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Antxintxika Servimasa Triatloi 
Taldea iazko talde onena izan zen 
duatloi eta triatloietan eta atzo, 
zegokion saria jaso zuen Duran-
gon, Federazioaren eskutik. Zapa-
tuan, berriz, denboraldi berrira-
ko taldea aurkeztu zuten Arrasa-
ten: 65 kide ditu eta aurpegi eta 
asmo berriekin dator.  |  24

antxintxikak euskal herriko 2013ko 
triatloi talde onenaren saria jaso du 

Monika bElastEGi

Aramaioarrak zapatuan, 
Iturrieta sagardotegira iristen.

aramaion, esaterako, zapatuan atera ziren santa eskean. bihar da baina, 
santa ageda bezpera, eta nonahi entzungo dira koplak  | 12

hasi dira entzuten santa ageda koplak 
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  oñati

Maiatzean, 25 urte beteko ditu 
Oñatiko Lege Soziologiako Nazioar-
teko Erakundeak (LSNE edo IISJ). 
Munduan bakarra egiten duten 
hainbat ezaugarri ditu Oñatiko 
erakundeak, eta bertatik herrialde 
askotako 15.000 aditu baino gehia-
go pasa dira urte hauetan guztio-
tan. Zuzenbidearen soziologiaren 
alorrean izen bat eta ospea iraba-
zi ditu Oñatiko LSNEk. 

Hainbat ospakizun ekintza 
izango dira aurten. Iaztik 2015e-
ra bitartean, zuzendari zientifikoa 
Adam Czarnota da (LSNEko 
zuzendaritza hiru urtean behin 
aldatzen da) eta pozik egin du 
berba antolatu duten programaz: 
"Ekintza nagusia maiatzaren 
21etik 23ra bitartean egingo dugun 
kongresua izango da. Mundu 
osotik 180 lan baino gehiago jaso 
ditugu bertarako, eta horrek esan 
nahi du 200 lagun baino gehiago 

etorriko direla Oñatira eztabai-
detan eta aurkezpenetan parte 
hartzera". 

Kongresua ezohikoa da. Gaia 
bera oso anbizioduna da, Oñati-
ko erakundearen mailaren pare-
koa: Globala-Erregionala-Tokian 
tokikoa. Erakundeak, harremanak 
eta sareak. Lege soziologiaren 
iragana eta etorkizuna. Urrian, 
LSNEko arduradunek deialdi 
irekia egin zuten hainbat gai 

zehatzen gainean laburpenak 
bidaltzeko, eta deialdia arrakas-
tatsua izan da –laburpenak bidal-
tzeko epemuga urtarrilaren 21a 
izan da, eta panelak bidaltzekoa, 
gaur, astelehena. Helburua da 
lege soziologiaren erakundeek, 
nazioartean, eskualdeetan eta 
toki bakoitzean, elkarrekin gogoe-
ta egitea euren sinergien inguruan, 
eta lege-soziologiaren erronkak 
mahai gainean ipini eta haiek 

aztertzea. LSNEko arduradunek 
"ikasle eta ikasle ohi guztiekin, 
irakasleekin eta bisitariekin" 
ospatu gura dituzte 25 urte eman-
kor hauek udaberriko egun horie-
tan. Czarnotak honela azaltzen 
du kongresu horren zergatia, 
gaiari dagokionez: "Erakundearen 
izena ezaguna da Norvegiatik 
Hego Afrikara eta Japoniatik 
Kanadara. Baina, mundua alda-
tzen doan neurrian, kanpotik 
erronkak datozkigu eta eskaera 
berrietara egokitu behar gara. 
Orain, erakundeak gura duena 
ez da gai-zerrenda bat bultzatzea, 
baizik eta etorkizuneko ikerkun-
tzari norabide bat ematerako 
orduan rol aktiboagoa izatea". 

Kongresu horretan, gainera, 
LSNEk izan dituen zuzendari 
gehienak izango direla esan digu 
orain kargu hori duen Adam 
Czarnotak: "Zoritxarrez, batzuek 
ezin dute bidaia hori egin, baina 
zuzendari ohien %95k bisitatuko 
gaituzte, bai". Zuzendari horiek 

erakundean utzitakoa ere esker-
tuko du kongresuak, izan ere, 
paneletan "neurri baten iragana 
islatuko da, baina etorkizunera 
begira, erakundea aldatzeko 
zuzendari bakoitzak izan duen 
esperientziatik abiatuta; ez era-
kundearen posizioari eusteko, 
baizik eta hura hobetzeko".

Batxilergoko ikasleen aurrean
Baina ez da maiatzeko kongresua 
bakarrik. Adam Czarnotak dioen 
moduan, "ekintza mordoa dago" 
eta horietako bat, ekintza bikoi-
tza, ekainerako eta irailerako 
antolatu dituzten workshop edo 
tailerrak dira. "Lehenengo aldiz, 
erakundetik kanpo antolatu dira, 
baina erakundea antolatzailee-
tako bat da", esan du Czarnotak. 
Horrez gain, ohiko workshop 
egitaraua dago -martxotik uztai-
lera, 13 workshop hartuko ditu 
LSNEk Sancti Spiritus uniber-
tsitateko bere egoitzan, eta mun-
du osoko adituek LSNEren espe-
zializazioa diren gaiak aztertuko 
dituzte: kontrol sozialeko eta 
gobernantzako soziologia juridi-
ko gaiak, batez ere. Hor sartzen 
dira gaurkotasun handiko gaiak, 
hala nola etorkinen integrazio 
politikak, pertsonen trafikoa, 
ekonomia kreatiboaren alderdi 
sozio-legalak, adingabekoen asi-
lo eskaerak eta esplotazio arris-
kua, edo elizan eta beste erakun-
de batzuetan sexu-abusua.

Baina, bertatik pasa diren 
ikasle, ikertzaile, irakasle eta 
zuzendariez gain, herritarrekin, 
oñatiar guztiekin batera ospatu 
nahi du Lege Soziologiaren 
Nazioarteko Erakundeak bere 
mende laurdena. Hori dela eta, 
Erakundea jendeari hobeto eza-
gutarazi nahi diote eta bertan 
egiten dena azaldu. Azken urteo-
tan ireki den bidea –Oñatiko 
ikastetxeekin Euskararen Eguna, 
masterra egiten diren ikasleen 
hitzaldiak…– zabaltzen jarraitze-
ko, hilaren 27an,  Batxilergoko 
162 ikasle oñatiar etorriko dira 
LSNEra. Bertako ikasle ohi 
batzuek ikasleei azalduko diete 
lege soziologia zer den eta ze 
etorkizun duen. Hauek izango 
dira hizlariak: Larraitz Ugarte 
Zubizarreta (1999-00 Masterra), 
gaur egun Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Azpiegitura eta Mugi-

Maiatzean egingo ditu 25 urte oñatiko lsnek

Mundu osoan, erreferentzia da bere alorrean

herritarrei hobeto ezagutaraziko diete erakundea

oñatiko Lege 
soziologia 
erakundeak,  
25 urte emankor

Sorrerako argazkia, RCSLko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin, tartean lehendakaria eta alkatea.  |  lsne Renato Treves, Jean Carbonnier eta Masaji Chiba.  |   lsne

Liburutegia, erakundearen bihotza
Lege soziologiako liburutegi onenetariko eta osoenetariko bat du 
Oñatiko erakundeak. Leku guztietako ikertzaileak etortzen dira 
bertako dokumentuak kontsultatzera. Bereziki aberatsak dira 
kontrol sozialari eta gobernantzari buruzko atalak. Ale asko 
dohaintzaz jaso dituzte; eta, Ainhoa Baños arduradunak dioenez, 
"ikertzaile gehienei interesatzen zaie euren lana gure liburutegian 
egotea". Gogorarazten duenez, liburutegia "oñatiar guztiendako 
ere zabalik" dago, ez bakarrik nazioarteko adituendako.

esanak

"Mundu osoan 
erreferentziazkoa 
da Oñatin 
egiten den 
lana"

"Etorkizunean, 
Oñatin 
ikerkuntza 
aurreratua egin 
dadin gura dut"

a d a m  c z a r n o ta  
l s n e - k o  z i e n t z i a - z u z e n d a r i a
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kortasun diputatua eta foru boze-
ramailea; eta Iker Barbero Gon-
zalez (2003-04), Euskal Herriko 
Unibertsitateko irakaslea. Horiez 
gain, Antropologian doktoreak 
eta 20 urtean LSNEko argitalpe-
nen arduradun izan zen Jose 
Antonio Azpiazuk, eta gaur egun-
go zuzendari Adam Czarnotak 
egingo dute berba.

Goi mailako bultzatzaileak 
Orain 25 urte, lege soziologia 
institutu bat sortzeko erabakiak 
maila goreneko erakundeak inpli-
katu zituen. Alde batetik, Research 
Committee on Sociology of Law, 

lege soziologiaren gaineko iker-
kuntza batzordea zegoen, ISAren 
(International Sociology Associa-
tion) zati bat dena. RCSLk lege 
soziologiaren gainean ikertzeko 
topagune iraunkor baten beharra 
ikusi zuen. Bestetik, Francisco 
Javier Caballero Harriet irakas-
leak Lege Soziologia Laboratorioa 
sortu zuen Donostian. 

Garai hartako Lehendakari-
tzako eta Justiziako sailburu 
Juan Ramon Gebararen eta Jus-
tizia sailburuorde Jose Ignacio 
Garcia Ramosi esker, eta Oñati-
ko orduko alkate Eli Galdosi esker, 
Eusko Jaurlaritzak Oñatiko Sanc-

ti Spiritus Unibertsitatea eskai-
ni zion RCSLi proiektu hori egi-
teko. Orduz geroztik, bere egita-
rauekin mundu osoko 15.000 
ikertzailetik gora erakarri ditu, 
eta 400 topaketatik gora egin dira 
bertan. Adam Czarnotak dioenez, 
Oñatiko erakundea bezalakorik 
ez dago munduan: gainerako lege 
soziologia erakundeak nazio era-
kundeak dira, eta Oñatikoa da 
nazioartekoa den bakarra. "Erre-
ferentziazkoa da ikertzaileenda-
ko, bere liburutegiari eta bere 
argitalpenei esker. Hemen egiten 
duguna munduko beste programa 
batzuendako eredu bihurtzen da", 

esaten du zuzendariak. 2011 ezke-
ro, nazioarteko aldizkari elektro-
nikoa sortu zuen LSNEk, eta 
edozeinek kontsulta dezake.

Institutuaren eskaintza eza-
gunenetariko bat Lege Soziolo-
giako Nazioarteko Masterra da. 
Sortu zenetik, 400 ikasle baino 
gehiagok eta 160 irakaslek hartu 
dute parte. Adam Czarnotak azpi-
marratzen du irakasle horiek ez 
dutela ezer kobratzen lan horre-
gatik.

Ibilbidea hasten dabiltzan 
ikertzaileendako bekak ere ema-
ten ditu, hala nola Juan Celaya 
beka.

Behin-behineko zientzia-zuzen-
dariaz gain, bederatzi langile ditu, 
lan-talde iraunkorra. Adam Czar-
notak miresmena besterik ez du 
eurendako: "Jeinuak dira". 

Ikerkuntza aurreratua 
Horiek, orain artekoak. Eta aurre-
rantzean, zer? Czarnotak diosku 
zer amesten duen LSNErendako: 
"Lege soziologiako ikerkuntza 
aurreratua egiteko lekua izan 
dadin gura nuke. Azpiegitura 
badaukagu, leku ezin hobea da 
hau; bakarrik diru pixka bat 
behar dugu, adituak Oñatira eto-
rri eta ikerketa egin dezaten".

Nazioarteko masterreko ikasle batzuk.  |   lsne Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundeko liburutegia, munduko onenetariko bat.  |   leire kortabarria
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Lizargaraten egindako giza katea.  |   julen iriondo

300 laguneko giza katea 
egin zuten atzo Lizargaraten

J.I./J.d.  |  oñati

300 lagunek egin zuten bat Deba-
goieneko Gure Esku Dago lan-
taldeek atzo egin zuten ekintza-
rekin. Lizargaraten, hiru herrie-
tatik hel daitekeen mendi 
ingurunean elkartu ziren berga-
rar, antzuolar eta oñatiarrak. 

11:00ak aldera joan ziren iris-
ten hiru herrietatik, eta bertan, 
salda eta txistorraz gozatu zuten 
giza katea egiten hasi aurretik. 
Eguerdiarekin batera, adar eta 
txalaparta hotsekin, Lizargara-
teko elkartearen aurreko zelaian 
eskua zioten elkarri 300 pertsonek. 
Askotariko jendea zegoen giza 
katean; heldu, nagusi, ume, gaz-
te, gizon eta emakumeak.

Giro onean murgilduta, tri-
kitixa doinuak aprobetxatu zituz-
ten eta inprobisatutako kalejira 
ere egin zuten. Ostean, ekainaren 
8ko Durango eta Iruñea arteko 
giza katerako motorrak berotze 
aldera, familia argazkia atera 
zuten guztiek.

Askotariko jendearen topaleku 
Antzuolako Gure Esku Dago lan-
taldeko Jon Ugarteburuk, eraba-
kitzeko eskubidearen aldeko 
askotariko jendea batu izana 
azpimarratu zuen. Izan ere, hori 
zen ekintzaren helburua, Lizar-
garate jatorri eta izaera askota-
ko herritarren topaleku bihur-
tzea. 

Aste arrakastatsua
Giza katearekin, amaitutzat eman 
zuten ekintzez beteriko astea.
Oñatiko lantaldeko Irati Egurenek, 
ekintzen errepasoa egin ostean, 
balorazio oso positiboa egin zuen. 
Ekonomiari buruz Arrasaten 
egindako hitzaldian Kulturateko 
aretoa bete egin zen; Carlos Bel-
da eta Joseba Tapiaren kontzertuan 
jendeak ondo erantzun zuen; eta 
atzoko giza kateak aurreikuspen 
guztiak gainditu zituen.

Solasaldia Bergaran
Hilaren 12rako, 1714-2014: 300 urte 
ostean Katalunia bidegurutzean 
solasaldia antolatu dute. 19:00etan 
izango da, Irizar jauregian.

Gure esku dagok antolatuta, 300 pertsonek 
erabakitzeko eskubidearekin bat egin zuten

Murala margotu 
zuten Antzuolan

Gure Esku Dago dinamikaren 
barruan, murala margotu zuten 
zapatu goizean Antzuolan. 
Zurrategi plazan ziren murala 
margotzekoak; hala ere, 
eguraldi txarra zela-eta, 
arkupetan egin zuten.

Hasieran herritarrei 
gerturatzea kosta bazitzaien 
ere, pixkanaka-pixkanaka 
dezente animatu egin ziren. 
Hainbat antzuolarrek Euskal 
Herriko mapa eskuen markez 
margotzen lagundu zuten. 
Horrez gain, postu informatibo 
bat egon zen. Gazteenek ere murala margotzen lagundu zuten.  |   julen iriondo

OSkAr ArAntzABAl, ekOnOmiAlAriA
"Bizi dugun krisi ekonomiko honetan, ondo atera diren herriak 
erabaki propioak hartu dituztenak dira, eta gure eskuetan balego, 
guk ere hartuko genituzke erabakiok.

Nik uste dut nahiko ekonomia orekatua daukagula eta horrek 
gauzak ondo egiten laguntzen duela. Industriak pisu handia dauka, 
finantza sistema nahiko osasuntsua dugu eta honek gure 
indarguneak areagotuko lituzke. Egia da gauza batzuetan ez 
dauzkagula momentu honetan, adibidez, gizarte segurantza, 
pentsioak... gizarteari asko interesatzen zaizkion gaiak ez daudela 
gure esku, politika energetikoa ezta ere, eta hori guztia gure 

eskuetan egongo balitz, hobeto 
funtzionatuko lukeela uste dut. Gainera, 
azken urteetan ikusi izan dugu ranking 
guztietan, Nazio Batuetan aurkezten 
dituztenak, ondo funtzionatzen duten 
herriak herri txikiak direla, gurea edo 
antzekoak, alegia. Euskal Herrian dugun 

arazoa bizi dugun zatiketa administratiboa da, ezin dugu herri bezala 
funtzionatu administratiboki zatituta gaudelako. Baina horretaz 
gain, nik uste dut zintzoak garela etxeko lanak egiten eta, beraz, 
abagune gutxi ikusten dizkiot euskal ekonomiari. Egia da gauza asko 
hobe daitezkeela, baina aurrera egiteko bide onean goazela uste 
dut".

"Ekonomia 
nahiko orekatua 
izanda, gauzak 
ondo egitea 
posible da"

JOSeBA BArAndiArAn, ekOnOmiAlAriA
"Nik uste dut gizarte talde batek erabaki dezakeela elkarrekin 
bizi edo ez, eta banaketa hori gerta daitekeela adostua edo ez. 
Horrek familia baterako balio duen moduan, estatu baten 
kasurako ere balio du: izan ere, banaketaren nolakotasunak 
zeresan handia dauka, batez ere epe laburreko kalte edo mesede 
horietan, oro har, beti, adostutako erabakiak hobeak direlako. Eta 
ekonomikoki ere iruditzen zait bideragarritasuna epe erdian ez 
dagoela zalantzan jartzerik, baina hor beti izan daitezkeela 
mehatxuak, borrokak eta antzekoak. Iruditzen zait Katalunia 
Espainiarentzako asko dela, tamainaz eta garrantzia kualitatiboz 
ere bai; orduan, kezka handiz ikusten dute Espainiatik prozesu 

hori, baina iruditzen zait beranduegi 
ohartu direla benetan nolako indarra 
hartzen ari den gizarte horren 
erantzuna eta eurek ere esaten dute, 
krisiak eraginda ere, berez 
independentismoa urrun samar ikusi 
duten batzuek, ohartu direlako 

tradizioz independentistak zirenak soilik ez, beste jende asko ere 
ohartu dela beste gizarte bat, beste estatu bat posible dela eta 
akaso eurentzat bizi mailaren aldetik ere hobea izango dela, 
baina ez dut uste arrazoi ekonomikoa denik bakarrik, baizik eta 
sinbolikoki ere euren burua zapaldua ikusten dutela. Hau da, 
banaketarako aukera planteatzen ez den bitartean, badago 
halako errespetu bat eta aukera aipatze hutsak bakarrik eragin du 
halako zapalketa sinboliko bat sentitzea".

"Krisialdiak, 
zapalketa 
sinbolikoa 
sentitzea eragin 
du Katalunian"

Erabakitzeko eskubidearen azterketa, 
ekonomia ardatz hartuta

AdriAn zelAiA, ekAi Center
"Azpimarratu nahi dudana da ekonomia ez dela pentsatzen den 
moduko kontzeptu abstraktua eta horrek esan nahi du ekonomia ez 
dela garrantzitsuena epe luzera; esan nahi dut, azkenean, 
pertsonak, konpromisoak, balioak... oso garrantzitsuak direla epe 
luzera. Kontzeptu ekonomiko batzuetan ez dira horren 
garrantzitsuak jendearen borondatea bezala, jendearen arteko 
kohesioa eta bat etortzea proiektu komun baten inguruan, oso 
garrantzitsua da ekonomiarentzat. 

Euskal Herriko ekonomia oso berezia da arrazoi zehatz 
batengatik: itun ekonomikoarengatik. Honen ondorioz, Katalunian, 
adibidez, gauzak oso desberdinak dira. Kataluniarentzat, seguru 

aski, garrantzitsuena da aldaketa 
politikoak kontu publikoetan izan 
dezakeen eragina. Guretzat ez, itun 
ekonomikoaren bidez atera daitekeen 
abantaila handiena lortuta dugulako 
jada. Hortik aparte, aldagai 
garrantzitsuena gure ustez da banku 

politika, moneta politika eta, oro har, politika ekonomikoaren 
helburuak ondo zehaztea. Banku politika diot, ikusi dugulako batez 
ere gure ekonomian gertatzen ari diren aldaketak eta izan diren 
hainbat pauso ez datozela bat gure kultura ekonomikoarekin. Oso 
momentu garrantzitsua bizi dugu orain gure politika ekonomikoak 
aurrera atera ahal izateko".

"Politika 
ekonomikoa 
aurrera 
ateratzeko 
momentua da"

Gure Esku Dago dinamikako Debagoieneko taldeak antolatuta, 
Euskal ekonomiaren erabakimenaz izenburua izan zuen 
mahai-ingurua ere egin zuten eguaztenean Arrasateko Kulturaten.

Oskar Arantzabal, Joseba Barandiaran eta Adrian Zelaia 
ekonomian adituak izan ziren hizlariak.
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ENEkO AzkArAtE  |  oñati

Langileen ordezkariekin izandako 
bileran iragarri zuen Cegasak kon-
kurtso legearen aurrekora jokoko 
duela. Hainbat komunikabidetan  
azaldu da  sindikatuetako iturriek 
azaldu dutela zuzendaritzak ez 
duela oraingoz kaleratzerik pro-
posatu. Zuzendaritzak, berriz, 
prentsa oharra bidali du, esanez 
taldearen etorkizunak negozio 
bakoitzarendako soluzio propioak 
eskatzen dituela, bazkide berriekin, 
beharbada.  

Aurre-konkurtsoa "aktibitatea 
berriz egituratzeko" modu gisa 
aukeratu du enpresak, prentsa 
oharrean dioenez. Azkenaldian, 
lankide edo sozio berriak bilatzen 

ibili da Cegasa eta, enpresaren 
esanetan, "negoziazioak" zabalik 
daude eta "datozen hilabeteotan" 
haiek modu onean ixteko "itxaro-
pena" du. Horrela bada, enpresa-
ren esanetan, "jarduerari eutsiko 
litzaioke, hornitzaile guztiei ordain-
duko litzaieke eta, azkenik, finan-
tza-erakundeekin dauden konpro-
misoei erantzungo litzaieke". 
Auzitegian aurre-lehiaketa eskatzen 
badu Cegasak, lau hilabeteko epea 
izango du hartzekodunekin nego-
ziatzeko.

Cegasak asko dibertsifikatu 
du bere jarduera urteotan; negozio 
tradizionala pilak ziren (Tximist), 
baina errentagarritasuna galtzen 
joan zen negozio hori eta beste 

batzuei ekin zien Cegasak. Gaur 
egun, energia-almazenamendua 
–bateriak–, logistika –batez ere 
Cega negozioarekin– eta etxetres-
na txikia –Solac– dira beste nego-
zio batzuk. Energia-soluzioak 
ematen ditu ere Cegasak hainbat 
alorretan; besteak beste, errepi-
deetako argi-seinaleak egiten ditu. 
Dena dela, kontsumo-krisiak gogor 
eragin diola onartzen du enpresak, 
irabaziak murriztuz. 

Sindikatuek berririk ez 
Komunikabideetan agertu da Gas-
teizen batzarra egin zela zuzenda-
ritzaren eta ordezkari sindikalen 
artean; baina ordezkari sindikal 
batzuek egubakoitzean jakin zuten 

aurre-lehiaketaren berri. Iturri 
horien arabera, talde baten –Cega-
sa Internacional– zati izateak eta 
hainbeste negozio desberdin izateak 
Cegasaren egoera baldintzatu du: 
"Produktu batzuk errentagarriak 
dira eta beste batzuk, ez". Zehar-
kako eskulanaren gaineko EREan 
dago Cegasa. Dena dela, iturri 
sindikalen arabera, Oñatin egiten 
den negozioa –manganesoa ekoiz-
tea– "ondo" doa eta Oñatiko plan-
ta lanean dago. Azken hilabeteotan 
"prozesu" baten egon da Cegasa, 
eta langileak zuzendaritzaren era-
bakiaren zain zeuden, enpresaren 

egoera ona ez zela jakinda. Iturri 
sindikalek hau gaineratzen dute: 
"Beste bilera baten, esan ziguten 
enpresa egoera larrian zegoela; 
eta orain, aurre-lehiaketan, ikusi 
beharko da bideragarritasun pla-
nen bat dagoen".

Zuzendaritzaren aukera taldea 
banatzea izango litzateke, erren-
tagarriak diren zatiei eutsiz eta 
gainerakoendako beste irtenbide 
bat bilatuz; baina, ordezkari sin-
dikalen arabera, "banatzea oso 
zaila da, talde handia delako eta 
langile asko daudelako; prozesua 
luzea izango da".

Cegasa aurre konkurtsora, 
"berriz egituratzeko"

Finantzaketa arazoengatik erabaki du Cegasak aurre-konkurtsora jotzea

"aktibitatea berriz egituratzeko" modu gisa aurkeztu du enpresak erabakia

Cegasak Oñatin duen lantegian 500 beharginek dihardute  |   goiena

m.b.  |  arrasate

Barikuan aurkeztu zuten Are-
txabaletako Udalak, Mondragon 
Unibertsitateak eta Arteman 
Komunikazio enpresak Euspot 
lehiaketaren 2014ko edizioa. Aur-
kezpenean azaldu zutenez, aur-
tengo helburu nagusia lehiaketa 
kontsolidatzea eta euskararen 
panoraman erreferentziazkoa 
bilakatzea da. Gainera, gazteen 
partehartzea sustatzeko nahia 
ere baduela azpimarratu zuten: 
asmoa da gazteen sormena bul-
tzatzea, ilusioak piztuz.

Hirugarren edizio honetako  
gaia Pintxo potea eta euskara 
aukeratu dute. Spota edozein 
formatutan grabatu ahal izango 
da. Post-produkzioa ere nahi den 
programarekin egin ahal izango 
da. Dena den, hobetsi egingo dira 
HD formatuan grabatutako eta 
muntatutako lanak. Iraupenari 
dagokionez, 20-30 segundo arteko 
spota izan beharko da.  

Oinarri sendoa, izaera irekia 
Lehiaketa irekia da, edozeinek 
har dezake parte, debagoiendarrek 
zein Euskal Herri osokoek, eta 
hala nahi izanez gero, baldintzak 
betetzen dituen gure mugez hara-
tagoko edozeinek ere bai. Hain 
zuzen, Euskal Herrian bultzatu 
nahi dute parte-hartzea, beti ere, 
Debagoienean oinarri sendoak 
jarrita. Horretarako, Mondragon 
Unibertsitateak bere ikasketa 
kurrikulumean spoten gaineko 

ikasgaia sartu du eta Arizmendi 
ikastolako zein Kurtzebarri esko-
lako Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako ikasleek lehiaketan 
parte hartu ahal izango dute. 
Unibertsitatearentzat lehiaketa 
bera eta ikasleen parte-hartzea 
epe luzerako inbertsioa da. Inber-
tsio baita ere hizkuntzaren era-
bilerari dagokionez.

Hain zuzen, Aretxabaletako 
Udalak, sustatzaile nagusiak,  
Euspot lehiaketaren aldeko apus-
tua egin nahi izan du aurten ere, 
euskara bizitzako alor guztietara 
hedatzeko, eta arlo horretan egi-
ten ari diren lana goraipatu nahi 
izan dute. Ildo horretatik, anto-
latzaileek bereziki nabarmendu 
zuten, aurten ere 16 urtetik gora-
koek aukera izango dutela lehia-
ketan parte-hartzeko, eta horre-

tarako  harremanak sustatu 
direla zenbait ikastola eta esko-
larekin.

2.250 euro saritan 
Lanak maiatzaren 9a baino lehen 
aurkeztu beharko dira www.eus-
pot.eu webgunean eta sari bana-
keta ekitaldia maiatzaren 15ean 
egingo da Aretxabaletako Arku-
pe kultura etxeko Zaraia aretoan. 
Guztira, aurten ere, 2.250 euro 
banatuko ditu Euspot lehiaketak 
saritan: spotik onenak 1.000 euro 
jasoko ditu; MUko ikasleen spo-
tik onenak, 500 euro; Ikusleen 
saria 500 eurokoa izango da; eta 
Gazteen saria –18 urte behera-
koak–, 250 eurokoa.

Lehiaketaren oinarriak kon-
tsultatzeko: http://euspot.eu/
lehiaketaren-oinarriak/.

'Pintxo potea eta euskara' izango da 
aurtengo euspot lehiaketaren gaia
Maiatzaren 9an izango da Mondragon Unibertsitateak, artemanek eta 
aretxabaletako Udalak antolatutako spot lehiaketan aurkezteko azken eguna

Louvelli, Lagunilla eta Arana, barikuko aurkezpenean.  |   arteMan

jAgObA dOmINgO  |  bergara

Pasa den urteko otsailaren 7an 
hil zen Mbaye Ndiaye gurean 
bost urtez lanean egon zen kale
-saltzaile senegaldarra. 

Eibarren bizi zen arren, 
Debagoienean oso ezaguna zen 
Ndiaye. Datorren egubakoitzean, 
hilak 7an, urtebete beteko da 
Soraluzen hil zela eta hura 
gogoan izateko, omenalditxo 
bat prestatu dute Bergarako 
Ndank Ndank elkarteko lagu-
nek.

Musika eta janaria
Otsailaren 7an, 20:00etan Sora-
luzeko Antzokian egingo diote 
omenalditxoa. Bertan Enekora 
taldeak –Eneko Larrañaga zes-
toarra kora instrumentu afri-
karrarekin–, kontzertua eskai-
niko du.

Enekora taldearen kon-
tzertua amaitu ostean, janari 
senegaldarra dastatzeko auke-
ra egongo da. Omenaldiko 
sarrera dohain izango da; hala 
ere, borondatea jasoko da. 

ndiaye senegaldarra gogora 
ekartzeko ekitaldia egingo dute

jAgObA dOmINgO  |  arrasate 
ACUBI, Bidasoako Kontsumi-
tzaile eta Erabiltzaileen Elkar-
teak, Eroski eta Fagorren Kon-
tsumobide ekarpenen gaineko 
batzar informatiboak egingo 
ditu gaur. Lehena, Irungo Ospi-
tale zaharrean, 16:00etan; eta 
bigarrena, Donostiako Koldo 
Mitxelenan, 19:00etan. 

Bilera informatiboetan,  Kol-
do Nabaskuesek, EKA/OCUVe-
ko presidenteak eta Iñaki Velas-
cok, EKA/OCUVeko zuzenbide 
bulegoko arduradunak hitz 
egingo dute. 

Demandak jarriko dituzte 
Eroskiko ekarpenen kasuan, 
EKA/OCUV erakundeak, uko 
egin zion Eroskik planteaturi-

ko konponbideari, ekarpenen 
%30a galtzea suposatzen bai-
tzuen, eta proposamen hobe 
baten esperoan daude. EKA/
OCUVetik jakinarazi dute, pro-
posamen hori ez bada gauzatzen, 
epaitegian demandak aurkez-
tuko dituztela, Eroskiko ekar-
penak saldu zituzten entitateen 
finantzarioen aurka. 

Fagorren kasuan, koopera-
tibaren egoerak, irtenbide estra-
judizialak eragozten ditu. Horre-
gatik, EKA/OCUVek hainbat 
demanda aurkeztu ditu Bilboko 
eta Gasteizko auzitegietan, ekar-
penak saldu zituzten erakunde 
finantzarioen aurka. Kontsu-
mobide ekarpenak saltzerakoan, 
informazio guztia ez zutela eman 
salatzen dute.

aCUbik demanda judizialak jarriko 
ditu Fagorren ekarpenen auzian
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Hirugarren Munduko herrialdeen 
egoera hobetzeko asmoak bultza-
tuta, Mondragon Unibertsitateko 
Leinn graduko hainbat ikaslek 
Afrorum Euskadi proiektua jarri 
dute martxan.

Ideiaren abiapuntua zehazte-
ko, 2013ko uztail eta abuzturaino 
joan beharra dugu. Jon de Andres 
eta Jon Arana ikasleak Ginean 
egon ziren bertako eskola batzue-
tan prestakuntza programa batzuk 
ematen. Bertako langabeen egoe-
rari aurre egiteko eta ikasketa 
prozesuaren ondoren jendea 
proiektu berriak sortzera anima-
tzeko helburuarekin joan ziren. 
Oso esperientzia aberasgarria 
izan zen, bai beraientzat, bai 
Gineako jendearentzat ere. Han-
go egonaldian gauza askotaz 
ohartu ziren, eta, hain zuzen, 
horietako bat Ginean bertan ener-
gia lortzeko zeukaten arazo poto-
loa izan zen.

Herrialde baten garapenera-
ko ezinbesteko baliabidea da 
energia. Gauza asko egiteko 
saiakeran mugatzen duen tres-
na da, eta Afrikako leku askotan 
faltan igartzen dute. Horretaz 
gainera, elikagaigintza, eraikun-
tza eta makineria sektoreetan 
Ginean dauzkaten arazoei aurre 
egiteko aukera eskaini zien Leinn
-ekoek, sektore bakoitzeko eus-
kal enpresen hainbat ordezkari 
eta Gineako jendea topagune 
batean bilduta.

 Ikasleek argi zeukaten oso 
zaila izango zela hemengo enpre-
setako ordezkariak batu eta ara-
zoa konpontzen laguntzeko Ginea-

ra eramatea, han hitzaldiak egin 
eta hemengo jakituria eta espe-
rientzia hangoei erakusteko 
asmoarekin. Aukera bakarra 
haiek hona ekartzea zela pen-
tsatu zuten. Horrela, sektore 
bakoitzeko enpresa kolabora-
tzaileak bilatzen hasi ziren, eta, 
hainbat enpresa konbentzitu 
ostean, proiektua martxan jartzea 
lortu zuten.

Topagunea urtarrilean egin 
da, bi egunetan. Hala, ginearrak 
gurean izan ziren lehen egunean 
egun osoa eman zuten sektore 
bakoitzeko enpresak bisitatzen. 

Helburu nagusia izan zen euskal 
enpresek duten esperientziaz 
baliatuz euren herrialdean prak-
tikan jartzeko pista batzuk jaso-
tzea, Ginean sektore horietan 
ekintzailetasuna bermatzeko.

Eguen goizean, Alet enpresa 
bergararrak Bergaran bertan 
duen turbina hidrauliko bat eta 
Araban duen eguzki plaken plan-
ta baten funtzionamendua ikus-
ten izan ziren. Alet enpresak 
energia berriztagarriekin dihar-
du lanean aspaldian. Arratsaldean, 
berriz, Oñatin dauden Natra (eli-
kagaigintza) eta Ulma (eraikun-
tza) enpresak bisitatu zituzten, 
baita Arrasateko JMA (makine-
ria) ere. 

Topagunea, barikuan 
Enpresen bisitak eguenean egin 
ondoren, barikuan Oñatiko uni-
bertsitatean parte hartutako 
enpresen, antolatzaileen eta ginea-
rren arteko topagunea antolatu 
zuten. Bertako areto nagusian 
hainbat hitzaldi egon ziren, eta 
baita enpresetako kideen eta 
ginearren arteko mahai-inguruak 
ere. Bertan, ginearren nahiz eus-
kaldunen interesak batzen dituz-
ten proiektuak sortzeko ahalegi-
nean egon ziren.

Orokorrean, eta bi egun horien 
ondoren, sentsazio onarekin buka-
tu zen topagunea. Oraindik nego-
zio handiak ez sortu arren,  Eus-
kadi-Ginea konexioaren lehen 
pausoak eman ziren, eta etorki-
zunerako gauza handiagoak egi-
teko esperantzarekin geratu ziren 
antolatzaileak.

euskaldunen esperientziatik abiatuz, Gineara jakintza berriak eramatea izan da helburua

Bi herrialdeetako enpresen arteko elkarlanaren lehenengo pausoak izan dira

ginean hainbat arazo konpontzen 
laguntzeko, afrorum euskadi proiektua

Afrorum-eko antolatzaileak eta ginearrak, topagunea bukatu ondoren.  |   jon arana

Ginearrak Alet enpresako eguzki plaken planta bisitatzen.  |   jon arana

jon arana leinn gradua ikasten dabil 
oñatiko MUko campusean. afrorum 
proiektuaren antolatzaileetako bat 
da hura.
Zergatik aukeratu duzue ginea 
laguntzeko herrialde bezala?
Ginean egon ginen, eta han geun-
dela konturatu ginen egiteko gauza 
asko zeudela. Batez ere, energiaren 
kontuan behar handiak zituztela 
ikusi genuen.
Nolakoa izan zen gineako eta Eus-
kadiko enpresarien arteko lehen harremana?
hasiera batean, denak agertu dira nahiko urduri, baina  
poliki-poliki eta gauzak aurrera egin ahala, akordioak 
sortzen joatea espero dugu. elkarlan gutxi egin dira 
orain arte euskadiko eta Gineako enpresarien artean.

Euskadiko enpresek ikusten dute 
aukerarik ginean?
euskal enpresetara egin genuen 
lehen bisitan, denok esan ziguten 
berdina. haientzako Ginea ez dela 
lehentasuna duen herri bat. Gauza 
berria izanik, tentu handiz jokatzen 
dute, eta oraindik ez dira askorik 
arriskatzen.
Energiaren alorrean egin behar 
duzue bakarrik lan ala sail batzuk 
ere jorratu behar dituzue?
Uste dugu herrialde bat ezin dela 
bizi energia gabe. hau ikusita, beha-
rrezkoa ikusten dugu arlo hau indar-
tzea. hala ere, ez ditugu beste sek-
tore batzuk ahaztu nahi. adibidez, 
eraikuntza, elikagaigintza...

Nola ikusten duzue proiektu honen etorkizuna?
ez dugu nahi oraindik etorkizunean pentsatu nahi. 
oraingoz, gauzak egiten jarraitu nahi dugu. Ilusio 
handia jarri dugu proiektu honetan, eta espero dezagun 
ilusio horrekin jarraitzea.

jokIn MUjIka

"Hasiera-hasieratik konturatu ginen 
zerbait egin beharra zegoela Ginean"

jon arana | Ikaslea eta aFrorUM-eko antolatZaIlea Ginearren 
ikuspuntua

Aurrez esan bezala, 
hainbat enpresa bisitatu 
zituzten ginearrek gurean. 
Eta, orokorrean, pozik 
geratu ziren Afrorum 
Euskaditik ateratako 
emaitzekin; batez ere, 
etorkizunari begira 
proiektu politak irten 
daitezkeela esan zuten. 
Mamadou Diallo ginearra 
pozik agertu zen bizi 
izandakoarekin: "Asko 
gustatu zaizkigu 
Euskadiko enpresek 
dituzten instalazioak; 
bada, ea gai garen gure 
herrialdean honelako 
proiektuekin hasteko".

esanak

"guk ere jasan 
genuen hango 
egonaldian 
gineako energia 
falta, eta 
gogorra da"

"umeak 
irakurtzera 
animatzen 
genituen, baina 
argia joaten zen 
bat-batean"
j o n  d e  a n d r e s  |  a f r o r u m - e k o  k i d e
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Automobil zaharra utzi eta berria 
erosteko Pive 5 dirulaguntza pro-
grama indarrean dago. Oraingoan, 
10 urte edo gehiago dituen turis-
moa edo 7 edo gehiago dituen 
auto komertziala utzi beharko 
du norberak, eta 2.000 euroko 
dirulaguntza jasoko du –1.000 
euro Espainiako Gobernuak ipi-
nita, eta beste 1.000, salmenta-
guneak– berria erosteko. Familia 
ugariek 3.000 euro jasoko dute. 
Programak 15 hilabete edo 175 
milioi euroko fondoa bukatu arte 
iraungo du.

Debagoieneko automobil kon-
tzesionarioak programa noiz 
indarrean sartuko zen irrikatan 

zeuden. Fiat Kanpazar kontze-
sionarioko Carlosek dioskunez, 
"2013a justu-justu" gainditu zuten, 
eta aurten "gutxienez zertxobait 
hobeto" ibiltzeko itxaropena dute. 
"Dirulaguntza planek badute bere 
eragina; parean tokatzen badira, 
autoz aldatzera doana animatu 
egiten da; dirulaguntzarik ez 
badago, gehiago kostatzen zaio", 
esaten du Carlosek.

Udalaitz kontzesionarioko 
Tomas Nuñezek Pive 5 iragarri 
zenetik indarrean jarri den arte 
izan den atzerapenak ekarri diz-
kien arazoak kontatzen dizkigu: 
"Salerosketa asko plana etorri 
behar zela jakinda egin genituen, 
eta matrikulazio asko atzeratuta, 

ezin egin ibili gara". Bere esane-
tan, Pive 5en araudia aspalditik 
zeukaten jasota eta jendeak baze-
kien. 2013a "justu samar" egin 
dutela esaten digu, eta urtarri-
leko aldapa dirulaguntza plan 
berriarekin lautuko den esperan-
tza dute. 

Ford Mugarri salmenta-leku-
ko Rafa Etxaberen esanetan, 
"desastrea" izan da Pive 5en kudea-
keta: "Blokeatuta utzi dute mer-
katua, matrikulatu ezinda, eta 
erreserbak lehengo kupotik egin 
behar izan ditugu". 

Dirulaguntzak, beharrezkoak 
Bosgarren dirulaguntza plana da 
jarraian egiten dutena. Etxaberen 
esanetan, "automobil markek pre-
sio handia egiten dute" gobernua-
rengan, dirulaguntzarik gabe 
oraindik automobilgintzaren mer-
katua ez datorrelako bere onera.

Pive 5en atzerapenak "merkatua 
blokeatu du", bailarakoen esanetan

l.k.  |  arrasate

Gipuzkoako Bazkundeak Euro-
pako Enpresen Perspektiba 
Inkestatik atera dituen datuek 
adierazten dutenez, Gipuzkoa-
ko ekonomiak zertxobait hobe-
ra egingo du, kanpoko merka-
taritzari esker. Gipuzkoako 
ekonomia aurten puntu bat 
inguru haziko dela aurreikus-
ten du Bazkundeak, Europako 
batez bestekoa baino gutxiago. 
Hori esan zuten Bazkundeko 
ordezkariek joan den eguazte-
nean, Ekonomia Egoeraren 
Datuak eta 2014ko Perspektibak 
txostenaren aurkezpenean.

