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Aurreikuspen guztiak gaindituta, 9.000 debagoiendarrek hartu 
dute parte Durango eta Iruñea lotu dituen giza katean. |  2

debagoienak ere eman du eskua

josetxo ArAntzAbAl

Haur, gazte eta heldu 
eskutik obatuta, 
Antzuolatik 
Deskargarako bidean.
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batera baita Iparraldeko Aiherra 
herritik etorritako hainbat lagun 
ere (bi herriak anaituta daude). 
"Aukera aprobetxatu dugu, eta aldi 
berean, antzuolarrei bisita egin 
diegu" zioten Aiherrakoek. 

Elgetarrak antzuolarrekin 
batera egon ziren Deskargan. Bi 
autobusetan eta autoz joan ziren 
bertara 10:00etarako, 120 lagun 
inguru denera.

Bergaran 09:30ean jarri zuten 
euren kilometrora abiatzeko 
ordua, Bideberrin eta plazan. 
Kalejiran egin zuten ibilbidea 
bidegorritik. Tartean, Udal Ban-
dak ere jo zuen, Ibargaraitik San 
Antoniora bitartean.

Arrasatearrak Ferixalekuan, 
Muxibarren eta Kondekuan elkar-

tu ziren. Antolatzaileen aginduen 
zain izan ziren, euren tokietara 
abiatzeko. Ordua iristean, banan
-banan hasi ziren irteten Ferixa-
lekutik. Euren metroa erakutsi 
eta trukean, zapia eta egunerako 
espresuki eginiko egunkaria jaso-
tzen zuten. 

10:30, itxaronaldia, jai giroan
Jai giroan eginiko aldarrikapena 
izan zen atzokoa. Eguerdiko hama-
biak iritsi arteko itxaronaldian, 
ugari izan ziren animazioak han 
eta hemen. Besteak beste, Arra-
sateko kilometroan Txorbela 
otxotea kantuan, dultzaineroak 
eta trikitilariak; Musakolan, oña-
tiarrak izan ziren tokian, triki-
txaranga; San Prudentzion txis-

tulariak; Antzuolan, Aiherrako 
musikariak... "Oraindik 30 minu-
tu falta dira, baina dagoeneko 
bagabiltza motorrak berotzen", 
zioen Kanpazarren zegoen lagun 
batek. Familia asko zeuden men-
datean dantzan eta jolasean, bai-
ta manta gainean autoez jolasten 
zebilen ume talde bat ere. 

Bergararren kilometroan bi 
gune jarri zituzten. Ola parean 
familien gunea erraldoi eta 
buruhandiekin; baita trikitila-
riekin ere. Gatz biltegian, berriz, 
DJa izan zen musika jartzen. 
Gaupasero dezente batu ziren 
bertan, izan ere, Bergaran Pen-
tekoste jaiak ospatzen dabiltza. 
Bixamonarekin edo gabe, ezin 
kale egin. "Gaurkoan ezin hutsik 
egin" zioten hainbatek. Bestalde, 
Peio Garitano ere ibili zen ber-
gararrak animatzen hauek izan 
ziren kilometroan.

Irurtzunen, aramaioarrak 
zeuden tokian, ere ez zen festa 
girorik falta izan. Karraka, txis-
tuak, alboka, adarra, trikitiak... 
eraman zituzten aramaioarrek.

11:00, lekuetan kokatzen
Giza katearen hasiera ordua ger-
turatzen zioan heinean, ilara 
osatzen joan ziren herritarrak. 

Bata besteari eskutik heldu eta 
tokiak jartzen. Eta hutsuneak 
zeuden tokian betetzen, kateari 
alde batera edo bestera tiratuz.

San Prudentzion, baina, lasaia-
go ibili ziren. 11:15ean autobus 
mordoa heltzen zebilen oraindik, 
eta jendea hamaiketakoa egiten 
zebilen, patxadaz, elkartetik ermi-
tara arteko tartean.

