko, Patxi Gorosabelek. Aitortza-
rekin pozik, senide eta lagun 
artean jaso zuen Gorosabelek 
omenaldia eta hura arduratu 
zuen lehen ardo txikituak zerbi-
tzatzeaz, ohitura den legez. Nahi 
zuenarentzat gazta eta ardoa 
banatu zituen Maritxu Kajoi 
Komisiñuak ama-birjinaren iru-
diaren pean. Hala, egun gutxi 
besterik ez dira falta egun han-
dirako. Barikuan ospatuko da 
Arrasaten Maritxi Kajoi eguna. 

Pozik jaso zuen 'Inbutu 
Preziatua' Gorosabelek

Gorosabel, inbutuaz baliatuta, lehen txikitoak zerbitzatzen.  |   imanol soriano

aRRasate

aRRasate

BeRGaRa

aRRasate
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JON bErEzIbAr  |  arrasate

Kirolak duen indar bateratzailea 
eta berezkoak dituen balioak 
euskara indartzeko erabili gura 
dituzte AED elkarteko Bultza 
taldetik. Herriko 19 kirol talde, 
klub eta elkartek hitzarmena 
egin dute konpromiso hori har-
tuta eta zapatuan asmo eta planen 
jendarteratze moduko bat egin 
zuten kirol-jarduera eta euska-
raren aldarrikapena kalera ate-
reaz. 

Asmoak handiak dira. Arra-
saten kirolak mugiarazten dituen 
5.000 lagunetik gora inplikatu 
eta, indar biderkatzailez, haien 
inguruko  senide eta lagunenga-
na zabaldu gura dute hedapena. 
Hitzarmenaren sinadura ekitaldi 
publikoa egitearekin batera, nor-
banakoek ere atxikitzeko aukera 
izan zuten zapatuan.

Konpromisoa hartuta, galtza 
bete lan dute orain taldeetako 
kideek. Enpresa ala erakundeetan 
bezala, talde bakoitzak bere egoe-
ra eta helburuetara egokitutako 
euskara plana diseinatu du eta, 
bakoitza bere erritmoan, baina, 
zehaztu dituzte urratsak.

Helburu eta ekintza zehatzak 
AEDko Joxe Mari Muxika da 
Bultza taldeko kideetako bat eta 
hark garbi dio oztopo nagusia 
"ohitura falta" dela, "euskaraz 
dakigun askok uste gabe gazte-
leraz egiten dugulako eta seme 
-alabek ez dute ikusten euskaraz 
zergatik egin behar duten", ale-
gia. Zapatuko ekitaldian hartu-
tako konpromisoek kirol taldee-
tan kontzientzia badagoela era-
kusten dutela dio Muxikak eta 
horren adierazgarri dela "elkar-

teek egin dituzten planak eus-
kara gazteleraren parera jartze-
ko". Ekintza konkretuez dihardu 
Muxikak, "idatzietan, solasal-
dietan, harremanetan, entrena-
tzaileen saioetan..." euskararen 
erabilera areagotuko ala jadanik 
areagotzen dabiltzalako. "Ekin-
tza zehatzak epe baten jarrita", 
nabarmentzen du. 

Zapatuko sinadurarekin bate-
ra adierazpen publikoa ere ira-
kurri zuten taldeetako ordezka-
riek, azpimarratuz, "kirolean 
eroso aritzeko ariketa egunero-
koan egin behar den bezala", 
"euskaldun moduan natural eta 
eroso bizitzeko egunerokoan" 
eman behar zaiola "arnasa eus-
karari", hain zuzen. Zapatukoa 
etorkizunaren iragarpena dela 
esanez, halaxe, amaitu zuten 
adierazpena.

abiarazitako euskara planak jendarteratu zituzten zapatuko ekitaldian

aRRasate

Euskara kirolaren 
bidez gihartzera 
konprometitu 
dira kirol taldeak

Saskibaloi erakustaldia egin zuten Biterin.

Klub eta taldeetako ordezkariak AEDko Bultza taldekoekin, talde argazkian.
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Deba ibaian egin zuten lorearen irudikapena, azken petaloa jartzen.  |   j.b.

J.b.  |  soraluze

Ehunka euskaltzalek indarra 
erakutsi zuten TopaEgunean 
Soraluzen. Zapatuan, Deba iba-
rreko euskara elkarteek eta 
Euskaltzaleen Topaguneak anto-
latuta, festa egunean euskara 
elkarteen balioa ospatzea izan 
zen nahia, mugimendu sozial 
moduan, duten eragina erakus-
teko. Jolasak, musika, bertsoak... 
eta Jon Sarasuak liburua aur-
keztu zuen: Hiztunpolisa. 

elkarteen balioen lorea 
Egun osoko festan, arratsaldeko 
ekitaldian Deba ibaian bertan, 
petaloetan euskara elkarteen 
balioak erakusten zituen lorea 
osatu zuten ur-azalean elkartee-
tako ordezkariek: euskaldunta-
suna, auzolana, plazera eta 
plaza. Egunak utzitako irudia 
horixe izan zen, aldarrikapenen 
irudikapen bitxi bezala. Deba-
goieneko euskara elkarteen eta 
Goienako ordezkaritza zabala 
ere izan zen Soraluzen. Mikel 
Irizar, Euskara Elkarteen Topa-
guneko lehendakariak hartu 
zuen hitza . Hain zuzen, hari 

egokitu zitzaion aipatutako lore 
horren petaloetako bat jartzea. 
Uretatik atera berritan Topagu-
neko lehendakariak bi berezi-
tasun azpimarratu nahi izan 
zituen. Bat, balio nagusia, "eus-
kara batzeko indar moduan" 
aldarrikatzea. Irizarrek azaldu 
zuenez, "batzuetan euskaldunok 
euskara obligazio ala agobio 
maila batekin bizi izan" dutela 
baina "aldi berean nahi horrek 

batu" egiten gaituela. Soraluze 
eta Deba ibar osoa ere aintza-
kotzat izatekoak direla gehitu 
zuen Irizarrek "herri eta bizi 
indarra" erakutsi zelako zapa-
tuan. "Tokikotasuna" da oinarria, 
haren esanetan, eta bakoitzak 
bere tokian indartu behar due-
la euskara, hain zuzen. Deba 
ibarreko elkarteek, horretan, 
"sekulako" laguntza eman dute-
la nabarmentzen du.

Topaguneko Jasone Mendizabal, eguerdiko ekitaldian.  |   topagunea

Euskara bizi indar 
moduan, TopaEgunean
topaguneak egun osoko jaia egin zuen zapatuan soraluzen

Jon Sarasua bere liburuarekin eta atzean Mikel Irizar eta Jose Angel Irigarai.  |   topagunea

sORaluze

Neskato taldea aerobic saio baten, plazan.

Aikido taldekoak txikienei erakusten ibili ziren.  |   argazKilaria: imanol soriano

Trikitilariek girotu zuten eguerdiko ekitaldia.

Arizmendi taldeko kidea, sinadura ematen. Herritarrek ere izan zuten sinatzeko aukera.

Mikel Lezamiz, aurkezle lanetan. Labaien bertsolaria, ekitaldian.
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"Ohiturak 
aldatzea zaila izan 
arren, beharrezko 
bihurtu da"

JOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Txatxilipurdik, Bagarak eta Huhe-
ziko Heldu ikerketa taldeak egue-
nean aurkeztu zuten Haurrasate 
proiektua, Zaldibar pilotalekuan. 

Haurraren ikuspuntua kontuan 
hartzea aldarrikatzen dute herri 
arduratsuago bat eraikitzen joa-
teko, diotenez haurrendako hiri 
atsegin eta egoki batek biztanle 

guztiendako onura dakarrelako. 
Francesco Tonucci ikerlari ita-
liarraren tesiak dituzte oinarri, 
haren arabera, haurren beharrak 
asetzen dituen herriak guztion 

beharrak asetzen ditu-eta: "Horre-
gatik jartzen ditugu haurrak zen-
troan, izan ere, haurrek helduak, 
emakumeak, etorkinak, gurpildun 
aulkian dabiltzanak eta beste 
hainbat kolektiboren hitza ordez-
katzen dute", esan zuen Txatxili-
purdiko Gari Iturbek. 

Espazioak beste era batera 
egokitu eta ondo daudenak, San-
ta Barbara ala Monterron parkeak 
kasu, hobetu gura dituzte ekime-
naren sustatzaileek. Helburua, 
herri osasuntsua eta arduratsua 
lortzea, umeengan oinarrituz bai, 
baina onuradun herritar guztiak 
izango dituena: "Arrasateri begi-
ra jarri gara eta konturatu gara 
gure herria, azken urteetako 
bilakaerari begiratuz batez ere, 
autoei begira eraiki dela. Gune 
berde asko izatetik gero eta gutxia-
go izatera pasa gara", adierazi 
zuen Bagarako Iraitz Agirrek. 
Egitasmoa hanka-kosko jolasa-
rekin irudikatu dute. 

lehen bilera, urriaren 9an 
Hausnarketa kolektiboa propo-
satzen dute, hiru taldetan: hau-
rrak, gazteak eta helduak. Hiru 
bilera egingo dituzte: urriaren 
9koan espazio irekiak eta pertso-
nen ongizatea hartuko dute gai; 
urriaren 23ko saioan, irisgarri-
tasuna eta pertsonen autonomia; 
eta, azaroaren 6ko batzarrean, 
azkenik, parte hartzea ahalbide-
tzen duten espazioak aztertuko 
dituzte. Abenduan gogoeta fasea 
amaitutzat emango dute jai bate-
kin. Herritar guztientzat dago 
zabalik gonbidapena.

Haurrasate: Arrasate hobe 
baterantz, haurrak oinarri
txatxilipurdik, bagarak eta Huheziko Heldu ikerketa taldeak aurkeztu dute 
egitasmo berria; urritik abendura, gogoeta fasean, hiru bilera egingo dituzte

Haurrasate hanka-kosko batekin irudikatu dute; aurkezpenean haurrek lehen ekarpenak egin zituzten.  |   jon berezibar

J.b.  |  arrasate

Dastatzeko moduan dago dagoene-
ko Arrasateko jatorri garbia duen 
euskal garagardo berria. Logoaren 
irudia Arrasateko dragoian oina-
rritu dute eta proiektua abian jarri 
duten lau bazkideetatik hiru Arra-
satekoak dira; bestea Gasteizkoa 
da. Zerb jarri diote izena. 

Garagardo berria egiteko Eus-
kal Herriko 200 bat tabernarirekin 
egon dira, baita mundu osoan 
zehar dauden euskal etxeekin ere. 
Helburua, euskaldunok gustuko 
dugun garagardoa ekoiztea: "Eko-
logikoa da, artisaua, eta erraz 
edatekoa. Irail hasieran hasi ginen 
merkaturatzen eta oraingoz Arra-
sate eta Gasteizen dago salgai. 
Pixkanaka zabaltzen joango gara", 
adierazi digu Nerea Makatzagak 
proiektuko sustatzaileetako batek. 
Arrasaten honako tabernan eros 
daiteke: Hamalau, Rumba, Goizal-
de, Dublin Irish Pub, Kajoi, Larri-
netxe, Muxibar, Egazka, Batzokia 
eta Belun. Hala ere, beste hainbat 
tabernetara jo dute eta onespena-
ren zain daude. 

prezioa, tabernaren arabera 
33 zentilitroko botiletan salduko 
dute eta prezioa tabernari bakoi-
tzak zehaztu beharko du. Ekolo-
gikoa denez, botila bi euro eta erdi 
inguruan saltzea proposatzen dute 
sustatzaileek. 

Arrasateko jatorria duen euskal 
garagardoa salgai dago dagoeneko

Zerb garagardoaren botila.  |   zerb

Pakito Arriaran borrokalari 
arrasatearraren erailketaren 
29. urteurrenaren harira, 
hitzaldia eta proiekzioa anto-
latu ditu Askapenak gaurko, 
Irati tabernan (19:00). Julio 
Cesar Mongek El legado vas-
co en El Salvador hitzaldia 
eskainiko du eta Arriaran 
protagonista duten bideo bat 
ere proiektatuko dute. 

Hitzaldia gaur, Pakito 
Arriaran erail zutela 
29 urte bete direnean

n i r e  u s t e z

D
atorren egubakoi-
tzean, urriak 4, lau 
urte beteko dira Arra-
satera abade lana 

egitera etorri nintzela. Arra-
satera etorri aurretik, lan 
berbera Usurbilen betetzen 
nuen. Eta herri horretan, 
zaborra biltzeko atez ateko 
sistemaren jaiotza ezagutu 
eta, herriko gehiengoaren 
nahiari men eginez, parte 
hartzea tokatu zitzaidan. 

Lau urte geroago, Deba-
barrenera iritsi da sistema 
eta bigarrenez, lehen entzun-
dako kontuak entzun beharra 
tokatzen zait. Zaborra biltze-
ko modu hau, guztiak bezala, 
kritikagarria da, noski. Bai-
na aldi luzea herri batzuetan 
sistema martxan dagoela, 
hasierako mamuak berpizteak 
ez digu inongo mesederik 
egiten. Mamuak beldurgarriak 
dira itxuraz, izara altxatu 
arte. Izara azpian ezer ez 
dagoela konturatzen zarenean, 
aldiz, zure beldurti izaeraz 
barre egitea besterik ez zaizu 
gelditzen. 

Sistema hau ez da ez ziki-
na, ezta aurrera eraman ezi-
nezkoa ere. Oinarrizko ohi-
turak aldatzea zaila egiten 
zaigu, baina beharrezkoa  
bihurtu da, zure etxe aurrean 
errauskailua ikusi nahi ez 
baduzu. Eta ohiturak ez dira  
betirako. Orain dela gutxi 
arte, gure artean hildakoak 
lurperatzen genituen eta zabo-
rrak erretzen. Dagoeneko 
hildakoak erretzen ohitu 
gara. 

Zergatik ez ohitu, ordea, 
zaborra lurra bihurtzen?  
Kajoiko Maritxuk gure 
istiluak baketzen lagundu 
gaitzala!

Atez ate

HOrACIO 
ArgArAtE

arrasateKo uDala

Irailaren 21eko baserritarren azokaren amaieran baserriko produktu 
sortaren zozketa egin zen, goizean zehar Seber Altube plazara 
bertaratutako bezeroen artean. Txartel saritua Montse Roldan 
arrasatearrarena izan zenez, saski ederra eraman zuen. Produktu 
sorta Uribarri auzoko Ikutixo baserriko Maria Aranak prestatu zion.

Saskia, Montse Roldanendako

J.b.  |  arrasate

Udalak bere jabetzakoak diren 
hainbat ondasun higiezin ino-
rentzeko prozedurari hasiera 
emateko asmoa du. Gehienak 
merkatal lokalak dira, batzuk 
biltegi edo trastelekuak, eta 
etxebizitza bat ere badago horien 
artean. Lokal horiek Uarkapen 
eta Zerrajerako etxepe baten 

kokaturik daude eta enkante 
publikoan salduko dira. Uda-
laren asmoa da, dena ondo 
bidean, 2014 urte hasierarako  
enkantearen baldintza agiriak 
onartzea. Lokalen gaineko infor-
mazioa eskuratzeko BAZera jo 
beharko du interesatuak. Pro-
posamenak egiteko epea aza-
roaren 23an bukatuko da. 

Enkante publikoan saltzeko lokalen 
zerrendaren berri eman du Udalak
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IurE EIzAgIrrE  |  bergara

Azken urteetan moduan, ikas-
turte berri honetan ere jarriko 
dituzte martxan Auzoko eta Berri-
ketan programak. Eta bietakoren 
batean parte hartu nahi dutenek 
zabalik dute dagoeneko izena 
emateko epea. 

Auzoko euskaraz ez dakite-
nendako programa da eta Uda-
leko Euskara Zerbitzuak antola-
tzen du; beraz, izena emateko 
bertara joan edo egitasmoko koor-
dinatzaile Aitziber Plazaolari 
deitu behar zaio, 674 345 738 tele-
fono zenbakira. 

Herritarrak berbetarako 
batzen dituen Berbetan egitas-
moan parte hartzeko, berriz, 
Jardun Euskara Elkartera –943 
76 36 61 telefono zenbakira– dei-
tu edo Errotalde jauregiko bule-
gotik pasa behar da.

ikasi eta erabili 
Euskara jakiteari eta erabiltzea-
ri ematen zaio garrantzia Auzo-
ko eta Berriketan programen 
bitartez. Orain arte euskararekin 
harremanik izan ez dutenei modu 
ludikoan hizkuntza erakusteko 
modua da lehena. Horrela, lagun 
taldeak ostiraletan batzen dira. 
Gainera, aurreko ikasturtean, 
lehenengo aldiz, emakume talde 
bat osatu zen. 

Berbetanen dinamika antzekoa 
da: astean behin hiru edo lau 
pertsona batu eta dinamizatzaile 
baten laguntzaz hainbat gairen 
gainean aritzen dira, euskaraz.

Dagoeneko eman 
daiteke izena Auzoko 
eta Berriketan 
euskara programetan
euskaraz ezer ez dakitenendako eta inguruan 
erabiltzerik ez dutenendako egitasmoak dira 

mizpirualDe egoitza

Fermin Agirre eta bere 
ingurukoendako aste berezia izan 
da hau; izan ere, eguaztenean 100 
urte bete zituen. Agirre 
Mizpirualde zaharren egoitzan bizi 
da eta senideen eta Bergarako 
alkatearen bisita jaso zuen 
eguaztenean. Jaione Isazelaiak 
lore-sorta bat eraman zion eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak beste 
sorta bat bidali zion. GOIENAren 
izenean ere, zorionak, Fermin!

Fermin
Agirrek 100
urte bete ditu
aste honetan

Karlos etxaniz

Joseba Baltzategi Peke-ren lagunek haren ametsa bete zuten joan den 
domekan, Pirinioetan, 3.144 metroko Taillon mendia igota. Baltzategi iaz 
apirilean hil zen eta haren ametsetako bat 3.000 metroko mendi bat 
igotzea zen. 19 bergarar eta 13 gasteiztar heldu ziren Taillongo tontorrera 
eta "emozioz betetako" irteera izan zela adierazi dute Peke-ren lagunek.

'Peke'-ren 
ametsa bete 
dute lagunek
Pirinioetan

I.E.  |  bergara

Erreal Zaleak peñak bere zale-
tasuna erakutsi eta taldeari 
laguntzeko bidaia antolatu du 
urriaren 5erako Madrilera. 
Talde txuri-urdinak Rayo Valle-
canoren kontra jokatuko du 
asteburu horretan, eta, hain 
zuzen ere, bergararrek han egon 
nahi dute. 

Autobusez egingo dute 
bidaia, eta prezioan, autobuse-
ko txartela, hamarretakoa, 
bazkaria eta partidurako sarre-
ra sartzen dira. Apuntatzen den 
jendearen araberakoa izango 
da prezioa, baina, zehaztu dute-
nez, ez da 100 euro baino gehia-
go kostako bidaia.

Gaur da izena emateko azken 
eguna, eta izena ematerakoan 
50 euro ordaindu beharko dira. 

Interesa dutenek Aralar edo 
Ganbara tabernan eman behar 
dute izena. Erreal Zaleak-eko 
bazkideek lehentasuna izango 
dute eta bidaiaren zati bat 
ordainduko die peñak berak.

Gabonetako loteria 
Urtero moduan, Erreal Zaleak 
peñak Gabonetako Loteriaren 
partizipazioa atera du eta dagoe-
neko salgai dago herriko hain-
bat taberna eta dendatan. Hiru 
eurotan salduko dira txartelak 
eta saltzea dagozkien bazkideek 
dagoeneko jaso ditzakete Gan-
bara eta Aralar tabernetan.

Gainera, txartelek, Gabone-
tako sariaz gain, beste sari bat 
dute: Real-Athletic partidurako 
tribunako bi sarrera eta gas-
tuetarako 200 euro.

Realzaleekin Vallecasera 
bidaiatzeko azken aukera gaur

I.E.  |  bergara

Urte batzuk igaro dira dagoe-
neko lehen Mokolo Eguna egin 
zenetik, eta, antolatzaileak orain 
arteko erantzunarekin gustura 
badaude ere, oraindik zeregina 
badagoela uste dute: "Auzola-
nean eraikiz geure sentitu nahi 
dugun jai herrikoi eta euskal-
duna izateko bidean". 

Horregatik, herritar guztien 
gustukoa izango den eguna 
antolatzeko, batzarra deitu dute. 
Bihar izango da bilera, 19:00e-
tan, Irizar jauregian. Norbana-
koei eta herriko eragileei ire-
kitako deialdia da biharkoa eta 

nork bere proposamena egiteko 
aukera izango du.

Herritarren bilgune 
Xaxau konpartsak 2010eko aza-
roko azken zapatuan egin zuen 
lehen aldiz Mokolo Eguna, gaz-
tetxean. "Aurrez elkar ezagutzen 
ez genuen herritarrok jai giro 
onean ospatzeko aitzakia ezin 
hobea bihurtu zen", antolatzai-
leen esanetan.

Lehen urteko arrakasta iku-
sita, bigarren urtean kalera 
atera zuten ospakizuna eta egun 
osoko jaia antolatu zuten Muni-
be plazan.

Mokolo Egunerako lehen 
batzarra bihar izango da 
jai herrikoi eta euskalduna izatea dute helburu

Herritarrak gaztetxean bazkaltzen Mokolo Egun batean.  |   goiena

Zabalik dago matrikulazioa Migel Altuna zentroko 
langileentzako eta langabeentzako ikastaroetan
Migel Altuna Institutuak eskaintza zabala prestatu du langile 
eta langabeendako. Hainbat arlotako ikastaroak ditu: fabrikazio 
mekanikoa, elektrizitatea eta elektronika, administrazioa eta 
kudeaketa, hotzeko estanpazioa eta beste batzuk. Hobetuz-ek 
diruz lagundutako ikastaroak dira. Klaseak astelehenetik egue-
nera izango dira, 18:00etatik 20:00etara. Informazio gehiago 
eskuratu edo matrikula egiteko, 943 76 70 49 telefono zenbakira 
dei edo ikastaroak@imaltuna.com helbidera idatz daiteke. 
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O.E. / I.g.  |  oñati

Espainiako bandera jarri behar-
ko da Oñatiko udaletxeko fatxa-
dan eta areto nagusian. Euskal 
Autonomia Erkidegoko auzitegi 
nagusiko administrazioarekiko 
auzi salak eman du azken epaia, 
ia bi urte maila ezberdinetako 
epaitegietan errekurtsoak jarri 
eta gaia berraztertzen ibili ostean. 
Hala, egunero eta modu iraun-

korrean jarri beharko da Espai-
niako bandera udaletxeko fatxa-
dan eta areto nagusian.  Senten-
t z ia  honek auziaren b ide 
administratiboa agortzen du. 
Beraz, epaia beteko ez balitz, gaia 
auzibide penalean sartuko litza-
teke. 