Gipuzkoako enpresak Euro-
pakoekin konparatuz gero, 

negozio zifra gehien gutxitu 
dutenen artean daude, Italiakoen 
eta Ziprekoen atzetik bakarrik. 
Bazkundeko arduradunek esan 
zutenez, "2014an, Gipuzkoako 
enpresen barne merkatuak lo 
jarraituko du, iaz gertatu zen 
moduan". Hala ere, Gipuzkoako 
enpresek aurreikuspen on sama-
rrak dituzte aurtengo, baina 
soilik euren kanpo merkatuetan 
egitea espero duten salmentei 
esker, baina Euskadik eta Espai-
niak dituzten aurreikuspenak 
baino txarragoak dira. Gipuz-
koako enpresak dira kanpoan 
gehien saldu duten hirugarre-
nak, Letoniaren eta Portugalen 
atzetik.

gipuzkoako ekonomia puntu bat 
haziko dela uste du bazkundeak

lEIrE kOrtAbArrIA  |  bergara

Eroskiren ekarpen subordinatuak 
saldu ziren Euskal Herri osoan 
eta kanpoan ere. Adicae elkarteak 
ipinitako talde-salaketan erosle 
guztietatik 68 bakarrik zeuden, 
baina ekarpenen jabe askok jarrai-
tu zuten epaiketa. Bilboko 1. 
Merkataritza-Epaitegiko Marcos 
Bermudez epaileak astelehenean 
jakinarazi zuen erabakia: BBVA 
banketxeak ekarpenetan 68 sala-
tariek ipini zuten dirua itzuli 
beharko die; Eroski, aldiz, absol-
bitu egin zuen, ekarpenen emi-
sioak Balio-Merkatuaren Espai-
niako Batzordearen irizpideak 
bete zituela ebatzita. BBVA ban-
ketxeak errekurritu egingo due-
la esan du, baina, hala ere, epai 

hori "pozik" hartu zuten Berga-
rako hiru ekarpendunek. Miguel 
Mendibil, Juan Jose Mazkiaran 
eta Angel Luis Olabarriak ez dute 
Adicaeren talde-salaketan parte 
hartu, eta ekarpenak ez zizkioten 
BBVA banketxeari erosi, baina 
Bermudezen epaiak "atea zabal-
du" ziela esan zuten: "Guk ere 
epaitegira jo beharko dugu; bes-
te erremediorik ez dago", esan 
digu Miguel Mendibilek.

Hiru jabe horiek, oraingoz, 
ez dute bide judiziala hartu; elkar-
teetan ibili dira eta kale-agerral-
dietan parte hartu izan dute, 
Donostian, besteak beste. Baina, 
inbertitzaileen aldeko epaiaren 
harira, orain bestela pentsatzen 
hasi dira. 

Eroskiren eta Fagorren ekar-
pen subordinatuak leku askotan 
saldu ziren eta banketxe askok 
komertzializatu zituzten, tartean 
BBVAk, baina baita beste batzuek 
ere.

"Nola, betirako?" 
Miguel Mendibilek bere kasua 
kontatu dio GOIENAri: "Emazteak 
eta biok 120.000 euro genituen, 
eta Laboral Kutxan esan ziguten 
onena Eroskin sartzea zela".  
Horixe egin zuten, eta Mendibi-
lek gaineratzen du, bera bizi osoan 
kooperatibista izanda, "gustura" 
utzi zituela aurrezkiak koopera-
tiba baten produktuan. 

Hasieran, errentagarritasun 
ona eman zioten ekarpenek. Han-

dik urte eta erdira, premia bate-
rako 60.000 euro atera nahi zitue-
la esan zion Laboral Kutxako 
ordezkariari: "Ez, hori ezin da 
atera, hori betirako da, esan zidan. 
Eta nik: nola, betirako? Buru 
pixka bat duen edozeinek eman 

dezake ezer betirako?" Eta gai-
neratzen du: "Informazio falta 
egon da hor. Ni behar den beza-
la informatu izan banindute, 
betirako zela esanda eta horrek 
zituen arriskuekin, ez nukeen 
nire dirua hor sartu izango; eta 
uste dut beste inork ere ez", esa-
ten du Mendibilek.

Mazkiaranek hau azpimarra-
tzen du: "Ez dugu ezertxo ere koo-
peratiben kontra. Bakarrik gure 
dirua nahi dugu". Eta gaineratzen 
duenez, "jendeak uste du sekulako 
errentagarritasuna zutela ekarpen 
subordinatuek, baina ez da hala; 
beste edozein produktuk adinako 
errentagarritasuna zuten".

Mendibil, Mazkiaran eta Ola-
barriaren esanetan, Debagoienean 
"jende asko" dago ekarpenen jabe 
eta dirua berreskuratu nahian, 
"familia osoak daude, baina ez 
dute aurpegirik ematen, lotsatu 
egingo dira akaso…", diote. 

Laboral Kutxarekin harrema-
netan jarri da GOIENA, eta kre-
ditu kooperatibak ez du adieraz-
penik egin nahi izan.

Informazioa, "ondo" 
Eroskik, bere aldetik, pozik har-
tu du Marcos Bermudez epailea-
ren erabakia, Eroski absolbitu 
egin duelako. Bere epaian, Ber-
mudezek ebazten du Eroskiren 
informazio-liburuxkan –136 orri 
inguru– ondo azaltzen zirela pro-
duktuaren nondik norakoak.

Adicaeren esanetan, BBVAk 
1,5 eta 2 milioi euro artean itzuli 
beharko ditu: jendeak inbertitu 
zuen kapital eguneratua eta, bes-
tetik, produktutik eratorritako 
komisioak. Epaiketako kostuak 
ere BBVAk ordaindu beharko ditu. 
Salatariek BBVAri interesak itzu-
li beharko dizkiote.

ekarpenak erosi zituzten hiru laguni 
"atea zabaldu" die sententziak
Marcos bermudez epaileak bbVa banketxea zigortu du 68 ekarpenduni dirua bueltatzera

Juan Jose Mazkiaran, Miguel Mendibil eta Angel Luis Olabarria.  |   leire kortabarria

esaNak

"Epaitegira jo 
beharko dugu; 
besterik ez 
dago"

m i g u e l  m e n d i b i l   
e k a r p e n  s u b o r d i n at u e n  j a b e a

"Sententzia oso 
positiboki 
baloratzen du 
Eroskik"

r o s a  c a r a b e l   
e r o s k i k o  o r d e z k a r i a
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Bergarako
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Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala
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KOMUNIKAZIO tAlDeA

LAGUNTZAILEAK

A
dministrazioaren eta euskarazko hedabideen arteko 
harremanak, "borondatezko elkarlanean oinarrituta, 
aldeen arteko onarpena eta errespetua eskatzen du, eta 
ondorioz, egun egozten diren rolen berrirakurketa sako-

na; izan ere, hitzarmeneko beste partaidearen aldetik lortu 
daitekeenaren ordez, bestearekin batera lortu dezakeguna da 
guztion helburu partekatua". 

Hauxe jaso nuen aurreko udazkenean aholkularitza txosten 
baten, elkarlan eta parte-hartzetik gaindituko litzatekeen admi-
nistrazio eta hedabideen arteko "trintxera" harremanaren ingu-
ruan. Jarrera kontu bat besterik 
ez da; solaskidea onartu, erres-
petatu eta elkarrekin guztion-
tzako onargarriak izan daitez-
keen aukerak zabaltzea. Gober-
nantza edota harreman eredu 
normalizatu bat, alegia. Zutabe 
hau idazteko ideia bila ari nin-
tzela aproposa iruditu zitzaidan 
esaldioi gertuen dauzkagun 
administrazioetan hain justu ere gertatzen ez dena irudikatzeko. 
Ez, behintzat, gure herrian. 

Akordio, borondate, eta parte hartze berbok hutsaren hurre-
na dira ahaleginen ondorioez lagunduta ez badatoz. Jarrera 
kontua da, alegia; guztiontzako onuragarria den puntua bilatzea, 
jakinik alde guztiek euren helburuari neurri baten uko egin 
beharko diotela. Baina, oraindik orain, klandestinitateko estilo 
liburu bertikal eta ezarlearen zantzua daukatenek desberdin 
pentsatzen dutenei dagokien errespetua aitortu, eta adostasunak 
lantzeko zailtasun serioak dauzkate. 

Hori da joan den astean beste behin ere herriko arduradun 
politikoek erakustera eman zigutena, bai aurrekontuekin, zabo-
rren gaiarekin eta baita batzarreko gai zerrenda euren interesen 
arabera nahieran aldatzeko erabakiarekin: errespeturik ez udal-
batzako gainontzeko alderdiekiko, errespeturik ez desberdin 
pentsatzen duten herritarrenganako. Berbak eta inprobisazioa 
besterik ez Aretxabaletako Udalean.

hArItz sOlupE
http://goiena.net/iritzia/

Estilo liburua

"Jarrera kontu bat 
besterik ez da; 
solaskidea onartu, 
errespetatu..."

z a b a l i k

I
tsasoa haserre ibili da oso aste honetan eta barrualdean bizi 
garenak ere hara begira jarrita egon gara telebistako leihotik ez 
bada sare sozialetatik. Itsasoari errespetua galdu ote diogun 
eztabaidatzen zuten Euskadi Irratiko tertulia batean. Neurri 

batean, baietz esango nuke nik: halako egunetan, itsasoa beste askok 
baino hobeto ezagutzen duten arrantzaleak itsasontzia kaian lotu 
eta erretiratu egiten diren bitartean, sakelakoa edo bestelako gai-
luren bat hartu eta lehen lerroraino joatera ausartzen direlako asko, 
zer eta une horiek jasotzeko nolabait. Baina martitzenean itsasoak 
berea hartu zuen, Berria-k bere azalean ondo zihoen moduan. "Sua 
eta ura belaunetik behera" esan zuenak ere bazekien zerbait.

gOIAtz ArANA | goarana@goiena.com

Belaunetik behera hobeto

u st e a k  u st e

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

Unibertsala
Anjel lertxundi Esnal
berria.info/blogak/lertxundi/

Alfonso Alonso popularrari 
entzun nionean justizia 
unibertsala ez dela 
eraginkorra, txaloka hastera 
nindoan. Pozak porrot, ordea. 
Alonsok, pausa labur bat egin 
eta gero, zehaztu zuen: "Asko 
agintzen du, baina ez ditu 
liskar diplomatikoak baino 
sortzen".

Asko agintzen duela? 
Justizia unibertsala, ai 
tamalaren handia!, titiko da 
oraindik, ez du burutu behar 
lukeena gauzatzeko ez 
eskumenik, ez kristo 
benditorik. Ez dituela liskar 
diplomatikoak baino sortzen? 
Ez dakit Alonso nongo 
unibertsotan biziko den, baina 
hemengo edozeinek daki 
justizia unibertsal benetako 
batek liskar diplomatiko asko 
eragingo duela. Hain zuzen, 
horretarako balio behar luke 
justizia-justizia 
unibertsal-unibertsal batek: 
zigorgabetasun 
diplomatikoarekin 
blindatutako Estatu, agintari 
eta egintza kriminalak 
epaitzeko.

Adibidez, frankismoarenak. 
PPren traba diplomatiko eta 

bestelakorik gabe, aspaldi 
epaitegi unibertsalean behar 
zutenak. 

Herri xehea, 
jauntxoen 
gainetik
raul perez
bloga.tropela.net

Froome, Nibali, Rui Costa eta 
Hornerren baimenarekin, joan 
den denboraldian, askoren 
ustez, Kolonbiako kakalardoen 
itzulera izan zen aipagarriena: 
Uran, Henao, Quintana eta 
Betancur nabarmendu ziren.
Bada aurten, urteko lehen 
lasterketetako batean, 
Argentinako San Luiseko 
Tourrean, beste kolonbiar bat 
dabil bolo-bolo: Julian 
Arredondo. Ez da 
gutxiagorako, maldan gora bi 
etapa irabazi ditu eta. Ipurdia 
erakutsi dio tropelari 25 urteko 
igotzaileak.

Down Under eta San Luis. 
Gerrans garaile Australian eta 
Quintana nagusi Argentinan. 
Horiek dira izen nagusiak aste 
honetan, merezita gainera. Eta 
ezin ahaztu, Evans, Porte edo 
Greipel beren burua erakutsi 
dutelako. 

Julian Arredondok ere 
merezi du aipamen berezia. 
Lehen denboraldia du World 
Tourren eta zas, bi etapa 
garaipen zakura. 2012an egin 
zuen debuta profesionaletan, 
Japongo talde apal batean eta 
iaz talde berean zegoela, Asian 
bere burua erakutsi zuen, 
Langkawiko Tourra irabazi 
baitzuen. 

Trek taldeak, agian Asiako 
UCI sailkapenean pilatutako 
puntuek gatibatuta, 
bereganatu du, baina 
Arredondok lehen aukeran 
erakutsi du maila apaleko 
probetan bakarrik ez, World 
Tourrean ere puntuak 
pilatzeko adinako gaitasuna 
baduela.

Hasiera batean behintzat, 
Schlecktarren mesedetan lan 
egin beharko du proba 
gehienetan Arredondok, baina 
taldeburuak lozorrotik 
behingoz ateratzen ez badira, 
erne. 

Pasa den denboraldian, 
Haimar Zubeldiak Tourraren 
lehen zatian eta Hornerrek 
-Espainiako Vuelta irabazita- 
atera zituen babak eltzetik 
RadioShacken -oraingo Trek- 
eta 2014ko lehen urratsetan, 
iritsi berriak jarri du bere 
taldea komunikabideetan. 

Herri xehea jauntxoen 
gainetik oraingoan ere.

k a l e  i n k e s ta

MAITE
AGIRRE 
antZUOla

"Ez dut ospatzeko 
ohiturarik. Baina, 
Antzuolan kintoak badute 
elkartzeko ohitura eta 
abestu ere egiten dute".

IñIGo
LASAGA 
aRRasate

"Txikitan bai geneukan 
ohitura Santa Ageda 
ospatzeko, batez ere, 
Ikastolan. Orain ez dut 
Santa Ageda ospatzen".

KRISTINA
ARRIARAN 
aRRasate

"Hemen koroak irtetzen 
du abesten eta giro polita 
egoten da. Gainera 
ikastoletan ere umeek 
kantua abesten dute".

ASIER
UGARTE
OÑatI

"Ez dut Santa Ageda 
eguna ospatzen. Oñatin 
bai daukate kintoek 
elkartzeko ohitura eta 
egun polita izaten da".

Badaukazu ohiturarik Santa Ageda ospatzeko?
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Arrikrutzerako sarrerak
Iñaki Martinez Busteros 
(Arrasate)
Maider Mora garcia 
(Arrasate)
Arrate Agirre Agirreurreta 
(Arrasate)

Argiak emandako jokoak
Joxe Mentxaka 
(Bergara)
Luken Martin Izurrategi 
(Aretxabaleta)

Argiak emandako liburuak  
Mariasun Bengoa Azkargorta 
(Arrasate)
Juan Ignacio Biain Uribarren 
(Arrasate)
Josu Beitia Ugarte 
(Arrasate)

Zorionak denoi!
Hauek dira goiena Klubeko urtarrileko 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 martxotik aurrera (urtarrila eta otsaila itxita). 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.

Euskara irabazle, denok irabazle!

Arrasateko  
Hiper Eroskik 
emandako tableta
Esther Merino 
Madariaga (Arrasate)
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Ekonomialaria eta Euskadiko 
Zerga-Aholkulari Ekonomialarien 
Erregistroko (REAF) presidentea 
da Miguel Angel Calle. Zerga-a-
raudi berrituak, batik bat, erren-
ta handiak eta kapitalaren ira-
bazi handiak dituzten zergadunei 
eragiten diela esan digu. Dena 
dela, errenta txiki eta ertainak 
dituztenek adi egon beharko dute 
etxebizitzaren kenkariarekin 
gertatu daitekeenarekin.
EAJ, PSE eta PPk azken urteotako 
zerga-erreforma handiena adostu 
dute. beharrezkoa zen?
Zerga-arauak uneko errealitate 
ekonomikoaren arabera egiten 
dira. Noizean behin araudia une-
ko egoerara moldatzea ona da. 
Dena dela, nik ikusten dudan 
moduan, erreforma honetarako 
arrazoi nagusia zerga-bilketa 
handitzea izan da.
Zeintzuk dira Euskadin zergak armo-
nizatzearen abantailak?
Nire iritziz, ona da; besteak bes-
te, enpresek eta inbertitzaileek 
euren aktibitateak ondo kudea-
tzeaz ardura daitezen, adminis-
trazio publiko guztiekin dituzten 
harremanak sinplifikatuz.
Erreformaren egileek esan dute 
zerga-sistema aurrerakoiagoa egin 
dutela; bilduk esan du langileak 
zigortzen dituela. Zer deritzozu 
zuk?
Tira, errenta handiko langileak 
zigortzen ditu, enpresaburuak 
ere bai. Normalena eta zuzenena 
hauxe da: enpresa batek irabaz-
ten duen guztia bere akziodunen 
errenta aitorpenetik pasa dadila. 
Akziodunek sozietatean lan egi-
ten badute, errenta batzuk izan-
go dituzte eta, handiak badira, 
horiengan eragina igarriko dute. 
Eta dibidendu gisa kobratzen 
badute, lehenengo Sozietateen 
gaineko Zergatik pasatuko da, 
eta gero, errenta aitorpenetik. Bi 
horiek batzen badituzu, errenta-
ren gehieneko marjinalen antze-
koa izango duzu.
Aurrezpenaren errentei zergak han-
ditu dizkiete. Aurreztaile txikiari 
zigorra? Horren eraginez, gutxiago 
aurreztuko dela uste duzu?
Karga mota horren progresibi-
tatea handituz egin da zerga 
igoera. Batik bat kapital-erren-
dimendu handiak dituztenei era-
gingo die. Ez dut uste igoera 
horren ondorioz gutxiago aurrez-
tuko denik.
Etxebizitzarengatik dauden ken-
kariak txikitu egin dituzte.
Bai; hipotekarako ipintzen duzun 
euro bakoitzeko deduzitzen dizu-
te, baina deduzitu dezakezun 
gehieneko kopurua mugatu egin 

dute. Aldaketa horrek hipoteka 
potoloak dituztenei eragiten die; 
ez errenta oso baxuak dituzten 
zergadunei, horiek nekez egin 
ahal izango lieketelako aurre 
horrelako hipotekei. Baina bene-
tako galdera hauxe da: ea etor-
kizun hurbilean dedukzio hori 
txikitzen jarraituko duten. Zer-
gadun askori eragiten die eta 
errenta baxu eta ertainak dituz-
ten zergadun askoren aitorpena-
ren emaitza erabakitzeko fakto-
re gakoa da.
Zer iruditzen zaizkizu pentsio-pla-
nen gaineko erreformak? Orain 
bertan, prebisio-planak erreskata-
tzerakoan dagoen exentzioa %40koa 
d a ,  n o l a  e b o l u z i o n a t u ko  d u 
horrek?
Aldatu dutena ez da exentzioa, 
baizik eta exentzio hori zenbat 
aldiz baliatu dezakezun BGAE 
(EPSV) bat kapital eran kobratzen 

duzunean. Errenta ertain-altuak 
dituzten zergadun askok zerga 
gutxiago ordaintzeko zeukaten 
erreminta oso garrantzitsu bat 
galtzen dute, eta horrek zergatan 
diru gehiago batzea ekarriko du. 
Ondo edo gaizki iruditzen zaidan? 
Zerga-kudeatzaile gisa, ez zait 
ondo iruditzen nik gaur ekarpen 
batzuk egitea, mota jakin bateko 
zergak ordainduta erreskatatu 
ahal izango ditudan promesare-
kin, eta gero promesa hori muga-
tu diezadaten. Baina, zergadun 
gisa, ez zait ondo iruditzen ere 
erretirorako aurrezki-tresna bati 
zerga-abantaila batzuk eman die-
zazkioten eta hori inoren onera-
ko izatea finantza-ingeniaritza 
egiten duelako, eta ez benetan 
bere erretirorako aurrezki han-
diagoak izan dituelako. 
PFEZen desgrabatzeko gero eta 
aukera gutxiago dago urterik urte, 
agintean alderdi politiko bat zein 
beste bat egon…
Ogasun batek zerga bidez dituen 
diru-sarrerak handitu nahi badi-
tu, modu azkarrena dedukzioak 
kentzea da. Modu zuzena, den-
bora behar den arren, erreforma 
oso bat egitea da, eta horrela 
ziurtatu zergadun guztiendako 
modurik bidezkoenean lortzen 
direla diru-sarrera horiek.
Sozietateen gaineko Zergari dago-
kionez, hainbat proposamen izan 
dira eta, azkenean, zerga-tipoak 
zeudenetan geratzen dira eta derri-
gorrezko tipo minimo batzuk sortzen 
dira. Ze ondorio ditu aldaketa 
horrek?

Tipo minimoaren helburua hau-
xe da: sozietate batek askotariko 
dedukzioak izan arren, gutxienez 
bere etekinen portzentaje jakin 
baten gaineko zergak ordain 
ditzan.
baina, errealitatean, enpresa askok 
ez dituzte ordaintzen teorian toka-
tzen zaizkien adinako zergak, 
ezta?
Enpresek, aitorpenak ondo egi-
ten badituzte, dagozkien zergak 
ordaintzen dituzte, bai. Enplegua 
sortzearren, I+G-n inbertitzea-
rren edo beste ekintza batzuk 
egitearren kenkariak eskaintzen 
badizkie Ogasunak enpresei, 
orduan normala da enpresak 
kenkari horiek aplikatzea. Eta 
horren ondorioz, enpresa horrek 
irabazi batzuk izan ditzake eta 
irabazi horiengatik zerga txi-
kiagoak ordainduko ditu ekintza 
edo inbertsio horiek egin izan-

go ez balitu ordainduko lukeena 
baino.

Beste gauza bat da orain Oga-
sunak muga batzuk ipini dizkio-
la kenkari edo dedukzio horiek 
erabiltzeko moduari eta, muga 
horien ondorioz, dedukzioak apli-
katu arren, gutxieneko kopuru 
jakin bat ordaindu beharko dute 
zergatan. Esan behar da gutxie-
neko tributazio horrek ez ditue-
la I+G-rengatik egin diren deduk-
zioak kontuan hartzen.
Autonomoendako zegoen modulu 
bidezko zerga ordainketa kendu 
egin dute. Zer iruditzen zaizu, eta 
zenbat diru gehiago batu ahal izan-
go da zergatan aldaketa horren 
ondorioz?
Ez dakit ogasunek zenbat gehia-
go batuko duten aldaketa horre-
gatik. 

Zergadun gisa, ez zait gaizki 
iruditzen denok benetan irabaz-
ten dugunaren araberako zergak 
ordaindu behar izatea, eta ez 
estimazio estatistiko batzuen 
arabera. Lehen modulutan zeuden 
zergadunek orain benetako ira-
bazien gaineko zergak ordaindu 
beharko dituzte, eta ez modulu 
sistemaren bidez estimatzen zituz-
tenen gainean.
Jendeak beti du gero eta zerga 
gehiago ordaintzen dituen sentsa-
zioa. Gaur egungo presio fiskalak 
ez du kontsumo krisiaren bukaera 
atzeratuko?

Tira, sentsazioa baino gehia-
go da. Orain dela gutxi, %16ko 
BEZ ordaintzen genuen, eta orain, 
%21. Bakarrik horregatik, zerga
-zama handiagoa dela bistan 
dago.

Kontu honekin dagoen arazoa 
hau da: modu globalagoan begi-
ratu behar zaiola gaiari. Zerga-
zama, diru kontu publikoak eta 
ekonomia berpiztea orekatzeko 
oso triangelu zaila da, kontuan 
hartuta finantzazioa lortzea zai-
la dela gaur egun.

Zergak handitzen badituzu, 
kontsumoa murrizten duzu. Bai-
na gastu publikoak ez dira eze-
rezarekin ordaintzen, eta, krisi 
garaietan, gastu horiek handitu 
egiten dira eta aurre egin behar 
zaie.

Kontsumoa handitu nahi 
baduzu, ekonomiaren teoriak 
esango dizu zergak jaitsi eta gas-
tu publikoa handitu behar ditu-
zula. Baina, nola finantzatuko 
duzu hori? Gehiago zorpetuta?

Triangelu konplexua da eta 
modu globalean eta serioan hel-
du behar zaio: zenbat gastatu 
behar dugun, zertan, zenbateko 
sarrerak izan behar ditugun eta 
nori eskatu behar diogun.

Miguel Angel Calle, bere bulegoan.  |   miguel angel calle

Miguel angel Calle | Ekonomialaria eta zergatan aditua

"Zergatan diru gehiago batzeko modu zuzena 
erreforma oso bat da, baina denbora behar da"

eaJ, Pse eta PPk orain gutxi egindako zerga erreforma komentatu du callek

"Zergak moldatzea ona da, baina honen arrazoia zerga-bilketa handitzea izan da", dio

"Enpresa-irabaziak 
akziodunen 
aitorpenetik pasa 
behar dira"

"Etxebizitzaren 
gaineko dedukzioa 
gakoa da errenta 
askorendako"

"Diru-bilketa 
handitzeko modu 
azkarra dedukzioak 
kentzea da"

"Zergak, kontu 
publikoak eta 
ekonomia berpiztea 
orekatu behar dira"
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h e r r i a k
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MIrArI AltubE  |  eskoriatza

Motor zarata burrunbatsuak, 
gasolina usain sarkorra eta erru-
beren jira-birak gustuko dituz-
tenak autoendako bizi dira. Asko-
rendako zoroak, baina autoak 
afizioa baino zerbait gehiago dira 
giro horretan murgilduta dabil-
tzanendako. Eskoriatzan badira 
halako afizionatuak, Eskomotor 
taldeko kideak. 

Autoek elkartu dituzte Esko-
motor taldeko kideak –gehienak 
eskoriatzarrak, baina aretxaba-
letarrak eta arrasatearrak ere 
badaude–, 15 bat lagun hain zuzen, 
eta hara eta hona ibiltzen dira 
autoekin. Batzuek lasterketetan 
jarduten dute, eta guztiak joaten 
dira gertatutako zirkuituetan 
ibiltzera, Burgos aldera batik bat, 
Miranda de Ebro eta Cotar herri 
inguruetara. Eta hain urruti joan 
barik, eguen gehienetan ere elkar-
tzen dira Aretxabaleta aldean, 
afari-pasadatxoa egiteko.

Mendi igoerak 
Txapelketetan ibiltzen diren esko-
riatzarrak dira: Joseba eta Aitor 
Frutos anaiak, Gorka Idigoras, 
Ander Lezeta eta Alberto Murillo; 
eta horiekin batera Mikel Otxoa 
aretxabaletarra eta Ander Cor-
cuera arrasatearra. Ibili bakarrik 
ez, irabazi ere bai, eta sariak 
eskuratu. Batzuek mendi igoerak 
jokatzen dituzte –pilotua bakarrik 
joaten da– eta beste batzuek rally 
sprint lasterketak dituzte gurago 
–pilotua, kopilotuaren laguntza-
rekin–. Joseba Frutosek, esate-
rako, rally sprintak ditu gustuko, 
eta batzuetan anaia eta bestetan 
neska laguna kopilotu hartuta 
ibiltzen da. "Mendiko lasterketak 
oso motzak izaten dira, eta ordu 
asko pasatzen ditugunez autoa 
gertatzen nik gurago dut ibilbide 
luzeagoan jardutea, hau da, rally 
sprintean". Gabiriakoa eta Hon-
darribikoa dira Frutosendako 

ibilbiderik politenak. Hain zuzen 
horiek emango diote hasiera aur-
tengo lasterketen denboraldiari; 
martxoan jokatuko dituzte biak. 

Frutos anaiak Renault Clio 
Sport autoarekin ibiltzen dira; 
Idigoras, Opel Astra Gsi-arekin; 
Murillo, BMW M3 autoarekin eta 
pisua arintzeko hainbat aldake-
ta egin dizkio; eta Lezeta, Peugeot 
206 Hdi dieseldunarekin, bakarra 
gasolinarekin ez dabilena. "Artis-
ta da Lezeta eta ordenagailu bidez 
egiten dizkio aldaketak", dio Fru-
tosek. Otxoak, ostera, BMW E-30 
touring autoa du baina M-5 moto-
rra sartuta; eta Corcuerak, Volks-
wagen Golf Gti dauka, Audi A-3 
1.8 turbo motorrarekin. "Autoa-
ren marka ez da hain garrantzi-
tsua, motorrak indarra izatea da 
benetan garrantzia duena", argi-
tu du Frutosek, "eta horregatik 
aldatzen dizkiote motorrak". 

Baina auto horiek guztiak ez 
dira bakarrik lasterketetan eta 
zirkuituetan ibiltzeko, kalean ere 
erabiltzen dituzte. Hori bai, segi-
tuan antzematen zaie, segurta-
sunerako kontuak izan ohi dituz-
telako, barrak esaterako, eta 
babesleen propaganda. Babesle 
horiek topatzea gero eta zailagoa 
da, gainera: "Nik lau ditut, batzuek 
dirua ematen didate eta beste 

batzuek konponketak egin autoa-
ri. Eta eskerrak eman gura dizkiet 
guztiei, ez da samurra baietzak 
jasotzea-eta".

Autoen mundua ezagutzen ez 
dutenen ohiko galdera da arris-
kutsua ez ote den afizioa. "Nor-
berak jarri behar ditu mugak. 
Burua erabiliz gero, ez dago zer-
tan izan arriskutsua", dio Fruto-
sek. Eta garestia? "Merkea ez da, 
onartzen dut, baina gustuko dugu-
nok beste kontu batzuk sakrifi-
katzeko gertu gaude. Eta behin 
autoa izanda ez da hain garestia", 
dio eta gaineratu: "Lasterketetan 
asko sufritzen dute, baina kolpe 
handirik hartu ezik, ez da hain-
besterako".

arlabango igoera antolatzen
Eskomotor taldeko kideek 4x4 
autoen txapelketa antolatzen dute 
urtero, Apotzaga auzo inguruan. 

Antolatze lanetan hasi orduan, 
eta orain Arlabango igoera ere 
euren ardurapean dago. 2010ean 
berreskuratu zuten igoera hori 
eta taldeak lehenengoz antolatu, 
eta lehen bi urteetan Gatzagako 
errepide zaharrean jokatu zuten. 
Orain, ostera, Arlabango menda-
tea igotzen dute eta aurten, uztai-
laren 5ean izango da: "Automo-
bilismo federazioarekin eta dipu-
tazioarekin batera lan egin 
beharra dugu baimenak lortzeko; 
beti egoten da trabaren bat hasie-
ran, baina gero konpontzen dira". 
Eta Eskomotor taldeko kideek 
benetan gustura egiten duten 
lana da. Taldean, baina, pilotuak 
bakarrik ez, autoei argazkiak 
ateratzea gustuko duena ere bada-
go, Aitzol Madinabeitia. Webgu-
ne batean idazten du, gainera, 
eta Euskadiko txapelketako las-
terketen berri eman.

Autoekin guztiz "zoratuta"
eskomotor taldea 15 bat lagunek osatzen dute eta horietatik zazpi txapelketetan dabiltza

arlabango igoera antolatzen dute; aurten, uztailaren 5ean jokatuko da proba hori

Eskoriatzako Eskomotor taldeko kideak eguenean, Aretxabaletako elkarte batean.  |   mirari altube

esanak

"burua erabiliz 
gero ez dago 
zertan izan 
arriskutsua" 

J o s e b a  F r u t o s   |   a u t o  g i d a r i a

2013ko txapelketetako sarituen artean
Euskadiko Automobilismo Federazioak 2013ko txapelketetako 
sariak banatu zituen joan den urtarrilaren 26an, Azpeitian 
egindako ekitaldian. Eskomotor taldeko lau pilotuk jaso zituzten 
sariak, guztiek mendi igoera sailean –motorraren zilindradaren 
araberako mailetan banatuta–. Hona sarituak: Gorka Idigoras 
txapelduna, 2 mailan; Aitor Frutos txapelduna, 3 mailan; eta 
Ander Corcuera txapelduna eta Alberto Murillo azpi-txapelduna, 
Formula Librean. Horiek jokatutako mendi lasterketak izan ziren: 
Gorla, Aia, Udana, Arlaban, Urraki eta Jaizkibel. 

eskoriatza

Aitor Frutos, Jaizkibelen.  |  a. madinabeitia Alberto Murillo, Arlabanen.  |  a. madinabeitia Gorka Idigoras, Arlabanen.  |  a. madinabeitia
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mONIkA bElAstEgI  |  aramaio

Bihar da, Santa Ageda bezpera, 
eta bailarako herri ia gehienetan 
entzungo dira Santa Ageda koplak. 
Aramaion, baina, zapatuan bete 
zuten zeregin hori herriko hiru 
taldek elkarlanean.  

Euriak goian behean zihar-
duen arren, makilak hartu eta 

Santa Ageda eskean aritu ziren 
Aramaioko Bizente Goikoetxea 
abesbatzako, Bertso Eskolako eta 
Trikitixa Eskolako –inkorporazio 
berria aurten– 45 bat lagun, adin 
askotarikoak, gainera. 

Ez dira gutxi, eta hain zuzen 
ere, parte-hartzearen garrantzia 
azpimarratu zuen Mañex Agirre 

Bertso Eskolako kideak zapatuan: 
"Santa Ageda eskean aritzea ohi-
tura bat da, baina parte-hartzea-
ren ukitua emanez gero, eta hiru 
taldeok elkarrekin antolatzearen 
ukitua gehituz gero, irabazi egi-
ten duela uste dut. Eta guk eta 
herriak ere bai". 

Iaz ekin zioten antolaketa 
modu horri, eta izandako eran-
tzuna ikusita, Agirrek zapatuan 
esan zuenez, aurrerantzean ere 
modu horretan jarraituko dutela 
uste du. 

Goizetik gauera abesten 
Goizeko 10:00etan abiatu ziren 
haur, heldu eta nagusi Herriko 
Plazatik eta iluntzera arte ibili 
ziren Santa Ageda koplak abesten. 
Goizean baserri auzoetan barre-
na abestu zuten bi taldetan bana-
tuta: batzuk, ezkerraldeko auzoe-
tan; besteak, eskuma aldekoetan. 
Eguerdian etena egin zuten eta 
Iturrieta sagardotegian bazkaldu, 
sikatu eta atseden hartu eta gero, 
koplak abesten jarraitu zuten, 
kalean.

Garai bateko ohiturari jarrai-
tuz, arrautzak eta txorizoa, gaz-
taren bat, intxaurrak... eta dirua 
ere batu zuten, eta horri guztia-
ri "probetxua" aterako diotela 
azaldu zuen Agirrek. Batutako 
1.038 euroei dagokienez, hiru 
taldeen artean banatuko dutela 
azaldu zuen Bertso Eskolako 
kideak, beti ere, "herriari begi-
rako gauzetan gastatzeko".   

Datorren zapatuan Aramaio-
ko auzoetako taldeak arituko dira 
Santa Ageda kantuan. 

Goizean auzorik auzo ibili ziren; arratsaldean, berriz, kalean abestu zuten.  |   imanol sorianoIturrieta sagardotegian bazkaldu eta hartu zuten atseden.  |   jagoba domingo

arraultza, txorizo, odoloste, gazta, intxaur... eta 1.083 batu zituzten bizente goikoetxea abesbatzak eta bertso eta trikitixa eskolek

Zapatuan kantuan ibilitako 45 lagunek poltsa 
ondo beteta amaitu zuten Santa Ageda eskea

aramaio 

manex agirre 
bertso eskolako kidea

"Urtarrileko eguenetan 
elkartzen gara kultura etxean 
eta entsegu-batzarrak egiten 
ditugu. Ez dira abesti ezberdin 
asko, eta oso zailak ere ez, 
baina aurretik apur bat 
entseatzea komeni izaten da, 
erritmo batzuk markatu...".

amaia,  eider, maider, ane, irati, irati eta goiuri 
trikitixa eskolako kideak

"Hotza eta euria egin badu ere, ondo ibili gara. Bi taldetan 
banatuta aritu gara, batzuk ezkerraldeko auzoetan, eta besteak, 
eskuma aldekoetan. Lau astez ibili gara, astean behin, entseatzen 
gauzak fundamentuz egiteko. Dena dela, ezin izan dugu gehiegi 
jo euriarengatik. Datorren urtean ere gu prest Santa Ageda 
eskean jarduteko".

Oñatin ere Santa eskean ibili dira
Azken hilabeteetan entseatzen ibili eta gero, atzo, domeka, Santa 
eskean atera ziren 1996an jaiotako neska-mutilak Oñatin.

08:00etan batu ziren Foruen plazan, eta trikitixaren doinua 
lagun zutela eta makilen erritmoa jarraituz, herrian barrena ibili 
ziren Santa Ageda koplak abesten, 85 bat lagun. Datorren 
zapatuan berriz aterako dira, eta landa-guneetako auzoetara 
joango dira abestera.

Oñatiko kintoak herriko kaleetan abesten.  |   josetxo arantzabal

Goizeko 10:00etan egin zuten hitzordua aramaioarrek Bizente Goikoetxea plazan Santa Ageda eskean abiatzeko.  |   imanol soriano
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bergara

Belen Azkarateren Txokolatezko 
etxea ipuin kontaketak bete egin 
zuen Bergarako haur liburutegia 
barikuan. Gustura egon ziren 
umetxoak ipuinak entzun ez ezik, 
Azkaratek hantxe bertan egindako 
txokolatea usaindu eta jateko 
aukera izan zuten-eta, besteak 
beste. Hileko azken barikuro 
egongo da halako saio bat. 

Ipuinak 
entzun, ikusi 
eta usaindu 
egin zituzten

imanol soriano

antzuola

Oso tailer praktikoa egin zuten 
zapatuan. Itxura sinpledun jokoen 
bidez, parte hartzaileek oso 
ondorio sakonak atera zituzten. 
Ekimen horrekin, indarkeria 
gaitzetsi beharrean hezkuntzarekin 
egiten diote aurre.

imanol soriano

Sukaldari ere bilakatu ziren.  |   iker agirre Talde lanean gustora igaro zuten goiza.  |   iker agirre

ImANOl gAllEgO  |  arrasate

Umeen gozamenerako, aste bukae-
ran abiarazi zuen Arrasateko Txa-
txilipurdik ludoteka ibiltaria. Musa-
kola izan zen jolas eta algararen 
karabana horren lehen geltokia, eta 
bidaiari ugari izan zituen. 10:30ean, 
ateak zabaldu bezain laster, iritsi 
ziren lehen gazteak, eta bertan zeu-
den bi hezitzaileen laguntzarekin, 
egin zuten jolas eta barre.

Zoritxarrez baina, eguraldiak 
ez zuen gehiegi lagundu, eta hezi-
tzaileek aurrez prestatuko hainbat 
joko kanpoan egiteko asmoa izan 
arren, bertaratu zirenek gazte txo-
ko barruan jolastu behar izan zuten. 
Horrek garrantzirik izango ez balu 

bezala, gaztetxoek primeran pasa 
zuten zapatu goiza. Ludotekara 
joandako batek baino gehiagok, 
errepikatu egingo duela ere sin 
egin zuen.

otsailean saio gehiago 
Hile honetako zapatu goiz guztietan, 
bertako gazteen gozamenerako, 
Musakolan izango da ludoteka 
ibiltaria. Martxoan aldiz, San Andre-
sera eramango dute. Hala ere, 
antolatzaileek aipatu moduan, 
"auzotarrez gain, nahi duten gaz-
tetxo guztiak etor daitezke". Lehen 
saio horretako giroa ikusita, ziur, 
hurrengo saiora gazte gehiago joan-
go direla. 

Zapatu goizean, auzoko gazte asko gerturatu ziren 
ludotekaren lehen geltokira

Ludoteka ibiltariaren 
lehenengo barreak eta 
algarak Musakolan

arrasate

Gazte mordoxka bat gerturatu zen ludoteka ibiltariaren lehen saiora.  |  iker agirre

Indarkeria
detektatzeko 
tailerra
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Udaleko bi langile 
eta zinegotzi bat, 
epailearen aurrera

jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Iñigo Garitano udal idazkariak, 
Jose Antonio Urdangarin Hiri-
gintza Saileko teknikari-buruak 
eta Omer Arregi Hirigintza zine-
gotziak Bergarako lehen instan-
tziako epaitegian deklaratu behar-
ko dute gaur inputatu bezala, 
Ramon Ugalde herritarrak euren 
aurka jarritako kereila bat dela
-eta. Ustezko bi delitu leporatzen 
die Ugaldek hiru inputatuei: "Pre-
barikazioa eta lurralde antola-
ketaren gaineko delitua". 

Negutegi bat, auziaren sorburu 
Ramon Ugalde lursail baten jabea 
da Intxaustiko poligonoan eta 
han 2012ko urtarrilerako "ia amai-
tuta" zegoen 50 metro koadroko 
negutegi bat jarri izana da auzia-
ren sorburua. 

Ugaldek honakoa adierazi 
du: "2012ko urtarrilean Arrasa-
ten 100 negutegi inguru zeuden, 
batzuk tamaina handikoak eta 

beste batzuk txikiagoak, batzuk 
nekazaritza lurretan eta beste 
batzuk lur urbanoetan". Eta zera 
gaineratu du: "2012ko azarora 
arte ez zegoen legeztatutako 
negutegirik udalerrian". Gogora 
ekarri du 2/2006 legeak "ahal-
menak" ematen zizkiela tokiko 
administrazioei "negutegien ins-
talazioa arautzeko". 