12:00, katea 
Eta azkenean iritsi zen unea, 
orain dela urtebete iragarritako 
giza kateak forma hartu zuen, 
Durangotik Iruñarako 123 kilo-
metroak betez. Orduantxe azale-
ratu ziren emozioak: hainbat 
lagun hunkituta eta beste batzuk 
hilabeteetako lanaren fruitua 
ikusiaz gustura. "Ileak tente izan 
ditut", "gauza berdina aldarrika-
tzeko horrenbeste jende batuta 
ikustea ikaragarria izan da", 
"hunkituta", "ikaragarria"... 30 
minutuz egon zen Jende zorion-
tsua eskutik oratuta eta oihuak 
ere entzun ziren, gehien errepi-
katu zena: "Gure esku dago". 
Kantuan ere aritu ziren hainbat. 
Durangotik Iruñeara eskuz eskuz 
pasa zuten aldarrikapena, 30 
minutuz. Etxafuegoekin batera, 
apurtu zen kate luzea. Festak, 

baina, Bergaran jarraitu zuen. 
Izan ere, Euskal Herrian bost  
gune ezarri ziren ospakizunak 
egiteko, horietako bat Bergara. 
Bertan egin ziren arratsaldean 
zehar, besteak beste: ekitaldi 
nagusia, umeendako jolasak eta 
kontzertuak. 

Giza katea, baina, hasiera 
besterik ez dela izan zioten asko 
eta askok: "Hau abiapuntua izan 
da", "bidea luzea da", "lan handia 
dugu egiteko", "herria mugitu 
behar da"...

Askok eskertu nahi izan zuten 
antolatzaileek guztia ongi irtete-
ko egindako esfortzua, eta egunean 
bertan eginiko lana ere goraipa-
tu nahi izan zuten. "Bikain" anto-
latuta egon zela zioten. Hein 
batean, emaitza ikusi besterik ez 
zegoen. Milaka debagoiendar 
eskutik helduta, esperotakoak 
baino askoz gehiago. Euskal Herri 
mailan ere, 50.000 pertsona batu-
ko zirela aurreikusten zen, eta 
azkenean, 150.000 lagun izan 
ziren.

ErrEdAkzIOA  |  ArrAsAte

Eskurik esku, erabakitzeko esku-
bidearen aldeko aldarrikapen luze 
eta jendetsua gauzatu zen Euskal 
Herrian atzokoan, Gure Esku 
Dagok antolatuta. "Egun histori-
koa" izan zen askoren esanetan. 
Milaka lagun kateatuta, mezu 
argiarekin: Herri bat gara, era-
bakitzeko eskubidea dugu, herri-
tarron garaia da. 

Durango eta Iruñea arteko 123 
kilometroko bidean, estu batu 
zituzten euren eskuak debagoien-
darrek 7,5 kilometrotan (hasiera 
batean bost izan behar ziren). Kan-
panzarren hasi eta Deskargarai-
noko ibilbidean izan ziren, Arra-
sate eta Bergaratik pasata (Ara-
maioarrak izan ezik, Irurtzunen 
egon ziren hauek). Debagoiendarrez 
gain, tartean ziren baita Euskal 
Herriko beste txoko batzuetatik 
etorritakoak ere: Portugaletekoak, 
Erandiokoak, Sestaokoak edo San-
turtzikoak. Ordu erdi iraun zuen 
kateak (12:00etatik 12:30era) eta 
argi geratu zen euren eskaera: 
"Gure esku dago". 

08:30, eguna hasten 
Goizean goiz hasi zen eguna eta 
goiztiar ibili zen jendea. Ara-
maioarrei Irurtzunen egokitu 

zitzaien kilometroa. Bide luzea 
zuten eta 08:30ean elkartu ziren 
kiroldegian bertara abiatzeko,  
09:00etan ekin zioten bideari. 
Guztira lau autobus irten ziren.