Sententziak, bestalde, agindua 
betetzeko ardura udaleko zein 
organok hartuko duen zehaztea 

eskatzen du. Egueneko osoko 
bilkuran, udalbatza bera izenda-
tu zuten organo betearazle. Hau 
da, udalbatzak hartzen du ban-
dera udaletxean jartzeko ardura. 
Dena dela, hurrengo asteetan 
herriko hainbat eragilerekin 
jarriko da harremanetan Udala 
"sententziari erantzuna emateko 
bidea aurkitzeko", Mikel Biain 
alkateak osokoan adierazi zuen 

moduan. Udaletik egiten duten 
irakurketaren arabera, pasa den  
eguenetik bi hilabete izango dituz-
te bandera jartzeko. Bildu eta 
EAJ bat etorri ziren "erabaki 
inposatzailea" dela esaterako 
orduan. "Lehen ere ezagutu genuen 
bandera hori jarri beharra; bizi 
izan genuen momentu hura, eta 
agindu horren aurka gaude", 
zehaztu zuen Lourdes Idoiaga 
EAJko bozeramaileak. 

'Firi'-ren aldeko mozioa 
Bestalde, bi mozio aurkeztu zituz-
ten iraileko osokoan. Batetik, 
Venezuelan atxilotu zuten Asier 
Guridi Zaloña Firi-ren aldekoa; 
aho batez onartu zuten bi alder-
diek. Mozioan, besteak beste, 
elkartasuna adierazten zaie seni-
de eta lagunei, eta nazioarteko 
eta Venezuelako gobernuei eska-
tzen zaie egungo egoeraren ara-
bera jarduteko. Mozioa irakurri 
aurretik, Josu Lizarralde zine-
gotziak Firi-ren egoera zein den 
azaldu zuen: "Badakigu Interpo-
lek zuzendu duela atxiloketa eta, 
momentuz, ez Espainiak ez Fran-
tziak ez dutela estradizioaren 
eskaera ofizialik egin. Abokatuak, 
hala ere, ari dira lanean hori ez 
gauzatzeko. Bestalde, badakigu 
aste honetan birritan izan duela 
emaztearen eta semearen bisita. 
Oraindik ez dakiela epailearen 
aurrera noiz eramango duten eta 
orain arteko tratua zuzena izan 
dela ere esan du Firi-k. Eskerrak 
ere eman dizkio Oñatiko Udala-
ri eta herriari adierazitako elkar-
tasunagatik eta herritarrei jai 
zoriontsuak ere opa dizkie". 

Bestetik, Lomce-ren aurkako 
mozioa ere aurkeztu zuen Bilduk. 
Kasu honetan ere erabatekoa 
izan zen adostasuna.

Jaietako zapiak jantzita egin 
zuten osokoa udal ordezkariek. 
Prentsako langileei ere bana opa-
ritu zieten.

Udalbatzak du Espainiako 
bandera jartzeko ardura
Datozen asteetan herriko hainbat eragilerekin jarriko 
da harremanetan udala, zer eta nola egin erabakitzeko

Jaietako zapiak jantzita hartu zituzten erabakiak udal hautetsiek egueneko osoko bilkuran.  |   irati goitia

Ehiza postuak zozketatuko 
dituzte Oñatin datorren egu-
bakoitzean, urriaren 4an. 
Aizkorri-Aratz lerroan dauden 
ehiza postuak dira banatuko 
dituztenak. Oñati tabernan 
egingo dituzte zozketak, egu-
nero, astelehenetik egubakoi-
tzera. 19:30etik 20:00ak arte 
izena emateko tartea izango 
da eta zozketa bera 20:00etan 
hasiko da.

Urriaren 4an hasiko 
da Oñatin ehiza 
postuen zozketa

Haur, gazte zein helduentza-
ko da Herri Egunerako Anti-
xena gaztetxean antolatu duten 
bazkaria. Nork bere jana era-
man beharko du. Mahaiak, 
aulkiak, edalontziak, platerak 
eta mahai-tresnak gaztetxeak 
berak jarriko ditu. Bazkaria 
14:30ean izango da eta jada 50 
lagun baino gehiago apunta-
tu dira.

Antixena gaztetxean 
ere bazkaria antolatu 
dute Herri Egunerako

Guztira 29 lan aurkeztu zituz-
ten joan den domekan egin-
dako aire libreko margo lehia-
ketako helduen kategorian; 
bi oñatiarrak ziren. Gaztetxoen 
mailan, 11 margo aurkeztu 
zituzten eta egile denak oña-
tiarrak ziren. Aurkeztutako 
lan horiek kultura etxean 
daude ikusgai. Urriaren 7ra 
arte egongo dira. 

Margo lehiaketako 
pinturak ikusgai 
daude kutura etxean

OIHANA ElOrtzA  |  oñati

Txantxiku Ikastolako ikasle 
taldetxo batek parte hartuko 
du datorren domekan Tolosan 
egingo den Kilometroak festako 
Erronka lehiaketan. 

Gipuzkoako ikastoletako 
DBH3 eta DBH4 mailetako gaz-
tetxoendako lehiaketa da eta 
egun osoan zehar burutuko da. 
Proba biziak gainditu beharko 
dituzte, taldeka. Ikasleen abi-

lezia, indarra eta abiadura 
neurtuko dira batetik, eta 
buruargitasuna, jakintza oro-
korra eta euskalzaletasuna ere 
bai, bestetik: eskalada, mate-
matikako ariketak, tirolina, 
tribial galderak, memoria pro-
ba... egin beharko dituzte. 

Bestalde, autobusa ere anto-
latu du Txantxiku Ikastolak Tolo-
sarako. 08:15ean aterako da eta 
izena eman daiteke dagoeneko.

Kilometroetako Erronkan 
izango dira oñatiarrak

Erronkan parte hartuko duten gaztetxoak.  |   txantxiKu iKastola

txanDa

Banatu ditu Txandak margo lehiaketako sariak. 5-7, 8-10 eta 11-13 urte 
arteko ume eta gaztetxoek hartu dute parte eta Oñatiko dendarien 
elkarteak hiru sari banatu ditu kategoria bakoitzean. 100, 75 eta 50 
euroko diru sariak, hain zuzen ere, Txandako komertzioetan gastatzeko. 
Lehiaketara aurkeztu dituzten marrazkiak dendetako erakusleihoetan 
jarriko dituzte laster. Zorionak parte-hartzaile guztiei!

txandako
artista
irabazleak
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m.b. |  aretxabaleta

Aretxabaletako Basotxo erreti-
ratuen elkarteak aste kulturala 
egin du, eta, horren bueltan anto-
latutako ekintzen barruan, joan 
den martitzenean Arientza eli-
zatera egindako irteera dago. 
Elkarteko hamar bat bazkidek 
parte hartu zuten horretan.  

Eguraldia lagun zutela, Por-
tasol auzotik irten ziren, eta, 
handik gora, Iturriondo parketxea 
igaro eta Arkarazora joan ziren. 
Hango jauregia bisitatu zuten 
eta Jesus Osinagaren eskutik 
horren istorioa ezagutu zuten. 

Kanpaiak entzuten
Jarraian, Bolinan zehar Arien-
tzarantz abiatu ziren; ibilaldia 
egiten zuten bitartean  kanpaiak 
entzuten joan ziren herriko erre-
tiratuak; Julen Abasolo ardura-
tu zen jotzeaz. Arientzan Andra 

Mari eliza barrutik ikusi zuten, 
Osinagak berak eraikin horri 
buruzko xehetasun historiko eta 
arkitektonikoak ematen zituen 
bitartean. Bisita amaitzean, 
hamarretakoa egin zuten aterpean 

eta handik Koruetara joan ziren, 
Santiago eliza bera eta horrek 
gordetzen duen Santiagoren erre-
taula ikustera. Amaitzean, bide-
gorrian behera, Aretxabaletara 
bueltatu ziren.

Kirol jarduerei bultzada emateko 
asmoz, debaldeko eskolak anto-
latu dituzte asteon Eskoriatzako 
kiroldegian; hain justu, spinnin-
ga, tonifikazioa eta aerodancea 
debalde probatu ahal izango dira. 
Spinning eskolak astelehenean 
eta eguaztenean izango dira, 
18:15etik 19:00etara; tonifikazioa-

rekin lotutakoak ere bi egun 
horietan izango dira, baina 19:45e-
tik 20:45era. Aerodancea ezagutu 
gura duenak, aldiz, egun bakarra 
izango du: martitzenean, 18:15e-
tik 19:15era bitartean. Saio guztiak 
kiroldegian dira, eta ez da aurre-
tik izenik eman beharrik, bertan 
agertuta nahikoa da.

igerilekua, pilatesa eta atzegi
Bestalde, Kirol Zerbitzutik jaki-
narazi dute igerilekuko talde 
guztiak gaur, astelehena, bertan 
jarriko direla martxan, taldeak 
osatu direlako; eta baita pilate-
sena eta Atzegirena ere. Pilates-
ko eskolak astelehenetan eta 
eguaztenetan dira Ibarraundi 
museoan, honako ordutegian: 
18:30etik 19:30era eta 19:30etik 
20:30era. Atzegirenak, berriz, 
martitzenetan eta eguenetan izan-
go dira, 18:15etik 19:15era.  

Spinning, tonifikazio eta aerodance 
saioak debalde izango dira asteon

m.b.  |  esKoriatza

Amaitzera doa Eskoriatzako 
aurtengo udako argazki lehia-
keta. Ibarraundi museokoek 
bihar, martitzena, ezagutarazi-
ko dituzte irabazleak; sari bana-
keta 19:30ean hasiko da museoan 
bertan. Hasiera batean, urriaren 
2an izan behar zuen, baina 
antolatzaileek egun bat aurre-

ratzea erabaki dute, eta, esan 
bezala, bihar, urriak 1, da.

Hiru sari banatuko dira, 
parte-hartzaileen adina kontuan 
izanda: 15 urtetik beherakoek, 
16 eta 49 urte bitartekoek eta 
hortik gorakoek 50 euroko txar-
tel bana irabaziko dute, herri-
ko merkatarien elkarteko den-
detan gastatzeko.

Bihar ezagutaraziko dituzte udako 
argazki lehiaketako irabazleak

jesus osinagak hainbat eraikinen gaineko azalpenak eman zizkien

Basotxoko aste kulturalaren bueltan, 
elizateak bisitatu zituzten erretiratuek

goiena

Irailaren 15ean Hernanin egindako XV.  trikitilari gazteen txapelketan, 
16 urteko Aretxabaletako Beñat Ganboa trikitilariak parte hartu 
zuen, Arrasateko Leire Etxezarreta pandero-joalearekin batera. 
Emanaldi ederra egin zuten, eta, horren ondorioz, txapela irabazi 
zuten. Zorionak, bikote!

Beñat Ganboa txapeldun Taldea Arientzako Andra Mari elizan.  |   basotxo

mIrIAN bItErI  |  esKoriatza

Eskoriatzako Udalak aurrera 
dihardu herriko erdialdea berri-
tzeko proiektuarekin, eta eguno-
tan jakinarazi du urriaren hasie-
ran hasiko dituztela Gaztañadui 
eta Arana kaleen arteko obrak. 
Gaimaz enpresak egingo ditu 
lanok, 338.444 euroren truke. Bada, 
zehaztu dute bi hilabete beharko 
dituztela. 

Denbora tarte horretan hona-
koa egingo dute: Bolibarko bide-
gurutzetik Apotzagara doan bide-
gurutzeraino errepidea konpon-
tzearekin eta asfaltatzearekin 

batera, Santa Ana eta Olazar 
arteko bidegurutzean herri barru-
ko lehen biribilgunea egingo dute. 
Horrez gain, Aretxabaletarako 
noranzkoan Azkoaga Enea hotel 
ondoan dagoen autobus geltokia 
Gorosarri plaza parera eroango 
dute; eta ur hodia berrituko dute. 
Eta Gaztañadui kaleko espaloi 
zatia aldatu egingo dute.

saihesbidea erabili
Udaletik jakinarazi dute obrek 
eragina izango dutela zirkulazioan 
eta eragozpenak sortuko dituz-
tela. Hortaz, lanek irauten duten 

bitartean, herritarrei ahal duten 
guztietan saihesbidea erabiltzeko 
eskatu die.

arratsaldez eta asteburuan
Bestalde, herriko erdialdea oinez-
koendako egokitzeko asmoa ere 
badu Udalak; hain justu, Gerni-
ka plaza paretik Bolibarko bide-
gurutzerainoko zatia. Errepide 
zati hori, dena dela, ez da guztiz 
itxiko: asteburuetan eta astegu-
netan arratsaldez ibilgailuenda-
ko mugatu gura du. 

Zati hori oinezkoendako ego-
kitzeak ondorioak ekarriko ditu.   
Esaterako, erdialdean gaur egun 
dagoen zirkulazioa behar bezala 
bideratzeko, bestelako lanak egin 
beharko dira Arbiñosten, Hidal-
gan eta Olazarren; hain justu, 
zirkulazioa egokia izan dadin eta 
arazoak sor ez daitezen, egokitu 
egin beharko dira horiek. Aben-
durako gura dute erdialdea oinez-
koendako zabaldu, obra guztiak 
amaitzen dituztenean. 

Horren guztiorren berri ema-
teko eta herritarren iritzia jaso-
tze aldera, bilera informatiboa 
egingo dute etzi, eguaztena, kul-
tura etxeko lehen solairuan. Uda-
lak hitzordu bikoitza jarri du: 
15:00etan eta 19:00etan.

Etzi, erdialdeari 
buruzko lanen 
batzarra dago 
urri hasieran hasiko dituzte obrak eta abendurako 
erdialdea oinezkoendako gertu izatea da asmoa

m.b.  |  esKoriatza

Martxan da ostera Eskoriatzako 
gaztelekua eta dagoeneko gertu 
du urriko egitaraua. Oraingo 
asteburuan, zapatuan, zinema-
foruma izango da eta domekan, 
mahai jolas maratoia. Urriaren 
11tik 13ra, alanbre eta fimo tai-
lerra egingo dute; eta urriko 
hirugarren aste bukaeran hitzor-
du hirukoitza dute: egubakoi-
tzean, Bost baietz; zapatuan, 
kartingera irteera; eta domekan, 

mendi irteera. Urriaren 26an 
sukaldaritza tailerra egingo dute 
eta 27an, ping-pong txapelketa.

Hiru hezitzaile
Bestalde, Nere Uribetxebarria, 
Ibone Arexolaleibar eta Xabier 
Arenatza dira hezitzaileak. 
Ordutegiari dagokionez, hona-
ko ordutegian egongo da zaba-
lik gaztelekua: egubakoitzetan, 
17:00etatik 20:30era; eta astebu-
ruan, 16:30etik 20:30era.

Zinema, jolasak, irteerak, txapelketak... 
denetarik izango da urrian gaztelekuan

Joan den urtean gaztelekuan egindako ekintza.  |   goiena

esKORiatza

aRetxaBaleta
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ubANE mAdErA  |  leintz gatzaga

Gaur, astelehena, zabalduko 
ditu ateak ludotekak ikasturte 
berriari begira. 

Azken urteotan moduan, 
17:00etatik 19:00etara izango du 
ordutegia. Eskolako ohiko egu-
tegia, berriz, funtzionatzeko 
oinarria. 

Eta Gurel elkarteko kide 
diren neska-mutiko guztiei zuzen-
dutako zerbitzua izango da. 
Urteko kuota ordaindu (Gurelen 
kontu korrontean sartu behar 
da dirua) behar da, hori bai, 
ludoteka erabiltzeko.

Bestalde, aurten, berritasu-
nekin dator ludoteka zerbi-
tzua. 

Bi begirale 
Horietako bat da bi begiralek 
jardungo dutela lanean, txan-
daka: Beñat Agirreurreta eta 

Garazi Orobengoa. Biak ala biak 
gatzagarrak dira eta bertako 
ludotekan eskarmentudunak; 
Agirreurreta justu aurtengo 
udan eta iazko ikasturteko begi-
rale izan delako, besteak beste; 
eta Orobengoa, lehenago ere 
ibili delako begirale lanetan 
Gatzagan. 

espazio berria 
Ludotekak izango duen beste 
berritasuna da espazio berria 
egokitu dutela. Helburu bikoi-
tzarekin: bata da leku egokia 
eskaintzea neska-mutikoei etxe-
ko lanak egiteko aukera izan 
dezaten. Horren harira, Internet 
zerbitzua ere eskaini gura dute 
espazio horretan. 

Bigarren helburua, berriz, 
da Gurelekoek gurako luketela 
gazteak ere erakartzea ludote-
kara.  

Bi begirale izango ditu 
aurten ludotekak
neska-mutikoek etxeko lanak egin ahal izan 
ditzaten, espazio berria egokitu dute bertan

leintz GatzaGa

JOkIN bErEzIArtuA  |  aramaio

Txirritola Egunaren egitaraua-
ren barruan, erakusketa inte-
resgarria ireki zuen Oleta auzo-
ko Alberto Barrondo artisauak 
Sastiñan. Hilaren 22tik 26ra, 34 
argizaiola erakutsi zituen, eta 
harrera ona izan du erakuske-
tak. Euskal Herrian bakarrik 
aurki daitezke argizaiolak, batez 
ere Gipuzkoan eta Nafarroan, 
eta herri bakoitzak bere argi-
zaiola izaten du. Hitzak argiza-
ri eta ola hitzetan du jatorria. 
Hau da, argizarizko soka batek 
inguratzen duen egur zati lau 
bat definitzen du argizaiola 
hitzak. Forma antropomorfikoa 
dute eta ikertzaileen arabera, 
argizaiolek hildakoaren arimak 
bizitzaz haraindi izan lezakeen 

balizko iraupena irudikatuko 
luke. Hainbat dokumentu his-
torikok egiaztatzen dute Euskal 
Herrian XVI. mendea ezkero 
egiten zirela, baina jatorria askoz 
ere lehenagokoa dela uste da.

lotura zuzena txirritolarekin
Barrondok dioenez, argizaiolak 
zerikusi zuzena du euskara 
elkartearen izenarekin: "Txi-
rritola da argizaiolaren ingu-
ruan duen kandela hori. Due-
la 12 bat urte hasi nintzen 
argizaiolak egiten, Luis Pedro 
Peña de Santiagoren liburu 
bat aurkitu nuenean. 1961etik 
1964ra elizaz eliza joan zen 
bilduma bat egiten eta ni bil-
duma horretan oinarritu naiz 
argizaiolak egiteko". 

Harrera ona izan du 
Alberto Barrondoren 
argizaiola erakusketak
oleta auzoko artisaua duela 12 bat urte hasi 
zen euskal eskultura berezi horiek egiten 

Bisitariak Alberto Barrondoren erakusketan.   |  amaia txintxurreta

aRamaiO

IurE EIzAgIrrE  |  antzuola

Egubakoitzean eta zapatuan ema-
kumeen tailerra egingo dute 
Laskurain Psikomotrizitate Zen-
truan. Itzala geurea egiten du 
izena tailerrak eta Karmele Itur-
be psikologo eta psikoterapeutak 
gidatuko du. 

Tailerrean parte hartzen dute-
nen, eta oro har emakumeen, 

alde psikikoa lantzea du helburu 
tailerrak. Iturbek azaldu duenez, 
"gugan edo besteengan mespre-
txatzen ditugun ezaugarriez jabe-
tuko gara: ezagutzen ez ditugun 
horiez, gureak bezala onartzen 
ez ditugunez".

Bakoitzaren beharretan oina-
rrituta, gorputza landuko dute. 
"Gorputza sentitzeko lan egingo 

dugu eta gorputzak berak eraku-
tsiko digu bidea bere indar eta 
minetatik", azaldu du Iturbek. 
Oinarrian gorputza, bihotza, ideia, 
pentsamenduak eta taldea izango 
dituztela gaineratu du. 

'Badira, Bagara' dokumentala 
Tuterako Argia Ikastolako ikas-
leen esperientzia jasotzen duen 
Badira, Bagara dokumentala 
aurkeztu zuten atzo gaztetxean. 
Tutera gune ez-euskalduna da 
Euskararen Foru Legearen ara-
bera, eta ondorioz, gutxi dira 
euskaraz aritzeko aukerak. Argia-
ko zenbait ikaslek, adibidez, 
kilometro  asko egin behar dituz-
te egunero euskaraz ikasteko.

Emakumeen tailerra egingo dute 
aste honetan Laskurain zentroan
euren alde psikikoa landuko dute gorputzaren 
beharrak ezagutuz eta hainbat ariketa eginez

antzuOla

elGeta

Intxortako igoerako azkarrenak aurten: Iker Herran (17.38), Iñaki Egizabal (16.15) eta Eleder Lozano (18.37).  |  l.z.

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Pozik zen Iñaki Egizabal irabaz-
lea egindako markarekin. "Moko-
rretik ez nabil oso ondo, baina 
aurten hauxe nuen helburu", 
adierazi zuen saria jaso ostean. 
Elgetarrak zioen asko landutako 
marka dela: "60 bat aldiz eman-
go nion buelta Intxortako bele-
tari", esan zuen irribarrea ahoan 
zuela. "Zenbait egunetan hiru 
aldiz ere egin dut joan-etorria". 
Aitortu zuenez 1996tik zuen aran-
tza sartuta. "Urte horretan erre-
korretik bost segundora gelditu 
nintzen. Iaz, berriz, lau segun-
dora... aurten lortu beharra 
nuen". 

Ez du marka makala utzi: 
16.15. Minutu bat eta 24 segundo 
hobetu du Jose Mari Arotzena-
ren denbora. "Lortu dut helburua, 
eta nahikoa dut. Datorren urtean 
Martinekin eta Pablorekin 
—semeak— etortzea gustatuko 
litzaidake". 

Zortzi lagunek egin zuten 
zapatuan Intxortako igoera. Iker 
Herran izan zen bigarrena 
—honek ere hobetu zuen Aro-
tzenaren marka—. Hirugarrena 
Eleder Lozano izan zen. Probak 
bizitasun handia eman zion 
baserritarren azokari. Seigarren mailako neska-mutikoak 'Rastafari' txorimaloarekin.  |  l.z.

Xabat Leanizbarrutia eta Igor Herce erakustaldia egiten.  |  l.z.