Eraisteko "agindua"   
Hori abiapuntu hartuta, akusazio 
partikular gisa aurkeztu den 
arrasatearrak kontatu du bero-
tegia "eraisteko agindua eman 
eta espediente zigortzailea" jarri 
ziola Udalak. Zentzu horretan, 
jakinarazi du "2012ko udaberrian, 
udan eta neguan gatazkak jarrai-
tu" egin zuela eta ondoren Udalak 
"2.400 euro enbargatu zizkiola", 
eta harik eta negutegia kendu 
arte espediente berria zabaltzen 
zen aldiro beste 600 euroko isuna 
jasoko zuela. Hori horrela, Ugal-

dek salatu du, batetik, "negutegia 
kentzeko agindua" jaso zuela, hura 
"legeztatzeko aukerarik ez" ziote-
la eman eta "espediente zigortzai-
lea ireki" ziotela. Bestetik, hona-
koa dio: "Udalaren erantzunak 
oso ezberdinak izan ziren, herri-
tarrak administrazioaren aurrean 
eduki behar den berdintasunaren 
printzipioa errespetatu gabe. Niri 
informazio zail eta nahasia eman 
zidaten, beste bati informazio 
zehatzagoa eta hirugarren bati 
mota guztietako erraztasunak".  

Udalak "zuzen" jokatu du
Bestalde, Udalak adierazi du 
prozesu horretan "zuzen" jokatu 
duela, eta salaketan egindako 
baieztapenak erabat gezurtatzen 
ditu. Hala ere, Udalak ez du 
komunikabideetan gai horri 
buruz eztabaidatzeko asmorik, 
eta adierazi beharreko guztia 
epailearen aurrean adieraziko 
dutela azpimarratu dute.  

Iñigo Garitanok, Jose antonio Urdangarinek eta Omer 
arregik gaur deklaratuko dute Bergaran; kereila bat 
jarri die ramon Ugaldek, "prebarikazioa" leporatzen

K
urtzebarri ikusten da?". 
Hori omen da aretxa-
baletarrek egiten duten 
lehen galdera herrian 

etxea erosi behar dutenean. Eta 
interpretazio psikoanalitikoak 
gora-behera, badirudi badela 
atzean erreferentzia argi bat 
izateko beharra. Badirudi eus-
kalgintzan azkenaldian ez dugu-
la oso argi zer ikusten den 
leihotik. Hori dio, beste hainbat 
gauzarekin batera, Jon Sarasuak 
Hiztunpolisa bere obran. Esker-
tzekoa bere lan eskerga eta  egia 
ere hari mutur ugarik, eztabai-
da luzea sortuko dutela. Hori 
ere iritsiko da. Baina biluztu 
da eta hori beti da errekonozi-
tzeko modukoa. Olé. Kontua da 

euskalgintzaren leiho parean 
ez dakigula pixka bat es mucho-
tarrek paratutako zuhaitza 
dagoen, zeina aizkoraz bota 
nahian ari diren Odriozola edo 
Izagirre hizkuntz forentse. Eus-
karaz eta kittotarrek leihotik 
begiratzean ez digute uzten den 
aniztasuna ikusten eta botila 
erdi hutsik ala erdi bete, moz-
korraldiaren ajeaz ere ezin 
paisaiarik bereizi; aspaldi ez 
dugula inor seduzitu.

Metaturiko nekeak ez ote 
duen gure kristala zikindu eta 
gobernu-herri ekimen dikoto-
miak noizbait berau zartatu 
ere. Eta itzala egiten, bien bitar-
tean, gaztelania eta frantsesaren 
dorre handiak. Skylinean gero 
eta aniztasun gutxiago eta etxe
-orratz gehiago. Estrategia bate-
raturik ez eta mezu kontraja-
rriak eragileon ahotik. Hiztun-
polisak puntua jarri du, denoi 
dagokigu bertsoa. 

Euskaldunok leihotik gauza 
ederrak ikustea merezi dugu, 
behar dugu. Eta Kurtzebarri 
ikustea ez dago txarto.

"Kurtzebarri 
ikusten da?"

ENEkO 
bArbErENA

n i r e  u s t e z

Zero Zabor taldearen kontsumismoaren gaineko 
argazki lehiaketako izen-ematea, hilaren 23ra arte
Arrasate Zero Zabor taldeak argazki lehiaketa antolatu du kon-
tsumismoaren gainean. Gaiarekin lotura duen argazki bat bidal-
tzeaz gain, izenburu bat proposatu beharra dago. Bi sari egongo 
dira. Batetik, epaimahaiaren ustez onena den argazkiaren egileak 
asteburu baterako irteera irabaziko du landetxe baten, bi lagu-
nendako. Publikoaren saria jasotzen duenak, berriz, Zuberoako 
ikastolek eskainitako otar bat eramango du. Lanak aurkezteko 
edo bozkatzeko arrasatezerozabor@gmail.com helbidea eman 
dute. Argazkiak entregatzeko azken eguna, otsailaren 23a. 

j.b. / z.v.d.m.  |  arrasate

Egubakoitzean aurkeztu zuten 
Kulturaten Euskal Herriko Gutun 
Soziala dinamizatzeko Arrasateko 
lantaldea. Bertan bildu dira zen-
bait norbanako, eta baita hainbat 
sindikatu zein eragiletako ordez-
kariak. Besteak beste, osasungin-
tzan, etxebizitza eskubideetan, 
hezkuntzan eta beste hainbat 
esparrutan emandako eskubide 
murrizketak aipatu zituzten. 

Era berean, egun "botere eko-
nomiko eta politikoek darabilten 
estrategia taldeak geldiaraztea" 
dela esan zuten, modu horretan, 
"norbanakoa gehiago itotzea" 

lortuz. Horren ondoriotzat hartzen 
dituzte, besteak beste, pobrezia, 
bazterketa soziala, ekologiaren 
suntsiketa, emakumearen preka-
rietatea eta etxe kaleratzeak. 

Lehen ekimena, eguaztenean 
Hainbat ekimen antolatzea da 
taldearen asmoa. Lehenengoa 
zehaztu dute dagoeneko: Egoera 
ekonomikoa eta pobrezia gaur 
berbaldia  eskainiko du Nekane 
Jurado adituak otsailaren 5ean 
Kulturaten (18:30). Parte hartzera 
eta norberaren kezkak azaltzera 
deitu dituzte herritarrak; taldera 
gehitzeko aukera egongo da.  

Arrasaten ere Euskal Herriko Gutun 
Soziala dinamizatzeko lantaldea osatu da

Kulturateko agerraldian parte hartu zuten herritarrak.  |   z.v.d.m.

Otsaileko ohiko osoko bil-
kura egingo da bihar udale-
txean (18:00). Landuko diren 
gaien artean, Bildu, EAJ, 
PSE-EE eta Aralar udal tal-
deek modu bateratuan aur-
keztuko duten mozioa nabar-
mendu beharra dago. Ema-
k u m e e n  e r a b a k i t z e k o 
eskubidearen aldeko mozioa 
da, PPren gobernuak abor-
tuaren legean egin gura duen 
erreformaren aurkakoa.  

Mozio bateratua bihar, 
emakumeek erabaki 
ahal izatearen alde

Minneapoliseko (AEB) L' Assa-
sin taldeak geldialdia egingo 
du bihar Taupa tabernan. Lau 
emakumez osatutako taldea, 
rockabilly eta garage doinuak 
ekarriko dituzte, zuzeneko 
indartsu batekin. Biran datoz 
eta geldialdia egingo dute 
gurean. Aukera ederra izan-
go da nazioartean ezaguna 
den talde bat tabernako giro 
intimoan ikusteko; doakoa 
izango da, 19:30ean hasita. 

L'Assasins laukote 
estatubatuarra bihar 
Taupa tabernan (19:30)

arGazkIlarIaxxx

Igogailu publikoei ematen zaien "erabilera desegokia" 
dela-eta Udalak segurtasun kamerak jartzeko 30.000 
euroko partida onartu du 2014ko aurrekontuan. Ferixaleku 

eta Altamirako igogailuetan zein Bizkaia etorbidekoan zenbait 
apurketa eman dira azken urteetan; azken apurketen kalteak 
ordaintzeko faktura ontzat eman zuen joan den astean Tokiko 
Gobernu Batzarrak: 9.893 euro bideratu ziren. Udalaren arabera, 
apurketez gain, botaka eta txiza ere agertu izan da igogailuetan. 
Kamerok kanpoan, barruan edo bietan jarri behar diren aztertzen 
dihardute orain; kanpokoetarako Jaurlaritzaren baimena behar denez, 
Udalak oraindik ezin du zehaztu noiz jarriko diren. 

Kamerak, gaizki erabiltzearren

t x a l o a k  e ta  t x i s t u a k
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zurIñE vElEz dE mENdIzAbAl

Urtero legez, biharko egunez 
Santa Ageda abesbatzako kideak 
goizean goizetik arituko dira 
auzoz auzo eta kalez kale euren 
ahotsekin eguna girotzen.
Aspaldiko ohiturari eutsita, kale-
ra irteteko eguna duzue bihar.
Hala da, bai. Desiratzen egoten 
gara eta horren erakusgarria 
da urtero gutxi gorabehera 70 
lagun elkartzen garela. Horien 
artean, kantuan egiten dutenak, 
trikitilariak, txistulariak zein 
gaiteroak ere badaude.
Eta gazte jendea gerturatzen al 
da?
Ahal duten neurrian etortzen 
dira, bai. Ez da erraza lanarekin 
uztartzea, esaterako. 
Egun luzea duzue aurretik, 
ezta?
Hala da. David Artzamendi oroi-
tuz hasiko dugu eguna, 08:00etan. 
Hala, Parrokian elkartuko gara 
beti bezala eta urte luzeetan 
Santa Ageda abesbatzak kanta-
tutako lehenengo abestia berak 
zuzentzen zuen, azken bi urtee-
tan ezik. Bere oroimenez zerbait 
egin gura genion, eta polita 
izango da. 
Eta gero, auzoetara.
Bi taldetan banatzen gara, Ziga-
rrolara batzuk, Bedoñara besteak. 
Baserrietan zein ikastetxeetan 
kantatu ostean, udaletxean elkar-
tzen gara (14:00) eskaileretan 
abesteko. Bazkaldu eta berriz 
kalera, Gesalibar, Uribarri eta 

San Andresera. Baina lasai, 
erdiguneko kaleak ere anima-
tuko ditugu eta!
zu zeu irteten hasi zinenetik gau-
zak asko aldatu al dira?
Ikaragarri. Lehen, 70eko hamar-
kada inguruan, jateko asko 
batzen zen kantuan eskean joa-
ten ginenean: arrautzak, oilas-
koak, untxiak, txorizoak...jateko 
gauzak hartzen ziren. Orain ez 
da horrenbeste, orain dirua 
botatzen du jendeak. Dena dela, 
jasotzen zen guztia Arrasateko 
ospitalera eramaten zen.
Eta orain batzen duzuen dirua, 
Caritasi ematen diezue.
Jendeak diruz laguntzen jarrai-
tzen du, nahiz eta azken urteetan 
krisiak eragina izan duen, eta 
zertxobait gutxiago jaso dugun. 
Ahal dena egiten dugu, baina 
gure helburua ohiturak man-
tentzea eta ongi pasatzea da.

Luis Sagasta.  |   z.v.d.m.

Luis sagasta | Santa Ageda Abesbatzako kidea

"Artzamendiren omenez abestuko 
dugu biharko lehen kantua" 

Asteon eman behar da izena 
Emakume Txokoko ikastaroetan

z.v.d.m.  |  arrasate

Emakume Txokoak aurkeztu du 
otsaila eta maiatza bitarteko egi-
taraua eta aste honetan zehar 
eman beharko da izena antolatu 
dituzten ikastaroetan. Bide ezber-
dinak daude horretarako: Ema-
kume Txokoan bertan, emakume-
txokoa@arrasate-mondragon.net 
helbidean zein 943 794 139 zenba-
kira deituz.

Pilates-yoga eta zoru pelbikoa 
indartzeko ariketen ikastaroak 
antolatu dituzte. Baita Nire burua 
maite nahi dut –autestimua lan-
tzeko– zein Emakumeok gerure 
buruak zaintzen izenekoa ere. 

Bestelako ekintzak ere anto-
latu dituzte eta maiatza bitartean 
emakumeen eta komunikabideen 
gaineko berbaldia egingo da, 
edo Ovarios verdes fritos antzez-
lana ikusi ahal izango da, esa-
terako. 

Jabetza Eskola
Bestalde, Jabetza Eskolaren bai-
tan hainbat ekimen egingo dituz-
te. Amets Beltran de Herediak 
horietariko bat azpimarratu du: 
"Ikastaro interesgarri bat Maita-
sun erromantikoa? deitzen dena 
da. Bertan, mendeetan egon diren 
estereotipoak hautsi gura ditugu. 

Oraindik ere maitasun ideia eta 
mito ugariz josita dago maitasun 
kontzeptua". Otsailaren 11n izan-
go da ikastaroa.

Bestalde, Herrigintza Feminis-
motik deituriko tailerra antolatu 
dute. "Bertan, norberaren espe-
rientzia abiapuntu izanda genero 
sistemak herrigintzaren eremuan 
kolektiboki nola eragiten duen 
hausnartzeko aukera izango dugu. 
Eta esperientziak trukatzeko balio-
ko digu". Martxoaren 20an, 27an 
eta apirilaren 3an izango da tai-
lerra. 

Guztietan eman daiteke izena 
dagoeneko.

horrez gain, martxoaren 8a iragartzeko kartel lehiaketa deitu dute eta 
otsailaren 21a izango da lanak aurkezteko azken eguna

Hamazortzigarren aldiz antolatu du Emakume 
Txokoak Martxoak 8 iragartzeko kartel lehiaketa. 
Feminismotik eragiten! leloa baliatuta, teknika 
librean egin ahal izango dira kartelak; Martxoak 8 
ere agertu beharko da idatzita.Irabazleak 450 
euroko saria jasoko du. Lanak otsailaren 21ra arte 
eta 14:00ak baino lehen eraman edo bidali behako 
dira Arrasateko BAZera.

"Martxoaren 8a zapatua izango da eta egun 
osoan zehar zer egin izango dugu: emakume artisau 
eta baserritarren azoka goizean, Takarraren 
lasterketa eguerdian, eta manifestazioa arratsaldean. 
Oraindik zehazteke dugun arren, emakumeak eta 
rocka uztartuz kontzertua ere egin gura dugu gauean 
gaztetxean". Hala azaldu dute Emakume Txokoko 
Amets Beltran de Herediak.

'Feminismotik eragiten!', Martxoak 8 iragartzeko leloa

sErgIO AzkArAtE | blogak.goiena.net/nerearrasatepresszaharrak/ | twitter.com/arrasatepress

n e r e  'a r r as at e  p r e s s '  z a h a r r a k

1989ko urtarrillen 21erako gaztetxien kontzertue 
organizau euen AGAk (Arrasateko Gazte 
Asanblada). Baiñe Udalak prohibidu egin euen. 
Hala be, kontzertue hasi, eta elektrizidade-kabliek 
moztu zittuen ezezagun batzuk.

Izen be, 1987xen okupau euen AGAk Gurea 
zinema zana. Udalak, barriz, ez euen gaztetxe 
moduen hartzen, baiñe ez zittuen gaztiek kanpora 
bota. Bittartien, inguruko bizilagunek salaketak 
jarri zittuen, sortzen zien zaratengaittik-eta.

AGAk biherrezko ikusten euen gaztetxie 
eukittie; bardin jakon nun. Udalak, barriz, ez euen 
erabakirik hartzen, bost talde politiko euzelako eta 
iñork be ez eukelako gehixengorik.

Hori gutxi ez, eta gazte batzuk AGAtik urten 
euen, arrazoi bi emunde: drogie ebillela gaztetxien 
eta Asanbladak ez euelako ondo funzionetan.

Aste hartan bertan egin biher euen batzarra 
Gazteria batzordiek, eta gaztetxie jarteko leku bat 
proposatzeko asmue euken: ospittale zaharra!

Frai Rufino: enfermero, koziñero eta abade
Rufino Oianguren 1929ko maiatzaren 14an jaixo 
zan, Bolibarren.

Enfermerue, koziñerue... eta: "Amak gure juan, 
erderaz ikesi eta abare sartzie. Alde guztietatik 
abare, e!".

Arantzazun egon zan denporak ekarri zittuen 
gogora Frai Rufinok: "Arantzazun gosie pasau 
gaixuan, gosie ikeragarrixe".

Oliten be egon zan: "100dik gora estudiante 
jauan eta ni koziñero nausi. 10 urte ein nittuan".

Oso giro txarra AGAren eta Udalaren artien gaztetxie zala eta

9. zenbakixe  1989-02-03

j.b.  |  arrasate

Igelaren Banda hirukote berezia 
izango da asteon Kooltur Oste-
gunak ekimeneko gonbidatua 
–eguenean, gaztetxean, 22:00etan–. 
Euskal kantutegi tradizionaletik 
abiatuta, Igelaren Bandak kantu 
horien bertsio oso irekiak egiten 
ditu modu instrumentalean. Asko-
tan inprobisatuz, eta kontrabaxu, 
bateria eta gitarrak lagunduta. 
Ez dituzte bi kontzertu berdin 
egiten, ezta kantu bera berdin 

jotzen. Etenaldi luze baten ostean, 
bueltan da taldea eta iaz Pregun-
tatxo bat diskoa kaleratu zuen. 
Egun Bixente Martinezek, Hasier 
Oleagak eta Amaiur Cajaravillek 
osatzen dute taldea. Hiruak eskar-
mentu handikoak dira musikaren 
munduan. 

Otsaileko hurrengo gonbida-
tuak hauexek izango dira: Audien-
ce, Joseba B Lenoir Duo eta Khea 
Ziater taldearen Satisfaktion 
antzezlana. 

Igelaren Banda hirukotea 
eguenean, Kooltur barruan 
Kantu tradizionaletatik abiatuta, horien bertsio 
oso irekiak egiten dituzte modu instrumentalean

Sebastian Lizaso eta Aitor Mendiluze bertsolariekin 
afaria eta beste hainbat ekintza Gesalibarreko jaietan
Otsailaren 5etik 9ra jaietan murgilduko da Gesalibar auzoa. Egitarauan 
honako ekintzak nabarmendu behar dira: otsailaren 7an, III. Toka 
txapelketa (19:30) eta bertso afaria Sebastian Lizaso eta Aitor Mendi-
luzerekin (21:00), Jentil-Ola elkartean–otsailaren 5era arte eman dai-
teke izena elkartean bertan–. Otsailaren 8an, umeendako jolasak 
Txatxilipurdiren eskutik (11:00), auzoko hildakoen omenezko meza 
(12:00) eta Santa Ageda eskea (14:30). Otsailaren 9an auzoko zaindaria-
ren omenezko meza (11:00) eta luncha (12:00) izango dituzte. 
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"Aiii, lehen azokak indar handia 
zuen, orain berriz... ikusten duzun 
moduan, gero eta jende gutxiago 
etortzen da", aipatu du Oxirondo 
azokako dendarietako batek, 
berarekin hitz egiten hasi eta 
berehala. Bakoitzaren iragana 
beti da irudimen iturri, eta pasa-
takoa era bukolikoago batean 
gogoratzeko ohitura badago ere, 
saltzaile eta erosleen iritzia entzun 
eta gero, badirudi azokaren kasuan 
horrela dela.

XXI. mendeko gizarteak, zati 
batean, bere oinarriak alde bate-
ra utzi ditu eta gertukoa kontsu-
mitu beharrean erosotasunera 
jotzeko joera dago: "Beste denda 
batzuetan aukera gehiago duzu, 
hemen oso postu gutxi daude", 
dio Azokaren sarreran dagoen 
emakume batek. Azokak sei pos-
tu egonkor ditu, eta bertako sal-
tzaileek betiko merkatariek soi-
lik eskaini ohi duten irribarrea-
rekin hartu arren, ez da jende 
askorik ikusten. 

Bertako saltzaile eta erosleek 
"gainbehera" hitza aipatzen dute. 
Azken urte hauetan erosleek 
nabarmen egin dute behera. "Eros-
le fidelak ditugu, baina jende 
gaztea etortzen ez denez, erosle 
kopurua urtetik urtera jaitsi egi-
ten da", esan du dendari batek. 
Gainontzeko saltzaileek iritzi 
antzerakoak dituzte. 

Zapatua da bertako egun han-
dia eta saltzaile batzuek egun 
bakar hori hankamotz geratzen 
dela diote. "Aste guztian baino 
jende gehiago sartzen da zapa-
tuetan, baina egun onena bada 
ere, asko jaitsi da", aipatu du 
dendari batek, eta beste batek 
datu garrantzitsu bat gogora eka-
rri du: "Duela urte batzuk lau 
saltzaile egoten ginen postuan, 

orain birekin nahikoa izaten da". 
Argi dago azokak garai hobeak 
igaro dituela, baina herriko eki-
pamendu garrantzitsu bat da, eta 
Udala egoera honi buelta emate-
ko plan bat garatzen hasi da.

Merkataritza suspertu 
Pasa den urtean sortu zen mer-
katarien mahaiaren lana ez da 
kaleko dendetara mugatu; "azoka 
herriko merkataritzaren gune 
garrantzitsu bat da", azaldu du 
Leire Iruin merkatarien mahai-
ko arduradunak. Horregatik, 
mahai horretatik eta Udalaren 
laguntzarekin, berau suspertzeko 
plana martxan da dagoeneko. 

Azokak mahai propioa izan-
go du, Iruinen esanetan azokako 
saltzaileak protagonista izango 
dituena. Bertan eztabaidatuko 

dira azoka biziberritzeko ideia 
eta proposamenak "mahaiak 
dinamikoa behar du izan", dio 
Iruinek, "gure asmoa mahaiko 
kideak planaren diseinatzaile 
eta exekutoreak izatea da". Ez 
da lan erraza izango baina zine-
gotziak plana ongi antolatuta 
dauka: "Udala sustatzailea izan 
daiteke, baina bultzatzaileak 
herritar eta saltzaileak izan behar 
dira, osterantzean planak ez dau-
ka zentzurik".   

Hori guztia gainera, hezkun-
tza eta lehen sektore, merkatari, 
herritar eta ekoizleen proposa-
menekin aberastu nahi dute.

Lehen sektorearen ekarpena
Azokarena ez da proiektu isola-
tu bat izango, eta hura biziberri-
tzeko planarekin batera lehen 
sektorea ere indartu nahi dute. 
"Azoka gertuko produktua sal-
tzeko toki bat bada, ekoizleak ere 
kontua hartu behar ditugu", dio 
Iruinek. Horregatik, lurra ogibi-
de duten baserritarrekin batzeaz 
gain, berau ereitetik bizi nahi 
duten talde eta eragileekin ere 
batuko dira laster. "Azokarekin 
bezala, hemen ere mahai propio 
bat sortu gura dugu", argitu du 
zinegotziak.

Horretarako, egun herrian 
dauden ekoizleekin elkartzeaz 
gain, landa eremuan interesa 
duten herritarrekin ere batuko 
dira, "landa eremura gerturatu 
nahi duten gazteak ere kontuan 
hartu nahi ditugu", adin tarte 
guztien inplikazioa baita guztia-
ren gakoa. 

Hala ere, Udaletik azokaren-
tzat asmo handiagoko proiektua 
baten bila dabiltza. Garai batean 
jendez bete ohi zen gertuko pro-
duktu freskoen plaza izaera buel-
tatu nahi diote. 

laster bertako saltzaileak protagonista izango diren mahaia eratuko du Udalak

biziberritze hori ez da proiektu isolatua izango, lehen sektorea ere bultzatuko da-eta

Oxirondo azoka biziberritzeko 
ideia eta proposamen berrien bila

Gaur egun azokak sei postu finko ditu, tartean irudian ageri den arrandegia.  |   imanol gallego

sagrario zabaLeta 
eroslea

cayo Labeaga 
saltzailea

Veronica fortuna 
saltzailea

"Beti pentsatu izan dut umeak 
egoteko toki bat eta kafetegi bat 
izango bagenu jende gehiago 
etorriko litzatekeela. Azoka eraikin 
itxi bat da, eta duen tamaina 
ikusita, azokaz gainera, gauza 
asko egin daitezke".

antonio iza 
eroslea

"Azoka herriko eta gertuko 
produktuen erakusleiho handi bat 
izan beharko litzateke, horretarako 
baina, aurretik lehen sektorea 
indartu eta garatu behar da. Orain 
dauden postu gehienetan kanpoko 
produktuak saltzen dituzte".

Mertxe aLtube 
saltzailea

"Kanpoan aukera handia dago. 
Jendeak herrian dauden 
supermerkatuetara joateko ohitura 
hartu du, eta ohiturak aldatzea 
zaila da. Hona oso jende gazte 
gutxi etortzen da; arlo horretan lan 
handia egin behar dela uste dut".

"Postu gehiago. Astean zehar oso 
jende gutxi etorri ohi da, 
zapatuetan baserritarrek euren 
produktuak ekartzen dituztenez, 
giro hobea sortzen da. Ez da 
misterio bat, saltokiek jendea 
erakartzen dute".

"Azokaren sena salmenta da, 
ekimen ezberdinek jendea 
erakartzen dute, baina azoka 
indartzeko postu egonkorrak 
ugaritu egin behar dira. Orain oso 
aukera gutxi dago, hori indartzen 
bada jendea etorriko da".

Zer behar du azokak bertako saltokietara jende gehiago erakartzeko?

Aisialdi gune bat goiko solairuan
Orain arte Agorrosin Ekintza Gunean egon den ludoteka txiki 
geratu da, eta haren partez, azokako goiko pisuan berria egingo 
dute. Ez da, baina, ohiko ludoteka bat izango, solairu osoa hartuko 
duten obrak aisialdi gune bat sortzeko egingo dira. Bukatuta 
dagoenean, 0 eta 12 urte arteko gazteen aisialdi gunea izango da. 

Oraindik baina, bertan egingo diren ekintzen egutegia zein 
prozedurak lehen fasean besterik ez daude. Jardun euskara 
elkarteko eta Udaleko ordezkariak eta guraso talde batek egin 
dituzte lehen bilerak, baina laster, mahaia zabaldu egingo da, 
"herritarrek gozatzeko toki bat izatea nahi badugu, plana eurekin 
batera egitea ezinbestekoa" delako Iruin zinegotziaren esanetan. 

Obra Aste Santu inguruan hasiko da
Udalak aisialdi gune berri horretako lanak Aste Santu inguruan hasi 
nahi ditu.

Azokan egokituko duten gune berria martxan hasten denean 
eta Xabalote gaztelekua kontuan izanda, 17 urtetik beherako 
gazteek aterpedun instalazio egokiak izango dituzte herrian.
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E
gunerokotasuneko mar-
txa azkar honetan, 
aisialdiari ere tarte bat 
eskaini beharko diogu 

gure seme-alabekin gozatu eta 
esperientzia desberdinak elkar-
trukatzeko. Negua edo uda izan, 
gune batean zein bestean, 
herriak baditu aisialdiaz goza-
tzeko toki desberdinak eta 
hauek erabiltzeko aukera pare-
gabea.

Baina, badator bai, badator 
Bergarara haurrendako balio 
anitzeko proiektu berri bat. 0-12 
adin tartea hartuko duena. 
Proiektu ederra, berria, ilusioa 
sortzen duena eta urteetan 
amesten ibili garen hori bertan 
islatuta geldituko dena.

Lanean buru-belarri, Udala 
eta harekin batera Jardun eus-
kara elkarteko langile, herriko 
guraso, irakasle, eta abar, eta 
abar. Herriko aisialdi euskal-

dunari jantzi desberdina janz-
teko asmoz. Kolorez betea, 
kolore politez, gainera.

Herriko erdigunean aurki-
tuko dugu espazio zabala eta 
toki dotorea izango duen gunea, 
haur eta gurasoendako ekintza 
ugari eskaini eta denen arteko 
erlazioak sendotzeko txoko ede-
rra eta bide batez herriko azo-
kari bizia emango diona, ber-
tako joan-etorriak bertako 
merkatariei aurrera egiten 
lagunduko diena. Beraz, goazen 
guztiok batera aisialdiko proiek-
tu euskaldun berri honi kolorea 
ematera. Ateak zabalik daude 
edonork bere iritzia plazara-
tzeko. Hala, etorkizunean herri-
ko haur eta gurasook hilabe-
teetan egindako lanaren emai-
tzaz gozatzeko aukera izango 
dugu. 

Pozgarria Udala proiektu 
honetan jartzen ari den ilusioa 
eta lana eta txalotzekoa herri-
tarren jarrera eta interesa. 
Denen artean egingo dugu!

Proiektu 
berria

sAIOA 
gArItANO

n i r e  u s t e z

"Badator 0-12 
adin tarterako balio 
anitzeko proiektua"

m.B.  |  bergara

San Blas jaiak ospatuko dituzte 
Buruñao auzoan gaur, astelehe-
na, hasita. 11:00etan meza nagu-
sia egongo da eta opilak bedein-
katuko dituzte. Gero, nahi duten 
guztiendako salda eta txorizoa 
banatuko dute auzoko elkartean. 
Hitzordura iristeko autobus zer-
bitzu berezia ere egongo da: 
10:30ean abiatuko da azokako 
geltokitik eta 12:15ean itzuliko 
da. Gainera, ermita zabalik egon-
go da egun osoan.

Ekitaldi gehiago 
Datozen egunetan hitzordu gehia-
go egongo dira auzoko jaiak ospa-
tzeko. Eguaztenean, Santa Ageda 
eguna, San Blas ermitako anaiar-
teko kideek batzarra egingo dute, 
19:00etan, urteroko ohiturari jarrai-
tuz.

Hilaren 7an, egubakoitza, auzo 
afaria eta erromeria egongo dira, 
20:30ean, eta hilaren 8an, berriz, 
26. Mus Txapelketa jokatuko da. 
Izen-ematea 15:30ean hasiko da 
–15 euro bikoteko– eta sari ederrak 
egongo dira: lehen bikoteak garai-
kurrak eta 120 euro eroango ditu; 
bigarrenak, 80 euro; hirugarrenak, 
50 euro; eta laugarrenak sari bere-
zia jasoko du. 

Herri kirolak ere egongo dira 
Hilaren 9an, San Blas Txiki egu-
na, jaiei amaiera emateko, eki-
taldi asko egongo dira. Gainera, 

egun horretan ere autobus zer-
bitzu berezia egongo da: 10:30ean 
abiatuko da azoka paretik eta 
13:30ean jaitsiko da. Ekitaldiak 
11:00etan abiatuko dira etxafeu-
go jaurtiketarekin eta gero meza 
nagusia egongo da. Ondoren, 
auzoko elkartera gerturatzen 
direnendako salda egongo da. 

11:30ean Aranzadi ikastola-
ko eta Moises Aspiazuko dantza 
taldeak saioa egingo du eta buka-
tu eta gero, herri kirolen era-
kustaldia egongo da. Mugertza 
anaiak aizkolariek hauxe egin-

go dute: sei ebaketa bertikalki 
lurrean, sei ebaketa horizontal-
ki eta bi ebaketa erlojuz kontra. 
Landarbide harri-jasotzaileak, 
berriz, honako altxaketak egin-
go ditu: 100 kiloko harri zirku-
larra, 140 kiloko harri irregu-
larra eta 175 kiloko harri lauki
-luzea.

Erakustaldi horren ondoren, 
umeendako kukainak ere egon-
go dira. Horrekin guztiarekin 
batera, goiza Bergarako Triki-
tixa Elkarteko kideek alaituko 
dute.

Irudian dantza saioa.  |   goiena

Gaur, San Blas eguna, meza nagusia eta 
opilen bedeinkatzea Buruñao auzoan 
autobus zerbitzu berezia abiatuko da 10:30ean azoka ondoko geltokitik

Saio bakoitzeko 60 odol 
ateratze lortzea helburu 

ANE EtxEBErrIA  |  bergara

Urtarrileko odol ateratzeak egin 
dituzte jada eta otsailekoak laster 
izango dira. Bergarako Odol Emai-
leen Elkarteko kideek hilean bi 
ateratze antolatzen dituzte: hama-
bostean behin izaten da, eguaztene-
tan. Anbulatorioan egiten dituzte 
odol ateratzeak, eta nahiz eta jende 
ugari hurbiltzen den, gehiago eta 
jende berria behar dutela adierazi 
du Antonio Herzogek, Odol Emaileen 
Elkarteko presidenteak: "Hamabos-
tean behin 45 bat odol ateratze buru-
tzen ditugu; ez da kopuru txarra, 
baina, gure ustez, Bergara bezalako 
herri batean emaile gehiago egon 
beharko lirateke, herria handia da 
eta proportzioan ez da horrenbeste 
jende hurbiltzen".  

Elkartearen helburuetako bat 
odol ateratze bakoitzean 60 emai-
leren odola lortzea dela aitortu 
du Herzogek: "Horretarako jende 

berria behar dugu, eta gazteak 
badira, hobeto"; odola ematea 
bizitza ematea da-eta. Hori dela 
eta, gerturatzen diren pertsona 

guztiei eskerrak eman nahi izan 
dizkie elkarteko presidenteak, 
baina, aldi berean, deialdia egin 
du: "Odola ematea bizitza ematea 
da, ez da ezer kostatzen eta herri-
tar gehiago hurbiltzea eta odola 
ematera animatzea nahiko genu-
ke". Beraz, interesatuek hitzordua 
dute hamabostean behin, eguaz-
ten arratsaldeetan (18:00etatik 
20:30era) anbulatorioan.

odol emaileen elkarteak odola ematera dei egin du, 
"odola ematea bizitza ematea da-eta"

egutegIa
Otsaila: 12-26
Martxoa: 12-26
apirila: 9-30
Maiatza: 14-28
ekaina: 11-25
Uztaila: 9-23
abuztua: 27
Iraila: 10-24
Urria: 8-22
azaroa: 5-19
abendua: 3-17

18:00etatik aurrera izango dira 
odol ateratzeak anbulatorioan.

Esanak

"Emaile berriak 
behar ditugu eta 
gazteak badira 
hobeto; beraz, 
anima zaitezte"

a n t O n I O  h e r z O g   |   p r e s i d e n t e a

Pasa den urtean Kixi-rekin egindako solasaldi bat.  |   goiena

jAgOBA dOmINgO  |  bergara

Otsailean ere, herritarrek ez 
dute aitzakiarik beharko kar-
tzelara joan eta gaztetxekoek 
antolaturiko ekintzekin eta 
ikastaroekin gozatzeko. 

Bertso eskola, gitarra ikas-
taroa, dokumental eta labur-
metrai proiekzioak, mahai-in-
guruak edo La Gallina Vasca-ren 
azken alearen aurkezpenak 
–otsailaren 28an– izango dituz-
te gaztetxean. 

Bertsoak eta gitarra 
Eguaztenak, bertso eskola eta 
gitarra ikastaroen egunak izan-
go dira. Bertso eskolak 5ean eta 
19an egingo dituzte 19:30ean, 
Jardun eta Gazte asanbladak 
antolatuta. Ostean, hileko azken 
eguaztenean izan ezik, gitarraren 
txanda izango da, 21:30ean.

Zonbiak eta banpiroak
Otsailaren 14an, 20:00etan, 
Joxean's Hileben film laburra 
proiektatuko dute, eta ostean, 
egileekin mahai-ingurua egin-
go dute. Laburmetraiak, Zuma-
lakarregi eta Agirre berpiztuko 
ditu, lehena, zombie bihurtuta 
eta bigarrena, banpiro. 

Ondoren, Mugituk antolatu-
ta afaria egingo dute AHT Gel-
dituko kideekin eta bailarako 
obren gainean solasaldia egingo 
dute. Hilaren 7an, 20:00etan, 
Ernaik antolatuta, Bergarako 
auzipetuekin tertulia egingo 
dute. Horrez gain, beste proiek-
zio batzuk ere egongo dira; hila-
ren 16an, Zintzilik irratia, 27 
urte ez dira hainbeste; 21ean, 
Izan Pirata; 23an, Hala Bedi, 30 
urte kolpez kolpe eta 27an, Dis-
koiraren bideo emanaldia.

Kartzelara joateko ez da 
aitzakiarik faltako
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Gertu dute otsailerako eta 
martxorako zineklubeko 
eskaintza. Otsailaren 6an, 
Roger Michell zuzendariaren 
Le Week-end pelikula ikusteko 
aukera egongo da kultur etxe-
ko zine aretoan, 20:00etan. 
Bikote batek bere harremana 
indartzeko Parisera eginiko 
bidaiaren gorabeherak kon-
tatzen dira.

Zuzendari oñatiarrak Tindaya 
mendi sakratua dokumentala 
egin nahi du, eta horretarako 
beharrezkoa duen diru kopuru 
bat crowfounding bitartez esku-
ratu nahi zuen. Bada, hari lagun-
tzeko aukera izan da urtarrila-
ren 29ra arte, eta lortu du beha-
rrezko laguntza. Harpidetza 
bidezko kooperazio kolektiboa 
da crowfounding-a. 

Kepa Aranburuk lortu du 
beharrezko babesa 
'crowfounding' bidez

'Le Week-end' filma 
otsailaren 6an kultur 
etxean, 20:00etan

Asteon banatu dituzte IV. 
Kirolprobak herri lasterketen 
sariak eta Amaia Bernal nagu-
situ da emakumezkoen senior 
mailan. Oso pozik azaldu da 
korrikalari oñatiarra jasotako 
sariarekin. Iaz ere lehen pos-
tua lortu zuen maila berean, 
baina sailkapen nagusiko 
bigarrena ere izan zen eta hori 
izan zen jaso zuen saria. 

Amaia Bernal nagusi 
senior mailako 
Kirolprobak ligan

IrAtI gOItIA  |  oñati

Ur zerbitzuaren ordenantza erre-
gulatzailea aldatzea onartu zuten 
osoko bilkuran eguenean. Hala, 
ur zerbitzuaren tarifak ezartzeko 
orduan, zehazki, kontsumo-tarteak 
zehazteko orduan, etxebizitza 
bakoitzean erroldatutako pertso-
na kopurua hartuko da errefe-
rentzia bezala aurrerantzean, eta 
ez kontsumoa soilik, orain arte 
egiten zen moduan.

Ezadostasunak 
Bildu ordenantza erregulatzailea 
aldatzearen alde azaldu zen eta 
alderdi jeltzalea aurka. Bilduren 
esanetan, tarifak modu honetara 
ezartzea erabaki arrazionalagoa 
eta justuagoa da. "Ur kontsumoa-
ri beste aldagai bat sartzen zaio: 
zenbat pertsona dauden errolda-
tuta etxebizitzan. Gure ustez, 
tarifa justuagoa da", esan zuen 
Mikel Biain alkateak. 

Jeltzaleen bozeramaile Lour-
des Idoiagak esan zuen, baina, 
erabakia datu zehatzik gabe har-
tu dela: "Oñatiko Udalak datuak 
eskatu izan balizkio Ur Kontsor-
tzioari, kalkulatu ahal izango 
litzateke zenbat etxebizitza dau-
den bi pertsonarekin eta horien 
batez besteko gastua zenbatekoa 
den; zenbat etxe dauden hutsik... 
Erabakia itsu-itsuan ez hartzeko". 
Hor sortu zen eztabaida. Izan ere, 
Josu Lizarralde zinegotziak jel-
tzaleei esan zien bost hilabete 

izan zituztela ekarpenak egiteko 
(2012 azarotik 2013ko otsailera) 
eta ez zutela ezer proposatu. Hain 
zuzen, ildo horretatik Biain alka-
teak honakoa esan zuen: "EAJtik 
esan digute ez dutela gaia lan-
tzeko astirik izan. 2012an Zerbi-
tzutako Batzordean aztertutako 
gaia da eta orain Ur Kontsortzio-
tik osoko bilkuraren oniritzia 
eskatu digute. Azken batean, 
gaurkoa formalidadea izan da".

Biain alkateak gaineratu zuen 
ohiko familiek fakturetan ez dute-
la aldaketarik igarriko. Bai, ordea, 
bakarrik bizi den pertsona batek 
30 litro kubikotik gorako kontsu-
moa badu edo pertsonarik errol-
datuta ez dagoen etxebizitzen 
kasuetan. Azken kasu horietan 

goiko tarteko kontsumoa aplika-
tuko zaie. Hain zuzen, jeltzaleek 
euren desadostasuna adierazi 
zuten puntu horrekin. "Etxe 
hutsak esaten zaien horietan 
hirukoiztu egiten da tarifa", esan 
zuen Idoiagak. Metodo zigortzai-
leak erabili beharrean, kontzien-
tziaziorako politika aktiboak ere 
eskatu zituen jeltzaleak.

Bi mozio
Bestalde, Bilduk proposatutako 
bi mozio onartu zituzten aho batez: 
bata, emakumeen autonomiaren 
eta erabakitzeko eskubidearen 
defentsan; bestea, Auzitegi Nazio-
nalaren aginduz urtarrilaren 7ko 
zortzi euskal herritarren atxilo-
keten inguruko adierazpena.