Oñatitik ere goizeko bedera-
tzietan hasi ziren autobusak joan
-etorrian. Oñatitik Elorregira, 
eta handik Musakolako bidea 
oinez egin zuten txantxikuarrek 
bidegorritik. Oñatitik bertatik 
oinez edo bizikletan joan zenik 
ere izan zen. 

Goiz ibili ziren baita Leintz 
Gatzagakoak, Eskoriatzakoak eta 
Aretxabaletakoak ere. 08:30ean 
irten zen lehen autobusa Esko-
riatzatik, esaterako. Hauek Arra-
sateko Muxibarko biribilgune-
raino joan ziren autobusez, eta 
ondoren, oinez Kanpanzargo men-
datera. Bat baino gehiago zen 
izerdi patsetan aldapa gora, egi-
ten zuen beroarekin. Herri horie-
tako beste batzuk, ordea, zuzenean 
autobusez joan ziren Sara jatetxe 
pareraino. Bizikletan ere hainbat 
animatu ziren. 

Antzuolan 08:30ean hasi ziren 
hamarretakoa banatzeko postua 
prestatzen San Blas ermita ondoan. 
Indarrak hartzeko txorizoa banatu 
zuten. Antzuolar asko oinez joan 
ziren euren tokiraino. Eurekin 

Arrakastatsua izan da erabakitzeko eskubidearen alde eginiko giza katea

bailarako mila lagunek hartu zuten parte, zazpi kilometrotan banatuta

bergaran eman zitzaion amaiera aldarrikapenez betetako festari 

bidea hartu dute 
milaka lagunek 
eskutik oratuta, 
aldarri eginez 

Antzuolarrak eskutik helduta Deskargan, atzo egin zen giza katean.  |   josetxo ArAntzAbAl 

Jai giroan egin dute 
aldarrikapena 
milaka lagunek

Antolakuntza oso 
ona izan dela diote 
parte-hartzaileek

Erabakitzeko 
eskubidearen alde 
egin dute bat

Aurreikusitakoa 
baino jende gehiago 
batu da katean
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batera baita Iparraldeko Aiherra 
herritik etorritako hainbat lagun 
ere (bi herriak anaituta daude). 
"Aukera aprobetxatu dugu, eta aldi 
berean, antzuolarrei bisita egin 
diegu" zioten Aiherrakoek. 

Elgetarrak antzuolarrekin 
batera egon ziren Deskargan. Bi 
autobusetan eta autoz joan ziren 
bertara 10:00etarako, 120 lagun 
inguru denera.

Bergaran 09:30ean jarri zuten 
euren kilometrora abiatzeko 
ordua, Bideberrin eta plazan. 
Kalejiran egin zuten ibilbidea 
bidegorritik. Tartean, Udal Ban-
dak ere jo zuen, Ibargaraitik San 
Antoniora bitartean.

Arrasatearrak Ferixalekuan, 
Muxibarren eta Kondekuan elkar-

tu ziren. Antolatzaileen aginduen 
zain izan ziren, euren tokietara 
abiatzeko. Ordua iristean, banan
-banan hasi ziren irteten Ferixa-
lekutik. Euren metroa erakutsi 
eta trukean, zapia eta egunerako 
espresuki eginiko egunkaria jaso-
tzen zuten. 

10:30, itxaronaldia, jai giroan
Jai giroan eginiko aldarrikapena 
izan zen atzokoa. Eguerdiko hama-
biak iritsi arteko itxaronaldian, 
ugari izan ziren animazioak han 
eta hemen. Besteak beste, Arra-
sateko kilometroan Txorbela 
otxotea kantuan, dultzaineroak 
eta trikitilariak; Musakolan, oña-
tiarrak izan ziren tokian, triki-
txaranga; San Prudentzion txis-

tulariak; Antzuolan, Aiherrako 
musikariak... "Oraindik 30 minu-
tu falta dira, baina dagoeneko 
bagabiltza motorrak berotzen", 
zioen Kanpazarren zegoen lagun 
batek. Familia asko zeuden men-
datean dantzan eta jolasean, bai-
ta manta gainean autoez jolasten 
zebilen ume talde bat ere. 