Marka berria Intxortako igoeran: Iñaki 
Egizabalek egin du 16.15 denborarekin
baserritarren eta artisauen azoka egunean jokatu zen igoera; txorimalo 
lehiaketako sari nagusia, berriz, 6. mailakoen 'rastafari'-k eraman zuen
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udaKO aRGazKien ix. GOiena leHiaKeta

aukeratu zure 
argazki gustukoena!

irabazi otarre eder bat munduko hainbat kafe motarekin arrasateko Karibu dendaren eskutik 

Eman botoa: blogak.goiena.net/argazkiak  irailaren 24tik urriaren 1era
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laguntzaileak:antolatzailea:

KOMUNIKAZIO TAlDEA

J AT E T X E A
munduko zaporeak

karibumundukosaporeak.com

arrasateko hipermerkatua



2013-09-30  |  asteleHena  |  gOIENA22

k i r o l a

J.b.  |  oñati

Aloña Mendik hasieratik bukae-
rara kontrolpean izan zuen zapa-
tuan Zarautzen kontra jokatuta-
ko partidua. 15. minutuan iritsi 
zen norgehiagokako gol bakarra, 
Joseba Irizarrek: korner jaurti-
keta baten buruz egin zuen gola 
jokalari oñatiarrak. Lehen zatian 
izan zituzten aukera gehiago 

markagailua handitzeko, baina 
oñatiarrek ez zuten asmatu. 

talde gogorra eta beteranoa
Bigarren zatian joko zuzena balia-
tu gura izan zuten zarauztarrek 
berdinketa lortzeko baina Ando-
ni Azkargortaren mutilek ez 
zieten aukerarik eman: "Zarautzek 
talde gogorra eta beteranoa du. 

Aurrealdean ez dute arrisku han-
dirik, baina atzean oso sendoak 
dira. Ez da erraza eurei gola egi-
tea eta, era berean, golak egitea 
kosta egiten zaie. Gu, oraingoz, 
iaz baino hobeto gabiltza. Izan 
ere, hiru partidutan lau gol sar-
tu ditugu". Hurrengo jardunaldian 
Touring taldearen aurka neur-
tuko dituzte indarrak. 

aloñak kontrolpean izan zuen zarautz (1-0)
joseba irizarrek 15. minutuan egin zuen gola buruz, korner jaurtiketa baten

Joseba Irizarrek egin zuen gola zapatuan.  |   josetxo arantzabal

OHORezKO eRReGiOnala

JOkIN bErEzIArtuA  |  bergara

Bergara 2-0 aurretik jarri arren, 
Beti Gaztek markagailuari buel-
ta ematea lortu zuen zapatuan. 
Lider moduan heldu ziren lesa-
karrak Agorrosinera, ligako lehen 

bi partiduak irabazi ostean. Tal-
de ona dute, sendoak atzean eta 
aurrean oso jokalari azkarrak. 
Jokin Baltzategik –penaltiz– eta 
Eneko Ibarluzeak egindako golak 
ez ziren nahikoa izan etxeko tal-

dearendako, baina futbol zelaian 
ikusitako jokoa eta bi taldeek 
izan zituzten aukerak aintzat 
hartuta, justua izan zen puntu 
banaketa. Partiduko 36. minutuan 
heldu zen lehen gola; Josu Diazek 

egindako erdiraketa batek atze-
lariaren eskuan jo zuela ikusi 
zuen epaileak. Penaltia eta txar-
tel horia; kanpotarrak ez ziren 
larregi kexatu. Jokin Baltzategik 
ezin hobeto jaurti zuen, 1-0. 

emozioa azkenera arte 
Bigarren gola atsedenalditik buel-
tatu eta gutxira heldu zen: Eneko 
Ibarluzea aurrelari gazteak eskuin 
hegaletik heldu zitzaion pasea 
ederto gurutzatu zuen. 2-0koare-
kin erlaxatu egin ziren mahone-
roak, eta bost minutu eskasera 
heldu zen Beti Gazteren lehen 
gola, area barruan hilda geratu 
zen baloi bat aprobetxatuta (2-1). 
Berdinketa gertu zegoela ikusita 
aurrera egin zuen nabarmen eta 
kontraerasoan Bergarak izan 
zuen partidua erabakitzeko auke-
ra. Garbiena, Ibarluzeak gutxi-
gatik kanpora bota zuena. Beti 
Gaztek ere izan zituen aukerak 
baina gola ez zen 77. minutura 
arte iritsi; gol ederra egin zuen 
Ander Maia erdilariak, area kan-
potik zartako ederra eman zion 
baloiari. Azken minutuetan, 
nekeak eragindako hutsuneak 
medio, bi taldeek izan zuten lehia 
irabazteko aukeraren bat. 

Datorren asteburuan Real 
Unionen aurka jokatuko dute 
Aitor Arrateren mutilek.

Erik Aranburu erdilari gaztea baloiarekin.  |   imanol soriano Eneko Ibarluzea (9) aurrelari gazteak maila ona erakutsi zuen.  |   imanol soriano

Joko trabatua izan zen tarteka.  |   imanol soriano

emaitza

2-2
bergara

beti gazte

OHORezKO eRReGiOnala

berdinketa justua, bi 
taldeek maila ona 
erakutsi zuten lehian

bergara 2-0 jarri zen aurretik, baina beti gaztek berdintzea lortu zuen

baltzategik –penaltiz– eta ibarluzeak egin zituzten etxekoen golak

bergara: Soto, crespo, Arruti (retes, 
70. min), urrutia, Elorriaga (Nafarrate, 
67. min), ilzarbe, Aranburu, ibarluzea, 
baltzategi (Macho, 79. min.), diaz 
(Alonso, 71. min) eta beitia.
beti gazte: Fontan, Otxoteko, 
Etxegarai, irazoki, Olaizola, Maia, 
gurrutxaga, Saralegi, Ordoki, 
biurrarena eta gurrutxaga (Sanjurjo, 
45. min). 

FITXA TEKNIKOA
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1. urteurrena ospatzeko 
PROMOZIO BEREZIA

%25eko deskontua
aplikatuko dizuegu!

Ekarri zure lagunak eta abonuan,

Abonatu berriak ekartzen dituen abonatuarentzat eta baita lagunentzat.

JOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Zestoaren aurka jokatu zuen 
Mondrak zapatuan, eta bigarren 
jardunaldian ere ezin izan zituen 
hiru puntuak eskuratu. 0-1 jarri 
ziren aurretik arrasatearrak: 
44. minutuan hegaletik aterata-
ko falta bat aprobetxatu zuen 
Iker Lopezek bakar-bakarrik 
errematatzeko. 

0-1koarekin ere Mondrak izan 
zituen aukerak golen bat egiteko; 
Jon Ander Ormaetxea aurrelariak, 

esaterako, zutoinera bidali zuen 
baloia. Baina futbolaren legeeta-
ko bat da ate aurrean barkatzen 
duenak ordaindu egiten duela 
gero, eta hori gertatu zitzaien 
zerrajeroei: 85. minutuan, korner 
jaurtiketa baten, egin zuen bana-
koa etxeko taldeak. 

Partidua ikusten egon zen 
Jon Zabaleta jokalariak esan 
digunez, berdinketa justua izan 
zen: "Inork ez zuen irabaztea 
merezi izan". 

ez da hasiera onena izan 
Ohorezko Erregional mailatik 
jaitsi berri, 2013-2014 denboraldia 
ez da modurik onenean hasi Mon-
drarendako. Oraindik ez dute 
garaipenik lortu –bi lehiak ber-
dindu dituzte– baina okerrena 
ez da hori: taldean pisu handia 
izatera deituta zeuden Jon Zaba-
leta, Andoni Aizpurua eta Julen 
Losada lesionatuta daude. Azken 
biek belaunean hartu zuten min 
lehen jardunaldian. 

Mondrak bana berdindu zuen kanpoan, zestoaren aurka

josetxo arantzabal

Hasierako minutuetan parekatuta ibili ziren bi taldeak, baina San Juan 
talde nafarra ez zen gehiegi luzatu aurretik jartzen. Lehenengo zatia 0-2 
amaitu zuten. Bigarren zatia izan zen mamitsuena, San Juanekoen lau 
golekin. Entrenatzailearen arabera, "talde gaztea" du Mondrak eta maila 
aldaketa nabaria da: "Urte gogor hau ilusioz hartuko dugu".

Mondrako 
 neskek 0-6 
egin zuten san 
Juanen aurka

ANdEr lArrAñAgA  |  aretxabaleta

Ohorezko Erregional Mailan 
kanpoan jokatu zuten Aretxa-
baletak eta Antzuolak eta pun-
tu bana ekarri dute Debagoie-
nera. UDAk husna berdindu 
zuen Hernaniren aurka eta 
Antzuolak, berriz, bina egin 
zuen Getariako Keta taldearen 
aurka. 

Gol aukerak udarentzat 
Nahiz eta aukera batzuk izan, 
golik ez zen izan zapatuko par-
tiduan. Bi zati argi bereiztu 
ziren: lehenengo zatian talde 
aretxabaletarra gailendu zen 
jokoan. Joko polita erakutsi 
zuten jokalariek, bai, baina ez 
zuten inongo punturik eskura-
tzea lortu.

Bigarren zatian hernania-
rrek menderatu zuten jokoa, 
baina, etxean jokatuta, azpi-
marratzekoa da, Alberto Albis-
tegi entrenatzailearen arabera, 
ez zutela gehiegi arriskatu 
garaipena lortzeko.Orokorrean 

partidu lasaia izan zen: hiru 
txartel hori jaso zituen UDAk 
eta, esan bezala, ez zuten golik 
sartu.

antzuolak, binakoa amaieran
Partidua zuzentzen hasi zen 
talde antzuolarra eta 15.minu-
tuan lehenengo gola sartu zuen. 
Lehenengo zatia amaitu baino 
hamar minutu lehenago geta-
riarrek aurre hartu zuten eta 
bana amaitu zuten lehenengo 
zatia.

Bigarren zatiak zeresan 
handiagoa izan zuen: orduan 
Getariakoak ibili ziren hobeto 
eta 2-1koarekin jarri ziren aurre-
tik markagailuan. Partidua 
amaitu baino 25 minutu lehe-
nago, baina, Antzuolak berdin-
tzea lortu zuen. Jokoz kanpo-
koagatik baliogabetua izan zen 
gol bat ere sartu zuen Antzuo-
lak. Orokorrean gol aukera 
askotxo izan zituzten antzuo-
larrek, baina berdinketa beste-
rik ez zuten lortu.

uDak eta antzuolak 
kanpoan jokatu, eta 
puntu bakarra eraman
Husna berdindu zuten aretxabaletarrek; 
antzuolak, berriz, binako berdinketa lortu zuen

OHORezKO eRReGiOnala eRReGiOnal pReFeRentea

emaKumezKOen 2. maila
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JulEN IrIONdO  |  bergara

Frontoian zumba, bosua eta pila-
tes, besteak beste; kanpoaldean 
gimnasia erritmikoa ere bai. 
Ibargarai kalean autorik ez eta 
ze kirol pila: pilota, patinak, hoc-
keya, boleibola... Eta Seminarioan 
beste hainbeste bai: eskubaloia, 
saskibaloia –egokitua ere bai–, 
eskalada, boccia eta abar. 

Zerbaitegatik jarri zioten 
izena atzorako Bergarako Uda-
lak, herriko kirol elkarteek eta 
Jardunek antolatutakoari Kiro-
la Kalera. Jardunek ere bai, 
herriko hainbat kale patinetan, 
bizikletaz eta korrika, euskaraz, 
zeharkatu zituen lasterketa jen-
detsu batekin amaitu baitzen 
jaia.

Itxura polita hartu zuen egu-
neko azken ekintzak, han batu 
baitziren goizeko 10:00etatik batean 
eta bestean, kirol desberdinetan, 
askotarikoak probatzen ibilitako 
lagun guztiak.

Hasiera, motelagoa 
Egiari zor, goizeko 10:00ak goiz 
xamar egin zitzaion bati baino 

gehiagori, eta eguerdira gerturatu 
ahala joan ziren hiru guneak jen-
dez atontzen: "Lehenengo orduan 
moteltxoago joan da gauza; ikasi 
duguna izan da hurrengoan beran-
duago hasi behar dugula", zioen 
Iñaki Ugarteburuk, Bergarako 
Udaleko Kirol teknikariak.

Beraz, hurrengoa izan izango 
delakoan zen Ugarteburu ekime-

naren lehen edizioaren amaieran, 
helburuak bete izanarekin ziur: 
"Jendeari erakutsi nahi izan 
diogu ze aukera dauden Bergaran, 
eta animatu kirola egitera". 

Beste behin ere erakutsi zuen 
domekan Bergarak herri kiro-
laria dela, oraingoan modu bere-
zian, hainbat kirol une berean 
eta ezohiko lekuetan eginez, are 
kirolariago izateko gogoz: "Ditu-
gun kopuruak oso politak dira, 
baina hobetzeko aukera badago; 
beraz, horretan saiatuko gara" 
zioen Ugarteburuk.

begi onez hartu du bergarak 
kirolak kaleak hartzearena 

Herritarrak gustura ibili ziren kirol modalitate desberdinak probatzen

'euskaraz bizi nahi dut' leloa herrian zabalduz amaitu zen festa

HOcKeya Ibargarai kalea, besteak beste, patinek hartu zuten domekan. 
Hanka-Labanka taldearekin izaten da Bergaran, adibidez, lagun artean 
hockeyan jokatzeko aukera. Lasterketetara ere joaten dira.

josetxo arantzabal

sasKiBalOi eGOKitua Kirol Egokituko Gipuzkoako Federazioak utzi 
zizkieten gurpildun aulkiak domekarako, eta umeek izan zuten aukera 
saskibaloian era berezi horretan jokatu eta duen zailtasunaz ohartzeko.

josetxo arantzabal

Gimnasia eRRitmiKOa Pilotaleku aurrean ibili ziren euren ariketak 
egiten Ariznoa elkarteko gimnastak. Antzuolan eta Bergaran jarduten 
dute, eta 100 kirolari dituzte egun. Mutil gehiago nahiko omen lukete.

julen irionDo

lasteRKeta Goiza amaitzeko Euskaraz bizi nahi dut leloarekin 
lasterketa egin zuten herriko kaleetan. Patinekin, korrika eta bizikletaz 
joan ziren parte-hartzaileak, eta hizkuntza bera izan zen irabazle bakarra.

josetxo arantzabal

esKuBalOia Antolatzaileek koltxoneta jarri zieten Seminarioko jolaslekuan neska-mutikoei, min hartzeko 
beldurrik gabe baloia jauzia eginez jaurtitzeko. Talde kirolen artean ohikoetako bat da Bergaran ere eskubaloia, 
azken denboraldietan Euskadiko Txapelketan ari den gizonezko seniorren taldea erreferente dela.

josetxo arantzabal

aRetOKO KiROlaK Pilotaleku barrura, ostera, normalean Agorrosinen egin ohi diren jarduerak eraman 
zituzten, zumba eta bosua, adibidez. Bergaran nahikoa jarduera berria da bosua, eta erakutsi nahi izan zuten 
jendeak ikusteko erraza eta indarra lantzeko aproposa dela. Zumba, berriz, erresistentzia lantzeko da ona.

josetxo arantzabal

KiROla KaleRa

esanaK

"Politak dira 
gure kopuruak, 
baina saiatuko 
gara hobetzen" 

i . u g a r t e b u r u   |   k i r O L  T E k N i k A r i A

a. aretxaga eta J. Valle 
pArTE-HArTzAiLEAk

"Jendea oso gustura ibili da. 
Baina denbora gutxi zegoen, 
eta gauza asko egiteko gogoa. 
Seminarioan eta hockeyan ibili 
gara; ipurdiko batzuk hartu 
ditugu. Denetik egiten dugu 
apur bat, disfrutatzeko".

sara balentziaga 
pArTE-HArTzAiLEA

"Jolasak ikusten ibili naiz eta 
eskalatu egin dut. Egunero 
behar luke gaur bezala. 
Futbolean ibiltzen naiz, eta 
asteburuetan patinekin".

agustin toleDo 
dOrdOkA

"Boccia kantxa jarri dugu 
Seminarioan, jendeak parte 
hartzeko eta ezagutzeko kirol 
paralinpiar hau. Etorri direnak 
oso gustura ibili dira".
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JAgObA dOmINgO  |  arrasate

Lehen Nazional mailan aurka-
ri errazik ez dagoela argi iku-
si zuten asteburuko norgehia-
gokan Ford Mugarriko mutilek. 
Elgoibarrera joan eta etxera 

burumakur bueltatu ziren zapa-
tuan; burumakur, baina aste-
buru honetan egoerari buelta 
emateko gogo handiz. 

partidu txarra 
Hasieran lehia parekatua izan 
zen, bi taldeek izan zituzten 
aldeak txikiak izan ziren, pare 
bat golekoak. 

Bigarren zatiko hamargarren 
minututik aurrera, ostera, Arra-
satekoei atea txiki egin zitzaien. 
Erasoan asmatu ez, eta defentsan 
ez ziren batere fin ibili. 

Epaileek ere ez zuten lagun-
du, erabakiak ez zituztelako 
berdin neurtzen kantxaren alde 
batean zein bestean. Hala ere, 
Garciak argi utzi izan nahi zuen-
porrota ez zela epaileen errua 
izan, taldearena baizik.

euren jokoa egin ezinean
Denboraldian zehar, egun txarrak 
izan ohi dituzte talde guztiek, 
entrenamenduetan eta urte osoan 
zehar landutakoa ez denean 
inondik inora ikusten. Bada, 
hori gertatu zitzaion zapatuan 
Arrasateko taldeari, kantxara 
guztiz blokeatuta irten ziren eta 
ez ziren gai izan euren jokoa 
egiteko. 

Datorren domekan baina, 
egoerari buelta emateko aukera 
ona bat izango dute Dominicos 
Zaragozaren aurka. Partidua 
12:00etan izango da Iturripe edo 
Musakola kiroldegian.

lehen nazionaleko 
aurkariek ez dute barkatzen

emaitza

35-26
alcorta Forning group

ForD mugarri arrasate

esKuBalOia

esKuBalOia

JAgObA dOmINgO  |  bergara

Denboraldia garaipen batekin 
hastea beti da pozgarria, bada, 
horixe bera lortu dute Josetxo 
Muniategiren mutilek astebu-
ruan. 

Basauri izan zuten aurkari 
ligako lehenengo jardunaldian, 
eta hasiera kaxkar xamarra 

izan arren, egoerari buelta ema-
tea lortu zuten Bergarakoek. 
Norgehiagokako zortzigarren 
minutuan, markagailuak 1-5e-
ko emaitza erakusten zuen. 
Hala ere, hutsartea eskatu ondo-
ren, defentsan estutu eta atse-
denaldira heltzeko hamar minu-
tu falta zirenean, berdinketa 
lortu zuten. Defentsan gogor 
jarritu zuten, horrela taldearen 
joko azkarra egin eta marka-
gailuan aurre hartuz. Atsede-
naldira 15-12ko markagailua-
rekin joan ziren.

Aldagelatik bueltan, taldeak 
ideiak argiago zituela zirudien, 

eta kalitatezko 15 minutu eskai-
ni zizkieten ikusleei. Marka-
gailuan ere zortzi goleko aldea 
lortu zuten eta alde hori amaie-
rara arte mantendu zuten. Azken 
hamar minutuetan partidua 
moteltzen saiatu ziren, baina 
badirudi Soraluze BKE taldea-
ren indarra joko azkarrean 
dagoela eta ez zuten tempoa 
guztiz ondo kontrolatu. Hala 
ere, ez zuten askorik sufritu. 

domekan, Gasteizera 
Datorren jardunaldian partidu 
gogorra jokatuko dute Gasteizen, 
Corazonistas taldearen aurka. 

emaitza

35-27
soraluze bKe

inDupime basauri

Basauriko atezaina gol bat jaso ondoren.  |   imanol soriano

Denboraldia hasteko 
garaipen landua bergaran
Hasiera nahiko kaxkarra izan arren, taldeak erritmoa hartu zuen gero

lehenengo zati parekatu baten ondoren, lehia 
aise irabazi zuten elgoibartarrek zapatuan

JulEN IrIONdO  |  bergara

Frontoian zumba, bosua eta pila-
tes, besteak beste; kanpoaldean 
gimnasia erritmikoa ere bai. 
Ibargarai kalean autorik ez eta 
ze kirol pila: pilota, patinak, hoc-
keya, boleibola... Eta Seminarioan 
beste hainbeste bai: eskubaloia, 
saskibaloia –egokitua ere bai–, 
eskalada, boccia eta abar. 

Zerbaitegatik jarri zioten 
izena atzorako Bergarako Uda-
lak, herriko kirol elkarteek eta 
Jardunek antolatutakoari Kiro-
la Kalera. Jardunek ere bai, 
herriko hainbat kale patinetan, 
bizikletaz eta korrika, euskaraz, 
zeharkatu zituen lasterketa jen-
detsu batekin amaitu baitzen 
jaia.

Itxura polita hartu zuen egu-
neko azken ekintzak, han batu 
baitziren goizeko 10:00etatik batean 
eta bestean, kirol desberdinetan, 
askotarikoak probatzen ibilitako 
lagun guztiak.

Hasiera, motelagoa 
Egiari zor, goizeko 10:00ak goiz 
xamar egin zitzaion bati baino 

gehiagori, eta eguerdira gerturatu 
ahala joan ziren hiru guneak jen-
dez atontzen: "Lehenengo orduan 
moteltxoago joan da gauza; ikasi 
duguna izan da hurrengoan beran-
duago hasi behar dugula", zioen 
Iñaki Ugarteburuk, Bergarako 
Udaleko Kirol teknikariak.

Beraz, hurrengoa izan izango 
delakoan zen Ugarteburu ekime-

naren lehen edizioaren amaieran, 
helburuak bete izanarekin ziur: 
"Jendeari erakutsi nahi izan 
diogu ze aukera dauden Bergaran, 
eta animatu kirola egitera". 