Ur tarifak, etxean erroldatutako 
pertsona kopuruaren arabera 
orain arte kontsumoa bakarrik hartzen zen kontuan; eztabaida sortu zen 
Bilduren eta euzko alderdi Jeltzalearen artean egueneko osoko bilkuran

Ur txorrota zabalik.  |   irati goitia

Antixenako eraikina 
berreskuratu du Udalak

Urteak zeramatzan Udalak Antixenako eraikina 
bereganatu nahian. Izatez Udalarena da, baina 
lagapena egina zion Mondragon Unibertsitateari. 
Bere garaian MUren Ostalaritza Eskolaren 
kokaleku izan zen. 2012an, berriz, Oñatiko Gazte 
Asanbladak okupatu zuen. Ordutik hona, 
adostasunera iristeko elkarrizketak izan dituzte 
Udalak, Gazte Asanbladak eta MUk. Alkateak alde 
guztiek erakutsitako jarrera ona azpimarratu zuen 
egueneko osoko bilkuran. Akordio horren arabera, 
eraikinaren balio garbiaren erdia ordaindu beharko 
dio Udalak MUri (131.853 euro). Antixenako eraikina.  |   i.g.

oñati

I.g.  |  oñati

Ostegun kontalariak egitasmoa-
ren baitan, ipuinekin jolasean 
aritu ziren eguenean kultur 
etxean. Lur Korta ipuin konta-
lariak adi-adi izan zituen bertan 
batu ziren neska-mutikoak. 
Kortak maleta gorri baten kon-
takizunerako laguntzaile ugari 
ekarri zituen; besteak beste, 
kaka-mokordo bat. Umeak zur 
eta lur utzi zituen. 

Bi adin tarte
Hilero azken eguenetan izaten 
dira saioak, 18:00etan. Azkena 
3 eta 6 urte bitartekoentzat izan 
zen. Hurrengoa 6 eta 10 urte 
artean dituztenentzako izango 
da. Izan ere, hilean-hilean adin 
tarteak txandatzen dituzte. 

Txikienenak izugarrizko 
arrakasta du eta aurretiaz jaso 
behar izaten da saiora joateko 
gonbidapena (astebete lehena-
go hasten dira banatzen kultur 
etxean bertan). Azkenengorako, 
adibidez, 35 gonbidapen banatu 
zituzten. Nagusienen kasuan, 
ez da gonbidapenik hartu beha-
rrik izaten.

Hurrengo hilean Saioa Aiz-
puru ipuin kontalaria izango 
da Ikusi mendizaleak ikuskizu-
narekin (6-10 urte bitartekoen-
dako izango da).

Saio horien helburuak dira, 
besteak beste: irakurzaletasu-
na haurtzarotik bultzatzea, 
aho-transmisioa sustatzea eta, 
batez ere, umeei ipuinez goza-
raztea.

'Ostegun kontalariak' 
egitasmo arrakastatsua
otsailekoa 6 eta 10 urte arteko umeentzako 
saioa izango da, saioa aizpururen eskutik

Umeak Lur Kortak esandakoei adi, egueneko saioan.  |   i.g.

E
gia esango dizuet, nik 
ez dut inoiz etxean txa-
kurrik izan. Badakit, 
ordea, txakurra dutenek 

halaxe diotelako, txakurrak 
asko ematen diola norbanakoa-
ri. Gizakiaren lagunik onena 
dela esaten da, inoiz baztertuko 
ez zaituen animalia dela. Horre-
laxe izango da, ez dut zalantza-
rik egiten.

Gustua ematen du, gainera, 
mendian, kalean, pasieran… 
bere jabearen ondoan doan txa-
kurra ikusteak. Ondo irakatsi-
tako txakur bat, bere jabearen 
esanak betetzen dituen txakur 
bat eta norbait aldamenik pasa-
tzen denean, bere jabearekin 
jarraitzen duen txakurra, beste 
inori kasurik egin gabe, zaun-

karik egin gabe, inorengana 
hurbildu gabe jarraitzen duen 
txakurra.

Gertatu izan zait, eta ez behin 
eta ez birritan ere; kalera, etxe-
ra, noan lekura noala, distantzia 
batera txakur batek ikusi eta 
norberarena zaunkaka hurbiltzea. 
Jabea orduan, "lasai, ez du ezer 
egiten", egiten duen arte.

Edota txakurra hurbildu, 
zaunkaka hasi… jabeari lotuta 
eraman behar direla esan eta 
honek kasurik ez egitea.

Idatzi honekin esan nahi 
dudan bakarra da norbait ikus-
tearekin batera jabearen alda-
menean egoten ez dakiten txa-
kurrak edo egiten dabilena 
egiten jarraitzeko ahalmenik 
ez duten txakurrak lotuta era-
man behar direla. A! Eta txa-
kurrak kalean kaka egiten badu, 
jaso, mesedez.

Txakurrak 
lotuta!

mIkEl 
ArANburu

n i r e  u s t e z

"txakurrak kalean 
kaka egiten badu, 
jaso, mesedez"
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I
rakurle, hitz honeik ira-
kurtzen ari zaren bitartien, 
Iñako Madrildik Euskal 
Herrira bueltako bidien 

egongo da, aurrez Paristik 
hegazkina iritsi baldin bada 
behintzat, azken 12 urtiak 
Frantzia eta Españako kar-
tzelatan emun ostien. 

Azken egunetan, disper-
tsiñuak eragindako bizipenak 
jasotzen dien mezuak idatzi 
dittue hainbatek Twitter sare 
sozialien #ResultadosDeLaDis-
persión traola erabilita; umo-
rez idatzita batzuk, amorruz 
beste batzuk, goxo, gordin… 
sentimendutik eta emoziotik 
idatzitakuak danak. Zein ger-
tukuak, noizbait holako bidaia 
egin biher izen doguenontzat! 
Liburu luze bat idazteko bes-
te, errepidien jarri eta aste-
bururo kilometruak fan eta 
fan dabilenantzat.

Iñakokin behintzat ez dit-
tut #DispertsioarenOndorioak 
berriro bizi biherko, Miren-
txineko furgonako gidari 
moduen ez bada behintzat. 
Gorka be etxera iristeko egu-
nak kontetan egongo da. 
Marixol.

Oin bi urte Belfasteko 
kalietan kartzelatik irtenda-
ko IRAko azken presuaren 
argazkixa ikusi geben farola 
batetik zintzilik. Parlamen-
tuko hauteskundietan hau-
tagai zan… Hemen, aurretik 
(erre)bide oso luzia ete dau-
koguen ba...

GOIENA berripaperan 
bitartez ezagutzen dau herri-
xa Iñakok, zati baten behin-
tzat. Ongietorrixa egittia 
debekatuta egon arren, esa-
tia libre da ondion, ezta? 
Horixe ba...

'#Dispertsioaren
Ondorioak'

"Ongietorrixa 
egittia debekatuta 
egon arren, esatia 
libre da, ezta?"

n i r e  u s t e z

DOrlEtA
KOrtAzAr

MIrIAN BItErI  |  eskoriatza

Hemen da ostera Santa Ageda 
eguna, eta, horren bueltan, koplak 
eta dantzak. Bihar, Santa Ageda 
bezpera, irtengo dira Aretxaba-
letako eta Eskoriatzako kintoak 
koplak abestera; lehenengoan, 
1995. urtean jaiotako 30 neska-

mutil inguru eta bigarrenean, 
1996ko 24 gazte. 

Urtero moduan, baserriz base-
rri ibiliko dira kantuan goizetik. 
Herriko plazetan elkartuko dira 
egunsentian, eta denon artean 
egun osorako plangintza gerta-
tuko dute.

Kintoak baserrietan ibiltzeaz 
gainera, Aretxabaletan kantaldia 
egiteko ohitura dute arratsalde 
partean herriko abesbatzako 
kideek, Leizarra Musika Eskola-
ko 40 bat neska-mutilekin batera. 
18:30erako egin dute hitzordua, 
Herriko Plazan. Handik herriko 

zaharren egoitzara joango dira, 
eta Gernika plaza, Iralabarri, 
Mitarte eta Durana kaleak zehar-
katu ostean, plazara bueltatuko 
dira. Herritar guztiak gonbidatu 
dituzte ekitaldi horretan parte 
hartzera. 

Santa Ageda egunean, eguaz-
tena, kalean gora eta behera ibi-
liko dira abesten herri bietako 
kintoak; eta urtero moduan, 
19:00etan, neska-mutil talde bakoi-
tzak dantza egingo du bere herri-
ko plazan. 

Bost domeka 
Behin Santa Ageda pasatuta, 
dantzatzen jarraituko dute. Are-
txabaletarrak Aratusteak bitar-
tean domeketan elkartuko dira 
plazan, 19:00etan. Aurten bost 
domeka dituzte aurretik. Eta 
ohiturari jarraituz, Aratuste-do-
mekan txino-dantzarekin irtengo 
dira.

Eskoriatzarrak, berriz, lehe-
nengo domekan baino ez dira 
ostera ere batuko dantza egiteko. 
Hain zuzen ere, hilaren 9an dan-
tzatuko dute aurtengo Santa Age-
da neska-mutilek, 19:00etan, pla-
zan.

Kinttada Eguna
Bestalde, Santa Agedaren bueltan, 
azken urteotan Eskoriatzan Kint-
tada Eguna egin dute askotariko 
urteetako kintoek; eta aurten ere 
horrelaxe izango da. Baina, aurre-
tik barik, Santa Ageda pasa ostean 
egingo dute oraingoan. Hain jus-
tu ere, hilaren 8an, zapatuan, 
elkartuko dira.  

Santa Ageda kintoek auzoak eta 
kaleak hartuko dituzte bihartik
aretxabaletan 1995an jaiotakoak irtengo dira eta eskoriatzan, 1996koak

Iazko Santa Ageda neska-mutilak, Aretxabaletako plazan dantza egiten.  |   Mirari altube

Gaur, astelehena, San Blas 
eguna da, eta, urtero moduan, 
Aretxabaletan meza eta jakien 
bedeinkapena izango dituzte. 
Bada, hiru hitzordu daude: 
09:00etan, Monasterioan elkar-
tuko dira; 10:30ean, Apotzaga
-Etxebarri auzoan dagoen 
Sailuenteko ermitan; eta 
19:00etan, azkenik, herriko 
parrokian.

Sailuenteko ermitan 
meza eta jakien 
bedeinkapena gaur 

ArEtxABAlEtA-EsKoriAtzA

ArEtxABAlEtA

M.B.  |  eskoriatza

Eskoriatzako Zaldibar antzoki-
ko bigarren faseko lanak amai-
tzear daude, eta hilabete hone-
tan bertan hirugarren fasea 
hasteko asmoa zuen Udalak. 
Baina eraikina gizarte eta kul-
tur erabileretarako birgaitu eta 
egokitzeko lan horiek egiteko 
lehiaketa hutsik geratu da. Bada, 
Beñat Herce alkateak iragarri 
du bigarrenez jarriko dutela 
martxan lehiaketa, horrek daka-
rren atzerapenarekin. Dena 
dela, gaineratu du espero due-
la atzerapen hori larregikoa ez 
izatea.

Sarrerako atarte bat, guztia 
kristalezkoa, eta inguruko urba-
nizazio lanak egingo dituzte 
obra horietan. Sarrerako atar-
tean leihatila kokatuko dute, 
eta aretora sartu aurreko gunea 
ere egongo da. Horrez gainera, 
lehenengo solairura igotzeko 
eskaileretarako sarbidea ere 
izango da gune hori. 

Lanek hiru hilabete irautea 
zen Udalaren asmoa, eta aurre-
kontua 269.594,80 euro (BEZa 
barne). Gainera, ekainerako 
obra guztiak bukatuta izatea 
zen hasierako asmoa.

Antzokiko 
azken faserako 
lehiaketa 
hutsik utzi dute

EsKoriAtzA

MONIKA BElAstEgI  |  aretxabaleta

Aralarrek Udal Gobernu taldearen 
"plan, proiektu eta helburu falta" 
salatu ditu zapatuan etxerik etxe 
banatutako komunikatu baten. 
Bertan jasotzen dutenez, bi urte 
eta erdi igaro dira legealdia hasi 
zenetik eta "balantzea ezin uler-
tezinagoa da egin denari eta egin 
denaren itxurari erreparatuta". 

Aralarren arabera, "edozein 
erakunde, entitate edo enpresak 
objektibo kuantitatibo eta kuali-
tatiboak adosten ditu, landutako 
Plan bati zentzua eman eta nora-
bidea adierazten duena". Bada, 
Aretxabaletako Udala "horretan 
salbuespena" dela uste dute: 
"Noraezean doan trainerua da 
Udala. Oraindik orain ez dago 
legealdirako programarik, ez dago 
planifikaziorik eta egunerokoa 
bat-batekotasunean oinarritzen 
da. Eta horrela jokatuz gero, gaur 
bale, bihar kale", diote. 

"Jarrera autoritarioaz nekatuta" 
Legealdi hasieran eta zortzi hila-
betez Udal Gobernuan elkarrekin 
egon zirela ere ekartzen dute gogo-
ra idatzian: "Aralarri iruditu 

zitzaion nahikoa denbora zela 
elkarrekin eta elkarlanean lan
-ildo batzuk lantzeko, indarrean 
dagoen legealdian garatu beha-
rreko helburu eta ekintza zehatzak 
diseinatuz". Dena den, "aurrera-
pauso txikiena ere ez" zela eman 
diote. 

Bestalde, erabakiak "gutariko 
inorekin kontsultatu, aztertu, 
debatitu eta informatu barik" har-
tu izana ere leporatu diote Gober-
nu taldeari, eta Aralarren ustez, 
"hori da edozein ekimen politiko-
ren oinarria: mahaiaren bueltan 
eseri eta adostera jokatu". Eta 
gehitzen dute: "Politika hitzaren 
Antipodetan dago gaur egun gure 
Udala, atxabaltar gehienengandik 
urrunduz". Gauzak horrela, diote 
horrek bultzatu zuela Aralar Udal 
Gobernutik irtetera: "Arduraga-
bekeriaz eta jarrera autoritarioaz 
nekatuta, eta helburu eta estrate-
gia ezak eraginda". 

2014ko aurrekontuak, adibide
Horren guztiaren adibide onartu 
berri diren 2014 urteko aurrekon-
tuak lantzeko prozedura jarri 
dute: "Garai hau antzua dela iku-

si da beste behin, batere planik 
eta proiekturik gabea. Gehiengo 
absolutuan oinarrituta, lotsa barik 
ari dira arrabola gainerako guz-
tion gainetik pasatzen, guztion 
ekarpenak gutxietsiz, eta Udal-
batzan dagoen pluraltasun poli-
tikoaren aurrean beste alde bate-
ra begiratuz, oposizio osoari 
entzungor eginez". 

"Jasan eta onartu daitekeen 
muga gainditu" egin dela ere badio-
te eta herritarrei euren iritzia 
emateko unea iritsi dela "guztion 
Udala nola ari diren gestionatzen 
ikustaraziz". Era berean, "Udalean 
dagoen tsunamia desblokeatzeko 
froga" egin beharko litzatekeela 
ere uste dute: "Adostasun eta akor-
dioen txanda da, bidera erori diren 
harriak kentzeko, herria ikuspe-
gi globalaz eraikitzeko, eta sagar 
ustelak otzaratik ateratzeko".

oraingoz adierazpenik ez 
Ana Bolinaga alkatearekin zapa-
tuan bertan harremanetan jarrita, 
oraingoz adierazpenik egingo ez 
dutela aurreratu zuen, "egoerak 
lasaitasunez eta patxadaz eran-
tzutea" eskatzen duelako.

Udal Gobernu taldea "noraezean 
doan trainerua" dela dio Aralarrek
Bilduko ordezkarien "planifikazio falta eta elkarlanerako borondate eza" 
salatu ditu; Gobernu taldeak nahiago izan du oraingoz adierazpenik ez egin

ArEtxABAlEtA
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elgeta

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Gaur, astelehena, San Blas opilak 
egiten ikasiko dute Herri Esko-
lako Lehen Hezkuntzako umeek 
—5-12 urte—. Amantalak jantzi 
eta orea prestatuko du nork bere 
gelan. Arrabolaz ondo zabaldu 
eta prest utziko dituzte opilak 
etxeko labean sartzeko. Lehen 
Hezkuntzako neska-mutikoak 
ariko dira sukaldari lanetan, eta 
Haur Hezkuntzakoek ere nagu-
siagoek prestaturiko opila bana 
eramango dute etxera.

Biharamunean, Santa Ageda 
bezperan, Uruburun, San Roke 
kalean, Salbador kalean, Torreal-
dean eta plazan abestuko dituzte 
koplak eskolako umeek. Giro 
txarra bada, frontoi zaharrean 
abestuko dute. Ikas bidaiarako 
dirua ateratzeko seigarren mai-
lakoek, berriz, baserriz baserri 
eskean ibiltzeko asmoa dute.

elizkizunak
San Blas opilak bedeinkatzeko 
ospakizuna gaur, astelehena, 
19:00etan egingo dute parrokian 
eta Arantzetako San Blas ermitako 
meza, berriz, zapatuan, otsailaren 
8an, 12:00etan.

'Ipuinen ordua'
Astearen bukaera aldera, beste 
ekimen bat abiaraziko dute Udal 

Liburutegitik: Ipuinen ordua. 
Herritar boluntario talde batek 
konpromisoa hartu du hamabos-
tean behin haurrei ipuinak kon-
tatzeko. Asteon egingo dute lehe-
nengo saioa; barikuan, 17:20etik 
18:00etara, Udal Liburutegian. 

Ipuin saioak adin tarte bate-
ko umeendako gomendatuko 
dituzte. Umeek, hori bai, saioan 
guraso barik egoteko gai izan 
beharko dute.

Musika espaloian
Asteburuari musika ipintzeko, 
berriz, Balerdi Balerdi eta Bide 
Ertzean taldeak izango dira 
barikuan Espaloia kafe antzokian. 
Talde bien emanaldia 22:30ean 
hasiko da. Balerdi Balerdi talde-
koek disko berria aurkeztuko 
dute eta Ubeda anaien taldeak 
beste horrenbeste egingo du 77 
izeneko lanarekin. Sarrera zortzi 
euro da; aurrez, sei euro. 

San Blas eta Santa Ageda bezperako 
ospakizunekin hasiko dugu astea
amaiera emateko, berriz, liburutegiko Ipuinen ordua, saskibaloi saio irekia 
eta Bide ertzean eta Balerdi Balerdi taldeen emanaldia izango ditugu

Saskibaloi saioa irekia 
barikuan gimnasioan

Lehenengo mailatik gorako neska-mutikoendako, 
berriz, saskibaloi saio irekia gidatuko du Aitor 
Gorostiza elgetarrak barikuan, otsailaren 7an.

Elgetako Udalak Bergarako saskibaloi 
elkartearekin eginda daukan hitzarmenak 
ahalbidetuta, urtean zehar hainbat saskibaloi saio 
egiten dira gimnasioan. Saio horiek, gehienbat, 
seigarren mailako ikasleei zuzenduta daude, 
hurrengo ikasturtean saskibaloian egiteko aukera 
izango baitute. Saioa ordubetekoa izango da.

Interesatuek 18:30ean dute hitzordua 
kiroldegiko gimnasioan. Umeak saskibaloian trebatzen.  |  l.z.

Eskolako ikasleak eta irakasleak koplak abesten, iaz.  |  l.z.

herriak     |    antzuola, elgeta, aramaio, leintz gatzaga

ANE EtxEbErrIA  |  antzuola

Kutxa Ekoguneak eta Antzuo-
lako Udalak Ontziratu zaitez! 
kanpaina abiaraziko dute aste 
honetan. Egubakoitzean egin 
zuten aurkezpen ofiziala eta 
bertan izan ziren Amaia Otazo  
–Kutxa Ekoguneko kontsumo 
iraunkorreko arduraduna– eta 
Inma Beristain alkatea. 

Bada, kanpainaren helburua 

da dendetan erosketak egitea 
tupperrak edo ontziak erabilita, 
paperezko eta plastikozko poltsen 
erabilera txikitzeko. Halaber, 
herritarren artean kontsumo 
arduratsuagoa bultzatzea lortu-
ko da. Ontziak doan jasoko dira 
egunetik aurrera, 16:00etatik 
19:00etara, udaletxeko arkupee-
tan. Kanpaina horrek sei hila-
bete iraungo du.

Ontziratu kanpaina jarriko 
dute martxan aste honetan

antzuola

Kanpaina aurkeztu zuten egubakoitzean.  |  jon BerezIBar.

ubANE mAdErA  |  gatzaga

Neguko atsedenalditxoaren ostean, 
badator atzera ere Leintz Gatza-
gan jokatzen den beteranoen 
arteko pilota txapelketa. Hain 
zuzen ere, federazioko lizentzia-
rik ez duten beteranoei zuzendu-
tako txapelketa da, bi mailatan 
jokatuko dena: txapelketa batean 
Leintz Gatzagako beteranoek 

bakarrik parte hartu ahalko dute; 
eta bestean, berriz, gura duten 
gainontzeko beterano guztiek. 

Baldintzak 
Pilota txapelketa biak martxoaren 
2an hasiko dira (domeka), eta 
partidu guztiak jokatuko dituzte 
domeketan, 09:30ean hasita, Leintz 
Gatzagako Udal Pilotalekuan. 

Baldintzei dagokienez, berriz, 
txapelketan jokatu behar dutenek 
kontuan hartu behar dute pilo-
tari jantzita joan beharko dute-
la; hau da, praka eta kamiseta 
zuriekin.  

Txapelketan erabiliko dituz-
ten pilota motak ere zehaztuta 
daude, urtero moduan: punpaz-
ko pilota frantsesak. 

Eta antolatzaileek gogorara-
zi gura dute ez direla lesioen 
kargu egingo. 

Esandako moduan, izena 
emateko epea zabalik dago. Mau-
ri Zubillagari deitu behar zaio: 
605 72 40 96. Eta 10 euro ordain-
du beharko da txapelketan par-
te hartzeko. 

Beteranoendako pilota txapelketan 
izena emateko epea zabaldu dute
Martxoaren 2an hasiko da txapelketa eta 
domeketan jokatuko dira partiduak, 09:30ean

leIntz- gatzaga

jOkIN bErEzIArtuA  |  araMaIo

Urtarrilaren 30eko osokoan 
hainbat gai interesgarri landu 
zituen udalbatzak. 2014ko aurre-
kontua onartzeko luzapena 
onartu zen, esaterako. Alkateak 
esan zuenez, iaz baino diru 
kopurua txikiagoa izango du 
Udalak aurten: "Guretako diru 
sarrera nagusia den FOFEL 
[Diputazioaren ekarpena] dela-
koaren gainean ez dugu datu 
zehatzik jaso eta modu probi-
sionalean ibili gara lanean. Orain 
zirriborro bat dugu eta helara-
zi diogu oposizioari. Laster auzoz 
auzo joango gara azalpenak 
ematen eta gero herri batzarra 
egingo da. Ogasun batzordetik 
pasa ostean osokoa egingo dugu 
martxo hasieran". 

garoñaren aurka, aho batez
Bestalde, mozioak izan ziren 
protagonista. Horien artean, 
EAJk Garoñako zentral nuklea-
rra "behin betiko" itxi eta erais-
teko mozioa: "Garoñaren behin 
betiko itxiera finkatu gura dugu. 
Itxiera onartuta dagoen arren, 
PPren Gobernua modu nahas-
garrian ari da lanean berriro 
zabaltzeko eta hori ez dugu 
onartuko. Berriro martxan ez 
dela jarriko ziurtatu gura dugu", 
adierazi zuen EAJko zinegotzi 
Iñaki Nafarratek. Jeltzaleek 
egindako eskaerei beste bat 
gehitu zien Bilduk, herritarrak 
Garoñaren irekieraren kontra 
egingo diren mobilizazioetan 
parte hartzera deituz. Amaieran, 
aho baten onartu zen. 

Aurtengo aurrekontua 
martxoko lehen egunetan 
adostuko du udalbatzak
eajk garoña "behin betiko" itxi eta eraisteko 
mozioa aho batez onartu zen azken osokoan

Joan den egueneko osoko bilkurako une bat.  |  jokIn BerezIartua

araMaIo



gOIENA  |  2014-02-03  |  astelehena 21publizitatea

Debagoieneko 
gremioak

aroztegiak
azkarate aroztegia
Bergara

• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  

tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.

• K-21

Telleria 19 B02-B03

Tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20

blogak.goiena.net/azkarate

eraikuntzak
arrasate eraikuntzak sL 
Arrasate 

Meatzerreka auzoa

Tel.: 943 77 12 26 / 659 67 17 59

e.arrasate@euskalnet.net

iturgintza
egia iturgintza
Arrasate 

Gipuzkoa etorbidea 39, behea

Tel.: 943 77 01 85

oyanguren iturgintza
Eskoriatza 

• Iturgintza eta gasa

• Berogailuak eta petrolio-produktuak

• Klimatizazioa

Aranburuzabala 15

Tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69

f.oyanguren@ctv.es

urko mantenimiento sL
Aretxabaleta

• Instalazioen mantentze-lan guztiak

• Berokuntza eta gasa

• Aire girotua eta haizeztatzea 

Basabe industrialdea B-3

Tel.: 943 77 19 88 

Faxa: 943 79 59 97

Leihoak
argi-pLastik
Arrasate 

Zigarrola kalea 1, 8 pab

Tel.: 943 77 11 30

Lorezaintza
makai koop. eLkartea
Aretxabaleta 

• Barruko zein kanpoko lorezaintza

• Ureztatzeko sistemak

• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak

Basabe poligonoa D-2-1

Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98

Faxa: 943 79 78 45

margoak
apain margo eta apainketa
Arrasate 

• Pintura orokorrean

• Pareztatzeak

• Errotulazioa

Maitena 3-1.

Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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k i r o l a

mIrEIA bIkuñA  |  aretxabaleta

Liga txapelketa guztietako talde 
guztiek bolada onak eta txarrak 
izaten dituzte denboraldi berean. 
Horiek ondo kudeatzean dago 
gakoa. Bolada txarrak irauten 
duen bitartean lanean jarraitu, 
eta emaitzak aldekoak direnean, 
fruituak jaso. Bada, horixe da 
Aretxabaletaren egungo egoera. 
Ohorezko Erregional Mailako 

liga txapelketako lehen zazpi 
partiduetan lau puntu lortu zituen, 
eta zortzigarrenera arte ez zuen 
lehiarik irabazi. Hasierako bola-
da txar hura, orain bizi duen 
onarengatik aldatu du: azken 
bost partiduetatik lau irabazi eta 
bat berdindu du. Are gehiago, 
azken lau partiduak jarraian 
irabazi ditu. Bi bolada horien 
arteko ezberdintasuna taldearen 
sentsazioetan dago. Orain hasi 
da UDA ondo egindako lanaren 
fruituak jasotzen. Atzo, domeka, 
ondo merezita irabazi zuen Her-
naniren kontra.

Sentsazio onak 
Atzo, Hernaniren kontra, sentsa-
zio onak erakutsi zituen Aretxa-
baletak. Kosta egin zitzaion par-
tidua irabaztea. Sufritu egin zuen, 
baina sentsazio onekin errazagoa 
izaten da.

Lehen zatia trabatu samarra 
izan zen. Aretxabaleta eta Her-
nani sailkapenean gora egin gura 
duten bi talde dira, eta jokoa 
parekatua izan zen. Zelai erdian, 
nahiko nahastuta, jokalariak eta 
baloia. Biek ala biek, baloi luzeak 
erabili zituzten, eta horrela, jokal-
di landuak egitea oso zaila izaten 
da. Hori horrela, futbol gutxi 
ikusi genuen Ibarran.

Aretxabaleta batez ere, eskui-
neko hegaletik ahalegindu zen. 
Gillen Marren abiadura aprobe-
txatu gura izan zuen eta berak 
egin zituen arrisku handiko bi 

erdiraketa lehen zatian. Baina, 
azken errematean ez zuten asma-
tu, eta husnako berdinketarekin 
joan ziren bi taldeak aldagela-
ra.

Baloia menderatzen 
Gorka Valleren aginduak entzun 
ostean, hobeto kokatu zen zelaian 
UDA bigarren zatian. Baloia askoz 
gehiago menderatu zuen, baina 
lehen aukera Hernanik izan zuen, 
Bereziartuaren erremate bati 

esker. Baloia gora bota zuen Her-
naniko jokalariak.

Ordu laurdena bete orduko, 
UDAko Iker Sanchez izan zen 
protagonista. 60. eta 62. minutue-
tan bi gol aukera izan zituen: 
lehenengo errematea atezainak 
geratu zuen, eta bigarrena kan-
pora bidali zuen.

Minutu haietan erakutsi zuten 
etxekoek irudi onena. Joko ikus-
garria egin barik, baloia zentzuz 
mugitu zuten, behetik, bat-bikoak 
eginez.

Julen Zaitegiren gola 
69. minutuan aldatu zen lehia. 
Julen Zaitegin gol ederra sartu 
zuen. Atezainari keinu egin, eta 
baloia atean sartu zuen. Pozarren 
ospatu zuten Aretxabaletako 
jokalariek. Gertuago zuten garai-
pena.

Baina, futbolaren legeetako 
batek dio lehiak 90 minutu ditue-

la, eta hori erakutsi guran, Her-
nanik lerroak aurreratu zituen. 
Puntuak behar ditu, eta berdin-
ketaren bila joan zen. Elberdinek 
izan zuen eskutan banakoa, bai-
na buruz egindako errematea 
kanpora bidali zuen.

UDA ere ez zen atzean geratu 
eta partidua erabakita uzteko 
aukera izan zuen. Berriro Iker 
Sanchez izan zen protagonista: 
atezainaren aurrean, bakar-ba-
karrik, baloia kanpora bidali 
zuen.

Luzapenean, bigarrena 
Azken minutuetan irudi sendoa 
erakutsi zuen UDAk. Aurrera 
begira, baina atzeko lerroa ahaz-
tu barik. Lasaitasunerako gola, 
luzapenean, azken segundoetan 
sartu zuen Aitor Perezek. Ate-
zainaren aurrean bakarrik gera-
tu, eta baloia loratu zuen Oro-
kietaren gainetik.

futBoLa

laugarren partidua jarraian 
irabazi zuen aretxabaletak 
Hernaniren kontra

Julen Zaitegi eta aitor Perez izan ziren golegileak

UDa bederatzigarrena da, 27 punturekin

aretxabaleta:Asier, Gartzi, Arri, 
Etxabe, Andoni, Haritz, Urtzi, Iker 
(Badillo, 61. min.), Zaitegi (Aitor, 74. 
min.), Sanchez eta Gillen.
Hernani: Orokieta, Gaizka, Mingo, 
Aritz, Elizalde, Goia, Bereziartua, 
Gurrutxaga, Elberdin, Olasagasti eta 
Liher.
Beste: Giro ona Ibarrako harmailetan. 
Aretxabaletako ohiko zaleei, Hernanitik 
joandako hainbat batu zitzaien.

FITXA TEKNIKOA

EMaItZa

2-0
UDa

hernanI

Julen Zaitegi, baloiari bizkarra ematen, Hernaniko jokalariz inguratuta  |   Josetxo arantZabal

m.b.  |  antZUola

Antzuolak gauzak ondo egiten 
dihardu Ohorezko Erregional 
Mailan. Aurrean talde bat edo 
bestea izan irabazteko gai dela 
erakutsi du orain arte, eta gauza 
bera egin zuen zapatuan Geta-
riakoren kontra. Bi taldeak Erre-
gional Preferentetik igo berriak 
dira, baina antzuolarrek bloke 
sendoagoa dutela erakutsi zuten 

Estalan. Hori bai, sufritu egin 
zuten lehia irabazteko. Azken bi 
golak luzapenean sartu zituen 
Oinatz Agirrek. 

Sufritzen badakiela erakutsi 
zuen, eta sailkapenaren goiko 
lekuetan jarraitzen du. 

Denboraldiko zati onena 
Denboraldiko zati onena jokatu 
ostean –bost gol aukera, huts 

egindako penalti jaurtiketa eta 
Josu Zubikarairen gola 25. minu-
tuan–, bigarrenean okertu zitzaion 
partidua Antzuolari. "Lehen zati 
oso ona jokatu ostean, atsedenean 
berdin jarraitu behar genuela 
komentatu dugu aldagelan, baina 
lokartuta irten gara zelaira. Ton-
totu egin gara eta kosta egin 
zaigu", esan zigun Antzuolako 
kapitain Iñaki Agirrek. 

Luzapenera arte sufritzen 
Antzuolarren makalaldiarekin 
batera, Getariakok lerroak aurre-
ratu zituen berdinketaren bila. 
Gol aukerak izan zituzten, baina 
etxeko atezainak ez zuen hutsik 
egin.

Baina, Antzuola garaiz esna-
tu zen, eta minutu askoan sufri-
tu egin zuen arren, ez zuen hutsik 
egin azken minutuetan. 90. eta 
92. minutuetan sartu zituen golak 
Oinatz Agirrek, eta partidua era-
bakita utzi zuen. "Apur bat sufri-
tu dugu, baina irabazteko gai 
izan gara", esan zigun Agirrek.

Denboraldi bikaina 
Antzuola denboraldi bikaina egi-
ten dihardu. 30 puntu ditu eta 
liga hasieran zehaztutako helbu-
rua lortzetik –maila mantentzea– 
oso gertu dago. "Oso pozik gaude. 
20 partiduren ostean, 30 puntu 
izatea izugarria da. Helburua 
lortzetik oso gertu gaude. Hurren-
go hilabete eta erdian beharrez-
ko puntuak lortzen baditugu, 
ligazko azken txanpan lasaiago 
ibiliko gara", dio kapitainak.

Hurrengo aste bukaeran Lasar-
te-Orian jokatuko du, Ostadarren 
kontra.

Sufritu arren, sendo jarraitzen du antzuolak
90. eta 92. minutuetan erabaki zuen Getariakoren kontrako partidua: 3-0

Jon Aranbarri penalti jaurtiketa egiten. Huts egin zuen.  |   Imanol sorIano

Datuak

Horiek dira UDAk jarraian 
galdu ez dituen partiduak. 
Azken laurak irabazi eta 
bolada onaren lehena 
berdindu egin ditu.

5
PartIDU

Horiek dira bost partidutan 
Aretxabaletak lortutako 
puntuak. 15 jokoan eta 13 
irabazi dituzte. Guztira, 27 
ditu sailkapenean.

13
PUntU
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26 | saskibaloia | MU, lehenengo nazionaleko liderra

futbola    |    kirola

m.b.  |  arrasate

"Oso pozik gaude. Galtzen hasi 
arren, konturatu gara irabazi 
ahal genuela. Taldeak intentsi-
tate handiarekin jokatu du. Fisi-
koki ondo gaudela erakutsi dugu, 
eta liderra menderatzeak moti-
bazio estra emango digu". Horre-
la laburtu zigun Mondrako entre-
natzaileak Ordiziaren kontra 
jokatutako partidua. Gotzon 
Urtzelairen taldeak sendo dihar-
du preferente mailan, eta bide 
beretik jarraitu gura du, lehen-
bailehen, maila ziurtatzeko. 

Kontrako penaltia
Gauzak segituen okertu zitzaiz-
kion Mondrari. 5. minutuan 
Ordizia aurreratu zen penalti 

jaurtiketa batekin. Gainera, xabi 
lesionatu egin zen. Arrasatearrei 
kosta egin zaie zelaian kokatzea, 
eta dakiten jokoa egitea. 

Baina, bigarren zatian gogo-
tsu irten ziren. Intentsitate han-
diarekin jokatu zuten, eta fisi-
koki indartsu daudela erakutsiz, 
markagailuari buelta eman zio-
ten azken ordu erdian. 65. minu-
tuan berdindu egin zuten. Ordi-

ziako jokalariek jokoz kanpoko 
posizioa eskatu zuten, baina 
Mondrako jokalaria ez zegoen 
legez kanpo.

Puntu bat eskutan, Mondrak 
ez zuen amore eman, eta mere-
zitako etekina atera zion. Epaileak 
bost minutu luzatu zuen partidua, 
eta 94.ean bigarren gola sartu 
zuen Iker Lopezek. Pozarren 
ospatu zuen arrasatearrek.

94. minutuan sartutako golari esker 
menderatu zuen Mondran liderra

Mondrako jokalaria, Ordiziako biren aurrean, baloiarekin.  |   josetxo arantzabal

Galtzen hasi arren, partiduari buelta eman zion Gotzon Urtzelairen taldeak

Julen Zaitegi, baloiari bizkarra ematen, Hernaniko jokalariz inguratuta  |   josetxo arantzabal

futbola

EMaItZa

2-1
mondra

ordizia

m.b.  |  arrasate

Aloña eta Bergara puntuekin 
itzuli dira aste bukaeran. Oña-
tiarren 1-2 irabazi zuten Zarautzen, 
eta bergararrek husnako berdin-
keta lortu zuten Beti Gazteren 
kontra.

futbol zelaiaren egoera 
Aloñak partidu zaila jokatu zuen 
Zarautzen. Futbol zelaia erabat 
lokaztuta zegoen, eta Zarautz aurre-
ratu egin zen markagailuan. Baina, 
buelta eman zion lehiari Ugartek 
sartutako bi golei esker. 

Bergarak aldiz, berdinketarekin 
konformatu behar izan zuen. Beti 
Gazteren kontrako lehia mende-
ratu zuen, jokalari bat gutxiago-
rekin geratu zen arte. Azken 20 
minutuetan, berdinketa manten-
tzeko lana egin zuten.

aloña Mendik irabazi (1-2) eta bergarak berdindu (0-0)
futbola

imanol soriano

Areto futboletako Gipuzkoako txapelketan diharduten Aretxabaletak 4-3 
menderatu zuen zapatuan Baobab taldea. Partidua parekatua izan zen, 
baina puntuak etxeko taldeak irabazi zituen. Hori horrela, 
aretxabaletarrek sailkapenaren erdian jarraitzen dute 21 punturekin, 14 
jardunaldi jokatu ostean. Hurrengo aste bukaeran, Ibarran jokatuko dute 
berriro, Euskaldunaren kontra.

aretxabaletak 
irabazi egin 
zion baobab 
taldeari

arEto futbola

Jon Aranbarri penalti jaurtiketa egiten. Huts egin zuen.  |   imanol soriano

Gorka Valle pozik 
zegoen garaipena-
rekin. bolada onean 
jarraitu gura dute.
beste hiru puntu. 
bolada onean zau-
dete. Zer aldatu 
da UDan?
taldea oso ondo 
dago. azken lau 
partidutan ez dugu 
golik jaso eta hori 
oso inportantea da. jokalariak 
konfiantzarekin daude eta hori 
igarri egiten da. lehen zalantza 
asko genituen, eta golak oso 
erraz sartzen zizkiguten. real 

Unionen kontra 
partidu oso ona egin 
genuen, eta han 
hasi zen bolada 
ona.
S a i l k a p e n e a n 
goranzko joeta 
duzu, baina asko 
geratzen da.
liga txapelketa oso 
luzea da eta lanean 
jarraitu behar dugu. 

maila honetan gorabehera han-
diak daude eta ezin gara lokar-
tu. lehenbailehen maila man-
tentzeko puntuak lortu behar 
ditugu, lasaiago egoteko.

m.b.

"Taldeak konfiantza dauka orain, eta 
hori igarri egiten da partiduetan"

GorKa VallE | entrenatzailea
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MIrEIA bIkuñA  |  arrasate

Triatloi eta duatloi denboraldiak 
ez dauka etenik. Urtarriletik 
abendura arte daude probak han
-hemenka. Duatloiak eta triatloiak. 
Neguan eta udan. Kros modali-
tatean eta errepidean. Bada, 
horietan guztietan parte hartze-
ko, eta nork bere neurrian, lehia-
tzeko asmoz aurkeztu zen zapatuan 
Antxintxika Servimasa Triatloi 
Taldea. 11 aurpegi berrirekin eta 
izen berriarekin. "Servimasa 
babesle dugu aspaldi, eta euren 
laguntza eskertze aldera, izena 
aldatuko diogu taldeari", esan 
zigun aurkezpenean Aitor Remen-
teria taldeko kideak.  

Taldearen helburuak 
Bi helburu nagusirekin aurkeztu 
zen taldea zapatuan. Alde batetik, 
bailaran triatloia sustatu eta kirol 
hori praktikatzen dutenendako 
erreferentzia izatea; eta beste 
alde batetik, emakumeak kirol 
horretarako erakartzea. "Bi hel-

buruak betetzeko bidean gaude-
la esango nuke. Sei emakume 
ditugu taldean, eta gure kideen 
jatorria kontuan hartuta, gure 
taldeak geroz eta oihartzun han-
diagoa duela esango nuke. Kide 
kopurua aintzat hartuta, Euskal 
Herriko laugarren taldea gara", 
esan zuten aurkezpenean.

Bakarkako helburuak 
Antxintxika Servimasa Triatloi 
Taldeak 65 kide izango ditu den-
boraldiari aurre egiteko. Urta-
rriletik abendura arte daude 
probak non nahi, baina Antxin-
txikako gehienek, hurrengo aste 
bukaeran hasiko dute denboral-
dia, Ermuako duatloian. Kopuru 
handiena, martxoaren 15ean joka-
tuko den Oñatiko duatloian lehia-
tuko da. 

Antxintxika Servimasa Triat-
loi Taldeak elkarte moduan dituen 
asmoez haratago, kide bakoitzak 
zehazten ditu denboraldiko hel-
buru pertsonalak. "Kirola baino 
haratago, guztiok ditugu mila 
kontu eta arazo, eta norberak 
antolatzen ditu bere denboraldia 
eta helburuak", esan zuten.

Eskerrak babesle eta lagunei 
Bestalde, zapatuko aurkezpen 
ekitaldia aprobetxatu zuten tal-
dearen babesleei eta kideei eske-
rrak emateko; eta baita ere, 
horrelako proiektua martxan 
ipintzeko laguntza emandako 
guztiei.