Bergararren kilometroan bi 
gune jarri zituzten. Ola parean 
familien gunea erraldoi eta 
buruhandiekin; baita trikitila-
riekin ere. Gatz biltegian, berriz, 
DJa izan zen musika jartzen. 
Gaupasero dezente batu ziren 
bertan, izan ere, Bergaran Pen-
tekoste jaiak ospatzen dabiltza. 
Bixamonarekin edo gabe, ezin 
kale egin. "Gaurkoan ezin hutsik 
egin" zioten hainbatek. Bestalde, 
Peio Garitano ere ibili zen ber-
gararrak animatzen hauek izan 
ziren kilometroan.

Irurtzunen, aramaioarrak 
zeuden tokian, ere ez zen festa 
girorik falta izan. Karraka, txis-
tuak, alboka, adarra, trikitiak... 
eraman zituzten aramaioarrek.

11:00, lekuetan kokatzen
Giza katearen hasiera ordua ger-
turatzen zioan heinean, ilara 
osatzen joan ziren herritarrak. 

Bata besteari eskutik heldu eta 
tokiak jartzen. Eta hutsuneak 
zeuden tokian betetzen, kateari 
alde batera edo bestera tiratuz.

San Prudentzion, baina, lasaia-
go ibili ziren. 11:15ean autobus 
mordoa heltzen zebilen oraindik, 
eta jendea hamaiketakoa egiten 
zebilen, patxadaz, elkartetik ermi-
tara arteko tartean.

12:00, katea 
Eta azkenean iritsi zen unea, 
orain dela urtebete iragarritako 
giza kateak forma hartu zuen, 
Durangotik Iruñarako 123 kilo-
metroak betez. Orduantxe azale-
ratu ziren emozioak: hainbat 
lagun hunkituta eta beste batzuk 
hilabeteetako lanaren fruitua 
ikusiaz gustura. "Ileak tente izan 
ditut", "gauza berdina aldarrika-
tzeko horrenbeste jende batuta 
ikustea ikaragarria izan da", 
"hunkituta", "ikaragarria"... 30 
minutuz egon zen Jende zorion-
tsua eskutik oratuta eta oihuak 
ere entzun ziren, gehien errepi-
katu zena: "Gure esku dago". 
Kantuan ere aritu ziren hainbat. 
Durangotik Iruñeara eskuz eskuz 
pasa zuten aldarrikapena, 30 
minutuz. Etxafuegoekin batera, 
apurtu zen kate luzea. Festak, 

baina, Bergaran jarraitu zuen. 
Izan ere, Euskal Herrian bost  
gune ezarri ziren ospakizunak 
egiteko, horietako bat Bergara. 
Bertan egin ziren arratsaldean 
zehar, besteak beste: ekitaldi 
nagusia, umeendako jolasak eta 
kontzertuak. 

Giza katea, baina, hasiera 
besterik ez dela izan zioten asko 
eta askok: "Hau abiapuntua izan 
da", "bidea luzea da", "lan handia 
dugu egiteko", "herria mugitu 
behar da"...

Askok eskertu nahi izan zuten 
antolatzaileek guztia ongi irtete-
ko egindako esfortzua, eta egunean 
bertan eginiko lana ere goraipa-
tu nahi izan zuten. "Bikain" anto-
latuta egon zela zioten. Hein 
batean, emaitza ikusi besterik ez 
zegoen. Milaka debagoiendar 
eskutik helduta, esperotakoak 
baino askoz gehiago. Euskal Herri 
mailan ere, 50.000 pertsona batu-
ko zirela aurreikusten zen, eta 
azkenean, 150.000 lagun izan 
ziren.