Beste behin ere erakutsi zuen 
domekan Bergarak herri kiro-
laria dela, oraingoan modu bere-
zian, hainbat kirol une berean 
eta ezohiko lekuetan eginez, are 
kirolariago izateko gogoz: "Ditu-
gun kopuruak oso politak dira, 
baina hobetzeko aukera badago; 
beraz, horretan saiatuko gara" 
zioen Ugarteburuk.

begi onez hartu du bergarak 
kirolak kaleak hartzearena 

Herritarrak gustura ibili ziren kirol modalitate desberdinak probatzen

'euskaraz bizi nahi dut' leloa herrian zabalduz amaitu zen festa

HOcKeya Ibargarai kalea, besteak beste, patinek hartu zuten domekan. 
Hanka-Labanka taldearekin izaten da Bergaran, adibidez, lagun artean 
hockeyan jokatzeko aukera. Lasterketetara ere joaten dira.

josetxo arantzabal

sasKiBalOi eGOKitua Kirol Egokituko Gipuzkoako Federazioak utzi 
zizkieten gurpildun aulkiak domekarako, eta umeek izan zuten aukera 
saskibaloian era berezi horretan jokatu eta duen zailtasunaz ohartzeko.

josetxo arantzabal

Gimnasia eRRitmiKOa Pilotaleku aurrean ibili ziren euren ariketak 
egiten Ariznoa elkarteko gimnastak. Antzuolan eta Bergaran jarduten 
dute, eta 100 kirolari dituzte egun. Mutil gehiago nahiko omen lukete.

julen irionDo

lasteRKeta Goiza amaitzeko Euskaraz bizi nahi dut leloarekin 
lasterketa egin zuten herriko kaleetan. Patinekin, korrika eta bizikletaz 
joan ziren parte-hartzaileak, eta hizkuntza bera izan zen irabazle bakarra.

josetxo arantzabal

esKuBalOia Antolatzaileek koltxoneta jarri zieten Seminarioko jolaslekuan neska-mutikoei, min hartzeko 
beldurrik gabe baloia jauzia eginez jaurtitzeko. Talde kirolen artean ohikoetako bat da Bergaran ere eskubaloia, 
azken denboraldietan Euskadiko Txapelketan ari den gizonezko seniorren taldea erreferente dela.

josetxo arantzabal

aRetOKO KiROlaK Pilotaleku barrura, ostera, normalean Agorrosinen egin ohi diren jarduerak eraman 
zituzten, zumba eta bosua, adibidez. Bergaran nahikoa jarduera berria da bosua, eta erakutsi nahi izan zuten 
jendeak ikusteko erraza eta indarra lantzeko aproposa dela. Zumba, berriz, erresistentzia lantzeko da ona.

josetxo arantzabal

KiROla KaleRa

esanaK

"Politak dira 
gure kopuruak, 
baina saiatuko 
gara hobetzen" 

i . u g a r t e b u r u   |   k i r O L  T E k N i k A r i A

a. aretxaga eta J. Valle 
pArTE-HArTzAiLEAk

"Jendea oso gustura ibili da. 
Baina denbora gutxi zegoen, 
eta gauza asko egiteko gogoa. 
Seminarioan eta hockeyan ibili 
gara; ipurdiko batzuk hartu 
ditugu. Denetik egiten dugu 
apur bat, disfrutatzeko".

sara balentziaga 
pArTE-HArTzAiLEA

"Jolasak ikusten ibili naiz eta 
eskalatu egin dut. Egunero 
behar luke gaur bezala. 
Futbolean ibiltzen naiz, eta 
asteburuetan patinekin".

agustin toleDo 
dOrdOkA

"Boccia kantxa jarri dugu 
Seminarioan, jendeak parte 
hartzeko eta ezagutzeko kirol 
paralinpiar hau. Etorri direnak 
oso gustura ibili dira".
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J.b.  |  arrasate

Mondragon Unibertsitateak 
erraz lortutako garaipen bate-
kin hasi du liga. Josu Larrea-
tegiren mutilek errepaso ederra 
eman zion Zarauzko taldeari 
zapatuan: 46-76. Arrasatearrak 
oso ondo hasi ziren: "Partidua-
ren hasiera oso ona izan da eta 
normalean, ondo hasten bazara, 
ondo amaitzen duzu". Hori bai, 
onartu zuen fisikoki ez daude-
la oraindik egon behar diren 
mailan: "Arlo fisikoa asko lan-
du behar dugu oraindik". 

defentsako lan ona, gakoa
Zarautz eta MU elkar ondo eza-
gutzen duten diren taldeak dira: 
"Taldea oso gutxi aldatu dute, 
jokalari berberak dituzte. Joka-
lari berri bat fitxatu dute, barru-
ko jokoan oso azkarra dena, 
baina ez genion bere jokoa egi-
ten utzi", adierazi digu entre-
natzaileak. Izan ere defentsako 

lan ona izan zen garaipenaren 
gakoa: "Defentsa oso ona egin 
dugu, ez diegu euren jokoa egi-
ten utzi. Azkar jokatzea gusta-
tzen zaie baina ez diegu utzi; 
kontraerasoan lau puntu bes-
terik ez dituzte egin". 

Era berean, Aloña Mendi-
rekin EBAn jokatzetik datozen 
Imanol Zeziaga eta Gorka Kin-
tana jokalari arrasatearrak 
taldearen dinamikan sartzea 
falta zaiela esan digu Eskoria-
tzako entrenatzaileak.

iturriperen egoera kaxkarra 
Arlo fisikoa behar den moduan 
ez landu izanarekin "zerikusi 
zuzena" ei dauka Iturripeko 
kantxaren egoerak: "Liga hasie-
ra baldintzatu digu. Oso arris-
kutsu dago, oso labainkor. 
Kantxaren egoerak ez digu utzi 
behar den moduan lan egiten". 
Arrasate Eskubaloi Taldea ere 
kexatu da arazo berberaz. 

zarautz bere etxean 46-76 
menderatu ostean, ezin 
hobeto hasi du liga Mu-k
josu larreategiren mutilek "oso defentsa ona" 
egin zuten: "ezin izan zuten euren jokoa egin"

Mondra, Real eta Athleticeko beteranoak atzo, Mojategin.  |   joKin bereziartua

J.b.  |  arrasate

Jende larregi hurbildu ez bazen 
ere, egun berezia izan zen atzokoa 
Mojategin. Mendeurrenaren hari-
ra antolatutako ekitaldien barruan, 
Mondrako, Realeko eta Athleti-
ceko beteranoek triangularra 

jokatu zuten 10:00etatik 13:00eta-
ra. 45 minutuko partiduak joka-
tu ziren eta Athleticek lehen biak 
irabazi zituenez –0-1, bi lehiak–, 
bizkaitarrak izan ziren irabazleak. 
Azken lehian, Mondrako eta Rea-
laren artekoan, Jon Muruamen-

diaratz Mondrako aurrelari ohiak 
etxeko taldea aurretik jarri arren 
–Alberto Matalobosek erdiratu-
tako korner bat buruz maisuki 
errematatu zuen–, Realekoek hiru 
gol sartu zituzten gero (1-3). 

Gozamena jokalariendako 
Egun ederra izan zen jokalarien-
dako batez ere, berriz ere futbo-
leko botak jarri eta euren kirolaz 
gozatzeko aukera ezin hobea izan 
zuten-eta. 

athletic garaile, Mondra eta 
reala mendean hartuta

sasKiBalOia

xabier urtzelai

Atzo egin zuten Aretxabaletako mendi bizikleta martxa eta enduro 
irteera. Bata zein bestea zailtasun fisiko eta tekniko altuko irteerak 
izan zirela ziurtatu zuten 190 parte hartzaileek. Zaila eta teknikoa, 
baina polita. Hor zerikusi zuzena izan du antolakuntzak, lan handia 
egin dute-eta basoa garbitzen. Eta, euririk egin ez zuenez, ibilbidea 
egoera paregabean zegoen. Ikusleak ere askotxo, kanpotik gehienak. 

Martxa eta enduro irteera, bikain
txiRRindulaRitza

FutBOla

anastasio Duran aretxabaletarra bihotzekoak jota hil 
zen zapatuan atxondoko sorginen lasterketan 
Anastasio Duran 50 urteko aretxabaletarra bihotzekoak jota hil 
zen zapatuan Atxondoko Sorginen Lasterketan. Arrazola inguruan 
zebilela eman zion bihotzekoak eta antolakuntzaren anbulantzia 
bat desfibriladore batekin heldu arren, ezin izan zuten ezer egin 
korrikalari aretxabaletarra suspertzeko. Osakidetzaren helikop-
tero bat ere bertaratu zen, baina ezin izan zuten ezer egin. Tazio 
ezizenez ezaguna, Aretxabaleta eta inguruko korrikalarien artean 
oso ezaguna zen Duran. 

JOkIN bErEzIArtuA  |  oñati

Oñatiko herriak Aloña Mendi 
kirol elkartearekin duen "lotura 
estua" erakusteko mosaikoa egin 
zuten zapatuan plazan: "Behean 
ibili naiz eta ezin izan dut nola 
geratu den ikusi. Kanpandorrean 
egon den argazkilariak esan dit 
nahiko kurioso geratu dela eta 
argazkia ikusi barik oraindik, 
balorazio oso positiboa egiten 
dugu. Hemen pilatu den jendea 
ikusita, oso pozik gaude; eskerrik 
beroenak etorri zareten guztioi". 
Hitz horiek izan zituen Aloña 
Mendi kirol elkarteko Aratz Losa-
dak, klubaren armarria irudika-

tzen zuen mosaikoa amaitu berri. 
Goizetik hasi ziren dena presta-
tzen: "Lurrean armarria izango 
zena markatu dugu eta gero arma-

rri hori kolore ezberdinekin 
betetzen joan gara. Horrek pazien-
tzia eskatzen du, batez ere hasie-
ran sartu direnendako. Kosta 
zaigu, baina nahiko ondo joan 
da dena", esan zigun Losadak. 

"Herri osoa dago inplikatuta" 
Era berean, helburua ekarri zigun 
gogora kirolzale oñatiarrak: "Hel-
burua bakarra izan da: erakustea 
klubak zein dimentsio, tamaina 
eta garrantzia duen herrian. 15 
sail ezberdin ditu uneotan eta, 
era batera edo bestera, herri osoa 
dago inplikatuta Aloña Mendi 
elkartearekin". 

Mosaikoa, aloña Mendik herriarekin 
duen "lotura estua" erakusteko
elkartearen armarria irudikatzeko hainbat herritar elkartu ziren zapatuan

Kanpandorreti hartutako irudian, Aloña Mendi elkartearen armarria irudikatzen duen mosaikoa, zapatuan.  |   Felix sancHez

alOña mendi elKaRtea

esanaK

"Oso pozik 
gaude, eskerrik 
beroenak etorri 
zareten guztioi"

a r at z  l o s a D a   |   A L O ñ A  M E N d i 
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mIrEIA bIkuñA  |  aretxabaleta

Hilaren 20an bost abentura-zale 
elkartu ziren Aretxabaletako 
Durana kalean: Oier Etxebarria 
eta Jabi eta Juanma Martinez 
aretxabaletarrak, Iñaki Bengoa 
gatzagarra eta Eneko Urrizalki 
arrasatearra. Helburu bakarra: 
Copreciren 50. urteurrena ospa-
tzeko, Debagoieneko 50 tontor 
igotzea. Guztira, 88 kilometro, 
eta 6.000 metro baino gehiagoko 
desnibela. Bostek hasi zuten bidea, 
baina lauk bete zuten helburua: 
Iñaki Bengoak Landan utzi zuen 
ibilbidea, beste lauren erritmoa-
ri ezin izan ziolako eutsi.

landan bat gutxiago 
Durana kalean elkartu eta kon-
turatu orduko Muru igotzen hasi 
ziren. Erritmo onean eta bostak 
elkarrekin. Jaitsiera trostan egin 
zuten. Asentziora igotzen hasi 
aurreko bidegurutzean, Copreci-
ren pankarta ikusi zuten eta 
ibilbide osoko aldaparik gogorre-
nari gogotsu ekin zioten. Ganbo-
raldeko maldetan –biderik gabe 
igo zuten lehen tontorra– oinak 
busti zituzten. Durakogain eta 
Jarindo arazo barik igo zituzten, 
ilargiaren laguntzarekin. 

Landara espero baino azka-
rrago heldu ziren, eta han lagun-
tza emateko egon behar zuten 
lagunei abisua pasatu zieten. 
Maroto igotzeko, GPSaren lagun-
tza behar izan zuten.

Landan hartu zuten lehen 
mokadutxoa: kakao-krema ogi-
tartekoak. "Isuskitzatik Landara 
berehala jaitsi ginen, eta, tune-
letik atera bezain pronto, animo 
ederrak entzun genituen. Han 
zeuden Asier, Pauxi, Esti eta 
gurasoak", kontatu digu Oier 
Etxebarriak.

Tamalez, baina, Iñaki Bengoak 
ibilbidea uztea erabaki zuen Lan-
dan. Gainerako parte-hartzaileen 
erritmoa biziegia zelako utzi zuen 
proba. " Erabaki sendoa eta, ziur 
aski, egokia, Landatik aurrera 
erritmoa jaitsi genuen arren, 

korrika dezente egin genuelako", 
gogorarazi du Etxebarriak.

aizkorriraino 
Landatik sabela beteta irten ziren. 
Jarraian, Troke, Usakoetxe, Arka-
mo, Urkitza, Urdingain, Makatz-
gain eta Pagobedeinkatua igo 
zituzten. Leizargaraten egin zuten 
bigarren geldialdia. " Mallabi eta 
Orreaga umeekin zeudela esan 
ziguten, eta, argia piztuta ikusi 
genuenez, bisita egitera sartu 
ginen txabolara", diote.

Ilargia ezkutatu, eta Muga-
rriluzetik Aumategira bidean 
lainopean sartu ziren eta gailu-
rrean denok jantzi zuten zira 
–Kortakogaineraino ez zuten 
erantzi–. Haize apur batekin eta 
hezetasun handiarekin Mirubix-
kar, Burgamendi, Sekillaga, 

Gaboño, Kextui gaña, Gainlabur, 
Larrangoiti, Atxuintxa, Trango, 
Zurkuntz, Napar Basoko Punta 
eta Urkitza atzean utzi zituzten. 
"Errotak amaitzean, lasaitasuna 
ere sentitu genuen. Zarata dezen-
te egiten dute", esan digute.

Oburua, Petrinaitz, Urkilla 
eta Oltza igo zituzten Aizkorriko 
aldapa gogorrei aurre egin aurre-
tik. Igotzen hasi baino lehen 
atseden hartu zuten. Goizeko 
bostak ziren. Ura edan eta moka-
datxoa hartu ostean, gorako 
bideari ekin zioten. Jabi eta 
Juanma aurretik eta Oier eta 
Eneko atzetik. 45 minutuko igoe-
raren ostean, aterpetxean arro-
pa aldatu eta kresterian barrena 
sartu ziren: Aitzabal, Aketegi, 
Aitxuri, Iraule eta Gorgomendi 
(Aloña). 

Kresterian barrena 
Lekunberri eta Aizkorritxo igo 
ostean, Adarraitzerako aldapa 
gogorrei aurre egin zieten. Artzan-
burura jaitsiera luzea egin ostean, 
Arriurdin, Urrabiatza, Akaitz eta 
Butreaitz igo zituzten. "Uste bai-
no azkarrago gindoazen, eta anoa
-postuan egon behar zuten lagunei 
abisua pasatu genien, garaiz, 
janaria eta edaria prestatzeko", 
esan digu Etxebarriak. 

Kurtzezar eta Gorgomendi igo 
eta Kortakoagainen zeuden lagunak 
zain. Gustura jan zituzten Txepe-k 
eta Nereak egindako makarroiak. 
"Animatu eta egiten ari ginena 
izugarria zela erakutsi ziguten". 

Lagunak eta etxekoak agurtu, 
eta Aitzulo aldera hartu zuten. 
Aitzulo ondoko bidexkatik igo 
zuten Orkatzategiko pareta. 

Ur-biltegiko bidea hartu eta  
Ametzuetarantz hartu zuten, 
Hiruaitz igo aurretik. Azken 
horretan, galdu samar ibili ziren. 
Jarraitu beharreko bidea ez zegoen 
oso garbi.

Bidera bueltatzerakoan, Eus-
kadi-Extrem mendi-bizikleta 
martxarekin gurutzatu ziren. 
Azken anoa-puntuan, Isidoro, 
Andrea eta beste bi lagun zituz-
ten zain. Ondo hidratatu ostean, 
azken aldapa gogorrari aurre 
egiteko gertu zeuden. 

Zelaikuenakoen txabolatik 
aurrera, Eneko hustuta zihoan; 
tripako minarekin. Ezin zuen ezer 
jan. Dena den, Elorretako haitza 
begi bistan ikusi eta poztu egin 
ziren. Asier, Olaia, Doltza, Araitz 
eta Iñigo zituzten zain. Kurtzebe-
rri pozarren igo zuten eta talde
-argazkia egin zuten elkarrekin 
gurutzean. Ibilbidea bukatzeko, 
Aretxabaletarainoko jaitsiera fal-
ta zitzaien. 13:15ak ziren. 

Jaitsiera trostan egin zuten. 
Trenbide zaharretik Mitarte kale-
ra eta handik Duranara heldu 
ziren. "Minduta baina pozik egin 
genuen azken jaitsiera. 14:00eta-
rako heltzea espero genuen".

Mitartetik, Duranan barrena, 
udaletxe zaharrera laurak elka-
rrekin eta trostan heldu ziren. 
Han zeuden lagunak, etxekoak 
eta herritarrak animoak ematen. 
88 kilometroko ibilbidea bukatzen 
zen lekuan jende taldea zuten 
zain: besarkadak eta muxuak 
jaso eta eman zituzten. Bizilagun 
batek suziria ere bota zuen men-
dizaleen omenez. 

Helburua beteta, Gurea taber-
nan ospatzeko unea heldu zen.  
Txepe-k xanpain botila atera zuen, 
eta, txapeldun handien antzera, 
botila astindu eta topa egin zuten, 
lortutako balentriarengatik.

Ondoren, gorputzeko musku-
luak erlaxatzeko tartea hartu 
zuten. Masajistaren eskuetatik 
pasa ostean, lau protagonistek 
etxerako bidea hartu zuten, atse-
den hartzeko asmoarekin.

enpresako lau langilek egin zuten 
balentria aurreko astean

murugain, aizkorri eta orkatzategi 
igo zituzten, besteak beste

50 tontor eta 
88 kilometro, 
Copreciren 
omenez

Lau protagonistak Kurtzebarrin, tontorrean, 13:15ean.  |   oier etxebarria

Murura heltzen, 20:00etan. Isuskitzako monumentuan, 22:45ean. 

Kurtzezarretik Gorgomendira bidean, 09:30ean. Elorretatik Kurtzebarrira, 13:30ean.  |   oier etxebarria

mendia
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IurE EIzAgIrrE  |  arrasate

Herritar asko Maritxu Kajoiren 
zain egongo dira egunotan, baina 
musikazaleek eta talde berriak 
ezagutzeko grina dutenek irrika 
berarekin hartuko dute Kooltur 
Ostegunak ekimenaren itzulera. 
Eta dagoeneko ez dute askorik 
itxaron beharrik, eguenean izan-
go da-eta 2013-2014 ikasturteko 
lehen kontzertua. 

Iker Barandiaran Kooltur 
Ekintza taldeko kideak azaldu 
duenez, "ekimenaren eskema ez 
da aldatuko: beti izango da oste-
gunetan, 22:00etan puntual, ikus-
kizun bakarra eta prezio berean, 
bost eurotan. Berdin da taldea 
famatua edo ezezaguna den, pre-
zioa beti izango da bera".

Ekimenaren martxak ez du 
berrikuntzarik izango baina badi-
ra nobedade txiki batzuk: "Gaz-
tetxean erabiltzen dugun agerto-
kian aldaketa txiki batzuk izan-
go dira, ez dira aipagarriak 
baina bertaratzen direnek ikusi-
ko dituzte". Gainera, ikasturte 
honetan, emanaldien kartelaren 
diseinua berritu egin dute, Baran-
diaranen esanetan "noizbehinka 
egin behar delako". 

laugarren ikasturtea 
Kooltur Ostegunak duela lau urte 
inguru sortu zen, Arrasateko 
hainbat musikari herriko kultu-
ra eskaintza indartzeko Kooltur 
Ekintzak taldean batu zirenean. 
Kulturako adierazpide ezberdinei, 
ez musikari bakarrik, aukera bat 
ematea zuten gogoan. 

Gaztetxearekin elkarlanean, 
soinu ekipo bat erosi zuten eta 
hori izan zen euren helburua 
lortzeko lehen pausoa. Pixkana-
ka, urteotan kontzertuetan gaz-
tetxeko tabernan lortutako dirua-
rekin joan dira ordaintzen ekipoa. 
Baina kultura bultzatzeko gogoak 
hor jarraitzen du eta, ondorioz, 
baita Kooltur Ostegunek ere. 

Musika eskaintza askotarikoa 
da eta, Barandiaranek adierazi 
duenez, "fuerte hasten eta buka-
tzen" saiatzen dira, "talde ezagu-
nekin". Oraingoan, hasi, Capsu-
la taldearekin hasiko dira eta 
zerekin amaitzen duten maiatzean 
ikusiko da.

Kontzertuez gain, bestelako 
eskaintza izaten saiatzen dira eta 
hainbat antzezlan ere ikusi ahal 
izaten da gaztetxean. 

Urteetako ahaleginari esker, 
beste helburu bat ere lortu dute: 
"Gaztetxea beti gazteekin lotuta-
ko gune bat da, baina ikusi dugu 
Kooltur Ostegunetan batez bes-
teko adina igo egiten dela". Jen-
dea ohiko ez zaien gunera era-
karri dute, beraz.

azaroa eta abendua
Kooltur Ostegunak oraindik ez 
dira hasi, baina azaroko eta aben-
duko programa lotzen ari dira 
dagoeneko eta, adibidez, bigarren 
edizioan egon ziren Who the Bitch 
taldea itzuli egingo da. Santa Rita 
eta Glaukoma ere iragarri dituz-
te datozen hilabeteetarako.

Musikaz gozatzeko aukera 
berriro kooltur ostegunekin 

eguenean, maritxu Kajoi bezperan, hasiko da aurtengo programazioa

urrian bost kontzertu egongo dira; betiko moduan, astero talde bat

Lobo Electrico taldearen kontzertua, iaz Kooltur Ostegunen aurrekari gisa egindako Kooltur Asteburuan.  |   goiena

argentina.
rock and roll
Hirukoa bilbon bizi da orain dela 
askotik eta atzerrian gehien 
jotzen duen euskal Herriko 
taldea da. oso talde indartsua 
da eta rocka lantzen du, 
askotariko estiloan. zuzeneko 
oso landua du eta Solar Secrets 
diskoa kaleratu berri du. 

gasteiz.
Funky, jazz, nahasketa.
Kooltur ostegunetako lehen 
edizioan egon zen eta arrasaten 
oso harrera ona izan zuen. 
Funkya eta jazza lantzen ditu, 
baita bi horien nahasketa ere. 
oso musika dantzagarria egiten 
du, parrandarako gogoa pizten 
duen horietakoa. 

tolosa.
pop rock.
pop rocka euskaraz egiten ia 
aitzindari izan zen. Hainbat 
disko ditu eta kideak proiektu 
bat baino gehiagotan ibiliak dira. 
trantsizio garaia kontatzen 
duen 77 disko monografikoa 
dakar. Hiruko gisa joko dute eta 
kontzertu dotorea izango da.