Bailaran "erreferente" izateko 
asmoz aurkeztu da antxintxika taldea

Izen berriarekin lehiatuko dira aurten: antxintxika servimasa triatloi taldea

taldeko kide gehienek aste bukaeran hasiko dute denboraldia, ermuako duatloian

Antxintxika Servimasa Triatloi Taldeko kideak, denboraldian erabiliko duten erroparekin, Mojategiko atletismo pistatan.  |   Imanol sorIano

TriaTloia

taldeak denboraldirako dituen helburuez gain, sora-
luze-Bergara krosari buruz galdetu genion aitor remen-
teriari. hamargarren krosa egingo dute azaroaren 2an, 
eta dagoeneko hasi dira lanean.
Azaroaren 2an hamar urte beteko ditu krosak. Nola 
ospatuko duzue urteurrena?
aurten domekan egingo dugu, eta 10 urteak betetze-
ko hainbat ekintza ditugu buruan. askotariko ideiekin 
gabiltza lanean, baina oraindik ezin dugu ezer aurre-
ratu. Urteurreneko ospakizunak aste bukaera osora 
zabaldu gura ditugu. Krosa domekan izango da, baina 
zapaturako beste ekintzaren bat daukagu buruan.

behobia-Donos-
tiaren atarian, 
korrikalari pila 
animatzen da 
zuen krosera.
Bai, eta oso pozik gaude. taldea sortu genuenetik, hori 
izan da gure helburua. talde irekia izatea. triatloietan 
eta duatloietan hasi gura dutenei, laguntza osoa 
emateko gaude. aurten 65 kiderekin hasi dugu den-
boraldia, baina taldea irekia da. edonork parte har 
dezake. Beraz, norbait animatzen bada, jar dadila 
gurekin hartu-emanetan.

Imanol sorIano

"Soraluze-Bergara krosak 10 urte egingo 
ditu aurten eta berezia izango da"

aiTor rEmEnTEria | antxIntxIKa servImasa taldeKoa

Euskal Herriko 2013ko talde 
onena, duatloian eta triatloian
Antxintxika Servimasa Triatloi Taldea 2013ko 
talde onena izan zen. Iazko emaitzak aintzat 
hartuta talde erreferentea izan zen duatloietan 
eta triatloietan. Lan hori saritzeko omenaldia jaso 
zuten atzo, domeka, Durangon. Federazioko 
arduradunen eskutik saria jaso zuten. Gainera, 
Ander Agirre bergararra hirugarren sailkatu zen 
duatloietan, eta aurten taldearekin lehiatuko den 
Iker Arkauz oñatiarra, lehena izan zen gazte 
mailakoen artean. "Ondo egindako lanaren 
emaitza jaso dugu gaur. Hori da bidea. Pozik 
gaude", esan zigun Rementeriak. Antxintxika Servimasakoak, sariekin.  |   aItor rementerIa

daTua

Horiek dira Antxintxika Servimasa 
Triatloi Taldeko kideak; horietatik 
sei, emakumeak dira. Gazteenak 
15 urte ditu eta zaharrenak 58.

65
KIde
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Kepa Gruzeta jaurtiketa egiten ezkerreko hegaletik.  |   josetxo arantzabal

eskubaloia

igeriketa

Bergara Igeriketa Taldeak, eta 
Gipuzkoako federazioak 
antolatuta, Partaidetza Ibilbideko 
Neguko Gipuzkoako saria jokatu 
zuten zapatuan Agorrosinen. 
Infantil mailatik senior mailara 
arteko Gipuzkoako igerilari onenak 
lehiatu ziren txapela irabazteko 
asmoz. Erakustaldi ederra egin 
zuten Agorrosingo igerilekuan.

Partaidetza 
ibilbideko 
Neguko Saria 
Bergaran

imanol soriano

imanol soriano

Aste bukaera osoan pilota partiduak jokatu zituzten Eskoriatzako, 
Antzuolako, Bergarako, Aretxabaletako, Oñatiko eta Arrasateko 
pilotalekuetan. Partidu horietako batzuk Gipuzkoako txapelketakoak 
izan ziren, eta beste batzuk Udaberri txapelketakoak. Alebin eta 
infantil mailetako pilotariek jokatu zituzten.

Pilotari gazteen erakustaldiak

josetxo arantzabal

Izarraitz Aloña Mendi taldeak sendo jarraitzen du sailkapeneko 
bigarren lekuan, Leizaran taldea menderatu ostean: 26-16. Partidu 
ona jokatu zuten oñatiarrek. Atsedenerako bost goleko errenta zuten, 
11-6. Bigarren zatian defentsako lana gogortu eta 15. minuturako, 10 
goleko abantaila lortu zuten, partidua erabakita utziz.

aloña sendo, bigarren lekuanTentsioa eta protestak, 
eskubaloia baino gehiago
Ford mugarrik santoña menderatu zuen iturripen

mIrEIA bIkuñA |  arrasate

Ford Mugarrik eta Santoñak lehia 
berezia dute iazko igoera fasetik. 
Igoera "lapurtu" zion Ford Muga-
rrik etxean, eta amorrazio hori 
agerikoa izan zen atzo, domeka, 
Iturripen jokatutako partiduan. 
Igoera jokatu zuen taldetik, Itu-
rripen ikusi genuenera, aurpegi 
berri asko daude, baina barruko 
arantza hori atera ezinik dute. 
Eta azalpen horiek guztiak zer-
tarako? Bada, Iturripen tentsioa 

eta protestak nagusi izan zirela 
azaltzeko. Eskubaloia baino pre-
senteago egon ziren.

txartel gorria 
Santoñarrek muturrera eramaten 
dute euren jokoa eta atzokoan 
agerian geratu zen: protesta asko, 
batzutan joko zikina, defentsa 
bortitza... Baina, epaileek errotik 
moztu zituzten ekintza guztiak. 
Horren lekuko lehen zatian era-
kutsi zuten txartel gorria: San-
toñako Eduardo Ortiz egotzi zuten, 
arrasatearren kontraerasoa zan-
gotrabaz mozteagatik. Bestalde, 
minutu askoan bi taldeak lau 
jokalarirekin egon ziren kantxan. 
Horrek guztiorrek, asko berotu 
zuen lehia. 

Lehen zatia oso parekatua 
izan zen. Erasoko jaurtiketa guz-
tiak gol bilakatu zituzten. 26. 
minutuko txartel gorria baliatuz, 

hiru goleko aldea zabaldu zuten 
etxekoek (14-11), baina atsedene-
ra biko errentarekin joan ziren: 
14-12.

Bigarren zatian, hobeto kudea-
tu zituen tentsioa eta jokoa Pablo 
Gartziaren taldeak. Aldageletatik 
irten eta segituan, bost minutuan, 
4-0ko partziala egin zuen eta 18-12 
aurreratu zen. Moralki kolpe 
gogorra izan zen Santoñako tal-
dearendako. 

Abantaila horrek erlaxatu 
egin zituen arrasatearrak, eta  
kantabriarrak gehiago berotu 
ziren. Epaileen kontrako euren 
protestak areagotu zituzten.

Ford Mugarrik ez zuen arris-
kuan ipini partidua, eta abantai-
la mantentzea lortu zuen: 19-13, 
20-14 eta 22-15. 

Norgehiagoka bukatu ostean, 
bostekoa eman zioten elkarri bi 
taldeetako jokalariak.

eMaitZa

29-22
ForD mUGarri

santoÑa

pilota

eskubaloia



26 2014-02-03  |  astelehena  |  gOIENAkirola

saskibaloia saskibaloia

jAgObA dOmINgO  |  arrasate

Azken emaitza ikusita, partidu 
erraza izan zelako susmoa izan 
dezake edonork. Hala ere, lehe-
nengo bi laurdenetan zarauztarrek 
borroka asko egin zuten. 

Norgehiagokaren lehenengo 
minutuak nahiko nahasiak izan 
ziren. Taldeak defentsan estutzen 
saiatu arren, aurrean ez zuten 
bide zuzena aurkitzen. Ceciagaren 
eta batez ere, Barberoren puntuek
–8 lehenengo laurdenean– man-
tendu zuten taldea bizirik. 

Bigarren laurdenean, zarauz-
tarrak atzean indartsu irten ziren,  
kantxa guztian presionatzen, eta 
atsedenaldira heltzeko lau minu-
turen faltan, kanpokoak aurretik 
jarri ziren markagailuan(25-26). 
Hala ere, azken hiru minutuetan, 
Barrenaren sei puntuei esker eta 
taldeak kontraerasoan erosoago 
jokatu zuelako, bost puntuko 

aldearekin joan ziren aldagele-
tara, 36-31.

Zonakako defentsa 
Atsedenaldiaren ondoren, zarauz-
tarrek zonakako defentsara aldatu 
zuten. Hala ere, Barberok, defentsa 
atzetik mugituz puntu garrantzi-
tsuak lortu zituen. Aipatzeko par-
tidua egin zuen, 17 puntu eta 13 

errebote lortuz. Azken laurdena 
14 puntuko abantailarekin hasi 
zuten, eta partidua erabakitzeko, 
Kintana agertu zen. Bi minututan 
zortzi puntu egin zituen, eta Are-
jolaleibaren beste hiruko bati esker 
partidua apurtu zuten.

Astea liderrarekin puntuz ber-
dinduta amaitu du MUk, Bide Bidek 
bere partidua galdu ostean.

Beste garaipen bat lortuta, lider 
amaitu du jardunadia ointxek
norgehiagoka nahasia izan zen, tarteka, zapatukoa; hala ere, bigarren zatian 
jokoa hobetu eta bi puntu oso baliotsu lortu zituzten larreategiren mutilek  

Imanol Ceciaga erasoan.  |   imanol soriano

EMaiTZa

73-55
mondragon unibertsitatea

leihoak zarautz

jAgObA dOmINgO  |  oñati

Zonakako defentsagatik egin 
zuen apustu Natrak zapatuan, 
eta ondo baino hobeto irten 
zitzaion. Paules taldekoek ez 
zuten jakin defentsa apurtzen.  

Lehenengo laurdena, Asier 
de la Iglesiak kontrolatu zuen 
taula azpian nagusitasuna era-
kutsiz errebote nahiz saskira-
tzeekin; etxekoen 16 puntueta-
tik 9 egin zituen. Hala ere, bi 
taldeek akats dezente egin zituz-
ten aurrean. Natrakoak balan-
tze defentsiboan nahiko motel 
ibili ziren, baina hurrengo 
hamar minutuetan atzean estu-
tu eta hori aldatu zuten.

Hirukoen laurdena 
Bigarren laurdenean, hiruko 
saskiratzeek izan zuten prota-
gonismoa. Baloia jokoan hasi 
eta berehala bi sartu zituzten 
etxekoek, Igoak bat eta Biainek 
bestea. Igoaren zuzendaritza-
pean, kontraerasoan fin ibili 
zen taldea, eta 20 puntuko aban-
taila lortu zuten.

Aldagelatik bueltan 36-21e-
ko markagailuarekin ekin zio-
ten jokatzeari, eta momentu 
batzuetan Barakaldokoak esna-
tu behar zirela zirudien arren, 
etxekoek ez zuten sufritu garai-
pena lortzeko. Azken emaitza 
66-53koa izan zen.

Zonakako defentsa erabiliz, 
garaipen erosoa (66-53) lortu 
zuten Natra oñatikoek

Asier de la Iglesia jaurtiketa bat egiten.  |   imanol soriano

OHOREZKO ERREGIONAL MAILA

EMAITZAK

Antzuola-Getariako   3-0

Beti Gazte-Bergara  0-0

Aretxabaleta-Hernani  2-0

Zarautz-Aloña Mendi  1-2

SAILKAPENA

  TALDEA P J

 1 Anaitasuna 40 20

 2 Berio 39 19

 3 Tolosa 35 19

 4 Aurrera 31 19

 5 Antzuola 30 20

 6 Ostadar 29 20

 7 Real Union 28 19

 8 Aloña Mendi 28 20

 9 Aretxabaleta 27 20

 10  Beti Gazte 25 20

11  Hondarribia 25 19

 12 Bergara 25 20

 13 Vasconia 22 20

 14 Touring 21 20

 15 Hernani 21 19

 16 Getariako 20 20

 17 Zarautz 15 20

 18 Lagun Onak 10 20

HuRRENGO jARduNALdIA

Ostadar-Antzuola

Getariako-Aurrera

Lagun Onak-Vasconia

Anaitasuna-Berio

Tolosa-Beti Gazte

Bergara-Real Union

Hondarribia-Aretxabaleta

Hernani-Zarautz

Aloña Mendi-Touring

F u T B O L A

EuSKAL LIGA, GAZTE GIZONEZKOAK

Danok Bat C-Aretxabaleta 3-2

ERREGIONAL PREFERENTEA

Mondra-Ordizia 2-1

EMAKu. BIGARREN MAILA

San Juan-Mondra 6-0

GAZTEEN OHOREZKO MAILA

Ilintxa-Mondra 2-1

Bergara-Euskalduna 2-1

Aloña Mendi-Amaikak Bat  0-1

KAdETEEN OHOREZKO MAILA

Amaikak Bat- Aretxabaleta 3-0

Zarautz-Bergara 4-1

Mondra atsed.

EMAKuMEAK  GAZTEAK

Zestoa-Bergara 9-1

EMAKuMEAK, 1. KAdETEAK

Arizmendi-Soraluce 3-1

Aloña Mendi-Ikasberri 1-0

Mondra-Bergara 1-0

LEHEN NAZIONAL MAILA

Ford Mugarri-Santoña 29-22

EuSKAdIKO TxAP. 

Hondarribia-Soraluce BKE 25-21

E S K u B A L O I A
LEHEN NAZIONAL MAILA

MU-Zarautz Leihoak  73-55

AuTONOMIKOA

Natra Oñati-Paules 66-53

PROBINTZIA MAILA

Cafes Aitona B-MU 52- 47

Arri BKL-Soraluze Bergara 79-51

Aloña Mendi-Oiartzun 90-70

S AS K I B A L O I A

EuSKAdIKO TxAPELKETA

Kukuiaga Etxebarri-Eskoriatza 0-6

A R E TO  F u T B O L A

EuSKAdIKO TxAPELKETA

Kanpanzar ART atsed.

E R R u G B I A

d e B a g o i e N d a r r o k  d i o g u N a

GurE kirola
GoiEna TElEbisTa | HarMailaTik      astelehenero, 20:03, 23:56

GIPuZKOAKO TxAPELKETA

Aretxabaleta-Baobab 4-3
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jOkIN mujIkA  |  arrasate

Iñaki Velascok eskalada prakti-
katzen du gaztetatik. Bada, asko-
rik lehiatzen ez duen arren, kirol 
hori maite du eta astean birritan 
gaztetxoak entrenatzen ditu Are-
txabaletako kiroldegiko roko-
dromoan. Bertan, 6 eta 10 urte 
arteko umeak entrenatzen 
ditu.
Nola ikusten duzu eskalada Deba-
goienean?
Azkenaldian, askoz jende gehia-
gok praktikatzen du eskalada. 
Geroz eta gazte gehiagok ematen 
du izena eskaintzen ditugun ikas-
taroetan. Gu hasi ginenean ez 
geneukan entrenatzaileak izate-
ko aukerarik, eta praktikatzen 
zuen jende nagusiagoarekin hasi 
beharra zegoen. Orain, ordea, 
gazteek aukera daukate era for-
malean entrenatzeko. Orain dela 
gutxi Debagoiena Eskalatzaileak 
kluba sortu da Debagoienean, eta 
oso aukera ona da bertan izena 
eman eta eskalada praktikatzen 
hasi eta kirol honek eskaintzen 
duena jakiteko.

Non entrenatzen dira eskalada 
ikasten ari direnak?
Gaztetxoak rokodromoan hasten 
dira. Berez, politena mendian 
eskalatzea da, nire ustetan, bai-
na mendian eskalatzen hasteko 
jakintza minimo batzuk behar 
dira. Gazteak bakarrik ezin izan-
go lirateke mendira joan, arris-
kutsua izan daitekeelako. Espe-
rientzia jakin bat duen talde 
batekin joan beharra dute, sokak 
jartzeko, argibideak emateko... 
gutxi gorabehera, zenbat ume 
entrenatzen dituzu zuk?
Nik 6 eta 10 urte bitarteko haurrak 
entrenatzen ditut Aretxabaletako 
kiroldegiko rokodromoan. Hamar 
laguneko taldea osatzen dugu eta 
oso pozik nago haiekin. 10 urte-
tik gorakoak beste batek entre-
natzen ditu. Oñatiko eta Arrasa-
teko rokodromoetan ere ibiltzen 
dira neure lagunak, beste gazte 
batzuk entrenatzen. Orokorrean, 
gogotsu eta pozik etortzen dira. 
Hori da, azken batean, umeekin 
lortu nahi dugun helburu nagu-
sia. Eskalada egiten ikasi bai, 

baina ondo pasa dezatela nahi 
dugu, etorkizunean serio eta mai-
la onean praktika dezaten, hain 
zuzen ere. 
Nolakoak izan ohi dira rokodromoe-
tako gazteen entrenamenduak?
Nik entrenatzen ditudanekin joko 
ugari egiten dugu. Esan bezala, 
helburu nagusia haiek eskalada 
praktikatuz ondo pasatzea da, 
eta halako edadeetan jokoen bidez 
ikastea izaten da onena, gure 

ustez. Zaharragoekin ere egiten 
ditugu jokoak. Hala ere, haiekin 
entrenamendu teknikoagoak egi-
ten ditugu.
Ze aukera daukate gaztetxoek lehia-
tzeko?
Bada, 10 urtera arte guk antola-
tzen ditugun lehiaketetan parte 
hartzeko aukera dute. Ez dira 
ofizialak izaten, baina asko lagun-
tzen dute euren motibazioak 
piztuta jarrai dezan. Geroago, 10 
urtetik aurrera, Euskadiko Txa-
pelketetan, herri lehiaketetan eta 
halakoetan parte hartzeko auke-
ra dute. Izan ere, lehiaketa hauek 
serioagoak izaten dira. Aipatu 
beharra dago nesken parte har-
tzeak ere gora egin duela. Gero 
eta neska gehiagok ematen dute 
izena, eta alde horretatik ere 
pozik egotekoa da.
gazteak entrenatzeaz gainera,  
lehiatu ere lehiatzen zara?
Ez naiz txapelketa askotara joa-
ten. Orain dela urte batzuk askoz 
gehiago joaten nintzen. Orain, 
ordea, lehiatzeko baino gehiago, 
asko gustatzen zaidalako prakti-

katzen dut. Neguan, adibidez, 
rokodromoan ibiltzen gara, dis-
frutatu egiten dut. Baina egural-
di ona hasten denean kanpora 
joaten eta mendietako hormak 
eskalatzen hasten garenean dis-
frutatzen dut gehien. Ez du zertan 
txapelketa edo lehiaketarik egon. 
Eskalatzea soilik nahikoa da 
askotan, eta nor bere gorputza-
rekin lehiatzen da. Ederra da 
ikustea orain dela urtebete eska-
latzen ez nuen harri bat nola 
eskalatzen dudan orain. Egia 
esan, txapelketa askotara irabaz-
teko helburuarekin baino gehia-
go, beste toki batzuetako eskala-
tzaileak ezagutzera eta gauza 
berriak ikastera joaten gara. Kirol 
honek ez dauka futbolak edo sas-
kibaloiak besteko zaletasunik 
gurean. Horregatik, pozik jartzen 
gara txapelketetan jende pila bat 
ikusten dugunean. 
Zuek entrenatzaileak zarete, baina 
eskalatu ere egiten duzue. Zuen 
kabuz ala entrenatzaileekin ikasten 
duzue?
Ez daukagu entrenatzailerik. 
Baina antzeko adina daukagun 
taldetxo bat elkartzen gara, eta 
batak besteari asko irakatsi eta 
laguntzen dio. Leku askotara 
joaten gara batera. Neguan roko-
dromoan pasatzen dugu ia den-
bora osoa, baina eguraldi ona 
heltzen denean egun osoak pasa 
ditzakegu Araotzeko harrietan 
gora eta behera.

Iñaki Velasco, Aretxabaletako kiroldegiko rokodromoan.  |   jokin mujika

"gaztetxoak oso 
pozik etortzen dira, 
asko disfrutatzen 
dute rokodromoan"

"gero eta jende 
gehiagok ematen du 
izena, asko pozten 
gaitu horrek"

"Lehiatzea polita 
da; hala ere, nahiago 
dut mendian 
eskalatzen ibili"

"Eguraldi onarekin 
mendira joaten gara, 
bertako harriak 
eskalatzera "

iñaki Velasco | Eskalatzailea

"Zorionez, geroz eta gazte 
gehiagok praktikatzen dute 
eskalada Debagoienean" 

ibarreko hainbat herritako rokodromoetan ikastaroak egoten dira

emakumeen presentzia inoiz baino handiagoa izaten ari da
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l. zEbErIO/M. AltubE   |  arrasate

Haur obesitatea kezka iturri da 
azken urteotan, eta Juan Reven-
ga biologo eta nutrizionistak argi 
azaldu du kontua: "Obesitatearen 
aurrean soluzioa ez da dieta egi-
tea, ohitura osasungarriak hartzea 
baizik; elikadurari eta jarduera 
fisikoari dagozkienak". Eta gai-
neratu du gurasoen elikadura 
ohiturak eredu direla umeendako, 
seme-alabek balio eta jarrera berak 
garatzen dituztelako.

Astebeteko planifikazioa 
Era osasungarrian elikatzea ardu-
ra handia da. Eta egungo gurasoek 
denbora laburragoa dute seme
-alabek noiz eta zer jaten duten 
jarraipena egiteko. Baina inplika-
zioa eta ardura hartzea eskatzen 
duen gaia dela dio Revengak: 
"Ardura hori ez da amena bakarrik, 
aitek ere har dezakete, baita ingu-
ruan dituzten gainerako helduek 
ere". Eta gaineratu du garrantzi-
tsua dela zer jango den aldez aurre-

tik finkatzea. "Astebeteko plani-
fikazioa" eta "antolakuntza" aipa-
tzen ditu. Planifikazio hori, 
gainera, elikadura irizpide argiak 
izanda egitea gomendatzen du. 
Eta behar izanez gero, profesional 
baten laguntza eskatzea. 

Egungo egoera ekonomikoak 
ez duela dieta osasungarriaren 
alde egiten gaineratu du nutri-
zionistak. 

Informazio osatuagoa guraso.
com webgunean.

Haur obesitatea saihesteko 
ohitura osasungarriak
Gurasoen elikadura ohiturak eredu dira umeendako, eta zaindu beharrekoak

Argazki oina hauxe: Familia jakiak aurrean dituela bazkaltzen.  |  hOMesChOOlCOOKBOOK

l.z./M.A.  |  arrasate

Nazioartean egindako adopzioek 
errealitate berezia sortu dute. 
90eko hamarkadan ume zirela 
gurera etorritako ume haiek 
helduarora iristen dabiltza 
orain, eta hainbat elkarte feno-
meno hori ikertzen hasi dira; 
esaterako, Bizkaiko haur adop-
tatuak elkartzen dituen Ume 
Alaia elkartea. 

Bitartekari eta aditu beharra  
Adituen eta elkarteen esanetan, 
10 urte inguru dituztenean has-
ten dira umeak euren jatorria-
ren gaineko galderak egiten, 
eta jakin-min natural hori han-
dituz doa nerabezaroan. Ezber-
dintasun guztiek eragiten dute 
krisialdi bat, eta are gehiago 
agerikoak direnean —arraza, 
esaterako—. Segurtasun falta 
ikaragarria eragiten die nongoak 

diren galdetu eta erantzuten ez 
dakitenean. Asko eta asko nor 
bere kabuz hasten da ikertzen, 
baina ez dela komeni itsumus-
tuka ibiltzea diote. Horretan 
diharduten elkarteek aditu baten 
bitartekaritza gomendatzen 
dute. Eta diote itzulerako bidaia 
oso positiboa dela, baita zaila 
eta gogorra ere. 

Adopzioan lan egiten duten 
erakundeek programa espezi-
fikoagoen beharra ikusten dute 
adoptatuak izan diren neska-
mutikoek euren jatorriaren 
inguruan gehiago jakiten lagun-
tzeko. Programa publikoak, 
bitartekari espezializatuak eta 
psikologian adituak eskatzen 
dituzte. Eta familia hartzaileek 
ere badute egitekoa: umeen 
autoestimua indartzea. 

Informazio osatuagoa gura-
so.com webgunean.

Nazioarteko adopzioek 
sortutako egoera 
ikertzen dabiltza

Gurasoak adoptatutako umearekin.  |  BaBYCarehanDBOOK

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

l.z./M.A.  |  arrasate

Euskal udalerrien sare bat sor-
tzeko asmoarekin Haurren Hirien 
Sarea proiektua eta Ikas Ingu-
rune Komunitarioen Laborate-
gia jarri dute martxan. Ekime-
na hainbat erakundek osatzen 
duten partzuergo batek bultza-
tzen du; tartean daude Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, 
Bizkaiko Foru Aldundia, Leioa-
ko Udala, EHUko Irakasle Uni-
bertsitate Eskola, Solasgune eta 
Innobasque-Berrikuntzaren Eus-
kal Agentzia. 

Herritarren hazkundearekin 
eta garapenarekin konprometi-
tutako udalerrien sarea sortu 
gura dute, "pertsonen buruja-

betasun eta autonomia susta-
tzeko eta haien hazkunde-ahal-
men guztia garatzeko". 

Haurrak dira parametro
Francesco Tonucci italiar peda-
gogo ospetsuak babesten du 
ekimena, eta esperientziaren 
abiapuntua Leioa izango da. 
Bizkaiko udalerri horrek 10 urte 
baino gehiago daramatza, zenbait 
eragilerekin lankidetzan, haz-
kunde komunitarioko plana 
sortu eta garatzen herritarren-
dako. Gainera, Umeen Kontsei-
lua du organo aholku-emailee-
tako bat alkatetzak, eta konpro-
metituta dago haren gomendioak 
entzutera.

Francesco Tonuccik sustatzen 
duen La Citta de i Bambini 
proiektuak hiriak gobernatzeko 
beste eredu bat proposatzen du; 
herritar guztien beharrizan edo 
premien parametro eta berme 
moduan haurrak hartuta, hain 
zuzen. Kontua ez da haurren-
dako baliabideak eta zerbitzuak 
gehitzea, baizik eta herritar 
guztiondako hiri hobea eraiki-
tzea. Hirietan haurrei buruja-
betasuna itzultzeko ekintzak 
gauzatzen ditu Haurren Hiriak 
ekimenak eta horien parte-har-
tzea sustatzen du tokiko gober-
nuetan; hala, horiei ahotsa 
emanda eurengan pentsatuta 
egitura daitezen hiriak.

Haurren Hirien Sarea sortzeko ekimena 
martxan dago eta Leioa du abiapuntua
hiriak gobernatzeko beste eredu bat proposatzen dute, haurretan oinarrituta

l.z./M.A.  |  arrasate

Umeek arropa asko behar izaten 
dute; izan ere, segituan hazten 
dira eta konturatu orduko txiki 
daukate guztia. Hala, gurasoek bi 
arazo dituzte: arropa berria erosi 
behar, batetik, eta txiki geratuta-
ko arroparekin zer egin, bestetik. 
Hori kontuan izanik, arropa jaso 
eta saldu egiten duten hainbat 
plataforma sortu dira sarean. 

Salmentaren %20-40 jaso 
Umeen arropa saldu eta erosten 
duten webguneak gero eta gehia-
go dira; hona batzuk: Quiquilo 
–www.quiquilo.es–, Percentil 
–percentil.com–, Mami Mami 
–mamimami.es–, Petit GuiGo 
–www.petitguigo.es– eta Baby 
And Buy –www.babyandbuy.
com–. Arropa saltzen duenak 

salmenta prezioaren %20 eta 
%40 artean jasotzen du. Erosleak, 
berriz, modu egokian lor dezake 
bigarren eskuko arropa. 

Gutxieneko arropa kopurua 
eskatzen dute plataformek (10-20 
pieza inguru). Eurekin kontaktuan 
jarri eta poltsa bat bidali ohi dute 
etxera. Arropa bertan sartu, bida-
li eta plataformak tasatu egiten 
du, honakoak kontuan hartuta: 
egoera, kalitatea, marka… Sal-
tzailea prezio horrekin ados bada-
go, tratua itxi eta dirua jasotzen 
du, eta plataformak arropa hori 
salgai jartzen du.

Hala, arropa hori modu onean 
erosteko aukera dute beste gura-
so batzuek. Eta prezioari dago-
kionez, ohiko salmenta prezioa 
baino %20 merkeagoa da, gutxi 
gorabehera.

Bigarren eskuko umeen arropak 
saldu eta erosteko plataformak
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k u lt u r a

"Seguraski Euskaltzaindiako 
burua emakume bat izango da, 
eta ordurako lehendakaria ere 
gonaduna izango den susmoa 
daukat. Literaturan emakumeak 
presentzia handiagoa izango du, 
orain euskal literaturan %15a 
baino ez gara baina hasi gara 
ikasten, lan egiten, 
hezkidetzen... ziur laster 
emakume gehiago egongo 
garela.

Baina, kontuz, 
atzerapausoak ere eman 
daitezke-eta. 80an abortua 
eskatzen ari ginen, eta ikusi zein 
egoeratan gauden orain".

"Gainontzeko arlotan bezala, 
literatura ez da gizartetik 
bereizi beharko kontu bat. 
Lehendabizi emakumearen 
askatasuna zaindu eta garatu 
behar da, hori gabe, guztia 
alferrikako da-eta.

Edozein artistarekin 
gertatzen den moduan, idazle 
eta sortzaileek askatasuna 
behar dute inguruan. 
Emakumeak hori behar bezala 
garatzea lortzen badu, bere 
inguru eta barnean gertatzen 
den guztia islatzeko gai izango 
da. Nire ustez, emakumeak 
bere norabidea aurkitu du".

"Ez dakit, 27 urteren buruan 
gauza asko gerta daitezke. 
Gaur egun, zenbait gauza egun 
batetik bestera aldatzen dira. 
Nire ustez baina, gero eta 
gutxiago hitz egin beharko 
litzateke gai honi buruz. 
Normalizaziorantz goazen 
heinean, norbanakoez hitz egin 
beharko genuke. Berdin da 
gizona edo emakumea izan, 
horrek ez luke horrenbesteko 
pisua izan beharko. Azken 
finean ez gara hain 
desberdinak, eta arlo 
gehienetan emaitza 
antzerakoak lortzen ditugu".

"Nik etorri nahi dut hemendik 
27 urtera berriro ere, hemen 
gauden kide guztiekin. Orduan 
baina, gure seme-alabekin ez 
ezik, bilobekin ere etorriko gara 
hitzaldietara.  
Zer esango dudan? Espero dut 
koska bat aurrerago gaudela 
esatea. Zergatik? Honezkero 
hori erabaki dugulako. Zaila da 
norbaitek determinazioa 
adierazten duenean, indar horri 
ateak ipintzea, eta guk 
norabidea erabaki dugu. Nik 
uste dut egoera hobean 
egongo garela, baina hala ere 
asko falta dela esango dugu".

"Emakumeok literaturan 
dugun presentzia, 
gizartean dugun 
presentziarekin batera 
aldatzen joan da. Arlo 
honetan baina, 
desberdintasun bat 
aipatuko nuke, emakumeok 
literaturan egindako lana 
aztertu eta zabaltzerako 
orduan alde handia dago. 

Nire ustez gainontzeko 
arlo guztietan bezala, hau 
ere normalizazioaren 
bidetik joan da. Ezohiko 
gauzak, ohikoak posible 
direnan ikusten dira".

ImANOl gAllEgO  |  arrasate

Egun batetik bestera zeharo alda-
tzen den gizarte honetan 27 urte 
asko dira, baina emakumeak 
berdintasuna eta bizitza publi-
kora emandako salto hori azter-
tzerako orduan ez da horren 
denbora tarte luzea. Saltoa orain-
dik ere pauso txiki bat den arren, 
aldaketa horrek gizartean era-
gindako ekarpenak aztertu eta 
jarraibideak finkatzeko hitzaldia 
izan zen barikuan, Arrasateko 
Emakume Txokoan.

Sareinak taldearen 7. urtebe-
tetzea ospatzeko, Emakumea eta 
literatura mahai-inguruak hartu 
zuen Emakume txokoa. Solasaldian 
1987an Jakin aldizkarian argita-
ratutako Emakumeak eta litera-
tura monografikoan parte hartu 
zuten emakumeak izan ziren. 

Bakoitzak saioa bere arlotik 
hasi zuen, guztien artean, oso 
ikuspegi orokorra ematea lortu 

zuten. Solasaldiko zenbait unetan 
iraganeko kontuak oso presente 
egon arren, orokorrean aurrera 
begira egindako saioa izan zen.

Iraganera begira 
"Hamar bat idazle izatetik berro-
gei izatera pasa gara", esan zuen 
Gema Lasartek; bere ustez baina, 
aldaketa kuantitatibo bat baino, 
presentzian ikusten dira aldake-
tak: "Komunikabideek kasu gehia-
go egiten digute", esan ostean, 
"aurrerapausoak oso motelak", 
direla zehaztu zuen Lasartek. 
"Une hartan erronkarik handiena 
izena aurkitzea zen", aipatu zuen, 
bestalde, Nerea Azurmendi kaze-
tariak, "orain aldiz errazagoa da". 
Laura Mintegik ere antzeko ideia 
azaldu zuen: "Gure presentzia 
areagotu den arren, oraindik bide 
luzea geratzen zaigu". 

Egin beharreko bidea 
Hizlarietako batek aipatu moduan: 
"27 urte hauetan aurreko mende 
guztian baino pauso gehiago eman 
ditugu, baina egindako bidea 
hauskorra da". Hori da gakoeta-
ko bat, egindako bidea egonkor-
tzea, emakumeek literaturan 
merezi duten errekonozimendua 
galtzen ez uztea.

Berbalian behin baino gehia-
gotan aipatutako moduan, "ema-
kumeak gainontzeko esparruetan 
egoera normalizatu bat lortzen 
duen heinean, literaturan ere 
bere tokia izango du".

27 urte eta gero, 'Emakumeak eta 
literatura' zikloa berraztertu dute

emandako pausoak ez ezik, eman beharrekoak ere aztertu zituzten

Umore ukituak izateaz gain, solasaldia, arina eta atsegina izan zen

Era informal batean, hizlariek solasaldi polita eskaini zuten.  |   Imanol sorIano

GEma lasartE 
Idazlea eta Irakaslea

aurElIa arkotxa 
Idazlea eta Irakaslea

tErE Irastorza 
poeta 

laura mIntEGI 
Idazlea eta polItIkarIa

nErEa azurmEndI 
kazetarIa

Zein izango da emakumearen papera literaturan 27 urte barru?
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ImANOl bElOkI  |  oñati

Carles Belda musikari katalunia-
rrak eta Joseba Tapia trikitilariak 
Oñatiko Gaztelekua alaitu zuten 
egubakoitz gauean. Izan ere, giro 
aparta izan zen eta bertaratuak 
oso gustura gelditu ziren Gure 
Esku Dago ekimenak antolatu 
zuen emanaldiarekin.

Carles Belda kataluniarrak 
ekin zion kontzertuari eta ezin 
hobeto hasi zen. Azken 10 urtee-
tan Zugarramurdin bizi den Saba-
dellgo soinujoleak, katalanez 
abestu zuen, entzuleekin euska-
raz mintzatu arren abestien espli-

kazioetan. Taula gainean soinua-
ren laguntzaz soilik, hainbat 
kantu herrikoi eskaini zituen; 
Euskal Herriaren eta Katalunia-
ren artean lotura duten kantuak, 
eta hainbat abestiren sarreran, 
bakoitzaren istorioa kontatu zuen. 
Gertukoa izan zen kontzertua eta 
Laboaren abestiak, Maialen Lujan-
biok 2005eko bertso finalean era-
bili zuen doinua oinarri izan zuen 
abestia, Sarri sarri... bezalako 
kantuak katalanez entzuteko auke-
ra izan zen. Horiez gain, La fuga 
de Segovia filma agertzen den 
Rossinyol abestia ere jo zuen.

Abesti goxoak izan ziren, 
Katalunian sorterria duen rum-
ba ukituarekin; doinu tristeak, 
alde batetik, baina dantzan egi-
teko modukoak, bestetik. Bikai-
nak, azken batean.

Carles Beldak emankizuna 
amaitu ondoren, Joseba Tapia 
trikitilaria igo zen taula gainera, 
bere zazpigarren Tximela kapi-
tainaren izarrak diskoa aurkez-
tera. Luis Rezola Tximela kapi-
tainak 1937an El Duesoko kar-
tzelan idatzitako bertso eta 
poemak abestu zituen Joseba 
Tapiak. Doinu samurragoak bila-

tzeko asmoarekin trikitia alde 
batera utzi eta gitarrarekin igo 
zen oholtza gainera. Gerra garai-
ko sentsazioak, gosea, beldurra, 
bakardadea... transmititzeko tri-
kitia ozenegi egiten zitzaion 
eta.

Bailaran bizi diren katalanak
Gurean bizi diren lau katalan 
ere gaztelekuan izan ziren Bel-

daren eta Tapiaren kontzertuaz 
gozatzen. Hori horrela, Carles 
Beldak Ttipi-ttapa abestia eskai-
ni zion laukoteari eta euskaraz 
kantatu zuen abesti bakarra izan 
zen. Entzuleei abesteko eskatuz 
"giza katea denok egin behar 
badugu, kantatu ere denok egin 
behar dugu" esanez amaitu zuen 
kontzertua.

Erabakitzeko eskubidea kantuan
KroniKa

musika

Carles belda eta joseba tapia

antolatzailea: Gure Esku Dago ekimena
estilo: Folk
non: Gaztelekuan, Oñati.
eguna: urtarrilak 31, egubakoitza.
iraupena: Bi ordu eta erdi inguru.

fitxa

Carles Belda kataluniarra soinua jotzen egubakoitzean Gure Esku Dago ekimenak antolatutako Gaztelekuko kontzertuan.  |   imanol soriano

"Katalanez 
abesten dut eta 
entzuleek 
euskaraz 
jarraitzen dute"
Carles Belda musikaria 1972an 
jaio zen sabadellen (Katalunia). 
trigo segado, Pomada eta ensa-
ladilla sonido insistente bezala-
ko taldetan aritu da. Gaur egun, 
bakarlari dihardu, euskal herria 
eta Katalunia musikarekin 
lotzen.
kataluniarra zara, baina azken 
urteetan Zugarramurdin bizi 
zara.
amodioagatik etorri nintzen.  
Dagoeneko hamar urte darama-
tzat Zugarramurdin bizitzen. eta 
euskal herria ezagutu eta hiz-
kuntza ikasi dut.
Akordeoiaz gain, trikitia jotzen 
duzu. Hemen ezagutu eta 
ikasi al duzu?
egia esan, euskal herrira etorri 
aurretik ikasi nuen. Pomada tal-
dean hasi nintzenean trikitia 
erritmo katalanez nahasten hasi 
nintzen eta gaur egun ere hala 
jarraitzen dut. hala, lotura kultu-
ralak egiten saiatzen naiz: hitzak, 
musika eta hizkuntzarekin.
Euskal Herriko eta katalunia-
rren arteko loturak handiak 
dira?
Bai, euskal herrian ezagunak 
diren abesti asko jotzen ditut eta 
askotan oholtza gainean kata-
lanez abesten ari naizenean, 
ikusleek euskaraz abesten 
dute. 

CaRLES BELDa
mUsiKaria

ImANOl gAllEgO  |  elGeta

Hitz batek, aurpegi batek, esaldi 
batek... Elgetako Espaloia antzo-
kiko II. Monologo Mostrak argi 
utzi duenez, guztia izan daiteke 
barre egiteko arrazoi. Bigarren 
erakustaldi hau atzo amaitu zen 
eta Txabi Franquesa eta El mona-
guillo izan ziren azken artista 
gonbidatuak. 

"Franquesaren bizkortasuna 
izugarria izan da eta El Mona-
guillok barre ugari eragin ditu", 
azaldu du Espaloia Kultura tal-
deko kide Larraitz Zeberiok. Ziur 

askok, gaur ere barre egiten 
jarraitzen dutela.

inprobisazioa guztiaren gako 
Azken aste hauetan Zeberiok 
monologoak behin baino gehia-
gotan entzun eta gero, oraindik 
harrituta dago: "Neurri batean 
txisteak prestatuta izaten dituz-
te, baina orokorrean oso bizkorrak 
dira eta edozein gauzatik txiste 
bat egiteko gai dira". Batzuetan 
ikusleak izan dira monologisten 
biktima, "jendea prest dator eta 
umore onez hartzen ditu".

2.000 inguru 
Antolatzaileak oso pozik daude. 
Batetik, generoa egonkortzea 
lortu dutelako eta bestetik Elge-
tara 2.000 pertsona inguru ger-
turatzea lortzeagatik, "Espaloiak 
ez ezik, herriko beste tabernek 
ere igarri dute jende gehiago 
egon dela", aipatu du Zeberiok. 

Espaloia Kultura taldekoek 
ez dute bigarren mostra honek 
izandako arrakasta ospatzeko 
denborarik, laster Elgetan izan-
go den Magia Mostra prestatzen 
hasi dira-eta.