ErrEdAkzIOA  |  ArrAsAte

Eskurik esku, erabakitzeko esku-
bidearen aldeko aldarrikapen luze 
eta jendetsua gauzatu zen Euskal 
Herrian atzokoan, Gure Esku 
Dagok antolatuta. "Egun histori-
koa" izan zen askoren esanetan. 
Milaka lagun kateatuta, mezu 
argiarekin: Herri bat gara, era-
bakitzeko eskubidea dugu, herri-
tarron garaia da. 

Durango eta Iruñea arteko 123 
kilometroko bidean, estu batu 
zituzten euren eskuak debagoien-
darrek 7,5 kilometrotan (hasiera 
batean bost izan behar ziren). Kan-
panzarren hasi eta Deskargarai-
noko ibilbidean izan ziren, Arra-
sate eta Bergaratik pasata (Ara-
maioarrak izan ezik, Irurtzunen 
egon ziren hauek). Debagoiendarrez 
gain, tartean ziren baita Euskal 
Herriko beste txoko batzuetatik 
etorritakoak ere: Portugaletekoak, 
Erandiokoak, Sestaokoak edo San-
turtzikoak. Ordu erdi iraun zuen 
kateak (12:00etatik 12:30era) eta 
argi geratu zen euren eskaera: 
"Gure esku dago". 

08:30, eguna hasten 
Goizean goiz hasi zen eguna eta 
goiztiar ibili zen jendea. Ara-
maioarrei Irurtzunen egokitu 

zitzaien kilometroa. Bide luzea 
zuten eta 08:30ean elkartu ziren 
kiroldegian bertara abiatzeko,  
09:00etan ekin zioten bideari. 
Guztira lau autobus irten ziren.

Oñatitik ere goizeko bedera-
tzietan hasi ziren autobusak joan
-etorrian. Oñatitik Elorregira, 
eta handik Musakolako bidea 
oinez egin zuten txantxikuarrek 
bidegorritik. Oñatitik bertatik 
oinez edo bizikletan joan zenik 
ere izan zen. 

Goiz ibili ziren baita Leintz 
Gatzagakoak, Eskoriatzakoak eta 
Aretxabaletakoak ere. 08:30ean 
irten zen lehen autobusa Esko-
riatzatik, esaterako. Hauek Arra-
sateko Muxibarko biribilgune-
raino joan ziren autobusez, eta 
ondoren, oinez Kanpanzargo men-
datera. Bat baino gehiago zen 
izerdi patsetan aldapa gora, egi-
ten zuen beroarekin. Herri horie-
tako beste batzuk, ordea, zuzenean 
autobusez joan ziren Sara jatetxe 
pareraino. Bizikletan ere hainbat 
animatu ziren. 

Antzuolan 08:30ean hasi ziren 
hamarretakoa banatzeko postua 
prestatzen San Blas ermita ondoan. 
Indarrak hartzeko txorizoa banatu 
zuten. Antzuolar asko oinez joan 
ziren euren tokiraino. Eurekin 

Arrakastatsua izan da erabakitzeko eskubidearen alde eginiko giza katea

bailarako mila lagunek hartu zuten parte, zazpi kilometrotan banatuta

bergaran eman zitzaion amaiera aldarrikapenez betetako festari 

bidea hartu dute 
milaka lagunek 
eskutik oratuta, 
aldarri eginez 

Antzuolarrak eskutik helduta Deskargan, atzo egin zen giza katean.  |   josetxo ArAntzAbAl 

Jai giroan egin dute 
aldarrikapena 
milaka lagunek

Antolakuntza oso 
ona izan dela diote 
parte-hartzaileek

Erabakitzeko 
eskubidearen alde 
egin dute bat

Aurreikusitakoa 
baino jende gehiago 
batu da katean

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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mIrEN ArrEgI  |  ArrAsAte