Donostia.
rock.
señor no, chico boom edo 
Fivelives taldeetan ibilitako 
jendea dago hiruko honetan. 
rock gitarreroa egiten du, oso 
dotorea eta pop asko duena. 
the Who-ren Tommy diskoaren 
tributua den ikuskizunarekin 
dator gurera.

Donostia.
pop.
popetik dator baina power popa, 
pop gitarreroagoa ere egiten du 
talde honek. elektronika ere 
lantzen du, baxu 
distortsionatuarekin. irudimenez 
eta inurri lana eginez, ezagun 
egitea lortu du taldeak eta 
zenbait lehiaketa irabazi ditu.

Urriko kontzertuak Iker Barandiaranen ahotik

capsula
urriaren 3an.

tHe HOt wOK
urriaren 10ean.

Bide eRtzean
urriaren 17an.

supeR sweet
urriaren 24an.

cORReOs
urriaren 31n.



gOIENA  |  2013-09-30  |  asteleHena 29kultura

ImANOl gAllEgO / J.b.  |  Donostia

Zapatuan amaitu zen, itxiera 
galarekin, Donostiako Zinemal-
diaren 61. edizioa. Mariana Ron-
don zuzendariaren Pelo Malo izan 
zen Urrezko Maskorra jaso zue-
na; kiniela gutxitan sartzen zenez, 
hura izan da aurtengo sorpresa 
nagusia. Beste sariren bat iraba-
ziko zuela espero zen, emaku-
mezko onenaren Zilarrezko Mas-
korra kasu, baina ez sari nagusia 
jasoko zuenik. 

Albiste onen artean, aipatze-
koa da Marian Alvarezen lana; 
haren lana izan da txalotueneta-
ko bat. Era berean, Quaid d' Orsay 
filmaren gidoia saritu izana albis-
te pozgarria izan da. Izan ere, 
askotan horrenbeste lanen artean 
onenak galdu egiten dira. 

euskal saria, 'asier eta biok'
Debagoienak ez zuen zorterik izan: 
Asier Altuna Kixi irribarretsu 
agertu zen Kursaaleko oholtza 
gainean, eta zenbait kazetarik uste 
zuen Euskal Zinemaren Irizar 
Saria Mireia Gabilondorendako 
izango zela, baina ez zen hala ger-
tatu. Atal horretan sei izan dira 
lehiatu diren filmak eta harena 

izan da fikziozko bakarra. 
Azkenean Amaia eta Asier 

Merino anai-arrebek zuzenduta-
ko Asier ETA biok filmak lortu 
zuen saria. Film ausarta da: egun 
batean Asier desagertu egingo 
da ETAko kide egitea erabakitzen 
duelako. Bi pertsonaien arteko 

elkarrizketa batean erabaki hori 
hartzera bultzatutako arrazoiak 
azaltzen saiatuko dira. Polemika 
apur bat egon da film horren 
inguruan; Asier Merino zuzen-
dariak argi utzi zuen saria jaso 
osteko agerraldian: "Guk ez dugu 
polemikarik sortu, hori besteek 

egin dute". 
Orokorrean beste urte batzue-

tan baino izar gutxiago etorri 
dira, baina ikusleek iaz baino 
hobeto erantzun dute. Horren 
adierazle da guztira 160.000 sarre-
ra saldu direla proiektatu diren 
219 filmak ikusteko.  

Saridunak Kursaaleko agertokiaren gainean, zapatuko itxiera galan.  |   Haritz DenDategi

kiniela gutxitan azaldu arren, 'Pelo 
Malok' irabazi zuen urrezko Maskorra

Mireia Gabilondo bergararraren 'Amaren eskuak' filmak ez zuen saririk lortu

askorendako sorpresa handia izan da pelo malok sari nagusia lortu izana

filM onenaren urrezko 

Maskorra

Pelo Malo, Mariana rondón 
(venezuela, peru eta Alemania).

ePaiMahaiaren sari berezia

La Herida, Fernando Franco 
(Espainia).

zuzenDari onenaren zilarrezko 

Maskorra

Fernando Eimbcke, Club Sandwich 
(Mexiko). 

eMakuMezko aktoresa 

onenaren zilarrezko Maskorra

Marian Alvarez, La Herida (Espainia).

gizonezko aktore onenaren 

zilarrezko Maskorra

jim boradbent, Le Week-end 
(Erresuma batua). 

argazki onenaren 

ePaiMahaiaren saria

pau Esteve birba, Canibal (Espainia, 
Errumania, Errusia eta Frantzia).

giDoi onenaren ePaiMahaiaren 

saria

Antonin baudry, cristophe blain eta 
bertrand Tavernier, Quay D'Orsay 
(Frantzia).

euskal zineMaren irizar saria

Asier ETA biok, Amaia eta Aitor Merino 
(Euskal Herria eta Ekuador).

61. EDIZIOKO 
PALMARESA

datua

Zinemaldian eman diren 
219 pelikuletarako 
160.000 sarrera saldu dira.

160.000
sarrera salDu Dira 

JOkIN bErEzIArtuA  |  bergara

Elektronikaren kultura Bergara-
ko herrira hurbiltzeko asmoz, 
Kogollo Party Krew taldeak Ber-
garako Elektronika Topaketa 
antolatu zuen zapatuan Udalaren 
babesarekin. Hiru gune jarri 
zituzten: Zabalotegi aretoan, Semi-
narioko karpa berrian eta gazte-
txean. Eguna "ederto" joan zela 
esan zigun Josu Arteaga antola-
kuntza taldeko kideak: "Semina-

rioko karpa betetzea zaila da 
baina, amaierako azken saioetan 
batez ere, jende askotxo ibili zen. 
Gauean, berriz, gaztetxea erabat 
bete zen". Lehen aldia izateko 
antolakuntza lan handia suposa-
tu duela aitortu digu Arteagak: 
"Denbora gutxiki ibili gara, bai-
na lan handia izan arren nahiko 
ondo moldatu garela esango nuke. 
Hurrengorako prestatzen gabiltza 
dagoeneko". 

euskal Herrikoak gehienak
Euskal Herriko musika elektro-
nikoa "oso ona" dela aldarrika-
tzeko, zapatuko jaialdian parte 
hartu zuten musikari gehienak 
euskaldunak izan ziren: "Bertako 
musikarien saioak eskaini gura 
genion herriari eta hala egin 
dugu. Ezin izan ditugu estilo 
guztietako musikariak ekarri 
baina estilo ezberdinak bai", gai-
neratu zuen gazte bergararrak. 

Korrupted Brothers bikotearen saioak itxi zuen Seminarioko karpa berriko egitaraua.  |   imanol soriano

bergarako i. elektronika topaketa 
"ederto", bigarren baterako animoso
Kogollo party crew taldekoak "pozik" agertu dira zapatuko jaialdiarekin

Askotariko diskoak egon ziren ikusgai eta salgai Seminarioan.  |   joKin bereziartua

Amsia DJ zarauztarra, Zabalotegin eskaini zuen saioan.  |   imanol soriano



30 2013-09-30  |  asteleHena  |  gOIENAkultura

JAgObA dOmINgO  |  arrasate

Los Quadrophenicos hirukoteak 
uda aurretik kaleratu zuen lehe-
nengo lan luze edo ofiziala. Pun-
ka eta rock-and-rolla oinarri duten 
13 kantu; La Banda Trapera del 
Rio-ren amorrua, Burning-en 
oilarkeria eta Eskorbuto-ren hitz 
gordinak. Osagai horiek aurki 
daitezke arrasatearren disko 
berrian. Izan ere, taldeak 12 urte-
ko ibilbidea egin du dagoeneko, 
eta, hainbat aldaketa tarteko, 
Eskizofrenia Rock taldearen 
errautsetatik jaiotako taldeak 
badirudi egonkortasuna aurkitu 
duela. Hirukotea, Eskizofrenia 
Rock taldeko kide ohiez gain, Los 
Cretinos eta La Banda del Abue-
lo taldekoek ere osatzen dute; 
beraz, musikan eskarmentu han-
dikoak. Bada, 12 urteei buruz eta 

diskoaren inguruan hitz egiteko, 
Ibai gitarra-jolearekin, Trabis 
baxu-jolearekin eta Barba bateria
-jolearekin egon gara oraingo 
honetan.
Has gaitezen hasieratik.
Los Quadrophenicos taldea 2001ean 
sortu genuen, Eskizofrenia Rock 
taldea desegin zenean, gutako 
batzuek bertan jotzen genuen
-eta. Hasieran, Trabis (bateria-
jolea), Mikel Lezea (baxu-jolea), 
Anderfu (gitarra-jolea) eta ni neu 
[Ibai] ginen (gitarra-jolea). Lau 
urtez ibili ginen egurra ematen, 
Anderfu-k taldea utzi zuen arte; 
eta segituan Lezeak ere taldea 
utzi zuen, Gatillazo taldearekin 
jotzen hasteko. 
Eta ondoren?
Horren ondoren, lau bat urtez, 
2009ra arte, Trabis-ek eta biok 
jotzen jarraitu genuen; beste 
erritmo baten, baina. Entseatzen 
jarraitzen genuen, eta baxu-jole 
batzuk lokaletik pasatu ziren; 
edozelan ere, ez zuten luze iraun. 
Orduan, nik [Trabis] baxua har-
tzea erabaki nuen. Betidanik 
gustatu izan zait instrumentu 
hori, eta baxua erosi ondoren 
kantu batzuk ikasten hasi nintzen, 
eta behin, lokalean jotzen nenbi-
lela, Barba agertu zen.
beraz, lokal batetik bestera salto 
egin zenuen?
Barba: Bai; uda zen, eta lokalean 
nengoela baxua entzun eta bertan 
sartu nintzen. Trabis-ek kantu 
batzuk ikasi zituela esan zidan 
eta baterian eseri eta batera jotzen 
hasi ginen. Hurrengo hiru hila-
beteak kantuak ikasteari ekin 
nion eta 2009. urte bukaeran kon-
tzertuei heldu genien.
Eta bi etapa horietan kantu berak 
jo dituzue?
Ibai: Ez; Anderfu-k taldea utzi 
zuenean, hark egindako kantuak 
alde batera utzi genituen, ez ginen 
eroso sentitzen hark egindako 
kantuak interpretatzen. Hala ere, 
diskoan, lehenengo urteetako sei 
bat kantu daude.
beraz, diskoa 12 urte hauen erre-
pasoa da.
Bai; hala ere, 13 kantu hauez 
gain, beste bi disko egiteko kan-
tuak ere baditugu. Azken finean, 
denok elkartzea nahiko zaila iza-
ten da, baina kantu asko eginda 
daude eta ideiak mordoxka ere 
baditugu nonbait gordeta. Beraz, 
gutxi barru, hurrengo diskoari 
ekitea espero dugu.
diskoari dagokionez, lokalean gra-
batu zenuten, ezta?

Bai; lokalean zortzi pista digital 
batekin grabatu genuen guztia. 
Grabazioa nahiko azkar egin 
genuen, astebetean, gutxi gora-
behera. Hala ere, nahasketak 
etxean egin nituen, eta, hainbat 
arazorengatik, dena asko atzera-
tu da. Diskoa 2011ko Gabonetan 
grabatu genuen eta orain dela bi 
hilabete kaleratu dugu. Hala ere, 
diskoa kaleratu aurretik, make-
ta bat Interneten entzungai jarri 
genuen, jendeak gure musika 
entzun zezan eta hirukote moduan 
kantuek zelan funtzionatzen zuten 
entzuteko.
zer aurkituko dugu diskoan?

50eko eta 80ko hamarkada arteko 
musika maite dugu; beraz, kan-
tuek rock-and-roll klasikotik eta 
punketik eta hardcoretik badu-
tela uste dugu. Azken finean, 
barrutik irteten zaigunari irtee-
ra ematen saiatzen gara.

diskoa 3 eurotan salgai dago.
Gure helburua musika zabaltzea 
da, ez dugu ulertzen 10 eurotan 
diskoa salgai jartzea. Gainera, 
nire ustez [Barba], CD formatua 
hilzorian dago; niregatik balitz, 
kasetean kaleratuko nuke!
Salgai bai, baina Interneten des-
kargatzeko aukera ere badago.
Helburua Los Quadrophenicosen 
musika zabaltzea da, eta, horre-
tarako, jamendo eta halako pla-
taformetan jarri dugu.
Hemendik aurrera, zer?
Hasteko, Barba sendatzen denean 
kontzertuak jotzea, eta, gero, 
hurrengo lanari ekitea.

uda aurretik kaleratu zuten lehenengo lana; 
hala ere, beste bi diskotarako kantuak dituzte

Diskoa 3 eurotan jarri dute salgai eta 
interneten, berriz, debalde deskarga daiteke 

Los Quadrophenicos, entsegu lokalean; Ibai, Barba eta Trabis.  |   jagoba Domingo

G u r e  M u s i K a  ta l d e a K

zeRtzelada

los quaDroPheniCos

estiloa: punk rock and roll.
egilea: Los Quadrophenicos (Arrasate, 2013).
argitaletxea: Autoekoizpena.
iraupena: 39:58 minutu.

Sorpresa itzela hartu dut 
Quadrophenicos-en berri 
izandakoan. Urte ugari dira 

haien berririk ez nuela. Eta sorpresa 
ona izan da, jakina! Taldekideen 
ibilbidea ezagututa, jakina zen 
makarrismoa ikur izango zutela eta 
emaitza ere halakoa da. 
Birtuosismoari (egon badagoen 
arren) bizkar emanda, kantu 
zuzenak egitea dute jomuga. Hala, 
oinarrizko rock-and-rolla (Lone 
Star, Ilegales…), gitarra pedalera 
amorratuak zein high-energya (La 
Banda Trapera del Rio, Señor No) 
eta punka (MCD, Vomito, 
Eskorbuto...) ederto batu dituzte 
soinu eta hitz gordinak eta 
aspaldiko partez amorrua eta rocka 
maisuki uztartuz. A, horretan 
zeresan handia dauka Ibairen 
ahotsak!

Amorrua eta rocka 
maisuki uztartuta

IkEr bArANdIArAN

"bateria jotzetik 
baxua jotzera 
pasatu nintzen" 

t r a b i s   |   b AT E r i A  j O L E A

"50eko eta 80ko hamarkada 
arteko musika maite dugu" los  

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

udakoargazkiak udakoargazkiakbaita hemen ere:

Oinarriak*

• Parte-hartzaile bakoitzeko, gehienez, 
5 argazki.

• Argazkiarekin batera adierazi 
beharko dira: 

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

diren.
• Argazkiak jasotzeko epea:  uztailaren 

5etik irailaren 20ra (biak barne).
• Argazkiak aurkeztu ahal izango 

dira paperean edo digitalizatuta 
(paperean ondo erreproduzitzeko 
adinako bereizmenarekin).

• Bidali argazkiak eta aipatutako 
datu guztiaK argazkiak@goiena.
com helbidera, edo goienara ekarri: 
arrasate: otalora lizentziaduna 31, 
arrrasate. aretxabaleta: basabe 
poligonoa eo5, aretxabaleta:

• Egoitzara ekartzekotan, kartazal batean 
sartuta (egilearen izen-abizenekin), cD 
batean edo argazki digitalak gordetzeko 
beste edozein euskarritan eta jpeg 
formatuan.

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

sariak:
1. saria: nikon D3100 
reflex argazki-kamera 
digitala eta 18-55 mm-ko 
objektiboa. bergarako 
Kb photoestudio 
argazki-dendaren eskutik.
2. saria: bi pertsonendako spa zirkuitua eta asteburuko menua orioko 
aisia hotelean arrasate bidaiak-en eskutik. .
3. saria:  bi pertsonarendako afari edo bazkaria leintz gatzagako gure 
ametsa jatetxean. . 
Herritarren saria: google android sistemadun 7 hazbeteko tableta, 
arrasateko eroski hipermerkatuaren eskutik. 
Boto emaileentzat saria: unduko kafe ezberdinen otarrea, 
arrasateko Karibu dendaren eskutik.* oinarri guztiak: ttiki.com/53342

J A T E T X E A

laguntzaileak:

antolatzailea:

munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com

arrasateko hipermerkatua

RiumaR HOndaRtza. argazkiak riumarren (tarragona) 

aterata daude aurtengo udan; natura-parke baten barruan  

dago. egurrezko pasabideak eraikita daude hondartzako lan-

daretza errespetatzeko. Hondartza basatia ezagutzeko aukera 

zoragarria ematen digu. /Argazkia: Unai eta Ainhoa salillas solaun /Bergara

eGun On! 2013ko uztailaren 21ean, barroudeko zirkuan 

(Frantzia, Huescarekin mugan). goizean goiz, 06:15ean jaiki 

ginen, eguna ondo aprobetxatzeko. argazkian, barroudeko 

aterpetxea agertzen da, 2.377 metrora dagoena. /Argazkia: 

sergio serrano /Oñati

OtOitzean.  Dilijan (armenia) herrian ateratakoa. 

erdi aroko monasterio historiko bat da eta han harra-

patu nituen bi neskatila horiek errezatzen. georgian 

eta armenian hilabete eta erdi ibili ginen. /Argazkia: Gaizka 
Untzueta Irasuegi /Arrasate

HOndaRtza amaiGaBea. 2013ko abuztuan ateratakoa da, portugalen, nazare herrian. /Argazkia: Gorka Uriarte Madinabeitia /Aretxabaleta

azKen aRGi izpiaK. arratsaldeko azken argi izpiak ikusten dira nojako hondartza txiki batean. /Argazkia:  Iurgi Inda/ Arrasate

Katmandu etxea. magalluf inguruan ikus daitekeen 
hankaz gora egindako etxea.. /Argazkia: Joseba Carnicero Padilla /
Bergara

KaiOa HOndaRtzan. aurtengo udan, roquetas de 

mar-en (almeria). ustekabeko bisitaria, itxura eginez, 

gutxinaka-gutxinaka betaurrekoetara hurbiltzen. /
Argazkia: Amaia Vazquez, /Arrasate

paRapenteaReKin HeGaz. txorien antzera! para-

pentearekin hegaz, 2013ko udan. urduñan ateratako 

argazkia. /Argazkia: Itziar Egiruren /Oñati GiltzaRRapOaK. cabo de gatako itsasargiko hesian maitasuneko giltza-rrapoak, eta atzealdean kala eder bat ikusten da. /Argazkia: Gorka Kerejeta/ Arrasate
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HOndaRtzaKO 
aRGazKi   

panORamiKOa. 

cretako balos hon-

dartzako panora-

mika bat da (grezia, 

2013). /Argazkia: rober 
Garcia /Aretxabaleta

denda. salamancako denda baten aterata dago. bergan, 

arrasateko lantegi baten egindako txorizoak betetzeko makina 

bat ikusten da. /Argazkia: Juan Antonio Uriarte Aramburu /Eskoriatza

siesta. 2013ko abuztua. jakarta (java). indonesia. siesta 

egiteko ordua. /Argazkia:Juan Aranburu Agirre / Arrasate

suRFean. puerto Viejo de talamanca, playa cocles (costa rica). 

2013ko abuztuan ateratakoa. sara, xabi eta jon surfa egiten. /Argazkia:  
Arrate Hernandez Arizaga /Elgeta

luxua. torrox-en (malaga) ateratako argazkia. egun batzuetarako 

besterik ez baldin bada ere... luxuaz disfrutatzeko aukera. /Argazkia: 
Yanire Mendoza Ayala/ Bergara

eGunenO azKen ORduaK.  eguzkia gordetzen den momentua. malagan ateratako argazkia. /Argazkia: Fran Martinez/ Bergara

pRaia de ROdas HOndaRtza. cies irlan, praia de rodas hon-

dartzan ateratako argazkia. /Argazkia: Joserra Fernandez renda/ Arrasate

leRROaK. 2013ko udan ateratako argazkia da, extremaduran. bidean 

ateratako argazkia da. autoa gelditu, kamera hartu, enfokatu eta... klik! 
/Argazkia:  Mikel sedano rueda /Oñati

uR azpian. benidormeko aqua naturako igerilekuetako baten atera-

tako argazkia, aurtengo abuztuan. monika eta paulo agertzen dira. egun 

osoa uretatik irten barik eman zuten. /Argazkia: Mikel Elkoroberezibar / Bergara

 tulumeKO HOndaRtza. argazkia 2013ko abuztuan ate-

ratakoa da, maia erriberan. tulumeko hondartza hondar zuriz, 

ur epelez, kokondo eta palmondoz inguratuta dagoen paradisua 

da.  amestutako paradisua. /Argazkia: leire Belategi /Aretxabaleta

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

udakoargazkiak udakoargazkiakbaita hemen ere:
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usaKO. usako, aurtengo udako goiz lasai batean. zaila den arren, 

inor ez da ageri. /Argazkia: Itziar Egiruren /Bergara

aRGazKia eGiten. argazkia 2013ko abuztuan amsterdamen 

ateratakoa da. nemo zientzia-zentroaren inguruan genbiltzala, 

argazkian agertzen den alkandoradun gizonak argazki bat ateratzeko 

eskatu zigun. /Argazkia:  Irune Arruti /Bergara

pORtO cRistOKO HOndaRtza.  2013ko uztailaren 

15ean ateratako argazkia. mallorcako porto cristo herriko 

hondartza ageri da eguraldi paregabearekin. /Argazkia: Miren 

Carnicero/ Bergara

pultseRa. 2012ko udan nojako hondartzan ateratako argazkia. 

Hankako pultserak bistan direnean... uda datorren seinale. /Argazkia: 
Olatz Heriz Isasmendi. /Arrasate

pORtua. Sryn Olden fiordoan ateratako arga-
zkia. 2013ko abuztuaren 12an. itsasontzi han-
diak itsasoan geratzen dira, txalupaz lurreratu 
gintuzten. inguru eder horietan zehar euria eta 
lainoa etengabeko bidelagun. /Argazkia: Bernardo rodriguez 
romasanta /Oñati

esKultuRa. Sibelius musikari finladiar ospet-
suaren omenez egin zuen eila Hiltunen andreak 
eskultura hori. /Argazkia: Mari Karmen Atorrasagasti Altzela

dendaKO ispilua. argazkia 2012ko abuztuan sienan (italia) 

ateratakoa da. Denda baten kanpoaldean zegoen ispilua aprobe-

txatuz, sienako plazaren zati bat ispiluan islatuta agertzea lortu 

genuen.  /Argazkia: Olatz Urrutia /Bergara duBROvniK. 2010eko abuztuaren 8an Dubrovnik-en (Kroazia) 

ateratako argazkia. /Argazkia:  Eneko Murua Izaguirre /Arrasate

BudaRen KOlOReaK. bali (indonesia). aurtengo abuztuan 

ateratakoa. budaren askotariko koloreak ikusten dira argazkian. 