Hirugarren aste bukaera honetan 
ere, elgeta barrearen hiriburu 
2.000 pertsona inguru gerturatu dira mostrako monologoren bat entzutera

Txabi Franquesak ia bi orduz entretenitu zituen ikusleak.  |   imanol soriano
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ImANOl gAllEgO  |  bergara

Gospel hitza ingelesez jainkoaren 
hitza edo ebanjelioa esan nahi 
duen arren, askorentzat ipar 
amerikako beltzek ezagun egin 
duten doinuek eliz izaera baino, 
festa izaera dute. 

Zapatu iluntzekoa emanaldi 
berezia izan zen, eta jendeak 
horrela erantzun zuen. Udal pilo-
talekua goraino bete zen eta egu-
raldiak etxean geratzeko gonbita 
egin arren, ateak ireki aurretik, 
ilarak, Fraiskozuri plaza guztia 
zeharkatzen zuen. Agindutako 
orduan Udal Pilotalekuko argiak 
itzali eta koloretako tuniken, 
zapien, dantzen, musikaren eta 
ahotsen unea iritsi zen. 

Hiru zatidun emanaldia 
Orfeoiak eman zion hasiera gos-
pel kontzertuari, eta taldeko 
hainbat bakarlariren laguntza-
rekin jendea girotzen joan zen. 

Nagusien ostean, Orfeoi Gaz-
tearen txanda iritsi zen, bigarren 
zati honetan ere abesbatza gazteak 
ederto abesteaz gain, nagusiek 
baino grazia gehiago izan zuten 
gorputza mugitzerako orduan.

Hirugarren zatian, orfeoiak 
emanaldirako eratutako ganbera
-orkestra baten laguntza izan zuen. 
Ahotsek behar zuten protagonis-
moa galdu beharrean, tuniken 
kasuan zapiek egiten duten fun-
tzioa egin zuen orkestrak, ema-
naldia edertu eta borobildu zuen
-eta. Hori guztia Aitor Biainen 
zuzendaritzapean. Kontzertuan 
alboan izan nuen emakume batek 

aipatu moduan: "martxa ederra 
eman dio Biainek orfeoiari". 

Emanaldia txalo artean buka-
tu, eta bis gisa eskaini zuten When 
the saint go marching in abestiak 
ikusleren bat edo beste eserleku-
tik altxatzea lortu zuen.

Hurrengo proiektuak 
Orfeoiak urtean 2-3 emanaldi 
handi antolatu ohi ditu, eta mar-
titzenean ekingo diote hurrengoa 
prestatzeari. Ekainean Vivaldi 
eta Bachen musika ekarriko dute 
herrira, hemen ere ganbera-or-
kestra izango dute bidelagun. 

He never failed me yet abestiak 
dioen moduan, oraingo honetan 
ere Bergarako Orfeoiak ez zuen 
hutsik egin.

Jaunak esana, Bergaran entzuna
bergarako Orfeioia, Orfeoi gaztea eta ganbera-orkestrak gospel emanaldia egin zuten

elizkizunetako doinuak izan arren, zapatuan pilotalekuak festa handi baten itxura zuen

Orfeoiak bigarren zatian ganbera-orkestraren laguntza izan zuen.  |   imanOl sOrianO

Orfeoi Gazteak oso saio txalotua eskaini zuen.  |   imanOl sOrianO

"Dantza egiten 
iaioak ez 
izan arren 
saiatu gara"
etxaniz irri-
barrre iraun-
kordun per-
t s o n a  d a , 
baina zapatu-
ko emanaldia-
ren ostean, inoiz baino irriba-
rretsuago zegoen.
Emanaldiarekin pozik?
Oso oso pozik. gogotik entsea-
tu dugu baina pilotalekua bete 
duen jendearen inpresio eta 
txaloekin, gure esfortzua sobe-
ra ordainduta dago.
Elkarlanean egindako ema-
naldia izan da.
hiru talde egon gara. Orfeoiak 
sustatutako ideia bat izan da, 
baina espresuki emanaldi 
honetarako ganbera-orkestra 
bat eratu da, eta harrobi opa-
roa dugula erakutsi dute Orfeoi 
gazteko kideek.
Dantzan ere egin duzue.
gospelak ala eskatzen du, eta 
jendeak ere zenbaitetan txa-
loekin lagundu digu. gu abes-
lariak gara, eta dantza egiten 
iaioak ez izan arren, saiatu 
egin gara.

karlos etxaniz 
bergarakO OrfeOikO 
lehendakaria

i. gallegO

jAgObA DOmINgO  |  arrasate

Boxeo borrokaldi batean bezala, 
talde handiek lehenengo kantutik 
zein diren argi uzten dutela dio-
te. Bada, zapatuan, Governorsek 
argi utzi zuten sasoi betean dagoen 
zapalgailu bat dela. 

Morphinapolis disko berria 
etxean aurkezteko momentua 
heldu zitzaien J. Sangreri eta 
bere mutilei, eta Arrasateko gaz-
tetxea festarako dotore jantzi zen. 
Publiko artean taldearen jarrai-
tzaile gazteak bai, baina eskola 
zaharrekoak izan ziren protago-
nista. Sangre, Heloy eta Pako 
Brutal Melodytik pasatu zirene-
tik urteak igaro dira, eta zapatuan 
orduko eta oraingo jarraitzaileak 
batu ziren; Governorsek ez zuen 
hutsik egin.

'azkaiter Pelox' rock band
Azkaiter Pelox bergararra, Pondo 
arrasatearra eta Gaizka soralu-
zetarra izan ziren emanaldia 
hasteko arduradunak.  

Gitarra, baxu eta armonika-
rekin rock and roll, blues, funky 
zein ska doinuez bete zuten gaz-
tetxea. Inprobisazioa izan zuten 

saioaren oinarri, eta beti bezala, 
Azkaiterrek publikoa zirikatuz 
berotu zuen giroa. Zamburleiker 
diskoko kantuez gain, bertsioak 
hainbat bertsio jo zituzten. Bes-
teak beste, Stray Cats-en Rock 
this town, Cream-en Sunshine of 
your love edo Chuck Berryren 
Johnny B. Goode.

3, 2, 1...sua
Eszenaratzea, argiak, soinua, jarre-
ra... kontzertu borobila eskaini 
zuten Governorsekoek zalantza 
izpirik gabe. Kantuak bata bestea-
ren atzetik lotuaz ez zuten inten-
tsitatea jaitsi ordu eta erdiz. 

Morphinapolis, Harresia, 
Zuloan, Reset... gogotsu defenda-
tu zituzten disko berriko kantuak.
Samplerrak eta gitarra efektuak 
maisuki erabili zituzten, eta zuze-
neko indartsua izan zen. Publikoak 
hasieratik lagundu zuen taldea, 
eta kontzertuan zehar, ohiko dituz-
ten su efektuei, iluminazioa eta 
ke makinak gehitu zizkieten. 

Collage diskoko Harrien arte-
ko lo kanta-rekin amaitu zuten 
emanaldia, eta gaztetxera joanda-
koak irribarretsu amaitu zuten.

arrasateko gaztetxeari su eman zion 
Governorsek kantu berriekin
'morphinapolis'-en aurkezpenean zale eta lagunek gogotik disfrutatu zuten

Ikuskizun paregabea eskaini zuen Governorsek.  |   imanOl sOrianO
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AkupunturA
Integu 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DerMAtologIA
tAMAyo ConCepCIon
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

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

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

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

943 08 11 00 / 695 78 19 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

psIkologoAk
ArkAItz IrAzAbAl psIkologo klInIkoA 
Bergara / 646 06 28 18

arkaitz.irazabal@gmail.com

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

nuñez txoMIn 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

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

yogA
sAMADhI yogA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
osAsun
zerbItzuAk

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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jAgObA dOmINgO  |  arrasate

2013ko azken diskoa argitaratu 
zuen Drop!-ek; izan ere, abendua-
ren 30ean jarri zituzten salgai 
inguruko tabernetan. Basque 
Country hardcore bezala aurkez-
ten du bere burua boskoteak, eta 
diskoari lehenengo buelta eman 
orduko, Paul abeslariaren ahotsak 
biolentziara eta borrokara bul-
tzatzen du. Askorentzat talde 
berri samarra dirudien arren, 
urteak daramatzate batera eta 
Harri gitarra-jolearekin izan gara 
oraingoan, behar baino gehiago 
luzatu den diskoaren gainean 
hitz egiteko.
Zein da drop!-en historia?
Duela zazpi bat urte hasi ginen 
elkarrekin jotzen. Alex bateria-
jolea eta biok hasi ginen; orduan, 
baxua jotzen nuen. Hasieran, 
beste bi ikaskiderekin hasi ginen 
jotzen, baina ez zuten interes 
handirik. Garai hartan bizikletan 
ibiltzen nintzen eta Elgezua eza-

gutzen nuen; hark gitarra jotzen 
zuen eta Ampolla en la Polla tal-
deko baxu-jolea zen Kepa. Biak 
taldera batu ziren eta orduantxe 
hasi zen Drop! forma hartzen. 
Talde gehienak bezala, bertsioak 
jotzen hasi ginen, SA eta horre-
lakoak jotzen genituen. 

Hala ere, taldea orain dela 
hiru bat urte osatu zen oso-osorik, 
Paul abeslaria sartu zenean; izan 
ere, ordura arte, inork ez zuen 
rol hori hartu. Paul sartu eta bi 
hilabetera eman genuen lehenen-
go kontzertua.
gazteak bai, baina baduzue ibilbidea.

Dagoeneko egin ditugu urtetxo 
batzuk elkarrekin, bai. Hasieran, 
Eskoriatzan entseatzen genuen; 
gero, Arrasaten, Ekonen lokal 
berean; eta orain, Aretxabaletako 
gaztetxean. Arrasatekoa oso ondo 
zegoen, baina garestia zen; Aretxa-
baletan oso gustura gaude. 
diskoak zortzi kantu ditu; urte haue-
tako guztietako lana da?
Bai, urte hauetan zehar eginda-
koak dira, eta nabaritzen da; 
hasierakoek eta azkenek dezen-
teko aldea dute. Konposatu ditu-
gun azkenak Standing still, Stand 
up and fight eta A light in the 
dark dira. Paul sartu aurretik 
beste bi geneuzkan, eta zortzi 
genituela ikusita estudiora jotzea 
erabaki genuen. 
Zeintzuk dira zuen eraginak?
Asko aldatu dira urteetan zehar. 
Ni musika entzuten hasi nintze-
nean punk-oi! musikarekin hasi 
nintzen, eta oraindik ere jarraitzen 
dut. Hala ere, rap, reggae... musi-

karen jarraitzaileak gara. Baina 
argi dago Drop!-en influentzia 
nagusia hardcorea dela. Hardco-
re munduan, hala ere, hainbat 
adar daude, melodikoagoa, tekni-
koagoa, punkagoa, basatiagoa... 
gutako bakoitzak adar baterantz 
jotzen du, eta hori kantuetan naba-
ri daitekeela uste dut. Momentuan 

jotzen ditugun bertsioak, adibidez, 
Terror, Madball eta Pay No Res-
pect taldeenak dira. Pixkanaka, 
gure bidea egiten ari gara; gure 
asmoa gutxi barru beste lau bat 
abesti grabatzea da.
beraz, estudioko lehenengo espe-
rientzia ona izan da.
Oso gustura egon gara, Nekro-
sounds estudioan grabatu genuen 
Karlotekin, eta benetan eroso sen-
titu ginen. Emaitza entzuterakoan, 
gure aldetik lan handiagoa egin 
genezakeela uste dut; gauzak oso 
azkar egin genituen, baina hurren-
goan hobeto egingo ditugu!

Diskoa Aste Santutan grabatu 
genuen, baina bidean luzatu egin 
gara. Grabazioa azkarra izan zen; 
hala ere, diseinuarekin denbora 
luzea eman dugu. Ilustrazioa 
Nothing Without-eko Hibaik egin 
zuen, eta, aspaldi eman zigun 
arren, gu oso motel ibili gara!
Paulen ahotsak indar handia ema-
ten die kantuei.
Bai, diskoaren puntu nabarmeneta-
koa dela uste dut. Hardcorearen 
ezaugarri berezi bat da ahotsa, eta 
Paulek lan oso ona egin du. 
diskoan, Nothing Without eta Rai-
jin Tatto laguntzaile bezala azaltzen 
dira; zer dela eta?
Urte hauetan hainbat momentu-
tan ondoan izan ditugu eta dis-
koaren esker-ematean jarri beha-
rrean, kontra-azalean jartzea 
erabaki genuen; laguntza esker-
tzeko era bat izan da.
Non eros daiteke diskoa?
Oraingoz, Arrasaten, Eskoriatzan 
eta Aretxabaletan jarri ditugu 
salgai, 500 disko kaleratu ditugu 
eta banaketa gure kontu egitea 
pentsatu dugu. Hala ere, norbai-
tek diskoa nahi izanez gero, gure-
kin harremanetan jartzea dauka. 
Ez gaituzte aldatuko; diskoa hiru 
eurotan jarri dugu salgai, gure 
helburua musika zabaltzea da. 
Eta egia esan, oso harrera ona 
izan du diskoak; benetan pozga-
rria da jendea niregana etortzea 
diskoagatik zoriontzera.

'ez gaituzte aldatuko' estreinako lana kaleratu du boskoteak

hardcorearen hainbat adar daude diskoaren zortzi kantuetan

"Ez genuen espero 
taldeak eta diskoak 
izan duten harrera 
izatea, pozgarria da"

Drop!, Polmetasako lantegian.  |   yosu viejo

ZERTZELADA

Ez gaituzuE aldatuko

Estiloa: Hardcore.
Egilea: Drop! (Arrasate, 2013).
argitaletxea: Autoekoizpena.
iraupena: 29:03 minutu.

A retxabaletako taldearen 
izena aspaldian ezaguna 
egin arren, entzun gabe 

nuen. Nire erreferentzia urriak 
herri bereko Scam punk-hardcore 
taldeko kide batzuk sortua zela, 
besterik ez. Eta ‘Ez gaituzte 
aldatuko’ demoa entzutean gehien 
harritu nauena da taldearen 
eskaintza oldarkorra, teknikoa eta 
zuzena. Demoa zabaltzen duen 
‘Standing still’ hardcore-zapatilla 
amorratua da, iraganean Scam-ek 
egiten zuen hardcore melodikotik 
urrun. Gerora, jarraian datozen 
kantuek euskara eta ingelesa 
tartekatuz metalean eta 
hardcorean dute kantu bana, New 
York Hardcore eta metaletik, 
bietatik, edaten, Prong taldeak, 
besteak beste, egin izan duen 
moduan.

Hardcorearen amorrua 
eta metalaren teknika

IkER bARANdIARAN

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

drop!

"gure bidea 
egiten ari gara 
pixkanaka- 
pixkanaka"
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1. etxebizitzak

101. Sal du

abadiño. Abadiñoko Zelaie-
ta auzoan etxea salgai. 3 
logela, guztiz hornitutako 
komun 2, sukalde berria, 
egongela, ganbara eta bero-
g a i l u  ze n t ra l a .  1 0 0  m 2 . 
Altzari guztiak berriak dira, eta 
bertan uzteko asmoa dugu. 
252.500 euro. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 667-04 41 06.

arrasate. 60 m2ko etxebi-
zitza salgai Musakolako Sai-
luente plazan. Hiru logela, 
bainugela, sukalde hornitua, 
egongela, despentsa eta 
trastelekua. Antolamendu 
ezin hobea, dena kanpoalde-
ra begira eta oso argitsua. 
Egoera oso onean. 630-70 
81 23 / 646-26 34 04.

atxondo. Etxebizitza salgai 
Atxondon. 3 logela, egonge-
la, komuna, jangela eta sukal-
dea.   677-71 21 56 / 629-49 
24 32.

bergara. Erdigunean 104 
metro koadroko etxebizitza 
salgai. Lau logela, bi bainu-
gela, egongela-jangela handia 
eta sukaldea. Bizitzera sar-
tzeko moduan. Dena kanpo-
kaldera begira. Igogailu eta 
berokuntzarekin. Ikusi eta 
gero, prezioa zeuk ipini. Inte-
resatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 626-65 99 
94.

berriz. Etxe ederra herri 
barruan, kiroldegiaren eta 
eskolaren aurrean. Oso eguz-
kitsua da eta bista zoragarriak 
ditu! Ia amaituta dago. Sukal-
dea, jangela, egongela, 5 
logela, 3 bainu, 2 kotxeren-
tzako garajea, eta argitasun 
handia duen espazio handi 
bat txoko gisa edo lan egiteko 
g u n e  g i s a  e r a b i l t z e k o 
moduaan. Aukera oso ona! 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 651-34 80 08.

boi-taüll (lleida). Aparta-
mentua salgai. Aukera oso 
ona. Etxe berria da eta estrei-
n a t ze ke  d a g o .  J a n t z i ta . 
Eskiatzeko pistatatik oso 
gertu eta Aigüestortes parke 
naturalean bertan. Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 625 70 84 20.

Cuzcurrita del rio tiron 
(errioxa). Pisua salgai. 3 
logela, sukalde jantzia eta 
egongela jantzia. Terraza. 
Komunitate- igerilekua. Alu-
miniozko leihoak. 90.000 
euro. 692-99 53 51

elorrio. Etxebizitza berria 
salgai Elorrio erdigunean. 3 
logela, komun 2, trastelekua 
eta sukalde egokitua. Igogai-
luagaz. 190.000 euro. Inte-
re s a t u o k  d e i t u  te l e fo n o 
honetara: 634-45 72 01.

lazkao. Etxebizitzak 89m2 
ditu: 4 gela, egongela, 2 
komun eta sukaldea. Garajeak 
17m2 ditu. Etxebizitza osoak 
kanpora ematen du. Etxebi-
zitza bere osotasunean kon-
pontzeko dago. Harremane-
tarako telefono zenbakia: Kike 
Deitu telefono zenbaki hone-
tara: 688-60 83 98.

Oñati.  Pisu berria salgai 
Kurtzebide kalean. 95 metro 
koadrokoa. Trasteleku eta bi 
garajerako aukerarekin. 651 
70 92 57.

 
102. erOSi

bi pisuren bila arrasaten. 
Eraikin berean dauden bi pisu 
erosiko nituzke erdialdean. 
Prezio ekonomikoan. Deitu 
675 70 24 17  telefonora.

 
103. errentan eman

abadiño. Pisua alokagai 
A b a d i ñ o n ,  M u n t s a r a t z 
auzoan. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
655-73 29 28.

aretxabaleta. Etxebizitza 
ematen da errentan Araba 
Ibilbidean. Hiru logela, egon-
gela eta komuna. Jantzita. 
650 06 00 57 edo 650 00 
86 58. 

arrasate. Etxebizitza ema-
ten da errentan Erguinen. 
Logelaka ere aloka daiteke, 
sukaldea erabiltzeko aukera-
rekin. 650 02 79 29.

bastida. Bastidan oporre-
tako pisua alokatzen dut 
igerilekuarekin. Torre - otxan-
di urbanizazio pribatuan. 
Urbanizazioak igerilekua eta 
saskibaloi pista ditu. 2 logela, 
bainugela, sukaldea eta egon-
gela, guztiz apainduta. Paisaia 
eta bista ikusgarriak. Ezkarai-
tik hurbil. Urte osoan eskura-
garri. Hamabostaldika eta 
hilabeteka alokatzen da.  620
-62 92 45. iarteaga_@hot-
mail.com. 

baserri etxea eskoriatza-
ko mazmela auzoan. 165 
metro koadro. Guztiz berritu-
ta. Sarrera, hiru logela, sukal-
de hornitua, egongela, des-
pentsa, bi bainugela guztiz 
jantzita, trastelekua, kotxea-
rentzat aterpea, baratza eta 
lursail gehiago erabiltzeko 
aukera. Kontaktua: idiaz@
ikerlan.es edo 680 33 40 76 
edo 638 86 82 50.

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan Bolun. Hiru loge-
la eta bi komunekoa. Guztiz 
jantzia. Berritua eta bizitzera 
sartzeko moduan. Berokun-
tzarekin. Ana. 629-03 71 
35.

bergara. Simon Arrietan 80 
m2ko etxebizitza ematen da 
errentan. Bi pertsonarendako edo 
bikote batendako egokia. 943-76 
48 54 / 680-33 36 36.

durango. Bi logelako pisua 
alokagai. Garaje partzela 
aukeran. 680-42 77 02.

durango. Mikeldi kalean, 
pisua alokatzen da. Logela 2, 
komun 2, egongela, sukaldea 
eta balkoia. Garajea aukeran. 
680-42 77-02.

elorrio. Pisua alokagai Elo-
rrio erdialdean, San Juan 
kalean. 111 m2, 3 logela, 
sukaldea, sarrera, saloia eta 
bainugela 2. Lehen pisua 
igogailuarekin. Kontaktua: 
Argia (posta elektronikoz 
bakarrik): argiaub@hotmail.
com.

elorrio. Etxebizitza alokagai 
Elorrion. 3 logela, bainugela 
2, trastelekua eta sukalde 
egokitua. 600 euro.  Deitu 
telefono zenbaki honetara: 
634-45 72 01.

elorrio. Pisua alokagai Elo-
rrion. Lourdes etorbidean. 
Hiru logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. Berehala sar-
tzeko prest. 94 -682 00 
30.

zaldibar. Erdialdean, guztiz 
berriztua, jantzi barik, 2 loge-
la. 660-45 87 56.

 
104. errentan hartu

arrasate. Beheko solairuan 
edota igogailua duen etxebi-
zitza hartuko genuke errentan. 
Prezio ekonomikoan. 617-98 
88 76.

arrasate. Hiru logelako 
etxebizitza hartuko nuke 
errentan Arrasate erdialdean. 
661-97 14 76.

arrasate. Logela bateko edo 
bi logelako etxebizitza hartu-
ko nuke errentan hilabete 
baterako, denbora gehiago 
luzatzeko aukerarekin. lagun-
tzen@gmail.com

baserria. Bailaran baserri 
edo lursaila duen etxe bat 
hartuko genuke errentan. 
Bertakoak gara eta etxea eta 
lurrak zainduko genituzke 
alokairu merke batean. Bikote 
arduratsua gara eta lanean 
gaude. 400 euroko alokairua 
ordainduko genuke. 675-61 
09 77 / 606-74 42 37.

bergara. Hiru pertsonaz 
osatutako familia batek etxe 
bat hartuko luke errentan 
bergaran. Harremanetan 
jartzeko deitu telefono zen-
baki honetara: 630-99 11 
85.

bergara. Neska euskalduna 
etxebizitza bila, errentan. 
Niretzako bakarrik da. Etxe 
txikia eta prezio egokian. 680
-35 26 00.

bergara. Gutxienez bi gela-
ko etxebizitza hartuko nuke 
errentan. Mila esker. Intere-
satuok deitu zenbaki honeta-
ra: 602-03 33 56.

bergara. 2-3 logelako etxe-
bizitza erretan hartu nahi dut. 
631-36 17 62.

debagoiena. 2-3 logelako 
etxea alokatuko nuke. 500 
euro inguru ordaintzeko prest 
nago. 669 30 16 89.

durangaldea. Alokatzeko 
pisu baten bila nabil, Iurretan 
edo Durangon. 631-16 44 
82.

elorrio. 3 logelako pisua 
alokagai Elorrion. Guztia 
muntatuta, bizitzera sartzeko 
prest. Inguru lasaia, eta apar-
katzeko oso erraza. 634-44 
00 34.

Oñati. Etxebizitza hartuko 
nuke errentan, 3 logeladuna. 
6 5 2-7 0  3 5  2 9 .  Es ke r r i k 
asko.

Oñati. Mutil euskaldun eta 
lan finkodunak etxebizitza 
hartuko luke errentan, ahal 
bada erdigunean. 697-83 56 
89.

 105. etxeak OSatu

arrasate. Logela ematen da 
errentan grupo San Juanen, 
espazio komunak erabiltzeko 
aukerarekin. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 602-69 31 56.

arrasate. Pertsona bat 
behar dut etxebizitza osatze-
ko San Josepen. Garbia eta 
txukuna izatea beharrezkoa 
da. Interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 628-85 
42 06.

arrasate. Uribe auzoan. Bi 
pertsona gaude eta hirugarren 
baten bila gabiltza. Pisua 
handia, berokuntza, bi komu-
nekin eta etxetresna guztiak. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 657-72 51 
65.

arrasate. Pertsona bat 
behar dut etxebizitza osatze-
ko. Garbia eta txukuna izatea 
beharrezkoa da.  Espazio 
komunak erabiltzeko aukera-
rekin. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
634-81 94 79.

debagoiena. Logela behar 
dut errentan, kontratuarekin 
eta bertan errolda emateko 
aukerarekin. 671 70 30 79.

elorrio. Aukera zoragarria, 
170m ko lokala herriaren 
erdian alokatzeko pres, berria, 
5 eskaparate haundiak, auto-
bus geltokiaren ondoan ... 
400 euro,edozein negozio 
ipintzeko prest, primerako 
baldintzekin, 94-655 03 58. 
Etxela. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
654-75 32 11. 

lasarte-Oria. Logela ema-
ten da errentan Lasarte-Orian. 
Eskatzen den bakarra lan-kon-
tratudun pertsona izatea. 
644-23 91 52.

Oñati. Bi logela ematen dira 
errentan duplex berri bat 
osatzeko. Plazatik gertu. Wifi 
konexioarekin. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 656-74 29 49.

 

2. Garajeak

201. Saldu

arrasate. Garaje itxia salgai 
Uarkapen. Handia da eta 
autoaz gain motorra edota 
bestelakoak gordetzeko txo-
koa dauka. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki hauetara: 
615 73 98 30 edo 943 24 
53 57 

durango. Garajea salgai 
plateruen plazan. 28.000 
euro.  Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  
679-47 57 85.

Otxandio. Garaje irekia 
salgai dago Otxandion. Inte-
resatuok deitu telefono zen-
baki honetara:  675-71 72 
83.

Otxandio. Garaje estalia 
salgai Otxandion. Pertsiana-
rekin.   675-71 72 83.

203. errentan eman

bergara. Bi plazako garaje 
Bolun eta plaza bakarreko 
garajea Ibargarain. Itxiak. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 665 73 98 32.

durango. Garaje plaza alo-
kairuan jarri nahi dut Duran-

gon, Jesuitetan. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 946-55 06 04 / 667
-20 15 16.

 

3. lOkalak

303. errentan eman

abad i ño. B ero g ai l u d u n 
lokala alokagai, txoko funtzioa 
betetzeko. 130 m2. Mendio-
lan. Egun baterako alokatu 
daiteke, adibidez, jaiak anto-
l a t ze ko  ( u r te b e te t ze a k , 
ezkontzak, batzarrak, agu-
rrak). PlayStation kontsola 
daukagu. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  
94 605 62 79.

durango. Plateruen plazan 
b u l e g oa  a l o ka g a i .  G a s t u 
guztiak barne 250 euro.   616
-17 71 91.

304. errentan hartu

eskoriatza edo aretxa-
baleta. 70 metro koadroko 
lokal bat bilatzen ari gara, 
tximiniaduna, tailer bat mon-
tatzeko. Kontaktua: lajabone-
riadelaalmendra@gmail.com. 
690 12 48 51 edo 945 10 
09 54 

 

4. lana

401. eSkaintzak

b e rg a ra .  E m a k u m e  ba t 
behar da bost hilabeteko 
u m e a  o rd u k a  z a i n t ze ko . 
Harremanetarako deitu tele-
fono zenbaki honetara: 606 
01 18 32 

 
402. eSkaerak

arrasate edo bergara. 
Neska arrasate. Emakume 
euskalduna goizetan plantxa 
eta etxeko lanak egiteko 
gertu. 699-54 17 27.

arrasate. Edo bergaran, 
neska arduratsua egunka zein 
orduka lan egiteko gertu 
etxeko lanak egiten zein 
taberna, elkartea, atari eta 
abarren garbitasunean. 625
-86 99 51.

arrasate. Klinika laguntzai-
lea gertu nagusiak zaintzeko, 
egunez edo orduka. 602-82 
14 83.

a r ra sa te .  M u t i l a  g e r t u 
nagusiak zaintzeko, baita 
baserrietan ere. Esperientzia 
handia dut pertsonen zain-
tzan. Sukaldatzen ere badakit. 
603-14 59 17.

arrasate. Emakumea nagu-
siak zaintzeko gertu. 672-98 
20 91.

arrasate. Neska arduratsua 
eta esperientziaduna umeak 
zaintzeko, orduka garbiketak 
egiteko, zein nagusiak lagun-
du edo pasioan ateratzeko 
gertu. 695-73 87 95.

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

atxondo. 25 urteko neska 
euskalduna, haurrak zaindu 
edota eskola partikularrak 
emateko prest. Astelehenetik 
ostiralera. Haur Hezkuntzako 
irakasle-ikasketen titulua.   
658-74 46 87.

bergara. Emakumea gertu 
nagusiak zaindu eta garbita-
sun lanak egiteko. Esperien-
tziaduna. 626-86 35 92.

bergara. Adin ertaineko 
emakumea, informeak ditue-
na, goizetanumeak eta nagu-
siak zaindu zein etxeko lanak 
egiteko gertu. 610-34 97 
88.

bergara. Neska nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko gertu. Formazioa 
daukat. 943-08 14 33.

bergara. Eskola partikularrak 
emango nituzke lehen hez-
kuntzan, lehenengo mailatik 
6. mailara arte. 943-76 14 14 
/ 618-39 03 74.

debagoiena. Mutil ardura-
tsua, legezko agiriak eta 
pertsonen zaintzan eskar-
mentua duena, nagusiak 
zaindu edo sukalde laguntzai-
le jarduteko gertu. 631-00 
42 63.

debagoiena. Neska euskal-
duna gertu; nagusiak eta umeak 
zaintzeko, zein etxeko lanak 
egin eta garbitasun lanetan 
jarduteko. Ospitaletan gauak 
ere egingo nituzke. Autoa dau-
kat eta erabateko prestutasuna. 
Esperientzia eta informeak. 
671-35 22 60.

debagoiena. Neska ardu-
ratsu eta esperitziaduna, 
etxeko lan edo zainketarako. 
Nahiz heldu edo haur. Gida-
baimena daukat. Telefonoa: 
680-87 38 66.

debagoiena. Emakume 
arduratsua, oinarrizko sukalda-
ritza eta geriatria ikasketaduna, 
nagusiak zaindu zein edozelako 
garbitasun lanak egiteko gertu. 
615-06 28 04.

debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu. Eskarmentua 
daukat nagusiak eta umeak 
zaintzen. 673-78 08 99 / 
698-39 83 62.

debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu: nagusiak 
zaintzen zein edozelako gar-
bitasun lanetan. Esperientzia 
daukat eta ordutegia adoste-
ko gertu nago. Autoa daukat. 
618-10 37 50.

debagoiena. Neska gertu 
lanerako: tabernan, sukal-
dean, umeak zaintzen, base-
r r i a k  g a r b i t ze n  e ta  a ba r. 
Etxean bertan bizi izaten zein 
bestela. Gidabaimena eta 
autoa dauzkat. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 697-20 00 86.

debagoiena. Neska lanera-
ko gertu: sukalde laguntzaile, 
pertsonen zaintzan, garbita-
sunean eta abar. Autoa dau-
kat. Eskoriatzan bizi naiz 
baina debagoiena guztian lan 
egingo nuke. 636-11 23 
40.

debagoiena. Emakumea 
gertu gauez zaintza lanak 
egiteko, ospitalean edo bes-
tela, baita orduka ere. Geriatria 
titulua daukat eta baita autoa 
ere. Debagoienetik kanpo 
joateko arazo barik. 600-00 
51 60.

debagoiena. 24 urteko 
neska euskalduna haurrak 
zaintzeko edota hezkuntza 
errefortzua emateko prest. 
Pedagogian lizentziatua eta 
haurrekin esperientzia handia. 
Interesatuak deitu zenbaki 
honetara: 669-88 49 55.

debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu: nagusiak 
zaintzen, garbitasunean eta 
abar. Etxean bertan bizi iza-
ten, egunez edo orduka. 602
-69 31 56.

debagoiena. Esperientzia-
dun mutil arduratsua nagu-
siak zaintzeko gertu, egunez. 
Ospital zein egoitzatan ere 
lan egingo nuke orduka eta 
asteburuetan. 685- 42 72 
80.

debagoiena. Orduka, egun 
erdiz edo osoz lan egingo 
nuke. Nagusiak zaintzen, 
garbitasunean, tabernan eta 
abar. 671-18 50 83 / 943-10 
96 89.

debagoiena. Neska euskal-
duna eta esperientziaduna 
nagusiak eta umeak zaintze-
ko gertu, baita gauak ospita-
lean pasatzeko ere. Garbiketa 
lanak ere egingo nituzke. 
D i s p o n i b i l i ta tea .  Ko t xea 
daukat. 671-35 22 60.

debagoiena. Neska ardu-
ratsua lanerako gertu: egun 
osoz, etxean bertan bizi izan-
da, edo bestela. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 673-78 08 99.

debagoiena. 23 urteko 
mutila gertu eraikuntzan, 
garbiketan edota tabernan lan 
egiteko. 602-48 36 75.

debagoiena. Premiaz lana 
bilatzen dut. Edozein mota-
tako lana egiteko prest. 606
-24 79 09 / 943-76 52 39.

debagoiena. Emakume 
euskalduna lan egiteko gertu. 
606-50 25 67.

debagoiena. Mutila prest 
edozein lan mota egiteko. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 610-12 49 
64.

debagoiena. Nikaraguako 
mutila gertu etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz, orduka 
edota baserrietan lan egiteko. 
Esperientziaduna. 733-28 
81 24.

debagoiena. Neska lanera-
ko gertu: furgoneta gidari, 
denetariko garbiketak, zerbi-
t z a r i  e t a  a b a r.  A u t o  e t a 
kamioaiak gidatzeko baimena 
daukat eta baita autoa ere. 
696-32 13 69.

debagoiena. Emakumea 
gertu nagusiak zaintzeko 
orduka, baita umeak ere; 
garbitasun lanak ere egingo 
nituzke: atarteak... 639-02 
00 81.

debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu. Eskarmentua 
daukat nagusiak eta umeak 
zaintzen. 673-78 08 99 / 
698-39 83 62.

debagoiena. Emakumea 
gertu edozein motako lanak 
egiteko: nagusiak zaindu, 
umeak, egun osorako, interna 
moduan; Sandra. 6Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 72-90 51 72.

debagoiena. Tituludun 
erizain laguntzaileak gertu 
baserrietan, etxeetan eta 
ospitaletan lan egiteko ordu-
ka eta egun osoz. Erreferen-
tzia onak ditugu eta esperien-
tzia egoitzatan eta etxe 
partikularretan. 943-79 04 
69, 662 -02 33 29.

durangaldea. Nagusiak 
zaintzen, edo taberna, denda 
edo fruta-denda batean lan 
egingo nuke. Erreferentziak 
eta gidabaimena dauzkat.   
638-33 59 23.

durangaldea. Berrizko 
andrea etxeko lanak,edozein 
motako garbiketak eta umeak 
zein nagusiak zaintzeko prest 
(berriz, durango, matiena...) 
urteetako esperientzia. Autoa 
daukat. Oharra: ez dakit eus-
karaz hitzegiten. 659-24 35 
48.

durangaldea. Lan bila nabil, 
24 orduz. Atariak eta bulegoak 
garbitzen ditut. 690-68 73 
95.

durangaldea. Lan bila nabil. 
Ume eta pertsona nagusiak 
zaintzeko edo garbiketan 
aritzeko prest, orduka edo 
interna. 609-88 79 21.

durangaldea. Metal arloko 
peoia eta bigarren mailako 
soldatzailea prest dago lan 
egiteko. 603-07 40 48.

durangaldea. Mutil duran-
garra edozein ofiziotan lan 
egiteko prest.   687-39 26 
86.

durangaldea. Tituludun 
neska euskalduna umeak 
zaintzeko prest.   662-36 41 
64 / 94 681 39 40.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua lan bila. Barneko edo 
kanpoko langile lez. Umeak 
edo nagusiak zaintzeko. 652
-85 63 47.

durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila, barneko 
e d o  ka n p o ko  l a n g i l e  l ez , 
umeak edo nagusiak zaintze-
ko prest. 602-06 73 29.

durangaldea. Tituludun 
neska euskalduna prest dago 
umeak zaintzeko.   662-36 
41 67 / 94 681 39 40.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua prest dago etxeko 
lanak egiteko zein nagusiak 
eta umeak zaintzeko; interna 
edo orduka.   632-59 32 
80.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua prest dago etxea gar-
bitzeko zein pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzeko; 
interna zein orduka.   631-13
-22-91.

durangaldea. Pertsonak 
zaintzeko prest: orduka edo 
interna. Esperientziaduna.   
623-64 60 82.

durangaldea. Pertsona 
nagusiak zaintzeko prest 
nago: orduka edo interna. 
Esperientziaduna.  632 43 
56 59.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua lan bila dabil: interna, 
eguneko edo asteburuetan.   
602-04 87 45.

durangaldea. Egunez edo 
gauez, eta egunero zein aste-
buruetan, pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila. 690-68 
73 95.

durangaldea. Egunez edo 
24 orduz, pertsona nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak 
egiteko lan bila nabil.   633
-93 41 06.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziaduna 
prest dago etxea garbitu edo 
pertsonak zaintzeko, egun 
osoz edo orduka. 651-34 12 
38.

durangaldea. Emakume 
arduratsua eta esperientzia-
duna nagusiak zaintzeko edo 
etxeko lanak egiteko prest. 
636-06 25 41.

durangaldea. Emakume 
arduratsua eta esperientzia-
duna lan bila dabil, garbiketan 
zein pertsona nagusien zain-
ketan. Lanaldi osoan, erdian 
zein asteburuetan. 646-15 
67 33.

durangaldea. Pertsona 
nagusiak zaintzen esperien-
tzia handia duen neska lan 
bila dabil.  622-28 10 36.

durangaldea. Esperientzia-
dun emakumea pertsona 
nagusiak zein umeak zaintze-
ko eta garbiketan aritzeko lan 
bila dabil, lanaldi osoan, gauez 
edo asteburuetan.   690-68 
73 95.

durangaldea. Pertsona 
nagusiak eta umeak zaintze-
ko zein garbiketan aritzeko lan 
bila nabil. Esperientziaduna.   
638-20 54 90.

durangaldea. Nagusiak eta 
umeak zaintzeko zein garbi-
ketan aritzeko lan bila nabil. 
Esperientziaduna.   602-02 
32 14.

Oñati. Oñatiko gaztea, 25 
urtekoa, gertu baserriko lane-
tarako eta mantenimenduko 
lanak egiteko. 662-50 73 22.

zaintza lanak. Debagoienan 
pertsona helduak zainduko 
nituzke, etxean edota ospita-
lean. Garbiketa lanak ere egin 
ditzaket. 615 75 98 66

zaintza lanak. Emakumea 
gertu gauez zaintza lanak 
egiteko, ospitalean edo bes-
tela, baita orduka ere. Geriatria 
titulua daukat eta baita autoa 
ere. Debagoienetik kanpo 
joateko arazo barik. 600 00 
51 60 

5. irakaSkuntza

501. jaSO

bergara. First titulua atera-
tzen laguntzeko irakaslea 
behar da. 617 80 87 85 

klase partikularretako 
irakasle bila.  Bigarren 
batxilergoko biologia eta 
kimika ikasgaietako klaseak 
jasotzeko irakasle bila. 685 
77 68 84 

502. eman

durangaldea. Durangal-
dean, Lehen Hezkuntzako 
irakasle euskalduna eta espe-
r i e n t z i a d u n a ,  g o i z  n a h i z 
arratsaldez, umeak zaintzeko 
zein eskola partikularrak 
emateko prest. Informazio 
gehiago behar izanez gero, 
d e i t u .  6 7 9 - 1 1  6 8  3 1 
(Maria).

durangaldea. Ekonomia 
graduko ikasle euskalduna 
eskola partikularrak emateko 
prest. Lehen Hezkuntza edo 
Bigarren Hezkuntzako edozein 
irakasgairekin laguntzeko 
prest; ingelesa edo frantsesa 
barne. Informazio gehiago 
nahi izanez gero, deitu arazo-
rik gabe.   634-41 09 12.

durangaldea. Esperientzia-
d u n  n es ka ad m i n i s tra ri a 
eskola partikularrak emateko 
prest.   662-36 41 67 / 946
-81 39 40.

d u r a n g a l d e a .  I n g e l e s 
eskolak: mutil  eskoziarra 
ingelesez hitz egiteko eskolak 
emateko prest, heldu eta 
umeei.   689-68 50 19.

durango. Ingeles eskola 
partikularrak eskaintzen ditut 
Durangon. Dinamikoak eta 
entretenigarriak. Talde txikiak. 
Ingelesez hitz egin eta idatzi 
nahi baduzu, 637-29 24 
65. 

Villabona. Matematika,fisi-
ka,kimika,ingleseko klase 
partikularrak ematen ditugu. 
Taldeka edo bakarka. Irakasle 
tituloduna. Hizketaldiak,az-
terketak, lehendabiziko eguna 
proba moduan izanik,gero zuk 
erabaki.   664-16 02 68.

 

6. mOtOrra

601. Saldu

bmW e30 autoa salgai. 
BMW E30 beltz bat salgai, 
egoera ezin hobean eta prezio 
oso ekonomikoan: 1.500 euro 
(negoziagarriak).   695-70 
62 27.

Ford mondeo familiarra 
salgai 2002 urtekoa. Ford 
mondeo familiarra salgai. 
2002. Urtekoa 223.000 km, 
115 zaldi, 5 ate, diesela, gur-
pil berriak, olioa eta filtro 
guztiak aldatu berriak, klima, 
bolarekin, zilar kolorekoa, 
atzeko leihoak beltzak, beti 
garajean gordea eta ondo 
zaindua. 2.900 euro. Harre-
manetan jartzeko: 686-89 
77 32. Whatsapp bidez ere. 

mercedes marco polo 
furgoneta kamper. West-
falia etxeko ekipazioa, moto-
rra 2.2 cdi 122cv, eskuzko 
kanbioa, 2002. Urtekoa, 
206.000 km. Egoera onean. 
B e t i  g a r a j e a n .  P r e z i o a : 
21.000 euro- interesa due-
nak dei dezala ikusteko eta 
frogatzeko: 606-38 86 90 
/ 669-24 49 47.

nissan Pick up. Nissan Pick 
Up markako autoa salgai: 
180.000 km; 2.000. urte-
koa; 3.300 euro (negoziaga-
rriak).   688-80 55 19.

 
602. erOSi

enduro motorra. Bigarren 
eskuko Enduroko motorra 
erosiko nuke. 618 76 34 40 

 

7. animaliak

703. eman

txakurra oparitu. Baserri 
batean 7 urteko txakurra 
oparitu gura dute. Etxeko 
zaindaria da. 20:00etatik 
aurrera deitu. 677 78 37 72 

txakurra oparitu. Setter 
vitoron arrazako txakurra 
oparitu gura dut, ezin duda-
lako behar bezala zaindu. Hiru 
koloretakoa. Arra. Urtebete 
du. Kontaktua, Javier. 695 
75 52 70 

txakurkumeak opari. 
Arratoi txakur arrazako txa-
kurkumeak oparitzen dira. 
Durangaldean. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 94-682 74 41.

txakurrak. Euskal artzain-
txakur eta Alemaniako artzain
-txakur arrazako txakurku-
meak oparitzen dira.   633-87 
05 51.

 
704. beStelakOak

Perikitoa galdu aretxa-
baletan.  Aretxabaletako 
Iturrizar plaza inguruan peri-
kito urdin bat galdu zen urta-
rrilaren 7an. Norbaitek ikusi 
edo hartu badu, dei dezala 
mesedez zenbaki honetara: 
680 68 22 93 edo ainere-
ca@gmail.com 

 8. denetarik

801. Saldu

e r re p i d e ko  b i z i k l e ta . 
Errepideko bizikleta, haur edo 
kadetea, salgai. Orbea vento. 
Gurpilak: Campagnolo vento. 
Veloce 10v.655-72 40 90.

entziklopedia salgai. 
Enciclopedia general del Pais 
Vasco Auñamendiren 58 
tomo salgai 1.000 €. 946
-20 11 67 / 688-88 35 23.

hezetasuna kentzeko 
tresna salgai. Fagor mar-
kako hezetasuna kentzeko 
tresna salgai. Oso gutxi era-
bilia. Egoera onean. Tel: 616
-77 93 18.

mendiko bizikleta salgai. 
Ezaugarriak: Felt Q 120 (Gila 
modeloa); Deore aldagailuak; 
RST suspentsio urkilak; Disko
-balazta hidraulikoa; Neurria: 
S; Kolorea: grisa; 5 urte ditu. 
Prezioa: 375 euro; Oso gutxi 
erabilia, eta berri-berri dago.   
665-71 47 83.

u m e e n t z a k o  a u l k i a . 
Umeentzako autorako aulkia 
salgai. 0 eta 10 urte arteko 
haurrentzako. Egoera onean eta 
oso merke.   648-63 58 06.

umeentzako aulkia. Cybex 
m a r k a ko  a te r k i  i t x u r a ko 
umeentzako aulkia salgai. 
Oso gutxi erabilia. Egoera 
onean.   616-77 93 18.

802. erOSi

bogaboo beerako pati-
netea.  Bogaboo Beerako 
bigarren eskuko patinetea 
erosiko nuke. 627 72 35 82 

nekazaritzarako lursaila. 
Nekazaritzarako baliagarria 
den lursaila erosi nahi dugu, 
Zaldibar, Mallabia edo Berriz 
inguruan.   680-42 77 02.

Soinu txikia. Trikitixa jotze-
ko bigarren eskuko soinua 
erosiko nuke. 689 20 72 41 
edo 943 76 07 09 

tableta. erosiko nuke. 656 
75 76 98 

 
803. eman

Super nannyren liburuak. 
ematen dira opari. CDarekin. 
Seiliburu dira eta berri-berri 
daude. Bergaran. 637 52 89 
83 

 
804. hartu

bizikletak.  Erabiltzen ez 
dituzun edo botatzeko dauz-
kazun bizikletak jasoko nituz-
ke. Berdin da zein egoeratan 
dauden. Bila joango nintza-
teke. Inaki. 699 06 23 95 

mugikor zaharrak batu. 
Mugikor zaharrak jasotzen 
ditut Sanfilippo gaixotasuna 
duen ume bati laguntzeko.   
615-00 72 16.

 
805. trukatu

korrika egiteko zinta. 
gimnasia egiteko beste apa-
ratu bategatik aldatuko nuke. 
Interesatuok deitu telefonora: 
615 79 51 89 

 
806. Galdu

 Samsung S2. Samsung S2 
telefonoa galdu da Aretxaba-
letan. Aurkitu baduzu, deitu 
zenbaki honetara, mesedez. 
Eskerrik asko.Deitu 639 99 
33 34  telefonora.

ahoko zerula. Ahoko zerula 
galdu nuen urtarrilaren 23an, 
eguenez, ilunkaran. Arrasate-
ko Maalako biribilgune ingu-
ruan galdu nuen. aurkitu 
baduzu, eskertuko nuke zen-
baki honetara deitzea: 943 
71 46 50 

 
808. beStelakOak

eskerrik asko.  Espiritu 
Santuari. J.G. 

eskerrik asko.  Espiritu 
Santuari. M.J. 

 

9. harremanak

904. beStelakOak

arabiera-euskara. Hizkun-
tza trukea egiteko gertu: nik 
arabiera erakutsi eta trukean 
euskara jasoko nuke. Deba-
goienean. 631-46 56 98.

bila nabilkizu eta ez zai-
tut aurkitzen. Bila niabilek 
jo eta ke eta ez haut aurkitzen. 
Jakin bazekiat nonbait egn 
behar duzula ,ezkutatuta edo.. 
Non hago: bilboko edo ingu-
ruko mutil euskalduna, musi-
kazalea, bidaiazalea, irakur-
zalea, hondartzatzalea, hire 
lagunak zaindu,,  eta hitz 
aspertuak gustoko jendeare-
kin gozatzen dituzuna , euskal 
kulturaren maitale haizen 
hori? ni Bilboko neska bat 
nauk 55 urtekoa,eta bizitzari 
gatza eta piperrarekin bete-
tzen didan aztia aurkitu nahi 
nuke, bizipozaz bete,eta 
bizitzari ilusioz berriro aurre 
egin ahal izateko. Heu bahaiz 
deitu eta konponduko gaituk. 
Telefono zenbakia 606-25 
05 84.

durangotik arrasatera 
autoa partekatu. Duran-
gotik Arrasatera autoa parte-
katzeko prest nago.   610-94 
16 74. WhatsAppa daukat.

hizkuntza trukea. Euskara 
eta espainiera ikasiko nituzke 
eta nik ingelesa edota urdua 
irakats nezake. Deitu eta hitz 
egingo dugu!632 65 54 
84 

informatika-inglesa. 
Informatika eta sare-sozilen 
erabileran lagunduko didan 
norbait behar dut. Trukean 
ingeleseko eskolak emango 
nizkioke. 637 52 89 83 

mutil atsegin bat neska 
atsegin baten bila. Mutil 
atsegin bat naiz eta neska 
atsegin baten bila nabil,46 
urte ditut,altua eta morenoa 
naiz,ez ditut kargarik. Alaia 
naiz eta bidaiatzea gustatzen 
zait. Deitu telefono honetara 
637-34 83 37.

75 urteko emakumea 
adiskidetasu bila.  75 
urteko emakume alargunak, 
antzeko adineko Baiona, 
Biarritz, Donostia edo ingu-
ruko gizon nahiz emakumee-
kin adiskidetasun bat bilatzen 
d u ,  p a s i e r a n  i b i l t z e k o , 
museoetara joateko, hizketan 
aritzeko. Zerbait gehiago jakin 
nahi izanez gero deitu telefo-
no zenbaki honetara: (0034) 
697-23 28 83 (Marisol).

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).
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1. etxebizitzak

101. Sal du

abadiño. Abadiñoko Zelaie-
ta auzoan etxea salgai. 3 
logela, guztiz hornitutako 
komun 2, sukalde berria, 
egongela, ganbara eta bero-
g a i l u  ze n t ra l a .  1 0 0  m 2 . 
Altzari guztiak berriak dira, eta 
bertan uzteko asmoa dugu. 
252.500 euro. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 667-04 41 06.

arrasate. 60 m2ko etxebi-
zitza salgai Musakolako Sai-
luente plazan. Hiru logela, 
bainugela, sukalde hornitua, 
egongela, despentsa eta 
trastelekua. Antolamendu 
ezin hobea, dena kanpoalde-
ra begira eta oso argitsua. 
Egoera oso onean. 630-70 
81 23 / 646-26 34 04.

atxondo. Etxebizitza salgai 
Atxondon. 3 logela, egonge-
la, komuna, jangela eta sukal-
dea.   677-71 21 56 / 629-49 
24 32.

bergara. Erdigunean 104 
metro koadroko etxebizitza 
salgai. Lau logela, bi bainu-
gela, egongela-jangela handia 
eta sukaldea. Bizitzera sar-
tzeko moduan. Dena kanpo-
kaldera begira. Igogailu eta 
berokuntzarekin. Ikusi eta 
gero, prezioa zeuk ipini. Inte-
resatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 626-65 99 
94.

berriz. Etxe ederra herri 
barruan, kiroldegiaren eta 
eskolaren aurrean. Oso eguz-
kitsua da eta bista zoragarriak 
ditu! Ia amaituta dago. Sukal-
dea, jangela, egongela, 5 
logela, 3 bainu, 2 kotxeren-
tzako garajea, eta argitasun 
handia duen espazio handi 
bat txoko gisa edo lan egiteko 
g u n e  g i s a  e r a b i l t z e k o 
moduaan. Aukera oso ona! 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 651-34 80 08.

boi-taüll (lleida). Aparta-
mentua salgai. Aukera oso 
ona. Etxe berria da eta estrei-
n a t ze ke  d a g o .  J a n t z i ta . 
Eskiatzeko pistatatik oso 
gertu eta Aigüestortes parke 
naturalean bertan. Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 625 70 84 20.

Cuzcurrita del rio tiron 
(errioxa). Pisua salgai. 3 
logela, sukalde jantzia eta 
egongela jantzia. Terraza. 
Komunitate- igerilekua. Alu-
miniozko leihoak. 90.000 
euro. 692-99 53 51

elorrio. Etxebizitza berria 
salgai Elorrio erdigunean. 3 
logela, komun 2, trastelekua 
eta sukalde egokitua. Igogai-
luagaz. 190.000 euro. Inte-
re s a t u o k  d e i t u  te l e fo n o 
honetara: 634-45 72 01.

lazkao. Etxebizitzak 89m2 
ditu: 4 gela, egongela, 2 
komun eta sukaldea. Garajeak 
17m2 ditu. Etxebizitza osoak 
kanpora ematen du. Etxebi-
zitza bere osotasunean kon-
pontzeko dago. Harremane-
tarako telefono zenbakia: Kike 
Deitu telefono zenbaki hone-
tara: 688-60 83 98.

Oñati.  Pisu berria salgai 
Kurtzebide kalean. 95 metro 
koadrokoa. Trasteleku eta bi 
garajerako aukerarekin. 651 
70 92 57.

 
102. erOSi

bi pisuren bila arrasaten. 
Eraikin berean dauden bi pisu 
erosiko nituzke erdialdean. 
Prezio ekonomikoan. Deitu 
675 70 24 17  telefonora.

 
103. errentan eman

abadiño. Pisua alokagai 
A b a d i ñ o n ,  M u n t s a r a t z 
auzoan. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
655-73 29 28.

aretxabaleta. Etxebizitza 
ematen da errentan Araba 
Ibilbidean. Hiru logela, egon-
gela eta komuna. Jantzita. 
650 06 00 57 edo 650 00 
86 58. 

arrasate. Etxebizitza ema-
ten da errentan Erguinen. 
Logelaka ere aloka daiteke, 
sukaldea erabiltzeko aukera-
rekin. 650 02 79 29.

bastida. Bastidan oporre-
tako pisua alokatzen dut 
igerilekuarekin. Torre - otxan-
di urbanizazio pribatuan. 
Urbanizazioak igerilekua eta 
saskibaloi pista ditu. 2 logela, 
bainugela, sukaldea eta egon-
gela, guztiz apainduta. Paisaia 
eta bista ikusgarriak. Ezkarai-
tik hurbil. Urte osoan eskura-
garri. Hamabostaldika eta 
hilabeteka alokatzen da.  620
-62 92 45. iarteaga_@hot-
mail.com. 

baserri etxea eskoriatza-
ko mazmela auzoan. 165 
metro koadro. Guztiz berritu-
ta. Sarrera, hiru logela, sukal-
de hornitua, egongela, des-
pentsa, bi bainugela guztiz 
jantzita, trastelekua, kotxea-
rentzat aterpea, baratza eta 
lursail gehiago erabiltzeko 
aukera. Kontaktua: idiaz@
ikerlan.es edo 680 33 40 76 
edo 638 86 82 50.

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan Bolun. Hiru loge-
la eta bi komunekoa. Guztiz 
jantzia. Berritua eta bizitzera 
sartzeko moduan. Berokun-
tzarekin. Ana. 629-03 71 
35.

bergara. Simon Arrietan 80 
m2ko etxebizitza ematen da 
errentan. Bi pertsonarendako edo 
bikote batendako egokia. 943-76 
48 54 / 680-33 36 36.

durango. Bi logelako pisua 
alokagai. Garaje partzela 
aukeran. 680-42 77 02.

durango. Mikeldi kalean, 
pisua alokatzen da. Logela 2, 
komun 2, egongela, sukaldea 
eta balkoia. Garajea aukeran. 
680-42 77-02.

elorrio. Pisua alokagai Elo-
rrio erdialdean, San Juan 
kalean. 111 m2, 3 logela, 
sukaldea, sarrera, saloia eta 
bainugela 2. Lehen pisua 
igogailuarekin. Kontaktua: 
Argia (posta elektronikoz 
bakarrik): argiaub@hotmail.
com.

elorrio. Etxebizitza alokagai 
Elorrion. 3 logela, bainugela 
2, trastelekua eta sukalde 
egokitua. 600 euro.  Deitu 
telefono zenbaki honetara: 
634-45 72 01.

elorrio. Pisua alokagai Elo-
rrion. Lourdes etorbidean. 
Hiru logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. Berehala sar-
tzeko prest. 94 -682 00 
30.

zaldibar. Erdialdean, guztiz 
berriztua, jantzi barik, 2 loge-
la. 660-45 87 56.

 
104. errentan hartu

arrasate. Beheko solairuan 
edota igogailua duen etxebi-
zitza hartuko genuke errentan. 
Prezio ekonomikoan. 617-98 
88 76.

arrasate. Hiru logelako 
etxebizitza hartuko nuke 
errentan Arrasate erdialdean. 
661-97 14 76.

arrasate. Logela bateko edo 
bi logelako etxebizitza hartu-
ko nuke errentan hilabete 
baterako, denbora gehiago 
luzatzeko aukerarekin. lagun-
tzen@gmail.com

baserria. Bailaran baserri 
edo lursaila duen etxe bat 
hartuko genuke errentan. 
Bertakoak gara eta etxea eta 
lurrak zainduko genituzke 
alokairu merke batean. Bikote 
arduratsua gara eta lanean 
gaude. 400 euroko alokairua 
ordainduko genuke. 675-61 
09 77 / 606-74 42 37.

bergara. Hiru pertsonaz 
osatutako familia batek etxe 
bat hartuko luke errentan 
bergaran. Harremanetan 
jartzeko deitu telefono zen-
baki honetara: 630-99 11 
85.

bergara. Neska euskalduna 
etxebizitza bila, errentan. 
Niretzako bakarrik da. Etxe 
txikia eta prezio egokian. 680
-35 26 00.

bergara. Gutxienez bi gela-
ko etxebizitza hartuko nuke 
errentan. Mila esker. Intere-
satuok deitu zenbaki honeta-
ra: 602-03 33 56.

bergara. 2-3 logelako etxe-
bizitza erretan hartu nahi dut. 
631-36 17 62.

debagoiena. 2-3 logelako 
etxea alokatuko nuke. 500 
euro inguru ordaintzeko prest 
nago. 669 30 16 89.

durangaldea. Alokatzeko 
pisu baten bila nabil, Iurretan 
edo Durangon. 631-16 44 
82.

elorrio. 3 logelako pisua 
alokagai Elorrion. Guztia 
muntatuta, bizitzera sartzeko 
prest. Inguru lasaia, eta apar-
katzeko oso erraza. 634-44 
00 34.

Oñati. Etxebizitza hartuko 
nuke errentan, 3 logeladuna. 
6 5 2-7 0  3 5  2 9 .  Es ke r r i k 
asko.

Oñati. Mutil euskaldun eta 
lan finkodunak etxebizitza 
hartuko luke errentan, ahal 
bada erdigunean. 697-83 56 
89.

 105. etxeak OSatu

arrasate. Logela ematen da 
errentan grupo San Juanen, 
espazio komunak erabiltzeko 
aukerarekin. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 602-69 31 56.

arrasate. Pertsona bat 
behar dut etxebizitza osatze-
ko San Josepen. Garbia eta 
txukuna izatea beharrezkoa 
da. Interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 628-85 
42 06.

arrasate. Uribe auzoan. Bi 
pertsona gaude eta hirugarren 
baten bila gabiltza. Pisua 
handia, berokuntza, bi komu-
nekin eta etxetresna guztiak. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 657-72 51 
65.

arrasate. Pertsona bat 
behar dut etxebizitza osatze-
ko. Garbia eta txukuna izatea 
beharrezkoa da.  Espazio 
komunak erabiltzeko aukera-
rekin. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
634-81 94 79.

debagoiena. Logela behar 
dut errentan, kontratuarekin 
eta bertan errolda emateko 
aukerarekin. 671 70 30 79.

elorrio. Aukera zoragarria, 
170m ko lokala herriaren 
erdian alokatzeko pres, berria, 
5 eskaparate haundiak, auto-
bus geltokiaren ondoan ... 
400 euro,edozein negozio 
ipintzeko prest, primerako 
baldintzekin, 94-655 03 58. 
Etxela. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
654-75 32 11. 

lasarte-Oria. Logela ema-
ten da errentan Lasarte-Orian. 
Eskatzen den bakarra lan-kon-
tratudun pertsona izatea. 
644-23 91 52.

Oñati. Bi logela ematen dira 
errentan duplex berri bat 
osatzeko. Plazatik gertu. Wifi 
konexioarekin. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 656-74 29 49.

 

2. Garajeak

201. Saldu

arrasate. Garaje itxia salgai 
Uarkapen. Handia da eta 
autoaz gain motorra edota 
bestelakoak gordetzeko txo-
koa dauka. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki hauetara: 
615 73 98 30 edo 943 24 
53 57 

durango. Garajea salgai 
plateruen plazan. 28.000 
euro.  Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  
679-47 57 85.

Otxandio. Garaje irekia 
salgai dago Otxandion. Inte-
resatuok deitu telefono zen-
baki honetara:  675-71 72 
83.

Otxandio. Garaje estalia 
salgai Otxandion. Pertsiana-
rekin.   675-71 72 83.

203. errentan eman

bergara. Bi plazako garaje 
Bolun eta plaza bakarreko 
garajea Ibargarain. Itxiak. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 665 73 98 32.

durango. Garaje plaza alo-
kairuan jarri nahi dut Duran-

gon, Jesuitetan. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 946-55 06 04 / 667
-20 15 16.

 

3. lOkalak

303. errentan eman

abad i ño. B ero ga i l u d un 
lokala alokagai, txoko funtzioa 
betetzeko. 130 m2. Mendio-
lan. Egun baterako alokatu 
daiteke, adibidez, jaiak anto-
l a t ze ko  ( u r te b e te t ze a k , 
ezkontzak, batzarrak, agu-
rrak). PlayStation kontsola 
daukagu. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  
94 605 62 79.

durango. Plateruen plazan 
b u l e g oa  a l o ka g a i .  G a s t u 
guztiak barne 250 euro.   616
-17 71 91.

304. errentan hartu

eskoriatza edo aretxa-
baleta. 70 metro koadroko 
lokal bat bilatzen ari gara, 
tximiniaduna, tailer bat mon-
tatzeko. Kontaktua: lajabone-
riadelaalmendra@gmail.com. 
690 12 48 51 edo 945 10 
09 54 

 

4. lana

401. eSkaintzak

b e rg a ra .  E m a k u m e  ba t 
behar da bost hilabeteko 
u m e a  o rd u k a  z a i n t ze ko . 
Harremanetarako deitu tele-
fono zenbaki honetara: 606 
01 18 32 

 
402. eSkaerak

arrasate edo bergara. 
Neska arrasate. Emakume 
euskalduna goizetan plantxa 
eta etxeko lanak egiteko 
gertu. 699-54 17 27.

arrasate. Edo bergaran, 
neska arduratsua egunka zein 
orduka lan egiteko gertu 
etxeko lanak egiten zein 
taberna, elkartea, atari eta 
abarren garbitasunean. 625
-86 99 51.

arrasate. Klinika laguntzai-
lea gertu nagusiak zaintzeko, 
egunez edo orduka. 602-82 
14 83.

a r ra sa te .  M u t i l a  g e r t u 
nagusiak zaintzeko, baita 
baserrietan ere. Esperientzia 
handia dut pertsonen zain-
tzan. Sukaldatzen ere badakit. 
603-14 59 17.

arrasate. Emakumea nagu-
siak zaintzeko gertu. 672-98 
20 91.

arrasate. Neska arduratsua 
eta esperientziaduna umeak 
zaintzeko, orduka garbiketak 
egiteko, zein nagusiak lagun-
du edo pasioan ateratzeko 
gertu. 695-73 87 95.

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

atxondo. 25 urteko neska 
euskalduna, haurrak zaindu 
edota eskola partikularrak 
emateko prest. Astelehenetik 
ostiralera. Haur Hezkuntzako 
irakasle-ikasketen titulua.   
658-74 46 87.

bergara. Emakumea gertu 
nagusiak zaindu eta garbita-
sun lanak egiteko. Esperien-
tziaduna. 626-86 35 92.

bergara. Adin ertaineko 
emakumea, informeak ditue-
na, goizetanumeak eta nagu-
siak zaindu zein etxeko lanak 
egiteko gertu. 610-34 97 
88.

bergara. Neska nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko gertu. Formazioa 
daukat. 943-08 14 33.

bergara. Eskola partikularrak 
emango nituzke lehen hez-
kuntzan, lehenengo mailatik 
6. mailara arte. 943-76 14 14 
/ 618-39 03 74.

debagoiena. Mutil ardura-
tsua, legezko agiriak eta 
pertsonen zaintzan eskar-
mentua duena, nagusiak 
zaindu edo sukalde laguntzai-
le jarduteko gertu. 631-00 
42 63.

debagoiena. Neska euskal-
duna gertu; nagusiak eta umeak 
zaintzeko, zein etxeko lanak 
egin eta garbitasun lanetan 
jarduteko. Ospitaletan gauak 
ere egingo nituzke. Autoa dau-
kat eta erabateko prestutasuna. 
Esperientzia eta informeak. 
671-35 22 60.

debagoiena. Neska ardu-
ratsu eta esperitziaduna, 
etxeko lan edo zainketarako. 
Nahiz heldu edo haur. Gida-
baimena daukat. Telefonoa: 
680-87 38 66.

debagoiena. Emakume 
arduratsua, oinarrizko sukalda-
ritza eta geriatria ikasketaduna, 
nagusiak zaindu zein edozelako 
garbitasun lanak egiteko gertu. 
615-06 28 04.

debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu. Eskarmentua 
daukat nagusiak eta umeak 
zaintzen. 673-78 08 99 / 
698-39 83 62.

debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu: nagusiak 
zaintzen zein edozelako gar-
bitasun lanetan. Esperientzia 
daukat eta ordutegia adoste-
ko gertu nago. Autoa daukat. 
618-10 37 50.

debagoiena. Neska gertu 
lanerako: tabernan, sukal-
dean, umeak zaintzen, base-
r r i a k  g a r b i t ze n  e ta  a ba r. 
Etxean bertan bizi izaten zein 
bestela. Gidabaimena eta 
autoa dauzkat. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 697-20 00 86.

debagoiena. Neska lanera-
ko gertu: sukalde laguntzaile, 
pertsonen zaintzan, garbita-
sunean eta abar. Autoa dau-
kat. Eskoriatzan bizi naiz 
baina debagoiena guztian lan 
egingo nuke. 636-11 23 
40.

debagoiena. Emakumea 
gertu gauez zaintza lanak 
egiteko, ospitalean edo bes-
tela, baita orduka ere. Geriatria 
titulua daukat eta baita autoa 
ere. Debagoienetik kanpo 
joateko arazo barik. 600-00 
51 60.

debagoiena. 24 urteko 
neska euskalduna haurrak 
zaintzeko edota hezkuntza 
errefortzua emateko prest. 
Pedagogian lizentziatua eta 
haurrekin esperientzia handia. 
Interesatuak deitu zenbaki 
honetara: 669-88 49 55.

debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu: nagusiak 
zaintzen, garbitasunean eta 
abar. Etxean bertan bizi iza-
ten, egunez edo orduka. 602
-69 31 56.

debagoiena. Esperientzia-
dun mutil arduratsua nagu-
siak zaintzeko gertu, egunez. 
Ospital zein egoitzatan ere 
lan egingo nuke orduka eta 
asteburuetan. 685- 42 72 
80.

debagoiena. Orduka, egun 
erdiz edo osoz lan egingo 
nuke. Nagusiak zaintzen, 
garbitasunean, tabernan eta 
abar. 671-18 50 83 / 943-10 
96 89.

debagoiena. Neska euskal-
duna eta esperientziaduna 
nagusiak eta umeak zaintze-
ko gertu, baita gauak ospita-
lean pasatzeko ere. Garbiketa 
lanak ere egingo nituzke. 
D i s p o n i b i l i ta tea .  Ko t xea 
daukat. 671-35 22 60.

debagoiena. Neska ardu-
ratsua lanerako gertu: egun 
osoz, etxean bertan bizi izan-
da, edo bestela. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 673-78 08 99.

debagoiena. 23 urteko 
mutila gertu eraikuntzan, 
garbiketan edota tabernan lan 
egiteko. 602-48 36 75.

debagoiena. Premiaz lana 
bilatzen dut. Edozein mota-
tako lana egiteko prest. 606
-24 79 09 / 943-76 52 39.

debagoiena. Emakume 
euskalduna lan egiteko gertu. 
606-50 25 67.

debagoiena. Mutila prest 
edozein lan mota egiteko. 
Interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 610-12 49 
64.

debagoiena. Nikaraguako 
mutila gertu etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz, orduka 
edota baserrietan lan egiteko. 
Esperientziaduna. 733-28 
81 24.

debagoiena. Neska lanera-
ko gertu: furgoneta gidari, 
denetariko garbiketak, zerbi-
t z a r i  e t a  a b a r.  A u t o  e t a 
kamioaiak gidatzeko baimena 
daukat eta baita autoa ere. 
696-32 13 69.

debagoiena. Emakumea 
gertu nagusiak zaintzeko 
orduka, baita umeak ere; 
garbitasun lanak ere egingo 
nituzke: atarteak... 639-02 
00 81.

debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu. Eskarmentua 
daukat nagusiak eta umeak 
zaintzen. 673-78 08 99 / 
698-39 83 62.

debagoiena. Emakumea 
gertu edozein motako lanak 
egiteko: nagusiak zaindu, 
umeak, egun osorako, interna 
moduan; Sandra. 6Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 72-90 51 72.

debagoiena. Tituludun 
erizain laguntzaileak gertu 
baserrietan, etxeetan eta 
ospitaletan lan egiteko ordu-
ka eta egun osoz. Erreferen-
tzia onak ditugu eta esperien-
tzia egoitzatan  eta etxe 
partikularretan. 943-79 04 
69, 662 -02 33 29.

durangaldea. Nagusiak 
zaintzen, edo taberna, denda 
edo fruta-denda batean lan 
egingo nuke. Erreferentziak 
eta gidabaimena dauzkat.   
638-33 59 23.

durangaldea. Berrizko 
andrea etxeko lanak,edozein 
motako garbiketak eta umeak 
zein nagusiak zaintzeko prest 
(berriz, durango, matiena...) 
urteetako esperientzia. Autoa 
daukat. Oharra: ez dakit eus-
karaz hitzegiten. 659-24 35 
48.

durangaldea. Lan bila nabil, 
24 orduz. Atariak eta bulegoak 
garbitzen ditut. 690-68 73 
95.

durangaldea. Lan bila nabil. 
Ume eta pertsona nagusiak 
zaintzeko edo garbiketan 
aritzeko prest, orduka edo 
interna. 609-88 79 21.

durangaldea. Metal arloko 
peoia eta bigarren mailako 
soldatzailea prest dago lan 
egiteko. 603-07 40 48.

durangaldea. Mutil duran-
garra edozein ofiziotan lan 
egiteko prest.   687-39 26 
86.

durangaldea. Tituludun 
neska euskalduna umeak 
zaintzeko prest.   662-36 41 
64 / 94 681 39 40.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua lan bila. Barneko edo 
kanpoko langile lez. Umeak 
edo nagusiak zaintzeko. 652
-85 63 47.

durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila, barneko 
e d o  ka n p o ko  l a n g i l e  l ez , 
umeak edo nagusiak zaintze-
ko prest. 602-06 73 29.

durangaldea. Tituludun 
neska euskalduna prest dago 
umeak zaintzeko.   662-36 
41 67 / 94 681 39 40.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua prest dago etxeko 
lanak egiteko zein nagusiak 
eta umeak zaintzeko; interna 
edo orduka.   632-59 32 
80.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua prest dago etxea gar-
bitzeko zein pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzeko; 
interna zein orduka.   631-13
-22-91.

durangaldea. Pertsonak 
zaintzeko prest: orduka edo 
interna. Esperientziaduna.   
623-64 60 82.

durangaldea. Pertsona 
nagusiak zaintzeko prest 
nago: orduka edo interna. 
Esperientziaduna.  632 43 
56 59.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua lan bila dabil: interna, 
eguneko edo asteburuetan.   
602-04 87 45.

durangaldea. Egunez edo 
gauez, eta egunero zein aste-
buruetan, pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila. 690-68 
73 95.

durangaldea. Egunez edo 
24 orduz, pertsona nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak 
egiteko lan bila nabil.   633
-93 41 06.

durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziaduna 
prest dago etxea garbitu edo 
pertsonak zaintzeko, egun 
osoz edo orduka. 651-34 12 
38.

durangaldea. Emakume 
arduratsua eta esperientzia-
duna nagusiak zaintzeko edo 
etxeko lanak egiteko prest. 
636-06 25 41.

durangaldea. Emakume 
arduratsua eta esperientzia-
duna lan bila dabil, garbiketan 
zein pertsona nagusien zain-
ketan. Lanaldi osoan, erdian 
zein asteburuetan. 646-15 
67 33.

durangaldea. Pertsona 
nagusiak zaintzen esperien-
tzia handia duen neska lan 
bila dabil.  622-28 10 36.

durangaldea. Esperientzia-
dun emakumea pertsona 
nagusiak zein umeak zaintze-
ko eta garbiketan aritzeko lan 
bila dabil, lanaldi osoan, gauez 
edo asteburuetan.   690-68 
73 95.

durangaldea. Pertsona 
nagusiak eta umeak zaintze-
ko zein garbiketan aritzeko lan 
bila nabil. Esperientziaduna.   
638-20 54 90.

durangaldea. Nagusiak eta 
umeak zaintzeko zein garbi-
ketan aritzeko lan bila nabil. 
Esperientziaduna.   602-02 
32 14.

Oñati. Oñatiko gaztea, 25 
urtekoa, gertu baserriko lane-
tarako eta mantenimenduko 
lanak egiteko. 662-50 73 22.

zaintza lanak. Debagoienan 
pertsona helduak zainduko 
nituzke, etxean edota ospita-
lean. Garbiketa lanak ere egin 
ditzaket. 615 75 98 66

zaintza lanak. Emakumea 
gertu gauez zaintza lanak 
egiteko, ospitalean edo bes-
tela, baita orduka ere. Geriatria 
titulua daukat eta baita autoa 
ere. Debagoienetik kanpo 
joateko arazo barik. 600 00 
51 60 

5. irakaSkuntza

501. jaSO

bergara. First titulua atera-
tzen laguntzeko irakaslea 
behar da. 617 80 87 85 

klase partikularretako 
irakasle b ila.  B ig arren 
batxilergoko biologia eta 
kimika ikasgaietako klaseak 
jasotzeko irakasle bila. 685 
77 68 84 

502. eman

durangaldea. Durangal-
dean, Lehen Hezkuntzako 
irakasle euskalduna eta espe-
r i e n t z i a d u n a ,  g o i z  n a h i z 
arratsaldez, umeak zaintzeko 
zein eskola partikularrak 
emateko prest. Informazio 
gehiago behar izanez gero, 
d e i t u .  6 7 9 - 1 1  6 8  3 1 
(Maria).

durangaldea. Ekonomia 
graduko ikasle euskalduna 
eskola partikularrak emateko 
prest. Lehen Hezkuntza edo 
Bigarren Hezkuntzako edozein 
irakasgairekin laguntzeko 
prest; ingelesa edo frantsesa 
barne. Informazio gehiago 
nahi izanez gero, deitu arazo-
rik gabe.   634-41 09 12.

durangaldea. Esperientzia-
d u n  n es ka  a d m i n i s tra r i a 
eskola partikularrak emateko 
prest.   662-36 41 67 / 946
-81 39 40.

d u r a n g a l d e a .  I n g e l e s 
eskolak: mutil  eskoziarra 
ingelesez hitz egiteko eskolak 
emateko prest, heldu eta 
umeei.   689-68 50 19.

durango. Ingeles eskola 
partikularrak eskaintzen ditut 
Durangon. Dinamikoak eta 
entretenigarriak. Talde txikiak. 
Ingelesez hitz egin eta idatzi 
nahi baduzu, 637-29 24 
65. 

Villabona. Matematika,fisi-
ka,kimika,ingleseko klase 
partikularrak ematen ditugu. 
Taldeka edo bakarka. Irakasle 
tituloduna. Hizketaldiak,az-
terketak, lehendabiziko eguna 
proba moduan izanik,gero zuk 
erabaki.   664-16 02 68.

 

6. mOtOrra

601. Saldu

bmW e30 autoa salgai. 
BMW E30 beltz bat salgai, 
egoera ezin hobean eta prezio 
oso ekonomikoan: 1.500 euro 
(negoziagarriak).   695-70 
62 27.

Ford mondeo familiarra 
salgai 2002 urtekoa. Ford 
mondeo familiarra salgai. 
2002. Urtekoa 223.000 km, 
115 zaldi, 5 ate, diesela, gur-
pil berriak, olioa eta filtro 
guztiak aldatu berriak, klima, 
bolarekin, zilar kolorekoa, 
atzeko leihoak beltzak, beti 
garajean gordea eta ondo 
zaindua. 2.900 euro. Harre-
manetan jartzeko: 686-89 
77 32. Whatsapp bidez ere. 

mercedes marco polo 
furgoneta kamper. West-
falia etxeko ekipazioa, moto-
rra 2.2 cdi 122cv, eskuzko 
kanbioa, 2002. Urtekoa, 
206.000 km. Egoera onean. 
B e t i  g a r a j e a n .  P r e z i o a : 
21.000 euro- interesa due-
nak dei dezala ikusteko eta 
frogatzeko: 606-38 86 90 
/ 669-24 49 47.

nissan Pick up. Nissan Pick 
Up markako autoa salgai: 
180.000 km; 2.000. urte-
koa; 3.300 euro (negoziaga-
rriak).   688-80 55 19.

 
602. erOSi

enduro motorra. Bigarren 
eskuko Enduroko motorra 
erosiko nuke. 618 76 34 40 

 

7. animaliak

703. eman

txakurra oparitu. Baserri 
batean 7 urteko txakurra 
oparitu gura dute. Etxeko 
zaindaria da. 20:00etatik 
aurrera deitu. 677 78 37 72 

txakurra oparitu. Setter 
vitoron arrazako txakurra 
oparitu gura dut, ezin duda-
lako behar bezala zaindu. Hiru 
koloretakoa. Arra. Urtebete 
du. Kontaktua, Javier. 695 
75 52 70 

txakurkumeak opari. 
Arratoi txakur arrazako txa-
kurkumeak oparitzen dira. 
Durangaldean. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 94-682 74 41.

txakurrak. Euskal artzain-
txakur eta Alemaniako artzain
-txakur arrazako txakurku-
meak oparitzen dira.   633-87 
05 51.

 
704. beStelakOak

Perikitoa galdu aretxa-
baletan.  Aretxabaletako 
Iturrizar plaza inguruan peri-
kito urdin bat galdu zen urta-
rrilaren 7an. Norbaitek ikusi 
edo hartu badu, dei dezala 
mesedez zenbaki honetara: 
680 68 22 93 edo ainere-
ca@gmail.com 

 8. denetarik

801. Saldu

e r re p i d e ko  b i z i k l e ta . 
Errepideko bizikleta, haur edo 
kadetea, salgai. Orbea vento. 
Gurpilak: Campagnolo vento. 
Veloce 10v.655-72 40 90.

entziklopedia salgai. 
Enciclopedia general del Pais 
Vasco Auñamendiren 58 
tomo salgai 1.000 €. 946
-20 11 67 / 688-88 35 23.

hezetasuna kentzeko 
tresna salgai. Fagor mar-
kako hezetasuna kentzeko 
tresna salgai. Oso gutxi era-
bilia. Egoera onean. Tel: 616
-77 93 18.

mendiko bizikleta salgai. 
Ezaugarriak: Felt Q 120 (Gila 
modeloa); Deore aldagailuak; 
RST suspentsio urkilak; Disko
-balazta hidraulikoa; Neurria: 
S; Kolorea: grisa; 5 urte ditu. 
Prezioa: 375 euro; Oso gutxi 
erabilia, eta berri-berri dago.   
665-71 47 83.

u m e e n t z a k o  a u l k i a . 
Umeentzako autorako aulkia 
salgai. 0 eta 10 urte arteko 
haurrentzako. Egoera onean eta 
oso merke.   648-63 58 06.

umeentzako aulkia. Cybex 
m a r k a ko  a te r k i  i t x u r a ko 
umeentzako aulkia salgai. 
Oso gutxi erabilia. Egoera 
onean.   616-77 93 18.

802. erOSi

bogaboo beerako pati-
netea.  Bogaboo Beerako 
bigarren eskuko patinetea 
erosiko nuke. 627 72 35 82 

nekazaritzarako lursaila. 
Nekazaritzarako baliagarria 
den lursaila erosi nahi dugu, 
Zaldibar, Mallabia edo Berriz 
inguruan.   680-42 77 02.

Soinu txikia. Trikitixa jotze-
ko bigarren eskuko soinua 
erosiko nuke. 689 20 72 41 
edo 943 76 07 09 

tableta. erosiko nuke. 656 
75 76 98 

 
803. eman

Super nannyren liburuak. 
ematen dira opari. CDarekin. 
Seiliburu dira eta berri-berri 
daude. Bergaran. 637 52 89 
83 

 
804. hartu

bizikletak.  Erabiltzen ez 
dituzun edo botatzeko dauz-
kazun bizikletak jasoko nituz-
ke. Berdin da zein egoeratan 
dauden. Bila joango nintza-
teke. Inaki. 699 06 23 95 

mugikor zaharrak batu. 
Mugikor zaharrak jasotzen 
ditut Sanfilippo gaixotasuna 
duen ume bati laguntzeko.   
615-00 72 16.

 
805. trukatu

korrika egiteko zinta. 
gimnasia egiteko beste apa-
ratu bategatik aldatuko nuke. 
Interesatuok deitu telefonora: 
615 79 51 89 

 
806. Galdu

 Samsung S2. Samsung S2 
telefonoa galdu da Aretxaba-
letan. Aurkitu baduzu, deitu 
zenbaki honetara, mesedez. 
Eskerrik asko.Deitu 639 99 
33 34  telefonora.

ahoko zerula. Ahoko zerula 
galdu nuen urtarrilaren 23an, 
eguenez, ilunkaran. Arrasate-
ko Maalako biribilgune ingu-
ruan galdu nuen. aurkitu 
baduzu, eskertuko nuke zen-
baki honetara deitzea: 943 
71 46 50 

 
808. beStelakOak

eskerrik asko.  Espiritu 
Santuari. J.G. 

eskerrik asko.  Espiritu 
Santuari. M.J. 