/Argazkia: Juan Aranburu Agirre /Arrasate

yOGa. aurtengo udan, yoga saio batean murgilduta, trevejoko 

gazteluaren aztarnak eta abuztuko ilunkera ederra lagun (sierra 

de gata-caceres). /Argazkia: silvia Maria seco /Arrasate

pRedjama Gaztelua. 2012ko abuztuaren 15ean eslovenian 

ateratako argazkia. bertan, predjama gaztelua ikusten da. /
Argazkia: Maia ruiz Zabala/ Arrasate

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

udakoargazkiak udakoargazkiakbaita hemen ere:
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1. etxebizitzak

101. salDu
antzuola. Sagasti auzoan, 90 
metro koadroko etxebizitza 
salgai: hiru logela, egongela 
handia, bi bainugela, balkoi bat, 
terraza bat, despentsa bat eta 
guztiz jantzitako sukaldea. 
berogailua, igogailua eta gara-
je itxiarekin.  deitu zenbaki 
hauetara: 617-00 37 30 / 687
-11 07 21.

arrasate. Eguzki dorrean 84 
metro koadroko etxebizitza 
salgai. Eraberritzeko eta zure 
gustura uzteko egokia. prezio 
interesgarria. 664593170

arrasate. Etxebizitza ematen 
da errentan uriburu kalean. Hiru 
logela. prezio onean. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
696794388

atxondo. Atxondon familia 
bakarreko txaleta salgai. 4.000 
m2-ko lursaila, 4 logela, 3 bainu, 
horma-armairuak, zoru bero- 
emaile bidezko berokuntza eta 
xurgapen zentrala. guztiz hor-
nitua. bizitzera sartzeko gertu. 
Tel.: 615-70 12 25.

elorrio. Atiko polita salgai 
Elorrion. 50 m2. igogailua, 
komuna, logela, egongela eta 
sukaldea. jantzita eta bizitzera 
sartzeko prest. berria eta oso 
p o l i ta .  Te l . :  6 5 6 -74  6 7  13 
(20:00etatik 22:00etara). 
posta: loitzate@hotmail.com.

oñati. bidebarrieta kalean 
e t xe b i z i t z a  sa l g a i .  6 8  m 2 . 
Egongela, sukaldea, komuna 
eta bi logela. prezio oso onean. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
626-68 41 12.

otxandio. Otxandion aparta-
mentua salgai. Altzariz jantzia. 
Trastelekuarekin eta igogailua-
rekin. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 675
-71 72 83.

 
103. errentan eMan

a b a d i ñ o .  p i s u a  a l o k a g a i 
Abadinon, muntsaratz auzoan. 
85m2, 3 logela eta 2 komun 
ditu. interesatuek deitu hona-
ko telefono honetara: 662-55 
40 77.

aramaio. Etxebizitza ematen 
da errentan. Lau logela, hiru 
bainugela eta lursailarekin. 
interesatuak deitu ezazue tele-
f o n o  z e n b a k i  h o n e t a r a : 
636671629

aulesti. Aulestin, pisu ederra 
alokatzen da. behe solairua, 
sukalde handia, egongela, hiru 
logela, hiru bainugela, begirato-
kia, balkoia, trastelekua, egurto-
kia eta ortu txikitxo bat. 350 
euro. interesatuek deitu 620-56 
85 89 telefonora.

bastida. Labastidan oporre-
tako pisua alokatzen dut pis-
z i n a r e k i n .  To r r e  -  o t x a n d i 
urbanizazio pribatuan. urba-
nizazioak igerilekua eta saski-
baloi pista ditu. 2 logela, bai-
nugela, sukaldea eta egonge-
la, guztiz apainduta. paisaia 
eta bista ikusgarriak. Ezkarai-
tik hurbil. urte osoan eskura-
g a r r i .  H a m a b o s ta l d i k a  e ta 
hilabeteka alokatzen da. inte-
resatuak deitu hona: 620-62 
9 2  4 5 .  p o s t a :  i a r t e a g a _ @
hotmail.com.

benidorn (alikante). pisua 
alokatzen da. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 602-21 20 36.

bergara. Osintxun etxebizitza 
jantzia ematen da errentan. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 943 76 
21 39 

Durango. 4 gela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. berokun-

tza zentrala, igogailua eta argi-
tsua. deitu 660-05 56 43 
telefonora.

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. 
606-04 38 35 posta: loitzate@
hotmail.com.

etxarri-aranatz. 4. solairua, 
igogailua, 3 logela, dena kan-
poaldera. bista zoragarriak!! 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 619- 50 
30 95.

oñati. Etxebizitza ematen 
da errentan San Lorentzon. 
Lau logela eta bi bainugela. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
650-56 62 06.

otxandio. Otxandion pisu 
berria alokagai. bi logela, egon-
g e l a ,  s u ka l d ea  e ta  ba i n u a . 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 605-77 
37 21.

tolosa. Lokal moduko etxebi-
zitza bat alokatzen dut Tolosan, 
persona bat edo bintzako ego-
kitua,bi planta dauzka. Eguski-
tzua da eta lasaia. prezio 450 
euro. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 644
-47 51 69.

zumaia. Erribera kalean pisu 
bat alokatzen dut. bi logela, 
bainua, sukaldea eta egongela 
ditu. Harremanetarako deitu 
telefono zenbaki honetara: 943
-86 00 65 Telefonoa: 628-20 
30 37. posta: marilueo@gmail.
com.

 
104. errentan hartu

arrasate edo bergara. Etxe-
bizitza behar dut errentan, prezio 
onean. Hiru logelakoa gutxienez. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 636-82 
34 65.

arrasate. Etxebizitza hartuko 
nuke errentan. Hiru logelakoa, 
ahal bada. 632-17 45 11.

arrasaten etxea hartuko nuke 
errentan. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 655 88 49 10

bergara. Etxebizitza behar dut 
errentan. Hilean 400 euro ordain 
ditzaket gehienez ere. bi edo hiru 
logelakoa. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 671-84 71 71.

Debagoiena. bi pertsonenda-
ko etxebizitza behar dut erren-
tan. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 699
-26 86 62.

Durango. gutxienez 3 loge-
lako pisua alokatu nahi dut. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
661-33 24 46.

 
105. etxeak osatu

aretxabaleta.  Erdialdean 
logela ematen da errentan. 
Sarrailarekin. Telebista gelan 
bertan. interesatuok deitu 603 
14 28 89  telefono zenbakira 
eta joseanengatik galdetu.

arrasate. bi logelako etxebizi-
tza bat osatzeko pertsona bat 
behar da, Nafarroa etorbidean. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 635 70 
79 69

arrasate. Erdialdean bi logela 
alokatzen dira. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 693 80 64 18

arrasate. Erguinen, unibertsi-
tate ondoan, logela errentan 
ematen da. 165 euro hilean. 
Asier. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 634 
40 11 36 

arrasate. pixukide bila nabil 
Arrasaten pisu bat konpartitze-
ko. Lehen bailehen sartzeko 
izango litzake. Aukeran, nahiago 
jende gaztea eta euskalduna. 
Estitxu. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 667 32 26 59 

Durango. Logela alokagai pisu 
eder batean. Eguzkitsua eta 
altura onekoa. prezioa erabaki-
tzeko. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 600
-45 83 16.

 

2. garaJeak

201. salgai
elorrio. kiroldegian garaje irekia 
salgai. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 699
-48 17 68.

otxandio. Otxandion bi gara-
je salgai.  bietako bat itxia. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki honetara:675
-71 72 83.

203. errentan eMan
Durango. Madalena auzoan 
garaje-irekia alokatzen da. 55 
euro hilabetean. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 636-22 07 96.

204. errentan hartu
arrasate. garajea hartu nahi 
dut errentan zarugalde edo 
bizkaia etorbide inguruan. inte-

resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 652 74 03 08 

garajea aretxabaletan. 
garajea alokatuko nuke Aretxa-
baletan, Mitarte kalearen ingu-
ruan. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 943 
76 08 76 

 

3. lokalak

301. salDu

302. errentan eMan

abadiño. Lokal ekipatua aloka-
gai Matienan. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 656-73 77 79.

304. errentan hartu

arrasate. gazte talde bat lokal 
bila. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 679 
27 55 14 

arrasate. Arrasateko erdigu-
netaik urrun ez dagoen lokal 
baten bila gabiltza. Lokala 27 
pertsonentzako izan beharko 

litzateke. gutxi gora behera 
40-60 metro koadrokoa. 15 
urteko neska arduratsuak gara 
eta ez dugu arazorik sortuko. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara:  688-80 
24 40.

4. lana

402. eskaerak
arrasate. Emakumea gertu 
etxean bertan bizi izaten lan 
egiteko. Legezko paperak egu-
neratuta dauzkat. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 602-53 37 07.

arrasate edo aretxabaleta. 
Emakumea gertu nagusiak edo 
umeak zaintzeko. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 943-79 44 84.

arrasate. 55 urteko emakume 
euskalduna, arrasatearra, umeak 
edo nagusiak zaintzeko gertu. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 943-79 
60 89.

arrasate. Neska arduratsua, 
esperientziaduna, gertu umeak 
zaintzeko, garbiketak orduka 
egoteko eta nagusiak zaindu zein 
pasioan laguntzeko. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 695-73 87 95.

arrasate. Haur hezkuntzan 
graduatua den neska euskal-
duna gertu goiz eta eguerdie-
tan haurrak zaintzeko. Hiru 
urteko esperientzia. Arrasate, 
Aretxabaleta eta Eskoriatza. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
699-73 17 57.

arrasate. garbitasunean, 
nagusien zaintzan edota infor-
matika eta webguneen progra-
m a z i o a n  l a n  e g i n g o  n u k e . 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
618-04 15 45.

arrasate, aretxabaleta edo 
eskoriatza. Haur hezkuntzan 
graduatua den neska euskaldu-
na gertu haurrak zaintzeko. 
Esperientzia handia haurrekin. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 618-87 
12 97.

arrasate. debagoienan, muti-
la, esperientzia eta informeekin, 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
gertu. baita ospitalean gauak 
egiteko ere. Autoduna. disponi-
bilitate guztia. Euskara ulertzen 
dut. Alfredo. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 693-72 41 66.

arrasate. debagoienan, neska 
arduratsua lanerako gertu: etxe-
ko ardurak zein umeak zaintzen. 
Orduka edo egun osoz. baita 
gauak ere. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 648-46 90 51.

arrasate. debagoienan, neska 
arduratsua lanerako gertu: etxe-
ko ardurak zein umeak zaintzen. 
Orduka edo egun osoz. baita 
gauak ere. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 675-38 66 37.

arrasate. N es ka  l a n e ra ko 
gertu dago: etxeko lanetan, 
os ta l a r i t z a n  ze i n  n a g u s i a k 
zaindu eta pasioan laguntzeko. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
630-20 12 03.

arrasate. debagoienan, neska 
espainiarra gertu nagusiak 
zaindu zein etxeko garbitasunak 
egiteko. baita asteburuetan ere. 
Esperientziaduna. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 722-32 43 67.

arrasate. Emakumea gertu 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
egiteko, nagusiak zaintzeko zein 
ospitalean gauak egiteko. 943
-25 05 72 / 658-70 56 94.

arrasate. Edo bergaran. Neska 
euskaldun arduratsua etxeko 
lanak egin eta umeak zaintzeko 
prest. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 685
-77 56 35.

bergara. Arratsaldetan nagu-
siak zainduko nituzke. interesa-
tuak egon ezkero deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 665
-75 41 32.

bergara. Emakume euskaldun 
arduratsua, puerikultura ikaske-
tak dituena, umeak zaintzeko 
gertu. Arantza. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 688-65 30 62.

bergara. Emakumea gertu 
nagusiak zaindu eta garbitasun 
lanak egiteko. Esperientziaduna. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 626-86 
35 92.

bergara. psikopedagogia eta 
haur hezkuntza ikasketak dituen 
neska euskalduna goizez zein 
arratsaldez umeak zaintzeko 
gertu. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 669
-64 64 27.

bergara. Emakume esperien-
tziaduna umeak eta nagusiak 
zaintzeko gertu. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 610-34 97 88.

bergara. Lana egingo n uke 
nagusiak zaintzen edo garbi-
keta lanak egiten. Esperien-
tziaduna. Maite. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 650-17 74 87 / 943
-76 48 46.

bergara. Lan bila nabil. intere-
satuak egon ezkero deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 943
-76 52 39.

bergara. Neska arduratsua 
ordukako lan bila, nagusiak 
zaintzen edo garbitasunak eta 
abar egiten. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 631-43 38 95.

bergaran, Arrasaten, Eskoria-
tzan edo Aretxabaletan zapatu 
eta domeka goizetan lan egiteko 
gertu. pertsona nagusiak zaindu 
eta bestelako lanak. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 696-84 19 51, 943
-53 29 18.

Debagoiena. 50 urteko ema-
kume arduratsua, espainiar 
nazionalitateduna, ume eta 
nagusiak zaintzeko, garbitasun 
lanak egiteko zein denetariko 
etxeko lanak egiteko gertu. 
Eskarmentua daukat arlo horie-
tan. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 943
-79 77 54 / 646-63 75 03.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu edozein motako lanak 
egiteko: nagusiak zaindu, umeak, 
egun osorako, interna moduan; 
Sandra. deitu telefono honetara: 
672-90 51 72.

Debagoiena. garbiketa lanak 
egiteko eta pertsona nagusiak 
zaintzeko emakumea gertu. 
Orduka eta egun osoz. intere-
satuak ego ezkero deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
617-98 88 76.

Debagoiena. Mutila lane-
rako gertu. Nagusi zein umeak 
zaintzen, garabitasun lane-
t a n ,  t a b e r n a t a n  e t a  a b a r. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
691-16 96 43.

Debagoiena. Neska gertu 
etxean bertan bizi izaten lan 
egiteko. paperekin. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 672-90 51 72.

Debagoiena. Mutila ostalari-
tzan lan egiteko gertu. interesa-
tuak egon ezkero deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 699
-26 86 62.

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
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eskualdatzen da, 
erretiroagatik.
618 44 51 59
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Debagoiena. Mutila gertu 
lanerako. garbitasunak egiten, 
nagusiak zaintzen eta abar. 
Orduka zein etxean bertan bizi 
izaten. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 610
-12 49 64.

Debagoiena. Mut i l  ba tek 
n a g u s i a k  z a i n d u ko  l i t u z ke , 
etxean bertan bizi izaten edo 
orduka. baita baserrian ere. 
gidabaimena daukat. intere-
s a t u a k  e g o n  e z k e r o  d e i t u 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 688-30 26 53.

Debagoiena. 19 urteko muti-
la eskaintzen da tabernan lan 
egiteko. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 647-18 73 74 / 943-75 
20 98.

Debagoiena. Esperientzia 
duena, lan egiteko prest. Lorea. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 677-64 
84 82 / 943-53 34 24.

Debagoiena. Mutila lanera-
ko gertu: nagusiak zaintzen 
zein sukalde laguntzaile lane-
tan. Legezko paperak ditut. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
631- 00 42 63.

Debagoiena. Mutila gertu 
industrian edo garbiketan lan 
egiteko. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 666-01 13 42.

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: tabernatan, sukaldean, 
nagusiak zaintzean eta abar. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 631-05 
34 15.

Debagoiena.  Neska gertu 
nagusiak zaindu, etxeko lanak 
egin zein ospitalean gauak egi-
teko. klinika laguntzaile titulua 
daukat eta baita autoa ere. 688
-80 27 01, 943-25 02 96.

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu. Nagusi zein umeak zain-
t ze n ,  g a ra b i ta s u n  l a n e ta n , 
tabernatan eta abar. 688-68 
12 79.

Debagoiena. Tituludun erizain 
laguntzaileak gertu baserrietan, 
etxeetan eta ospitaletan lan 

egiteko orduka eta egun osoz. 
Erreferentzia onak ditugu eta 
esperientzia egoitzatan eta etxe 
partikularretan. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 943-79 04 69, 662 
-02 33 29.

D e ba g o i e n a .  A n t z u o l a ko 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 618-09 20 45.

Debagoiena. Neska euskal-
duna eta esperientziaduna 
haurrak zaindu eta bazkariak 
egiteko prest jardun osoan. 
Haur hezkuntza eta gizarte eta 
kultur animazioa ikasia. Nor-
b e r e  a u t o a  e t a  m u g i t z e k o 
prest. interesatuak deitu eza-
zue telefono zenbaki honetara: 
680-34 29 60.

Debagoiena. Neska euskal-
duna, esperientzia eta infor-
meekin, nagusiak eta umeak 
zaintzeko gertu. baita ospita-
lean gauak egiteko ere. Auto-
duna. disponibilitate guztia. 
Ainhoa.  interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 671-35 22 60.

Debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko eta baita 
baserriko lanak egiteko ere. 
Orduka, egun osoz zein etxean 
bertan bizi izanda ere. inte-
resatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 699
-09 46 26.

Debagoiena. Nagusiak zain-
tzen edo gerbitasunean lan 
egingo nuke. Orduka edo egun 
osoz. baita asteburuetan ere. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 632-18 
70 27.

Debagoiena. Mutila lanera-
ko gertu. Ez deitu sexu propo-
samenak egiteko, mesedez. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara:  
636-60 48 51.

Debagoiena. Neska ardura-
tsua, geriatria eta sukaldari-
tzako oinarrizko ikasketaduna, 
lanerako gertu. Etxean bertan 
b i z i  i z a te n ,  e g u n  osoz  ze i n 
orduka. Atari edo bestelako 
garbitasunak ere egingo nituz-

ke. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki  honetara: 
615-06 28 04.

Debagoiena. Nikaraguako 
mutila gertu etxean bertan bizi 
izaten, egun osoz, orduka edota 
baserrietan lan egiteko. Espe-
rientziaduna. Legezko paperak 
dauzkat. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 688-30 26 53.

Debagoiena. Nikaraguako 
mutila gertu etxean bertan bizi 
izaten, egun osoz, orduka edota 
baserrietan lan egiteko. Espe-
rientziaduna. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 733-28 81 24.

Debagoiena. Sukalde lagun-
tzaile, zaintza lanak egiten 
edota garbitasunean jardungo 
nuke, egunez zein gauez. Autoa 
daukat. interesatuak deitu eza-
zue telefono zenbaki honetara: 
636-11 23 40.

Debagoiena. Nagusiak zain-
tzen zein garbitasunak egiten 
lan egingo nuke, astelehenetik 
egubakoitzera bitartean. Ordu-
k a ,  e g u n  o s oz  ze i n  e t xe a n 
bertan bizi  izaten. Legezko 
paperak eguneratuta dauzkat. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
603-22 53 66.

Durangaldea. Etxeko lanak 
egiteko lan bila. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 647-24 23 01.

D u r a n g a l d e a .  E m a k u m e 
esperientziaduna garbiketan 
( t a b e r n a k ,  e t xe a k . . . )  z e i n 
nagusien zaintzan aritzeko lan 
bila. 9:00etatik 15:00etara 
eta 17:00etatik 20:00etara. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
620-35 43 66.

Durangaldea. berrizko andrea 
etxeko lanak,edozein motako 
garbiketak eta umeak zein nagu-
siak zaintzeko prest (berriz, 
durango, Matiena...) urteetako 
esperientzia. Autoa daukat. 
Oharra: ez dakit euskaraz hitze-
giten. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 659
-24 35 48.

Durangaldea. Emakumea 
lan bila, garbiketan zein per-
tsonen zaintzan aritzeko; ume 
ze i n  n a g u s i .  24  o rd u z  e d o 
egunez. Asteburuetan ere bai. 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbak i  honetara: 
697-12 64 38.

Durangaldea. pertsona nagu-
siak zaintzeko, garbiketan zein 
lorezain aritzeko lan bila nabil. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 603-57 
58 26.

Durangaldea. 39 urteko gizon 
nigeriarra naiz. Edozertan egin-
go nuke lan: berotegian, basoan, 
adinekoak zaintzen.... gida bai-
mena daukat.  interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 632-24 97 85.

Durangaldea. Hirugarren 
adinekoetan aditua den psiko-
logoa. Estimulazio kognitiboa 
eskeintzen da alzheimerra edo-
ta dementzia dutenentzako. 
Familiari ere laguntza psikologi-
koa. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara:: 679
-38 23 69.

Durangaldea. Lokalak zein 
garajeak garbitzeko lan bila 
baita bilketa egiteko. intere-
satuak deitu ezazue ondoko 
telefono zenbaki  honetara: 
603- 49 00 02.

Durangaldea. Neska ardura-
tsua eta esperientziaduna, 24 
orduz zein egunez, pertsona 
nagusiak zein umeak zaintzeko 
lan bila. Tel.: 631-13 22 91.

Durangaldea. Neska ardura-
tsua eta esperientziaduna, 24 

orduz edo egunez, pertsona 
nagusiak zein umeak zaintzeko 
lan bila dabil. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 632-59 32 80.

Durangaldea. garbiketan lan 
egiteko zein pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila nabil. Aste 
bitartean 10:00 - 15:00 edota 
21:00 - 08:00. baita astebu-
ruetan ere. Erreferentzia onekin. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 632-99 
23 83.

Durangaldea. Esperientziadun 
eta tituludun neska euskalduna 
umeak zaintzeko prest dago. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara:662-36 
41 67 / 94-681 89 40.

Durangaldea. Nagusiak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan 
lan egiteko prest. Asteburu, 
jaiegun eta gauetan ere bai. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara:690-68 
73 95.

Durangaldea. Neska euskal-
duna (Haur Hezkuntzan diplo-
matua eta Hezkuntza berezian 
graduatua) goizez zein arrsatsal-
dez umeak zaintzeko prest. 
Lehen Hezkuntzako ikasleei 
etxeko lanak egiten laguntzeko 
ere prest. urteetako esperien-
tzia. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 645
-71 80 30.

Durangaldea. Neska ardura-
tsua lan bila dabil, zaintza zein 
garbiketa lanetan aritzeko. 
paperak eguneratuta. Astelehe-
netik igandera. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 651-34 12 38.

Durangaldea. pertsona nagu-
siak zein umeak zaintzeko lan 
bila nabil. 24 orduz edo egunez 
bakarrik; baita asteburuetan ere. 
Erreferentziekin. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 632-56 07 46.