 

9. harremanak

904. beStelakOak

arabiera-euskara. Hizkun-
tza trukea egiteko gertu: nik 
arabiera erakutsi eta trukean 
euskara jasoko nuke. Deba-
goienean. 631-46 56 98.

bila nabilkizu eta ez zai-
tut aurkitzen. Bila niabilek 
jo eta ke eta ez haut aurkitzen. 
Jakin bazekiat nonbait egn 
behar duzula ,ezkutatuta edo.. 
Non hago: bilboko edo ingu-
ruko mutil euskalduna, musi-
kazalea, bidaiazalea, irakur-
zalea, hondartzatzalea, hire 
lagunak zaindu,,  eta hitz 
aspertuak gustoko jendeare-
kin gozatzen dituzuna , euskal 
kulturaren maitale haizen 
hori? ni Bilboko neska bat 
nauk 55 urtekoa,eta bizitzari 
gatza eta piperrarekin bete-
tzen didan aztia aurkitu nahi 
nuke, bizipozaz bete,eta 
bizitzari ilusioz berriro aurre 
egin ahal izateko. Heu bahaiz 
deitu eta konponduko gaituk. 
Telefono zenbakia 606-25 
05 84.

durangotik arrasatera 
autoa partekatu. Duran-
gotik Arrasatera autoa parte-
katzeko prest nago.   610-94 
16 74. WhatsAppa daukat.

hizkuntza trukea. Euskara 
eta espainiera ikasiko nituzke 
eta nik ingelesa edota urdua 
irakats nezake. Deitu eta hitz 
egingo dugu!632 65 54 
84 

informatika-inglesa. 
Informatika eta sare-sozilen 
erabileran lagunduko didan 
norbait behar dut. Trukean 
ingeleseko eskolak emango 
nizkioke. 637 52 89 83 

mutil atsegin bat neska 
atsegin baten bila. Mutil 
atsegin bat naiz eta neska 
atsegin baten bila nabil,46 
urte ditut,altua eta morenoa 
naiz,ez ditut kargarik. Alaia 
naiz eta bidaiatzea gustatzen 
zait. Deitu telefono honetara 
637-34 83 37.

75 urteko emakumea 
adiskidetasu bila.  75 
urteko emakume alargunak, 
antzeko adineko Baiona, 
Biarritz, Donostia edo ingu-
ruko gizon nahiz emakumee-
kin adiskidetasun bat bilatzen 
d u ,  p a s i e r a n  i b i l t z e k o , 
museoetara joateko, hizketan 
aritzeko. Zerbait gehiago jakin 
nahi izanez gero deitu telefo-
no zenbaki honetara: (0034) 
697-23 28 83 (Marisol).

iraGarkia jartzekO bideak: 

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

Egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

GOIENAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

OrdaintzekO atalak dira:

- etxebizitza Saldu/errentan. Garajea Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan.    

irakaskuntza eman. motorra Saldu/alokatu. animaliak/Saldu. denetarik/Saldu.

Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (BEZ barne).

Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.

- Profesionalen moduluak. 

Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+BEZ).

Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+BEZ).

1. etxebizitzak

101. Saldu

102. Erosi

103. Errentan eman

104. Errentan hartu

105. Etxeak osatu

106. Bestelakoak

2. Garajeak

201. Saldu

202. Erosi

203. Errentan eman

204. Errentan hartu

205. Bestelakoak

3. lOkalak

301. Saldu

302. Erosi

303. Errentan eman

304. Errentan hartu

305. Bestelakoak

4. lana 

401. Eskaintzak

402. Eskaerak

403. Bestelakoak

5. irakaSkuntza

501. Jaso

502. Eman

503. Bestelakoak

6. mOtOrra

601. Saldu

602. Erosi

603. Alokatu

603. Konpondu

604.Bestelakoak

7. animaliak

701. Saldu

702. Erosi

703. Eman

704. Bestelakoak

8. denetarik

801. Saldu

802. Erosi

803. Eman

804. Hartu

805.Trukatu

806.Galdu

807.Aurkitu

808. Bestelakoak

9. harremanak

901. Agurrak

902. Harremanak

903. Deiak

904. Bestelakoak

10. relax

Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zure iraGarkiak

P r e z i O  b e r e z i a k  G O I E N A  K L U B E K O  B A Z K I D E E N D A K O
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jON bErEzIbAr  |  arrasate

Sare sozial espezializatuen olda-
rraldia da oraingoa. Sustengatu-
ko dute datu argi barik, baina 
adituek sare sozial tradizionalen 
ahultzea iragartzen dute. Batez 
ere, nerabeei begira sortutakoak 
dira belaunaldi berriko sare sozia-
lak. Gazteenei begirako sare 
tematikoak dira joera nagusia, 
gaur egun, handienei aurre egi-
teko.

Irudia, moda eta aplikazioak
Mezuetan barik, argazkietan 
indarra jarrita, We Heart It dela-

ko sare sozialak zabalkunde han-
dia izan du azken urtean eta 
Pinterest-en lehiakide zuzen 
moduan kokatu da jada. Erabil-
tzaileen adin profila 25 eta 45 urte 
bitartekoa da sormen lanetara 
dago bideratuta, 20 milioi erabil-
tzailetik gora honezkero eraka-
rrita. Moda eta look ezberdinak 
partekatzeko sare sozialak ere 
aspalditik daude bogan eta horie-
tatik bi dira ezagunenak: Pose 
eta Runkeeper. Lehenak erabil-
tzaileek egunero jantzi eta osa-
garriekin itxurak partekatzea 
bilatzen du, fashionista delakoen-

tzat. Gakoa sarean eta mugiko-
rretarako bereziki diseinatutako 
aplikazio berezietan dago. Egu-
nean 10.000 argazki baino gehia-
go partekatzen dire Pose-en, 
guztiak modarekin eta arropa 
etxeekin lotuta. Sare espeziali-
zatuetan bigarrena Runkeeper 
delakoa da, korrikalarientzat 
berezia. Hemen ere aplikazio 

baten bitartez erabiltzaileak bere 
entrenamenduen jarraipena egin 
eta datuak argitaratu egiten du. 
Beste erabiltzaile batzuekin lehian 
ere sar daiteke eta entrenamen-
durako aholkuak partekatzen 
dira. Sare honek 23 milioi era-
biltzailetik gora ditu egun. 

Mikroblogintzan ere alterna-
tiba berriak atera dira azkenal-

dian. Berrienak Ghost eta Medium 
dira eta Wordpress eta Blogger-en 
ez bezala, mezu laburragoak eta 
irudietan oinarritutakoak argi-
taratzeko modua ematen du, 
partekatzean indar eginez. Ghost 
berezia da, gainera, kode libreko 
aplikazioa baita, norberaren neu-
rrira moldatu eta komunitateak 
egiteko aukera emanez.

Sare sozialetan 
espezializazioa 
jarri da bogan
erabiltzaile gazteenak sare tradizionalak lagatzen 
hasi eta bereziagoetara aldatzen dabiltza

Runkeeper aplikazioaren pantaila irudiak.  |   runkeeper

j.b.  |  arrasate

Albisteak banatu eta jasotzeko 
moduen bidetik heldu gura dio 
Facebook-ek zabalkundeari orain. 
Bihar, martitzena, Paper delako 
zerbitzu berria ipiniko du era-
bilgarri munduko sare sozialik 
jendetsuenak. Albiste irakurgai-
lu bat da Paper eta iOSerako 
aplikazio batekin aterako da, 
Flipboard ezagunaren estilokoa. 

Estatu Batuetan hasiko dira zer-
bitzu berriarekin lanean eta 
Facebookeko horma albistegi 
digital bat bihurtzean datza, bere 
atal, jario eta artikuluekin.

Gaikako antolaketa 
Paper gaien arabera antolatuta-
ko ataletan banatzen da baina 
albiste iturrietara ez dago zertan 
harpidetu, RSS bidez, adibidez. 

Facebook-ek algoritmo berri bat 
sortu du erabiltzailearen interes 
eta jakingurak antzeman eta 
horiekin albistegi digitala osa-
tzeko. Gaien euren interes maila 
identifikatzeko gauza ere bada 
algoritmo berezi hori. Sail bere-
zi bat ere izango du albistegi 
berriak, Ideas izenekoa, gai baten 
bueltan sakonera handiagoa ema-
ten duten edukiak zerbitzatuko 
dituena. Erabiltzaile bakoitzari 
beren beregi egokitutako edukiak 
eta atalak automatikoki sortzen 
joango litzateke denborarekin 
Paper zerbitzua.

albiste zerbitzu automatiko berria 
estreinatuko du  bihar Facebook-ek

Paper aplikazioaren irudi bat.  |   hipertextual.com

j.b,  |  arrasate

Inork gutxik espero zuen mugi-
mendua gertatu da teknologiaren 
handikien artean. Google-ek Moto-
rola bere eskuetatik joaten laga 

eta Lenovo enpresa txinarrari 
saldu dio. Orain dela bi urte ero-
si zuen Google-ek Motorola eta 
enpresa bera barik, harekin lor 
zitzakeen patenteetan zeukan 

interesa Google-ek. Patenteek  
– 17.000 bat, gutxi gorabehera – 
euren jabetzakoak izaten jarrai-
tuko dute baina enpresa bera 
aurrerantzean Lenovorena izan-
go da. 

Zabalkunde geografikoa 
Lenovo erosketarekin hedapen 
kontuetan ateratzen da irabazle, 
Latinamerikan eta Estatu Batue-
tan kokapena egonkortuz. Orain, 
Txinako eta Estatu Batuetako 
gobernuen argi berdearen zain 
daude konpainia biak, akordioa 
erabat gauza dadin. 

Motorolak gaur egun bi mugi-
kor izar ditu, batez ere Estatu 
Batuetan arrakasta nahikoa iza-
ten dabiltzanak. Moto G delako 
modeloa merkaturatu dute berri-
ki. Erdi-goi mailako modelo hau 
100 dolarretik behera saltzen da 
Estatu Batuetan eta oso kolokan 
jarri ditu merkatuko modelo 
nagusi asko. Hardware-a orain 
Lenovoren eskuetan geratu da 
eta sistema operatzaileari buruz-
ko zalantzak zabaldu dira orain. 
Joko horretan Samsung eta Sony 
ere badaude, poliki-poliki berez-
ko sistema baten alde egiten.  

Lenovo txinarrak erosi du 
Motorola, ezustean
ezusteko erosketa 3.000 milioi dolarren truke 
egin du txinako handiki teknologikoak 

Motorolaren Moto G modeloa.  |   elandroidlibre.com

j.b.  |  arrasate

Dibertsifikazio estrategia 
betean aurkitzen da Nintendo, 
azken boladako emaitza eko-
nomiko txarrei erantzun 
moduan. "Bizi kalitatea" ize-
neko linea bati ekingo diote-
la iragarri berri dute japonia-
rrek eta bideo-jokoen alde 
dibertigarria eta osasuna 
zaintzea uztartzea bilatzen 
dute, helburu moduan. Dagoe-
neneko, badituzte Wii Fit ala 
Brain Training moduko bideo
-jokuak baina asmoak han-
diagoak lirateke, gailu berrie-
tan ari omen direlako pentsa-
tzen, konpainiako presidenteak 
iragarri duenez. Honekin 
batera, epe ertainera mugikor 
eta tabletetarako aplikazioetan 
sakontzeko asmoa ere iraga-
rri dute.

Osasunera 
dedikatuko den 
linea zabalduko 
du Nintendok

j.b.  |  arrasate

Euskaltzaindiak araututako 
munduko estatuen izendape-
nak biltzen dituen mapa digi-
tala plazaratu du UZEIk Goo-
gle Maps zerbitzua erabiliz; 
hari gehitutako geruza baten 
bitartez. 

Estatu bakoitzaren izen 
laburra, izen osoa, hiriburua, 
hiriburuko herritarren jende
-izena eta hizkuntza ofizialak 
sarean kontsultagai dagoen 
mundu-mapan txertatu ditu 
UZEIk. Google Maps zerbitzuak 
eskaintzen dituen aukerak 
direla-eta, mundu-mapa hau 
hainbat ikuspegitan bistara 
daiteke (mapa arrunta, lurre-
koa eta satelite bidezkoa, 
besteak beste). Zerbitzuari 
eransten zaion informazio 
geruza bat da.

Mapa digitala 
jarri du uzeik 
sarean Google 
Maps-en
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ARRASATE IRRATIA

Bihar, martitzena, Gazte Bule-
gora egingo dugu bisita Arra-
sate Irratiko Igo autobusera! 
irratsaioan. Hain zuzen ere, 
Dorleta Kortazarrek gazte 
informazioari buruz hitz egin 
eta beharrezko informazioa 
emango digu 107.7an marti-
tzenean, 11:00etan, elkarriz-
ketaren tartean.

Gazte bulegoko 
informazioa jasoko 
dugu martitzenean

Domeka honetan, hilak 9, 
Amaia antzokian eskainiko 
dute Ondoko hilobiko tipoa 
izeneko antzezlana. Bada, aste 
honetan Arrasate Irratian 
izango ditugu antzerki horre-
tako protagonistak eta antzez-
lanari buruzko azalpenak 
emango dizkigute, besteak 
beste, Igo autobusera!-n.

'Ondoko hilobiko tipoa' 
antzezlana izango dugu 
berbagai asteon

Sarrerak zozketatuko ditugu 
eguen honetan, hilak 6, Arra-
sateko gaztetxean Kooltur 
Ostegunak egitasmoaren 
barruan Igelaren Banda tal-
deak emango duen kontzer-
turako. Sarrerak lortzeko, 
deitu 943 25 05 05 telefonora 
edo, bestela, idatzi irratia@
goiena.com helbidera. Hartu 
parte zozketan eta zorte on!

igelaren banda   
taldeak joko duen 
kontzerturako sarrerak

ASTELEHENA, 3 MARTITZENA, 4 EGUAZTENA, 5 EGUENA, 6 EGUBAKOITZA, 7

12:00 Atik Zra: Gazteak eta 
migrazioa

12:48 Berdekeriak
13:18 Onein: Patata txalupak
13:56 Berdekeriak
14:26 Erreportajea
14:45 Berriak
15:10 Eguraldia
15:13 Zorion agurrak
15:20 Ur eta lur
15:53 Onein: Nahaskia
16:24 Zorion agurrak
16:30 Berriak
16:55 Eguraldia
16:58 Zorion agurrak
17:03 Bideo klipak
17:48 Iturengo inauteriak
18:38 Onein: Barazki tortilla
18:58 Zorion agurrak
19:03 Berriak
19:28 Eguraldia
19:31 Harmailatik
20:01 Berdekeriak
20:30 Berriak
20:55 Eguraldia
20:58 Elkarrizketa
21:30 Berriak
21:55 Eguraldia
22:00 Harmailatik
22:30 Elkarrizketa: Amets eta 

Juanito
22:50 Erreportajea
23:00 Berriak
23:25 Eguraldia
23:28 Gurean Gaur

12:00 Harmailatik
12:30 Klaketa
13:10 Onein: Barazki tortilla
13:30 Ikusmira: Urkiolako San 

Antonio
13:52 Sunbillako inauteriak
14:37 Zorion agurrak
14:45 Berriak
15:10 Eguraldia
15:13 Harmailatik
15:43 Onein: Lurreko angulak
16:08 Erreportajea
16:24 Zorion agurrak
16:30 Berriak
16:55 Eguraldia
16:58 Zorion agurrak
17:03 Bideo klipak
17:13 Klaketa
17:53 Harmailatik
18:23 AsteON
18:54 Zorion agurrak
19:00 Berriak
19:25 Eguraldia
19:28 Zorion agurrak
19:33 Kantari
20:03 Zorion agurrak
20:12 Erreportajea
20:30 Berriak
20:55 Eguraldia
20:58 AsteON
21:30 Berriak
21:55 Eguraldia
22:00 Ikusmira: Urkiolako San 

Antonio
22:22 Berbetan: Alex Ardui
23:00 Berriak
23:25 Eguraldia
23:28 Gurean Gaur

12:00 Harmailatik
12:30 Onein: Barazki tortilla
12:50 Kantari
13:15 Iturengo inauteriak
14:05 AsteON
14:35 Zorion agurrak
14:45 Berriak
15:10 Eguraldia
15:13 Aizank!
15:53 Harmailatik
16:23 Zorion agurrak
16:30 Berriak
16:55 Eguraldia
16:58 Harmailatik
17:28 Berbetan: Alex Ardui
18:03 AsteON
18:29 Ikusmira: Urkiolako San 

Antonio
18:51 Zorion agurrak
19:00 Berriak
19:25 Eguraldia
19:28 Bideo klipak
19:43 Aizank!
20:23 Zorion agurrak
20:30 Berriak
20:55 Eguraldia
20:57 Elkarrizketa: Kontsumo 

ereduari buelta
21:30 Berriak
21:55 Eguraldia
21:58 Atik Zra: Gazteak eta 

migrazioa
22:46 Erreportajea
23:00 Berriak
23:25 Eguraldia
23:28 Gurean Gaur

12:00 Harmailatik
12:30 Onein: Arrain brotxeta
13:00 Ikusi irratia: Santos eta Igor
13:48 Elkarrizketa
14:18 Zorion agurrak
14:27 Erreportajea
14:45 Berriak
15:10 Eguraldia
15:13 Bideo klipak
15:19 Berbetan: Alex Ardui
15:54 Onein: Arrain brotxeta
16:24 Zorion agurrak
16:30 Berriak
16:55 Eguraldia
16:58 Bideo klipak
17:08 Elkarrizketa: Kontsumo 

ereduari buelta
17:38 Berbetan: Alex Ardui
18:13 Zorion agurrak
18:19 Aizank!
19:00 Berriak
19:25 Eguraldia
19:28 Onein: Barazki tortilla
19:48 Kantari
20:16 Erreportajea
20:30 Berriak
20:55 Eguraldia
20:58 Berbetan: Alex Ardui
21:33 Berriak
21:58 Eguraldia
22:00 Klaketa
22:40 Ikusmira: Urkiolako San 

Antonio
23:00 Berriak
23:25 Eguraldia
23:28 Gurean Gaur
23:48 Sunbillako inauteriak

12:00 Iturengo inauteriak
12:50 Onein: Barazkiak
13:26 Kantari
13:51 Ikusi irratia: Santos eta Igor
14:39 Zorion agurrak
14:45 Berriak
15:10 Eguraldia
15:13 Ikusi irratia: Santos eta Igor
16:01 Zorion agurrak
16:06 Ikusmira: Urkiolako San 

Antonio
16:30 Berriak
16:55 Eguraldia
16:58 Elkarrizketa: Kontsumo 

ereduari buelta
17:28 Zorion agurrak
17:37 Iturengo inauteriak
18:17 Klaketa
19:00 Berriak
19:25 Eguraldia
19:30 Zubietako inauteriak
20:10 Zorion agurrak
20:15 Erreportajea
20:30 Berriak
20:55 Eguraldia
20:58 Ikusi irratia
21:30 Berriak
21:55 Eguraldia
22:00 Iturengo inauteriak
22:50 Erreportajea
23:00 Berriak
23:25 Eguraldia
23:28 Gurean Gaur
23:48 Sunbillako inauteriak
00:33 Elkarrizketa: Kontsumo 

ereduari buelta

goIEnA TElEbISTA

'berdekeriak'
Julen Iriondo kazeta-
riaren gidaritzapean, 
i r a u n k o r t a s u n a r i 
buruzko galdera-eran-
tzunen saioa. | 12:48

kantari arrasaten
arrasateko amaia 
antzokian grabatuta-
ko herriko beste bost 
talde ezagutuko ditu-
gu Kantarin. | 19:33

alex Sardui
Gatibu taldeko abes-
lari alex sardui elka-
rrizketatuko dute aste 
honetako Berbetan 
saioan. | 17:28

kantari
artista arrasatearrez 
gain, aramaioko gaz-
teak ere kantari ikusi-
ko ditugu egueneko 
ikuskizunean. | 19:48

eguraldia
Pello Zabalak aran-
tzazutik egingo digu 
eguraldi iragarpena, 
egunero bezala, eguer-
dian. | 15:10

t e l e -a l b i s t e a k

AMAIA TXINTXURRETA  |  aRRasate

Kirol kontu ugari izan ditugu 
asteburuan Debagoienean, eta 
horien errepasoa egingo dugu 
gaurko Harmailatik saioan, 22:00e-
tan.

Antxintxika Triatloi Taldea
Asteburuan aurkeztu du, adibidez, 
Antxintxika Triatloi Taldeak 
2014ari begira izango duen taldea. 
Musakolako kiroldegian izan zen 
aurkezpena eta azaldu zuten azken 
urteotako lizentzia kopuruari 
eutsiko diotela aurten ere. Bada, 
bertan jasotakoak erakutsiko 
dizkizuegu gaurko saioan.

Eskubaloia eta futbola ere bai
Bestalde, eskubaloi eta futbol 
kontuak ere izango ditugu ber-
bagai kirol saioan.

Eskubaloian, Ford Mugarrik 
Santoña taldea hartu zuen Itu-
rripen, eta Pablo Gartziaren 
mutilek egindakoa erakutsiko 

dizuegu. Futbolean, berriz, Are-
txabaletak Hernaniren aurka 
jokatu zuen domekan, eta hori 
ere erakutsiko dizuegu.

asteburuko kirol kontuen errepasoa egingo 
dugu gaur, astelehena, 'Harmailatik' saioan
antxintxika triatloi taldearen denboraldiaren aurkezpena jasoko dugu

Antxintxika Triatloi Taldeak antolatzen duen bergarako lasterketa, iaz.  |   GOIena

A.T. |  aRRasate

Egunean eguneko informazioa 
jasotzen jarraitu ahal izango 
duzue Goiena telebistan albis-
tegietako Berriak saioan. Hala 
ere, aste honetatik aurrera 
hainbat berrikuntza izango ditu 
albistegien saioak.

Hainbat berrikuntza
Hauek dira berrikuntzak, bes-
teak beste: astelehen eta egu-
bakoitzetan kirolari tarte zaba-
lagoa eskainiko diogu albiste-
gietan eta bairalako kirol 
kontuen jarraipen zabalagoa 
egingo dugu Berriak saioan eta 
egubakoitzetako saioetan astean 
gertatu diren albiste esangura-
tsuenen errepasoa ere egingo 
dizuegu, Monika Belastegik 
aurkeztutako saioan.

Albistegia eguerdian 15:45ean 
eskaintzen dugu eta gauetan 
ere jarraitu ahal izango dituzue 
inguruko albisteak, 20:30ean, 
21:30ean eta 23:00etan. Albiste-
gien ostean, eguraldi iragarpe-
na izango duzue.

Gauetako albistegia 20:30ean, 
21:30ean eta 23:00etan
Gure bailaran gertatu diren albiste 
garrantzitsuenak jasotzen jarraituko dugu

Monika belastegi.  |   GOIena

E
TB-2 kateak berriz ere 
abian jarri du Vaya Sema-
nita arrakastatsuaren 
jarraipena den Euskadi 

Movie saioa (ostegunetan 
22:30ean). 

Batetik, goraipatzekoak dira 
saioak dituen gidoilari onak, 
aktore bikainak eta Euskal 
Herrian dugun kalitatezko ekoiz-
pen handi horietako baten 
aurrean gaudela ezin uka gene-
zake. Beharbada, krisia dela eta, 
nabaritzen da garai batean Vaya 
Semanita saioak zuen aurrekon-
turik ez dutela maneiatzen, bai-
na egindako lana ona denean 
diru kontuak ez dio axola.

Eta bestetik, konturatu naiz, 
beste behin ere, zeinen osasuntsu 
eta osasungarria den geure buruei 
barre egitea. Noizean behin, 
euskaldunok ere gizaki normalak 
garela gogoraraztea ez baitator 
batere txarto.

Askotan euskaldunoi buruz 
hitzegiten hasten garenean nola-
baiteko gora gu ta gurrismo bat 
sartzen zaigu eta oso sanoa iru-
ditzen zait guk ere gure hanka 
sartzeak ditugula onartzea, bai 
politikagintzan, bai gizarte mai-
lan eta baita gure kulturarekiko 
ditugun jarrera kontraesankor 
eta eskizofrenikoetan ere.

Beste behin, beraz, txapela 
kendu, txalotu eta eskerrak eman 
beharrean nago, Euskadi movie 
saioko partaide eta ekoizleei. 
Zorionak!

OIHAN
VEgA

Geure buruari 
barre

t e l e - b e g i
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z o r i o n  ag u r r a k

Bergara
Malen eta Jokin Arando
Otsailaren 8an, Malenek 6 urte eta 11n, Jokinek 42 
urte. Zorionak aitatxori eta etxeko Marijaiari. Ondo 
pasatu zuen urtebetetze eguna eta ez ahaztu afari 
potolo bat espero dugula. Jaso besarkada eta patxo 
potolo bat June eta amatxoren partetik.

arrasate
Jurgi Unamuno Garcia
Otsailaren 9an, 3 urte. 
Zorionak, Jurgitxo! Muxu 
handi bat familia 
guztiaren partetik. Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean.

aretxaBaleta
Irati Oskotz Barrena
Otsailaren 7an, 9 urte. 
Zorionak! Horrelako alai 
eta xalamera jarraitu eta 
egun horretan merendola 
ederra prestatuko degu. 
Muxu potoluak ekaitzen, 
amatxoren eta aitatxoren 
partetik.

Oñati
Intza Esnaola Osinaga
Otsailaren 7an, 2 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
Patxo handi bat etxeko 
danon partetik.

Oñati
Naroa Legazpia Larrea
Otsailaren 7an, 6 urte. 
Zorionak gure etxeko 
printzesari bere seigarren 
urtebetetzian! Muxu asko 
etxeko danon eta, bereziki, 
Jonen partetik. Ondo-ondo 
pasatu zure eguna, 
polittori!

Bergara
Hodei Murgizu 
Rodriguez
Otsailaren 5ean, 9 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu zure 
egunean eta muxu 
potolo bat etxeko danen 
partetik.

Bergara
Julen Crespo
Otsailaren 5ean, 7 urte. 
Zorionak, txapeldun. 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean eta 
muxu handi bat. 
aitatxoren, amatxoren 
eta, bereziki, Oierren 
partetik.

arrasate
Elene Loiti Montero
Otsailaren 5ean, 7 urte. 
Primeran pasa ezazula 
zure urtebetetze egunean, 
lagun eta familiarekin! Beti 
bezain alai eta bitxejo 
jarraitu printzesa! tori 
zazpi muxu potolo eta 
zazpi belarri tirakada!

Oñati
Ane Osinaga Osinaga
Otsailaren 4an, 4 urte. 
Zorionak, potxola. Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna. Muxu handi bat 
etxekuen partetik.

Bergara
Ariadna Anton 
Serrano
Otsailaren 4an, 3 urte. 
Zorionak, maittia! Muxu 
eta besarkada 
handi-handi bat familia 
osoaren eta, bereziki, 
aitorren, Markelen eta 
aneren partetik.

Oñati
Nahia Enciso 
Elkoroiribe
Otsailaren 4an, 2 urte. 
Zorionak, potxola. 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzea eta patxo 
potolo bat etxeko danon 
partetik. Mua!

arrasate
Anartz Eraña Garcia
Otsailaren 3an, 11 urte. 
Zorionak, anartz! Ondo 
pasatu zeure 
urtebetetzien! Muxu 
handixe etxekuen 
partetik.

Oñati
Auritz Aranburu 
Sologaistoa
Otsailaren 1ean, 10 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Disfrutatu zure eguna 
lagunekin eta 
familiarekin eta muxu 
handi bat etxeko guztien 
partetik.

Bergara
Uxue Larrañaga 
Salaberria
Otsailaren 4an, 3 urte. 
Zorionak, sorgin txiki! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta jaso 
patxo potolo-potolo bat etxeko 
guztion eta, batez ere, Juneren 
eta Malenen partetik.

Oñati
Maren Irazabal 
Plazola
Urtarrilaren 31n, 9 urte. 
Zorionak, Maren! Bikain 
pasatu zure urtebetetze 
eguna! Muxu handi bat 
etxeko guztien partetik!

Bergara
June Igarza Gimbert
Urtarrilaren 31n, 13 urte. 
Zorionak etxeko danon 
eta, batez ere, ikerren 
eta iraiaren partetik.

arrasate
Eneko Izeta Herranz
Urtarrilaren 30ean, 2 
urte. Zorionak eta muxu 
handi handia anaia 
lukenen, aitaita- 
amamen eta gurasoen 
partetik.

eskOriatZa
Luken Gomez 
Barquero
Urtarrilaren 31n, 5 urte. 
Ondo pasatu eguna, 
zorionak eta patxo handi 
bat, ama, aita eta lierren 
partetik.

Oñati
Unax Egaña Umerez
Urtarrilaren 30ean, 3 
urte. Zorionak, txapel- 
dun! Jada hiru urte, zuk 
bezala gozatu ditugunak 
guk'e! Jarrai zazu izaten 
zarenaren truke orain 
arte zeneuzkan 
bezainbat bertute! 
Zorionak etxekoen 
partetik. Muak!

arrasate
Hodei Garitaonaindia 
Uriarte
Urtarrilaren 30ean, 6 
urte. Zorionak, Hodei. 
Oso ondo pasatu zure 
egunean eta muxu 
potoloa denon partetik. 
asko maite zaitugu.

eskOriatZa
Gartzi Gorosabel
Urtarrilaren 30ean, 24 
urte. Zorionak, gar! Ondo 
pasatu eta ia pastelen 
bat etxera heltzen dan....
Muxutxu potolo bat 
etxekuen partetik. Muak!

eskOriatZa
Onintza Markaide
Urtarrilaren 30ean, 11 
urte. Zorionak! 
Ondo-ondo pasatu zure 
eguna. Muxu handi bat 
etxeko guztixen partetik. 
Pa!

eskOriatZa
Aratz Aldai 
Armendariz
Urtarrilaren 30ean, 9 
urte. Zorionak 
txapelduna zarelako. 
gurasoak eta etxekoak.

arrasate
Jon Laiseka Leturia
Urtarrilaren 27an, 7 urte. 
Zure ametsak egi 
bihurtzen jarraitu eta 
poz-pozik bizitzen. 
Zorionak Noaren eta zure 
lehengusu guztien 
partetik.

Bergara
Urko Agirrezabal 
Otsailaren 5ean, 7 urte. 
Zorionak, "griezman"! 
igartzen da bai, baloiari 
kriston kañonazoak jotzen 
dizkiozula. Ondo pasatu, 
txapeldun! Muxuak 
familiakoen eta bereziki 
Olaitzen partetik.

aretxaBaleta
Anje Arriola Serrato
Urtarrilaren 28an, 6 urte. 
Zorionak! Oin bai mutikotia, 
eh! sei urterekin jada 
aitatxoren sorbaldetan fateko 
larri! Ondo-ondo pasatu zure 
eguna eta patxo infinitua 
laiaren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

arrasate
Garazi Prieto Goñi
Otsailaren 4an, 7 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Ondo ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Familia eta lagunen 
partetik.

Bergara
Mikel Iglesias 
Larrañaga
Otsailaren 2an, 9 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo pasatu eguna. 
Familiakoen partetik.

Bergara
Endika Urigoitia
Urtarrilaren 25ean, 2 
urte. Zorionak, endika, 
zure bigarren 
urtebetetzean iratiren, 
aitaren, amaren, 
aitteitteren eta 
amamaren partetik.

aretxaBaleta
Ibai Urkia Berezibar
Urtarrilaren 1ean, 2 urte-
Zorionak ibaitxo! Ondo 
pasau eguna eta patxo 
handi handi bat familiako 
danen partetik, baina 
bereziki Oinatzen partez.

Urte askotarako!

Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

Internet  
sar zaitez Goiena.net atarian eta Zorion agurra bidali botoia sakatu; 
bete eskatutako datuak, eta bertan argitaratuko da zorion agurra, baita gOieNa 
paperean ere.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.com helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, 
urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.

Ordezkaritzak
etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera.

Egubakoitzeko 
11:00ak arte 
jasotako zorion 
agurrak bakarrik 
iragarriko ditugu.

Hortik aurrera 
jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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j a i ota koa k

Arrasateko hipermerkatua

Eroskik zuen lehen beharretarako, 
OPARIA* 

egingo dizue Goiena Klubeko bazkide zaretenoi.

* Debagoieneko ospitalean jaiotzen direnentzat

Musakola 11 ARRASATE
Tel.: 943 71 10 30

Guraso berriei EROSKI hipermerkatuaren partetik,  

zorionak!

Joel Sanchez Cano 

aretxabaleta 2,240 kilo. Urtarrilaren 26a. Gura-
soak: elena eta Mikel. argazkian,  Joel jaioberria 
amaren besoetan

Leire Letona zumalde 

Oñati 3,100 kilo. Urtarrilaren 23a. Gurasoak: 
Irune eta Balendin. argazkian,  leire goxo-go-
xo lo.

alaine Da Silva Moreno 

Bergara 3,260 kilo. Urtarrilaren 26a. Gurasoak: 
sherezade eta Iban. argazkian,  alaine jaioberria 
anaia Kenarrekin

Jare Dorronsoro zubia 

aramaio 4 kilo. Urtarrilaren 29a. Gurasoak: 
laxia eta Jon. argazkian,  Jare jaioberria gura-
soekin batera

bila-bila 7

Bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.

hitz gezidunak

lUMa

ezetz igarri!:
egunez zen oraindik.

d e n b o r a- pasa

sudokua

ane lehengusua eta biok 
gelan geunden, 

aldizkari bat irakurtzen. 
Bapatean, argia joan zen, 

baina anek aldizkariko 
irudiak ikus zitzakeen halere.

nola liteke?

ezetz igarri!hizki salda

e k i r i b a t i
q p g i w s i u r
p a o e g i t f e
i l a o p e d i i
t a y e r a q j h
a u s t r a l i a
a e w e u e r o s
i n d o n e s i a
u d e p o i t y e

topa itzazu Ozeaniako bost estatu

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

tgogora
ekarri

eh.ko
mendialdea

* aramaioko
auzoa

eztenak

zuten,
haiei

Mortuko
gune hezea

t

tsagu, hitz
elkartzeetan

atzizki
handigarria

t

t

da, haiei

hizki
grekoa

t

t

azkenekoa

bizkaieraz,
garoa

t

tjainko
egiptoarra

röntgen

pl., zuhaitz
mota

.. izan,
oroitu

bizkaieraz,
garestitu

tuberkulosi

arabako
herria

ezkorrak

ile asko
du

garau,
bihi

estualdiak

sarrera
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             6 8  
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ekiribati
qpgiwsiur
paoegitfe
ilaopedii
tayeraqjh
australia
aeweueros
indonesia
udepoitye

Jaio da!
eman jaiotzen berri Goiena paperean eta interneten. 
Deitu 943 25 05 05 telefonora edo zatoz GOieNaren ordezkaritza batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte jasotako jaiotzak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.
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a s t e l e h e n e k o a

Zaparradak oso ugariak izan-
go dira eta haizeak aginduko 
du eguraldian.
euskalmet.net

Max. 9º

Min. 2º

E g u r a l d i a

ainhoa Vitoria Berrizen bizi den 26 urteko arrasatearrak goizero-goizero hartzen du Donostiarako 
bidea, Gazteako 'Dida' saioko lankideekin Euskal Herriaren iratzargailu lanak egiteko  |  txomin madina

"euskara batuaz gain beste euskalki batzuk eskaintzea ona da"

aGm

H a m a r r E koa

MAKILA MAGIKOA BANEUKA...

"Aurreiritzi gabeko gizarte bat sortu"
"Aspaldi honetan entzuten ari garen albisteekin gizarte 
honetaz apur bat nazkatuta nago, eta aurreiritzi gabeko 
gizarte bat sortuko nuke: zu zeu zaren bezalakoa izateko 
askatasuna ematen dizun gizartea, filosofia moduan bizitzea 
eta bizitzen uztea duena".

1. Lanera joateko iratzargailuak 
jo du. Zein da burutik pasatzen 
zaizun lehen gauza?
04:30ean jotzen du, eta egunaren 
eta lo egin dudan moduaren ara-
berakoa da: astelehena gogorra 
izaten da. Baina ondo pasatzen 
dudanez, errazagoa da; gogotsu 
joaten naiz lanera.

2. Siesta ezinbestekoa izango 
duzu... Sofan eta telebistarekin, 
edo ohean eta pijamarekin?
Saiatzen naiz siesta botatzen, bes-
tela... Goiz sartzen naiz ohera, 
21:30erako, baina siestarekin hobe-
to. Normalean sofan eta telebista 
baxu-baxu jarrita lokartzen naiz.

3. Zapatuan 08:00etan mendi-
ra joatea proposatuko banizu?
Orain arte ez, baina orain hasi naiz 
lagun batzuekin kirola egin eta 
mendira joaten; animatuko nintza-
teke akaso. Ordutegia ez da arazoa, 
08:00ak berandu da niretzat!

4. Goizean goizetik hain umore-
tsu egoteko aholkurik?
Ondo gosaltzea. Baina nire lan-
kideekin erreza da, beti umorez 
etortzen dira-eta. Egun txarra 
izan arren, umore ona elkarri 
kutsatzen diogu.

5. Dida-n ehuneko zenbat da inpro-
bisazioa eta zenbat prestatua?
Inprobisazioak garrantzia du, natu-
raltasunetik irteten da-eta umorea. 
Saioan ditugun gauzek beti dina-
mika bera dute; hori barneratuta 
dugunez, badugu berba egiteko 
eta inprobisatzeko askatasuna.

6. Zuri esker arrasateko euska-
ra ezagunagoa da Euskal Herrian.
Euskalkia erabiltzea eskaini zida-
ten: niretzat errazagoa da eta pozik 
nago. Gustuko dut irratian eus-
kalkiak entzutea; uste dut jendeak 
ere baietz. Batuaz gain beste eus-
kalki batzuk eskaintzea ona da.

7. irratiaren anonimotasuna es-
kertzen dute kazetari askok.
Bai. Arrasaten batzuek ezagutzen 
naute eta etortzen dira berba 
egitera; beti jarrera onarekin. Ez 
dakit zer izango litzatekeen jen-
de guztiak nire aurpegia ezagutzea, 
baina gustura nago horrela.

8. irratia izan duzu beti lehen 
aukera?
Ikus-entzunezko Komunikazioa 
ikasten hastean, telebistako kame-
ra atzeko lana gustatzen zitzaidan. 
Baina irratigintza ikastean, asko 
gustatu eta interesa piztu zitzaidan. 
Orain irratia dut gustukoena.  

9. Goienan Telebegi ere idatzi-
takoa zara. telebista ikusle amo-
rratua zara?
Bai, txikitatik. El Intermedio asko 
ikusten nuen, baina orain beran-
du da niretako. Orain telesailen 
munduan sartuta nago; esatera-
ko, Breaking Bad.

10. txikitan ere, mikrofonoare-
kin imajinatzen ei zenuen zure burua, 
baina abeslari moduan.
Betidanik gustatu izan zait abestea, 
orain ere bai. Umetan gurasoei 
mikrofono bat eskatu nien eta 
karaokea-eta beti gustatu zaizkit.

Michael Grimm kongresista erre-
publikanoari ez zitzaion gustatu 
NY1 telebista kateko kazetari baten 
galdera, eta kamerak oraindik ere 
grabatzen ari zirela ohartu gabe, 
ondoko mehatxua bota zion. Bere 
justifikazioak entzunda, ez pentsa 
gehiegi damutu denik...

"Berriz horrelakorik 
egiten badidazu, 
balkoi honetatik 
botako zaitut"

www.antena3.comMichael griMM   |   Kongresista errepubliKanoa

a H o b E r o

kafea beroegi egonda 
ere, ez zaitez arduratu
Ohikoa da kafea eskatu eta guk 
nahi baino beroagoa egotea. Argaz-
kiko asmakizunarekin, akabo 
putz egiten ibili beharra.
www.nopuedocreer.com

a i ,  E n E !

S
anta Ageda bezpera 
dugu / Euskal Herriko 
eguna / etxe guztiak 
kantuz pozteko / auke-

ratua duguna. 
Kopla zaharrak dioen beza-

la, bihar, otsailak 4, Agate 
Deunaren bezpera dugu eta 
bai asteburuan zehar eta bere-
ziki bihar, hainbat herri, herrix-
ka eta baserri auzotan Santa 
Agedaren koplak entzunak 
izango dira makilaren erritmo 
hotsarekin; tokian tokiko San-
ta Agata andre, Santa Ageda, 
Santa Yageda, Agate Deuna, 
Santa Eskea deituriko egun 
honetan, talde batzuk kopla-
riaren bertsoak bat-batean 
botatakoak errepikatuz eta 
beste batzuk bi edo hiru aho-
tsetan kopla zaharrak abestuz. 
Ohitura antzina-antzinakoa 
izanik, lehen idazki erreferen-
tzia abesti eta diru biltzeari 
buruz 1888koa da. Otxandion 
jaiotako Isidoro Ruiz de Arbu-
lok eginikoa eta Durangoko 
Tabiran sinatutakoa. 

Hau haizearen epela / airean 
dabil orbela / Etxe hontako 
jende leialak / gabon Jainkoak 
diela / Etxeko alaba, non zera? 
/ inon ageri ez zera / Atoz 
honera ate ondora / gure iluna 
kentzera / Emango bazu ema-
zu / bestela ezetz esazu / Ate 
ondoan hotzak hiltzera / amak 
ez gaitu bialdu / Eskupekoa 
hartu degu ta / orain abia gai-
tean / Adiosikan ez degu eta / 
agur ikusi artean.

Euskal Herriko 
eguna

b i H a r a m u n a

ixidor 
SoLupE


	01xf
	02xf
	03xf
	04xf
	05xf
	06xf
	07xf
	08xf
	09xf
	10xf
	11xf
	12xf
	13xf
	14xf
	15xf
	16xf
	17xf
	18xf
	19xf
	20xf
	21xf
	22xf
	23xf
	24xf
	25xf
	26xf
	27xf
	28xf
	29xf
	30xf
	31xf
	32xf
	33xf
	34xf
	35xf
	36xf
	37xf
	38xf
	39xf
	40xf