Durango. irailetik aurrera, 
goizetan, haurrak esnatu, gosa-
ria eman eta eskolara eramango 
nituzke durangon edo iurretan. 
bien bitartean, etxea txukuntze-
ko prest nengoke. Esperientzia 
dut. Haur hezkuntzan eta hez-
kuntza berezian titulatua naiz. 
interesa duen norbait ezagutu-
ko bazenu, jarri harremanetan. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 688-64 
06 04. Mila esker. Lohitzune

Durango. Neska gaztea goize-
tan, durangon umeak eskolara 
eramateko prest. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 652-72 02 29.

gipuzkoa. Mutila lanerako 
gertu: nagusiak zaindu edo 
denetariko garbitasun lanak. 
Orduka ere bai. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 671-84 71 71.

gipuzkoa. Mutila gertu zerbi-
tzari edo sukaldari lanetan jar-
duteko. Ostalaritzako bestelako 
lanetan ere bai. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 610-99 28 55.

oñati. Neska oñatiarra arratsal-
detan haurrak zaintzeko prest. 
Haurrekin esperientzia duena. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 677-54 
43 10.

oñati. Erizain laguntzaile titu-
luduna, prest nagusiak zaintze-
ko eta baita etxeko lanak egiteko 
ere. goizez. Maite. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 677-05 39 06.

Pertsona nagusiak zaindu-
ko nituzke. bergaran, Arrasa-
ten, Eskoriatzan edo Aretxaba-
letan zapatu eta domeka goize-
tan lan egiteko gertu. pertsona 
nagusiak zaindu eta bestelako 
lanak. 696 84 19 51 edo 943 
53 29 18

su ka l d a ri a .  Es p e r i e n t z i a 
duena, lan egiteko prest. Lorea. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 677 64 
84 82, 943 53 34 24

umeak zaintzeko prest. 
Neska euskalduna eta esperien-
tziaduna haurrak zaindu eta 
bazkariak egiteko prest jardun 
osoan. Haur hezkuntza eta 
gizarte eta kultur animazioa 
ikasia. Norbere autoa eta mugi-
tzeko prest. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 680 34 29 60

5. irakaskuntza

501. Jaso
aramaio. Txistu irakasle bat 
behar da datorren ikasturterako 
Aramaion. interesatuok deitu 
telefono honetara: 605-74 80 
87 / 945-44 54 84.

a r e t x a b a l e t a .  1 .  d b H k o 
eskola partikularrak emango 
dizkidan norbait behar dut. 
Trukean, etxeko garbitasunak 
e g i n  e d o  u m e a k  z a i n d u k o 
nizkioke. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 659-62 02 49.

Durangaldea. ingleseko klase 
partikularrak jaso nahi ditut 
goizetan. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 605-73 41 80

ingelesa. ingeleseko eskolak 
hartuko nituzke, unibertsitate-
ko  i ka s l ea  n a i z .  A r ra sa te n , 
eskoriatzan edo aretxabaletan. 
interesatuak deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 636-05 
36 18.

502. eMan
atxondo, elorrio, Durango. 
Hezkuntza berezian eta haur 
h e z k u n t z a n  d i p l o m a t u a 
dagoen 24 urteko neska bat 
naiz, momentuan psikomotri-
zitatea ikasten ari dena. Ega 
tituluduna eta ingeleseko b1.2. 
Arekin. Lan experientziarekin. 
Egunean zehar, umeak zain-
tzeko prest eta baita hezkuntza 
arloan laguntza emateko posi-
b i l i t a t e a r e k i n .  M u g i k o r r a : 
645-71 0248. garazi. 

atxondo, elorrio . Hezkuntza 
bereziko eta Haur Hezkuntza-
ko irakaslea klase partikularrak 
emateko prest. Lan esperien-
tziarekin bai hezkuntza forma-
lean baita eskolaz kanpokoan 
ere. klase indibidualizatuak, 
etxez-etxekoak. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
h o n e t a r a :  6 4 5 -7 1  0 2  4 8 . 
garazi. 

bergara. Esperientziadun 
irakasleak eskola partikularrak 
ematen ditu bergaran. intere-
satuak deitu ezazue ondoko 
telefono zenbaki honetara: 636
-16 30 10.

bergara. ingeles eskolak ema-
ten ditut: maila guztietan eta 
adin guztietarako. Talde txikiak. 
cambridge eta heo azterketak 
prestatzeko ere bai. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 618-91 32 89.

bergara. Eskola partikularrak 
emango nituzke Lehen hezkun-
tzan, lehenengo mailatik 6.
mailara arte. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 943-76 14 14 / 618-39 
03 74.

Durangaldea. Neska euskal-
duna batxilergoarekin eta admi-
nistrazio tituluarekin, etxeetan 
eskolak emateko prest. Tel.: 662
-36 41 67 / 94-681 89 40.

Durangaldea. Neska bat, 
ekonomian lizentziatua eta dbH 
eta batxillergoan irakasle izate-
ko masterduna, klase partikula-
rrak emateko eskaintzen da, LH, 

dbH zein batxillergoan. EgA eta 
First tituluekin. 635-74 67 98

Durango. Lehen Hezkuntza 
bukatzear dagoen neska euskal-
duna etxeetan eskolak emateko 
prest dago. Esperientziarekin. 
Tel.: 628-83 27 10.

Durango. Eskola partikularrak 
ematen ditut astelehenetik 
larunbatera. Hizkuntzak: eus-
ka ra ,  g a z te l a n i a ,  i n g e l esa , 
frantsesa eta latina. dbH-n 
esperientzia. Filologian lizen-
tziatua eta EgA titulua daukat. 
Tel.: 605-74 77 99.

eibar. Alemanierazko eskolak 
ematen ditut. Metodo erraz eta 
atsegina. ikasle-trukeak eta 
azterketen prestaketa. Heo. 
Eibarren. 670-79 33 12.

eskola partikularrak eta 
euskara. Haur hezkuntzan 
diploma eta psikopedagogian 
lizentzia duen esperientziadun 
neskak, ikasketa teknikak irakas-
ten ditu eta eskola partikularrak 
ematen ditu Lehen hezkuntzan 
eta dbHn. Honetaz gain, euska-
ra irakasten die haur zein helduei. 
Eskoriatzan, Aretxabaletan edo 
Arrasaten. interesatuok deitu 
konpromiso barik: 646-62 05 
15 / 943-25 06 12.

ikasteko teknikak. ikastaro 
trinkoa. 90 minutuko 10 saio. 
ikas ezazu hobeto ikasten eta 
praktika itzazu metodo egokiak. 
Talde dinamika estimulagarri eta 
dibertigarriak. gutxienez sei 
laguneko taldeak. Adina: 10 
urtetik 17ra. bergaran, Arrasaten 
eta Oñatin. deitu zenbaki hone-
tara: 634-59 55 94.

oñati. klase partikularrak ema-
ten ditut, LHko edozein ikasgai. 
672-25 91 89.

Villabona. ingleseko eta fran-
tseseko klase partikularrak 
ematen ditugu. Taldeka edo 
bakarka. irakasle tituloduna. 
Hizketaldiak,azterketak, lehen-
dabiziko eguna proba moduan 
izanik,gero zuk erabaki. Tel: 664
-16 02 68.

Villabona. klase partikularrak 
ematen dira matematika,fisika,-
kimika, eta inglesa. Taldeka edo 
bakarka. ingenieritzan tituludu-
na. Telefonoa 664-16 02 68 
eta continental56@yahoo.es.

. 

503. bestelakoak
alemaniera-euskara trukea. 
Alemaniera eskolak ematen ditut 
euskarazko eskolak jasotzearen 
truke. deitu 18:00etatik aurrera, 
mesedez. 617 79 85 00 

 

6. Motorra

601. salDu
toyota rav4 autoa salgai. 
2010. urteko Toyota rav4 (4x4) 
autoa salgai. 44.000 kilometro. 
prezioa: 25.000 euro. 615-70 
12 25.

Volkswagen polo salgai. 
Egoera oso onean. Aukera ezin 
hobea, 2.000 eurotan. 618-72 
11 29.

 
602. erosi

Mobilete bila. Mobilete bat 
hartu, trukatu -bateria elektriko 
edo gitarra akustiko bategatik, 
adibidez- edo erosiko nuke, 
prezio onean. deitu 615 734 
553  telefonora.

 

7. aniMaliak

701. salDu
astakumea. urte eta erdiko 
astakume emea salgai. Asto 
mantsoa eta etxean hazia. pre-
zioa telefonoz kontsultatu. Axun. 
interesatuok deitu 943 79 17 51 

edo 676 20 59 19  telefono 
zenbakietara.

txintxillak salgai. Txintxillak 
salgai. Emea zuria da eta arra 
bioleta kolorekoa. Emea haurdun 
dago. umeekin egotera ohituta 
daude. 50 euro gehiagogatik, 
urtebeterako janaria emango 
nuke, dendan baino askoz mer-
keago. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 634
-77 84 58.

 703. eMan
Mastin mestizoa.  bi urteko 
mastin mestizoa, emea. Txikia 
da. Oso maitagarria. Atean lotu-
ta egotera ohituta. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
hauetara: 943-76 37 58/ 608
-03 51 93.

Perikitoak. perikito bikote bat 
ematen da opari. Arra berdea eta 
emea horia. kaiola ere oparitzen 
da. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 943
-71 82 74/ 685-75 31 29.

txakurkumeak oparitzen 
dira. Leongo mastin arraza-
k o  k u m e a k  o p a r i t z e n  d i r a . 
i n te re s a t u a k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
646-76 68 74.

txakurkumeak. Ardi txakur-
kumeak ematen dira urbiako 
Fondan. interesatuak deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 943 78 13 16

 704. bestelakoak
arratoi txakurra galdu Mea-
tzerrekan. Arratoi txakur beltza 
eta gaztea galdu da Arrasateko 
Meatzerreka auzo inguruetan. 
Mesedez, inork ikusiko balu, 
eskertuko nuke telefono haue-
tariko batera deitzea. Eskerrik 
asko, aldez aurretik. Argazkia: 
http://bit.ly/18kd6pj interesa-
tuak deitu ezazue telefono 
zenbaki honetara: 629 42 25 
84 edo 669 13 31 71

txakurra galduta bergaran. 
zapatuan, abuztuaren 24an, 
arratoi txakurra galdu zen San 
Martzial auzoan. Marroia da, 
gaztea eta arra. Lepokoa darama, 
kaskabel txiki batekin. Aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki hauetara 
mesedez: 943 76 37 58 edo 
608 03 51 93 

8. Denetarik

801. salgai
Diseinurako mahaia salgai. 
diseinurako mahaia salgai, 
arkitekura eta delineazio ikas-
leentzat aproposa. prezio oso 
onean. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 656
-73 77 79.

goodyear eagle f1 195/50/
r15 82 v neurriko bi gurpil 
salgai . gutxi erabiliak dauden 
goodyear, eagle f1 markako bi 
gurpil ditugu salgai 195/50/r15/ 
85v neurrikoak. biak 50 eurotan 
saltzen dira. informazio gehia-
gorako deitu 686-89 77 32 
telefono zenbakira. 

ohe biko litera salgai. Ohe 
biko egurrezko litera eta koltxoiak 
salgai (2120x970) egoera 
onean. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 695
-74 00 25.

roomba 531 salgai. Oso 
gutxi erabilitako roomba 531 
saltzen dot 150,00 eurotan. 
interesatuak dei ezazue hurren-
go telefonora. interesatuak 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 637-41 64 38.

triziklo berria salgai. Triziklo 
berria salgai, 98 euro kostatu 
zitzaidan eta 65 euroan dago 
salgai. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 634
-77 84 58. berri-berri dago. 

e r re p i d e ra ko  z a pa t i l a k 
behar ditut, 45 neurrikoak. 
Errepiderako zapatilak behar 
ditut, 45 neurrikoak. ibiltzen 
hasteko besterik ez ditut behar. 
zaharrak eta merkeak badira, 
hobe. interesatuak deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 660
-43 64 29.

Mendiko bizikleta erosiko 
nuke. Mountain bike moduko 
bizikleta erosiko nuke, parrilla 
eta gurpi babesleduna. inte-
resatuak deitu ezazue telefono 
ondoko zenbaki honetara: 617
-21 89 74.

803. eMan
taka-taka bat eman nahi 
dugu. Ezinduentzako taka-taka 
bat eman nahi dugu. behar 
duenak deitu diezadala. intere-
satuak deitu ezazue telefono 
zenbaki honetara: 676-78 50 
67 (juan Antonio).

806. galDu
 betaurrekoak urbian. joan 
z e n  l a r u n b a t e a n ,  i r a i l a r e n 
21ean, galdu nituen urbian 
eguzkitarako betaurreko gra-
d u a u ta k .  A u r k i t u  d i t u e n a k 
deitu dezala, mesedez, zenba-
ki honetara: 669-15 64 02 / 
943-76 31 01.

brotxea galdu. irailaren 7ko 
gauean zilar koloreko brotxea 
galdu nuen. bi borobil bateratu-
tako itxura du. balio sentimen-
tala dauka eta eskertuko da. 
Aurkitu dituenak deitu dezala, 
mesedez, zenbaki honetara: 
690-73 64 16.

eskumuturreko bat galdu 
dut. bertan honako hau dago 
idatzita: jone 1971-06-24. 
Norbaitek aurkituko balu, buel-
tatzea eskertuko nioke, mesedez. 
garrantzitsua da. Eskertu egin-
go da. Aurkitu dituenak deitu 
d e z a l a ,  m e s e d e z ,  z e n b a k i 
h o n e t a r a : 6 3 4 - 4 3  3 6  9 7 
(jone).

Peruko boligrafoa (Cusco). 
Opor hauetan bereziki perutik 
ekarritako boligrafoa galdu dut 
Aretxabaletako Lausitta eta 
Errekabarren kaleko inguruetan. 
«cusco» jartzen du eta kolore-
tsua du. Norbaitek jaso badu 
mesedez deitu, eskerrik asko. 
616-62 18 70.

9. harreManak

904. bestelakoak
75 urteko emakumea adis-
k i d e ta s u  b i l a .  75  u r te ko 
emakume alargunak, antzeko 
adineko baiona, biarritz, donos-
tia edo inguruko gizon nahiz 
emakumeekin adiskidetasun bat 
bilatzen du, pasieran ibiltzeko, 
museoetara joateko, hizketan 
aritzeko.  (0034) 697-23 28 
83 (Marisol).

autoa konpartitu (arrasate
-elgoibar ibilbidea). Aste-
lehenetik ostiralera Arrasatetik 
Elgoibarrera joaten naiz lanera 
autoan. Arratsaldez irten eta 
gauez itzultzen naiz Arrasatera. 
Elgoibarren lan egin edo iMHko 
ikasle bazara, adibidez, bidaiaren 
gastuak konpartitzeko prest 
nago zurekin. 600 77 05 56 

Jende berria ezagutu. 35 
urteko neska gipuzkoarra. jende 
jatorra ezagutu nahi dut adiskide 
berriak egin eta aktibitateak par-
tekatzeko: zinera joan, txangoak 
egin,... ortzimuga@hotmail.

Mutil atsegin bat neska 
atsegin baten bila. Mutil 
atsegin bat naiz eta neska atse-
gin baten bila nabil, 46 urte 
ditut,altua eta morenoa naiz,ez 
ditut kargarik. Alaia naiz eta 
bidaiatzea gustatzen zait. deitu 
telefono zenbaki honetara 609
-48 11 24.
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Bideo-joku kontsolen mundutik 
dator ordenagailu eta eramanga-
rrien sistema eragileen munduan 
sartu gura duen lehiatzaile berria. 
Helburua da "egongelarako" sis-
tema eragilea deritzon eremuaz 
jabetzea; oraingoz industriak 
erantzun garbirik eman ez dion 
eremua baita izan. Valve bideo
-joku diseinatzaileak SteamOS 
delako sistema eragilea aurkeztu 
du. Sistema eragile horrekin bideo
-jokuen banaketa digital sistema 
bat proposatzen da baina aldi 

berean edukien banaketarako 
kanalak ere ezartzen dira, de 
facto. Steam Box delako hardwa-
re-a izango da ardatza, edozein 
fabrikatzaileren esku dagoena, 
CES 2013 erakustazokan aurkez-
tu zutena. Planteamendu berdina 
mahaigaineko ordenagailuetara 
eta gailu eramangarrietara era-
man gurako lukete Valve-e-
koek. 

egongelara erasoa 
Aisialdi digitalean eta zehazki 
bideo-jokuen munduan duten 

esperientzia luze eta arrakasta-
tsuaz baliatu gura dute Valve
-ekoek. Egongelako aisi digitalean 
gaur egun bideo-joku kontsolek 
dute nagusitza eta posizio horre-

tatik edukien banaketaren indus-
trian sartzea da estrategia. Steam
-ekin kontsola izango dute eta 
baita ere bideo-joku askoz ere 
merkeagoak, Internet bidez bana-

tuko baitituzte, bitartekari barik 
eta, hala, ordenagailu baterako 
ere balioko duen sistema eragile 
batekin, bete betean sartu edukien 
banaketan.

steam, egongelaz 
jabetzeko gertu
edukien banaketara bideo-joku kontsolen bitartez 
txertatu gura da Valve enpresa ezaguna

Steam zerbitzuak dakarren kaxetako bat.  |   alt 1040

J.b.  |  arrasate

Abiazioaren Administrazio 
Federala arautegia aldatzea 
aztertzen dabil zenbait hedabi-
deetan jakinarazitakoaren ara-
bera. Hala, e-reader, musika 
erreproduzitzaile eta antzerako 
gailuak lur-hartze eta airera-
tzeetan erabiltzeko galarazpena 
kentzekotan dira elektronikako 
enpresa handien kexuei kasu 

eginez. Aurrera egitekotan, 
datorren urtean baimentzea da 
litekeena, zabaldu denez.  Gai-
luok interferentzia elektroni-
koak eragiten dituzteneko fro-
ga argirik ez dagoela diote eta 
eskatu dute arautegia aldatzea. 
Honekin batera, gero eta aero-
linea gehiago dabiltza hegazkin 
barruan konexio bereziak 
eskaintzen gailu hauentzako.

aireratze eta lur-hartzeetan gailuak erabili 
ahal izatea aurki baimentzekotan dira

J.b.  |  arrasate

Adin txikikoen ahanztura esku-
bidearen aldeko neurri zorrotzak 
hartuko dituzte Californian. 
Europar Batasunean ez bezala, 
epaileek han berretsi egin dute 
erabiltzaileek Interneteko zer-
bitzu hornitzaileei datuak eza-
batzea eska dakiekeela, modu 
berezian, adin txikikoak tartean 
daudenean. Lege berria onartu 
dute Estatu Batuetan eta 2015e-
tik aurrera adin txikikoek 

Interneteko konpainiei haien 
sareko jarduera ezkutatzeko 
eskatzen badiete, agindua bete 
egin beharko dute. Lege berria-
ren testuan aipatzen da nera-
bezaroan egindako hutsegiteak 
bizi guztirako gera daitezkeela 
gordeta sarean eta hori ekiditea 
da legearen nahia. Legea, nos-
ki, soilik adin txikikoentzako 
da baliagarria eta konpainiak 
informazio hori eremu publi-
kotik kentzea eskatzen da.

ahanztura eskubidea izango dute adin 
txikikoek kalifornian epaileen erabakiz

J.b.  |  arrasate

Musika industriaren diru iturri 
nagusienetakoa bilakatzen dabil 
streaming bidezko entzuketa. 
Espainiako Estatuko 2013ko 
lehen sehilekoaren datuak eman 
dituzte jakitera eta hazkundeak 
bere horretan jarraitzen duela 
frogatu dute azken datuek. Hala, 
Spotify, Rdio, Deezer eta antze-
rako zerbitzuen bitartez musi-
ka entzunda, 10 milioi euro 

baino gehiago ordaindu dute 
erabiltzaileek urte erdi honetan. 
Iazko epealdi berdinarekin kon-
paratuta hazkundea %19koa 
izan da. Doan entzundako musi-
kari dagokionez, publizitate 
sarrera moduan jasotzen da eta 
6,1 milioi eurokoa izan da, iaz 
baino %11 gehiago, hain zuzen. 
Industriaren gainontzeko sek-
toreek uzkurtze prozesuan 
jarraitzen dute, halere.

Musika streaming-ak diskoetxeen diru-iturri 
nagusi moduan finkatzen jarraitzen du

J.b.  |  arrasate

Mugikor ala Internet bidez ordain-
du ahalko da Bilboko TAO siste-
ma datorren urtean. Paperezko 
ordainagiria inprimatu barik, 
erosotasunez eta azkartasunez 
iOS eta Android sistema eragi-
leendako prestatu dute aplikazioa 
erabili ahalko da.  Zerbitzua bera 
kudeatzen duen enpresak, Gertek
-ek, sortu du aplikazioa eta urte 
amaieran ipiniko dute doako 
deskargan. Madril eta Bartzelonan 
uda honetan abian ipini duten 
sistemaren antzerakoa da Bilbon 
hilabete gutxi barru ezarriko 
dutena. Erabiltzailearen aurre-
tiazko erregistroa eskatuko da 
eta ordainketa kreditu txartel 
bidez egingo da, aplikazio 
barruan.

Ordenantza aldaketa 
Ordainketa birtuala lehenago ez 
ezarri izanaren arrazoia ez da 
izan erantzun teknologikoaren 
falta, legeak berak utzi ez due-
lako baizik. Bilboko udal orde-
nantzak orain arte ez zuen ordai-
nagiri birtuala kontenplatzen 
eta behin Udalak ordenantza 
aldatuta, sistema birtuala ezarri 
ahal izan dute TAO-aren ordain-
ketarako. Orain, ordainketa 
egiaztatzeko ez da egongo zertan 
paperezko erreziboa autoaren 
aginte-mahaian laga. Sistema 
berriarekin batera, aplikazioaz 
gain, TAOrako webgune berria 
estreinatuko du Udalak. 

Funtzionamendua 
Aurreratu dutenez, erabiltzaileak 
behin autoa aparkatuta duenean, 
mugikorrean aplikazioa ireki eta 
GPS bidez kokapena hartuko du 
sistemak. Autoaren matrikula 

zenbakia idatzi eta sistemak jaso-
tako datuak (ordua, lekua eta 
halakoa) zuzenak direla baiezta-
tuta, ordainketa digitala gauza-
tuko da. Informazio hori bera 
TAO zaintzaileen eskuko gailue-
tara helduko da eta matrikula 
zenbakia sartuta, jakingo dute 
agenteek autoak ordaindu duen 
ala ez. Erabiltzaileak, baimen 
epea gainditutakoan dagoen leku-
tik luzatu ahalko du denbora. 
Gainera, sistema berriak ahalbi-
detuko dio erabiltzaileari, par-
kingetan bezala, egindako den-
bora zehatza ordaintzea.

antzerako sistemak 
Bartzelonako sistema hartuko da 
ziurrenik Bilbon eredu moduan 

nahiz eta erabaki irmorik orain-
dik ez dagoen. Orain dela aste 
gutxi estreinatu zuten Katalu-
niako hiriburuan mugikor bitar-
tez kontrola daitekeen TAO 
ordainketa sistema, esate bate-
rako. Udaletxeak jarri du martxan 
eta sistema horrek aparkatuta 
egiten den minutu bakoitzaren-
gatik ordaintzeko aukera ematen 
du, hau da, autoak aparkatuta 
egindako denbora zehatzarenga-
tik ordaintzen da bakarrik. 
Android eta iOS sistementzako 
bertsioa atera dute. Erabiltzaileek, 
hori bai, lehenik eta behin siste-
ma erregistroa egin behar dute 
eta baliozkoa den kreditu txartel 
baten zenbakia eman beharra 
dute hasteko.

Bartzelonako aplikazioaren bi pantaila-irudi.  |   app store

aplikazio bidez ordaindu ahalko da 
urtarriletik aurrera bilboko tao-a
mugikorretarako aplikazioa eskuragarri jarriko dute ordainketak egiteko
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Iritsi dira aurten ere San Migel 
jaiak Debagoienera, zehazki, Oña-
ti eta Aretxabaletara.

Jai hauen inguruan, Goiena 
Telebistak bi saio eskainiko ditu: 
gaurko Magazinea eta egubakoi-
tzeko Jaiak saio berezia. 

Txomin Madinak aurkeztu-
tako Magazinea saioan, astebu-
ruan bi herriotan izandakoen 
berri edukiko duzue, guztia iru-
dietan jasoa.

Oñatin, pasa den zapatuan 
egin zen txantxikuaren jaitsie-
rarekin hasi ziren jaiak. Atzo 

egin zen Oñatiko Udal Musika 
Bandaren kontzertuko irudi 
batzuk ere eskainiko dizkizuegu. 
Zuk ekarri, zuk jan lelopean anto-
laturiko bazkarian izango gara 
gaur, baita arratsaldeko sokamu-
turrean ere. 

Aretxabaletan, jaiak hasteko, 
egubakoitzeko kantu afarian izan 
ginen. Zapatuan azokan eta talo 
txosnan izan ginen goizean eta, 
arratsaldean, Beinke-Loramendi 
dantza emanaldian. Atzo eguer-
dian jokatu ziren herri kiroletan 
ze giro zegoen ikusi ahal izango 
duzue, baita arratsaldean egin 

zen kontzertua ere, Aretxabaleta 
Abesbatzarekin.

urriaren 11n, Oñatiren txanda 
Esan bezala, egubakoitzean saio 
berezia eskainiko du Goiena tele-
bistak San Migel jaien inguruan. 

'Jaiak' saioan ez da, ordea, Oña-
tiko San Migeletako edukirik 
izango, Aretxabaletakoak baka-
rrik.

Datorren asteko egubakoitzean 
emano dugu Oñatiko jaiei eskai-
nitako saioa.

geu ere oñatiko eta 
aretxabaletako san 
Migeletan egongo gara
gaurko 'magazinea' eta egubakoitzeko 'jaiak' 
saio berezia eskainiko dizkiegu san migel jaiei 

Umeak Aretxabaletako zapatuko azokan.  |   imanol soriano

San migeletako 
azoka, emanaldiak 
zein kontzertuak 
erakutsiko ditugu

as t e a  G o i e n a n

ARRASATE IRRATIA

MU saskibaloi taldeko entre-
natzailea da Josu Larreategi 
eta gaur arituko gara berare-
kin solasean Arrasate Irrati-
kook. Berbaldia, taldeak aur-
tengo denboraldirako duen 
helburuaren gainean izango 
da batik bat. Solasaldia entzun 
nahi baduzue, FM 107,7-an 
izango duzue aukera.

Josu larreategirekin 
egingo dugu berba gaur  
aurtengo helburuez

Asteon hasiko dira Kooltur 
Ostegunak Arrasaten eta, hau 
ospatzeko asmotan, Arrasate 
Irratian bi sarrera zozketatu-
ko ditugu astero, irratiaren 
beste aldean dauden entzuleen 
artean. Capsula taldea izango 
dugu lehen eguenean: Iker 
Barandiaran antolatzaileak 
azalduko ditu xehetasunak.

kooltur ostegunerako 
bi sarreraren zozketa 
egingo dugu astero

Urtero legez, urriko lehen 
egubakoitzean ospatuko da 
txikiteroen festa handia eta, 
arrasatear askoren pozerako, 
lau egun besterik ez dira fal-
ta. Maritxu Kajoi egunaren 
gaineko azken ordukoak kon-
tatuko ditugu Arrasate Irra-
tian, Igo autobusera saioan; 
beraz, egunean egon nahi 
baduzue, egin bat.

Maritxu kajoi egunaren 
azken ordukoak 'igo 
autobusera' saioan
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'harmailatik'
zapatuan, bergara eta 
beti gazte futbol tal-
deek partidua jokatu 
zuten eta horixe jaso-
ko dugu gaur. | 21:20

'Magazinea'
imanol gallego zine-
maldian izan da eta 
jaialdiaren gainean 
arituko da biharko 
saioan. | 20:10

bertso txapelketa
bertsolari txapelketa 
nagusia hasi zen atzo 
eta goiena telebistak 
txapelketa osoa eskai-
niko dizue. | 21:20

'Planik bai?'
mireia bikuñak eman-
go digu astebururako  
bailaran iragarrita dau-
den kultura ekitaldien 
berri. | 17:35

'Jaiak'
aretxabaletako san 
migel jaien inguruko 
saio berezia eskainiko 
dugu goiena telebis-
tan. | 21:45

C
uatro katea, azkenal-
dian tematu egin da 
gizarteari erakusten 
nola hezi behar ditu-

gun gure inguruko guztiak. 
Familia osoa. 

Haurrak hezten Supernany 
saioarekin ikasi dugu, nera-
be gaizto eta traketsak bide-
ratzen Hermano mayor pro-
gramari esker, eta orain, 
txakurrak ere ikasi behar 
dugu hezten Malas pulgas 
izeneko beste sasi saio bate-
kin.

Horren gaizki egiten ditu-
gu ba gauzak? Ez al gara gai 
gure kabuz mendeetan zehar 
arbasoek egin dituzten gauzak 
burutzeko? Teknologia berrie-
kin tenteldu egin ote gara?

Hori gutxi balitz, Cesar 
Millan mexikarrak ere saio 
bera jarri zuen martxan AEBn 
eta orain Cuatrok gaztelerara 
itzuli du bere Encantador de 
perros delakoa. Eta horrekin 
ere eskasa baldin bada txa-
kurren heziketaren inguruan 
gizarteak behar duen infor-
mazioa, beste programa bat 
ere estreinatu berri du Cua-
trok: El líder de la manada.

Norbaitek azal diezadala, 
faborez, zer dela eta behar 
ditugun horrenbeste txakur 
kontu telebistan.

Txakurkeriak nahi ditue-
nak jar ditzala albistegiak; 
bi hankakoak, hori bai, bai-
na txakurrak azken batean.

OIHAN 
VEgA

Txakurkeriak

t e l e - b e G i
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ArrASATE
ekhi arriaran zubillaga
urriaren 4an, 3 urte. 
zorionak! Ondo ospatu 
egun berezi hau. patxo 
bat danon partetik.

ArETxAbALETA
gari Martin izurrategi
urriaren 5ean, 8 urte. 
zorionak, gari! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean. Lukenen, 
amatxoren eta aitatxoren 
partetik, muxu handi bat, 
txapeldun!

OñATi
igor Varela
urriaren 3an, 6 urte. 
zorionak denon partetik.

ArETxAbALETA
aimar gorosabel Velez
urriaren 2an, urtebete. 
zorionak eta patxo handi 
bat aitatxoren, 
amatxoren eta ikerren 
partetik!

ArETxAbALETA
Mara sarasua ezkurra
urriaren 2an, 2 urte. 
zorionak, poxpolintxo! 
beti berezia  izango 
dugun egun honetan, 
etxeko guztion eta zure 
ahizpa den ihintzaren 
partetik, pozez beteriko 
eguna opa dizugu.

ArETxAbALETA
Manex beltran de 
heredia
urriaren 1ean, 11 urte. 
zorionak! irribartxo goxo 
hori ahoan duzula 
ondo-ondo pasatu zeure 
eguna! Muxuak 
etxekoon partetik.

ESkOriATzA
saioa uribe 
barandiaran
urriaren 1ean, 11 urte. 
Hamaika ilusio betetzeko 
oraindik! zorionak, 
pinguino!

bErgArA
naia gabilondo 
kapelastegi
irailaren 29an, 4 urte. 
zorionak, potxola! 
Aitatxo, amatxo, june 
eta familia osoaren 
partetik, muxu potolo 
bat eta ondo pasatu zure 
urtebetzea.

ANTzuOLA
amets eta oinatz larrea garitano
Ametsek irailaren 29an, 4 urte eta Oinatzek urriaren 
1ean, 2 urte. zorionak, artistak! Muxu handi bat 
etxekoen partetik eta ondo pasatu!

OñATi
Manex Juaristi Vega
irailaren 28an, 7 urte. 
danbor hotsekin jai 
giroan zure eguna 
ospatzeko irrikaz. 
zorionak, txapeldun! 
zure familiaren partetik.

ArrASATE
izaro tena azkarraga
irailaren 28an, 3 urte. 
zorionak, polit hori, 
etxekoen eta familia 
guztiaren partetik. Ondo 
pasatu eta patxo potolo 
bat. Mua!

ArrASATE
aitor urtubi
irailaren 28an, 
urtebetetzea. zorionak 
familia osoaren partetik!

ESkOriATzA
Maren Markaide 
irailaren 27an, 11 urte. 
zorionak potxola!
Ondo ondo pasatu egun 
honetan eta 11 belarri 
tirakada. Muxutxu handi 
bat etxeko guztien 
partetik. Muak!

ArrASATE
ane  Delgado  ugarte
irailaren 27an, 13 urte. 
zorionak, Ane! Oso ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean eta muxu handi 
bat etxekoen partetik.

ArETxAbALETA
elaia akizu arenaza
irailaren 27an, 3 urte. 
zorionak, Marimatraka! 
Mila kilo patxo eta 
besarkada estu-estu bat 
etxekuon partetik. 
Sorgin samarra zara 
baiñe, holaxe gure 
zaugu.

ArAMAiO
eki balantzategi fdz. 
de arroiabe
irailaren 27an, 10 urte. 
zorionak, printzesa! 10 
urtetzar beteko dittuzu! 
Ondo pasatu zeure egunien! 
patxo handi bat uxue 
ahiztiaren eta xanti eta 
Nuria gurasuen partetik.

ArrASATE
ane kortabarria
irailaren 27an, 17 urte. 
zorionak, potxola! Ondo 
pasatu eguna eta behar 
den moduan ospatu! 17 
patxo handi Almenetik!

ArETxAbALETA
oskitx lagunilla 
agirre
irailaren 27an, 8 urte. 
Txapeldun. zorionak! A 
zelako ondo pasatu 
genuen zure egunean! 
jarraitu beti bezain alai eta 
saltsero! Muxu handia 
etxeko guztien partetik.

ArETxAbALETA
hodei Caballero 
rodriguez
irailaren 26an, 3 urte. 
zorionak! badira hiru urte 
zure begirada urdintxo 
horrek sorgindu gintuela! 
Ondo pasatu eguna. 
besarkada pottolo bat 
etxekoen partetik.

OñATi
oier igartua urteaga
irailaren 26an, 6 urte. 
zorionak eta oso ondo 
pasatu zure urtebetze 
eguna etxekoen partetik. 
Sei muxu potolo: 
papapa!

dEbAgOiENA
oinatz anduaga 
estrada
irailaren 25ean, 6 urte. 
zorionak, txapeldun! Oso 
ondo pasatu zure 
egunian. Muxu handi bat 
etxekuen partetik.

ArrASATE
beñat gamito bengoa
irailaren 25ean, 10 urte. 
zorionak etxekoen 
partetik. Mundiala zara!

ArrASATE
Jon zubia Carrasco
irailaren 24an, 4 urte. 
zorionak, maitia! Ondo 
pasatu zure eguna eta 
muxu asko amatxoren, 
aitatxoren, danelen eta 
familia guztiaren 
partetik!

ArrASATE
unax urtubi
irailaren 23an, 4 urte. 
zorionak, moñoño. Muxu 
handi bat etxekoen 
partetik eta ondo pasatu 
zure familia osoarekin.

OñATi
gorka alzelai billar
irailaren 23an, 2 urte. 
Oso ondo pasatu eguna 
eta merendola ederra 
preparatu astelehenian. 
Familixa danaren 
partetik, zorionak!

OñATi
izar ugarte Muñoz
irailaren 23an, 5 urte. 
zorionak, izar! 
Ondo-ondo pasatu zure 
egunian eta muxu 
handi-handi bat etxeko 
danon partetik.

bErgArA
uxue Montalvo ruiz 
de egino
irailaren 23an, 5 urte. 
zorionak, uxue! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
patxo potolo bat 
peruren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

ANTzuOLA
Danel rodriguez 
Jauregi
 Abuztuaren 9an, 2urte.
zorionak, danel, 
zorionak, pitxin. Aitatxo, 
amatxo, xuban eta 
familiaren partetik, musu 
handi bat.

ArETxAbALETA
Monika beltran de 
heredia
irailaren 22an, 9 urte. 
zorionak, printzesa! 
Sorgintxo galanta zara 
baina halaxe jarraitu 
beti! Laztan handi bat 
etxekuon partetik.

ArETxAbALETA
Maier eta Joanes 
agirre aldalur
 irailaren 27an, 5 urte.
zein azkar egin zareten 
handi! zorionak familia 
guztiaren partetik eta 
muxu haundi bana. 
Muaka!

OñATi
elene eta Manex 
Cristobal berrikano
 irailaren 23an, 2 urte.
zorionak, bikote! Ondo 
pasatu zuen urtebetze 
egunian. Muxu pila bat 
Marenen, Hegoiren eta 
iparren partetik. Ondo 
pasatu eguna!

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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Eskaintza baliagarria urriaren 2ra arte

JAIOTZEN ATALAREN BABESLEA:
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xuban arana gutierrez 

aramaio. 3,100 Kilo. irailaren 25a. gura-
soak: itxaso eta adei. argazkian,  xuban 
jaioberria amarekin.

telmo orue Juaristi 

arrasate. 3,870 Kilo. irailaren 25a. 
gurasoak: mireia eta oskar. argazkian,  
telmo jaioberria amaren besoetan.

oihan Castillo romero 

arrasate. 3,310 Kilo. irailaren 24a. gura-
soak: eva eta mikel. argazkian,  oihan 
amaren besoetan.

irune arrizabalaga gonzalez 

aramaio. 3,450 Kilo. irailaren 25a. 
gurasoak: iratxe eta asier. argazkian,  
irune jaioberria sehaskan.

irune Pereira bilbao 

bermeo. 3,100Kilo. irailaren 20a. gura-
soak: naia eta Fernan. argazkian,  gura-
soekin.

izadi uribarren-iturrieta elices 

arrasate. 3,200 Kilo. irailaren 24a. 
gurasoak: mari mar eta andoni. argaz-
kian,  izadi jaioberria gurasoekin.

enaitz Marhena eguren 

 3,120 Kilo. irailaren 21a. gurasoak: 
josune eta Diego. argazkian,  enaitz 
aitarekin.

enaitz zubia guerrikabeitia 

oñati. 3 Kilo. irailaren 26a. gurasoak: 
eneritz eta asier. argazkian,  enaitz 
gurasoekin.

nathalia Perez lami 

oñati. 3,380 Kilo. irailaren 26a. gura-
soak: tany eta carlos. argazkian,  natah-
lia jaioberria amarekin.

Jakes Vitoria ayastuy 

arrasate. 3,030 Kilo. irailaren 27a. 
gurasoak: lutxia eta julian. argazkian,  
jakes jaioberria sehaskan.

ekhi arregi baseta 

oñati. 3,590 Kilo. irailaren 25a. gura-
soak: alaia eta aitzol. argazkian,  ekhi 
gurasoekin.

ibai zaitegi fernandez 

bergara. 3,850 Kilo. irailaren 24a. gura-
soak: amaia eta martin. argazkian,  ibai 
jaioberria amarekin.

June arrese 

aretxabaleta. 3,480 Kilo. irailaren 25a. 
gurasoak: oihana eta jon. argazkian,  
june jaioberria gurasoekin.
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Zerua hodeitsu egongo da. 
Noizbehinka zaparradak. Hego
-mendebaleko haizea, zakar.
euskalmet.net

Max. 24º

Min. 13º

e G u r a l d i a

U
dazkena iritsi da 
bere freskotasun 
gozoarekin, basoak 
magia umelean mur-

gilduz. Paisaia, kolore berde, 
okre, urre eta gorrixkaz blai 
ageri zaigu. Baina gure egu-
nerokotasunean, basoen 
koloreok ilun dakuskigu, 
besteak beste, krisi ekono-
mikoaren eraginez, bake 
biderako adiskidetze eta 
elkarbizitza adostasun eza-
gatik, eta, zer esanik ez, 
estatus politiko berriaren 
aurrean sortuz doazen iskan-
bila eta talken ondorioz. 

Beste mamu bat datorki-
gu baina Espainiatik, pen-
tsioen erreforma; gogorra, 
maltzurra, eta hamarkadetan 
gure izerdiarekin lortu dugu-
na egun batetik bestera sun-
tsituko duena. 

 Aitaren Etxean jarri ditza-
gun begiak eta ez kanpoan, 
hasi gaitezen gure arbasoek 
erakutsiak erabiltzen, kon-
dairak dioen bezala:

 "Eta Ama Lurrak Eguz-
kilore landarea (Legebiltza-
rreko eta Batzar Nagusieta-
ko egoitzetako atarietan jarri 
beharko litzateke) egin zuen, 
espiritu gaiztoak, sorginak, 
lamiak, gaixotasunaren jei-
nuak, mamuak, ekaitzak eta 
tximistak  uxatzeko eta giza-
kiok babesteko". 

Eguzkilore bakearen eta 
garapenaren irudia da.

Udazkena eta…
mamuak

b i h a r a M u n a

IxIdOr 
SOluPE

anje Duhalde  bere garaian errobi eta akelarrerekin eta egun bakarka, nork ez du arrangoitzekoa entzun? 
iaz ateratako'ibilean' zuzeneko diskoa du azkena; oraindik ibili badabilenaren aldarrikapena |  txOmIN mAdINA

"errepikatzearen beldurra dut, asko arduratzen nau"

h a M a r r e Koa

maKila maGiKOa BaneuKa...

"Egin behar dena lana da"
"Nire bizkarretik urte batzuk kendu, hasteko! [barreak]. Ez dut 
magian sinesten, egin behar dena da lana; gure helburuetara 
heltzeko inork ere ez digu ezer emango, geuk lortu behar dugu. 
Katalunian, Eskozian edo Flandesen gertatzen ari denarekin 
kurioso nago, eta guk ere gure lekuan egin behar dugu".

1. bozkatzeko adina izan aurretik 
hasi zinen musikan. denerako beti 
hain azkarra?
Horrelakoak ez dira aukeratzen; 
afizioa txikitatik sortu zitzaidan. 
Nire nerabe garaia, 60ko hamar-
kada, bazen gauzak egitekoa: ire-
kiera izugarria, rock-and-rollaren 
sorrera... Ez da azkartasun kontua, 
egoera zen horrelakoa. 

2. Orduan pentsatzen al zenuen 
egun ere musikan ibiliko zinenik?
Ez, naturaltasunez gertatu da. 
Neure buruari ez diot horrela-
korik gehiegi galdetzen: gauzak 
naturalki etorri direnez, natu-
ralki doaz. Baina nire aitak ere 
40 urte eman zituen lanean, eta 
ez dute horregatik aipatzen. 

3. Egungo gazte batek zure abes-
tiak dakizkiela ikustean, zer?
Poz izugarria, baina baita harri-
dura apur bat ere; ez diot logika 
zehatzik aurkitzen. Baina askoz 
hobe horrela izatea!

4. 2006az geroztik ez duzu 
estudioko diskorik atera.
Formatua apur bat pasatuta dago, 
ez da diskorik saltzen: norbaitek 
abesti bat gura badu, klik batera 
du. Presarik ere ez dut, uste dut 
nire kopurua bete dudala! Inspira-
zio falta? Batez ere errepikatzearen 
beldurra; asko arduratzen nau.

5. zein izan da zuk erosi duzun 
azken diskoa?
Guraso magrebtarrak dituen Stro-
mae belgikarrarena: fusio oso 
polita egiten du, interesgarria.

6. Eta euskal musikan egin duzun 
azken aurkikuntza?
Jon Basagurenen Izaki Gardenak 
taldea. Emanaldi bat izan nuen 
berarekin eta sorpresa handia 
izan da niretzat: gaztea izan arren, 
sekulako segurtasuna du agerto-
ki gainean.

7. Nola deskribatuko zenuke Ipa-
rraldeko egungo musika?
Hegoaldekoa bezala, lainopean. 
Lehen gertatzen zenaren kontra, 
Iparraldea gero eta gehiago dago 
Hegoaldera begira. Badira gauza 
oso interesgarriak: Willis Drumond, 
Maialen Errotabere... Mugimendua 
bada, baina ez laguntzarik.

8. Iparraldea eta Hegoaldea, 
duela hogei urte baino gertuago 
edo urrunago daude?
Gertuago; politikoki ez, baina 
kulturalki bai. Iparraldekoentzat,  
lehen, espainolak afrikarrak beza-
la ziren... Baina hori leundu, 
bukatu da: gero eta gehiago doaz 
Hegoaldera ikastera, lanera... 

9. musikari baten egunerokoan 
bada errutinarik?
Begi ezberdinekin ikus dezakezu: 
musikariarentzat, kontzertuak 
ematea, beti berdina jotzea, erru-
tina bihur daiteke. Bizia musi-
karen inguruan egin dut azken 
40 urteetan eta ez naiz aspertu.

10. Iraganari begira edo geroari 
so, zertan ikusiko zaitugu gehiago?
Geroari so eta iraganari begira. 
Iraganaren zama bizkarrean duzu, 
baina beti egin behar da aurrera.

Ogasunari lau milioi euroko iru-
zurra egitea leporatzen diote 
Messi Bartzelonako jokalariari, 
eta egubakoitzean deklaratu zuen 
epaitegian. Kanpoan ehun zale 
inguru zituen, asko txaloka, auto-
grafo eta argazki eske. Mundua 
hankaz gora?

"egia esan, niri berdin 
zait Messik lapurretan 
egiten duen; ni 
barçakoa naiz!"
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a h o b e r o

zer hautsiko du: lepoa, 
sudurra ala eskuak?
Argazkia atera osteko segundoak 
dira kasu honetan interesa pizten 
dutenak. Seguru protagonistak 
ondo gogoratzen dituela!
www.sarda.es
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