Kanpanzar gainean, Bizkaia eta 
Gipuzkoaren arteko mugan, Duran-
go eta Iruñea lotu zituen giza  katea-
ren 18. kilometroa osatu zuten Are-
txabaleta, Eskoriatza eta Leintz 
Gatzagako herritarrek. 1.360 lagun 
kontatu zituen antolakuntzak kilo-
metro horretan: aurrez metroa ero-
sita zuten mila lagun ingururi batu 
zitzaizkien atzo, hirurehundik gora. 
Goizeko bederatzietan abiatu ziren 
autobusez iritsi ziren lehenak Arra-
satetik Kanpanzar aldera; bisera, 
kantinplora, janari eta bestelakoz 
ondo hornituta, eguzkiak gupidaga-
be berotuko zuela argi zuten-eta. 

Hamaiketarako 18. kilometroan 
ziren Aretxabaleta, Eskoriatza eta 
Leintz Gatzagatik etorritako herri-
tarrak. Giro ederrean, txistulariz eta 
trikitilariz lagunduta osatu zuten 
katea: 12:00etarako lortu zuten hori 
osatzea, Kanpanzar gainean leioarrei, 
eta Sara merendero inguruan Por-

tugaletetik etorritakoei eskutik hel-
duta. Ume, gazte zein helduk, kantuan 
eta dantzan eman zuten hurrengo 
ordu erdia. 

Arrasaten 3.000tik gora 
Arrasate erdigunean egin zituzten 
Aarasatearrek giza kateko kilometroak 
eta han ere jai giroa eta umore ona 
izan ziren nagusi. Ferixalekutik Musa-
kolara arteko bideak hamaiketarako 
jendez gainezka zeuden. Herritarrek 
dantzan egin zuten aurrera, eta han 
ere ez zen falta izan aldarrikapenik: 
Besteak beste, Kataluniako bande-
rak eta ikurrinak hartu zituzten  kaleak. 
Baita, Gure Esku Dagoko ikurrak eta 
erabakitzeko eskubidearen aldeko 
oihuek ere. 

Parte hartzeari dagokionez, pozik 
ziren Arrasaten antolatzaileak: 
"3000tik gora kontatu ditugu" zioen 
Bixente Elorza antolatzaileak. Hain 
zuzen ere, aurreikuspenak gainditzea 
lortu zuten Arrasaten ere. 

a r e t x a ba l e ta r r a k ,  es ko r i at z a r r a k ,  l e i n t z  g at z ag a r r a k ,  a r r asat e a r r a k

18, 21, 22, 23 km
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mIrEN ArrEgI  |  bergArA 

Arrasateko Musakola auzoan egotea 
egokitu zitzaien oñatiarrei, giza 
katearen 24. kilometroan. Goizeko 
bederatzietarako asko eta asko ziren 
bidegorritik oinez, Arrasaterako 
bidean zirenak. Beste asko eta asko 
joan ziren autobusean; lehenak, ordu 
horretarako iritsi ziren Elorregiko 
errotondara eta handik hartu zuten 
Musakolarako bidea. Giza-katea 
hasi baino ordu bete lehenagorako 
giroa ondo berotuta zegoen oñatia-
rren kilometroan; herriko txaranga 
zen horren erantzule nagusia, baina 
ez hori bakarrik, izan ere, 1.900 bat 
lagun zenbatu zituen antolakuntzak 
24. kilometroan.  

Parrandatik zuzenean
9:30ean atera ziren bergararrak 
herriko plazatik giza kateko 29. 
kilometrora. Trenbide zaharretik 
egin zituzten kalejiran, erdigunetik 
desguazera arteko kilometroak. 

Herriko jaiak zirela ere nabaria zen: 
Izan ere, baziren parrandatik zuze-
nean giza katera egin zutenak. Horiek 
arduratu ziren giroa ipintzeaz, bai-
na bestelakorik ere izan zen: esa-
terako, giza katea osatu aurretik 
joaldunak igaro ziren kilometrotik, 
eta ez hori bakarrik, erraldoi eta 
buruhandiak ere ibili baitziren ber-
gararren kilometroan barrena.

Aiherratik, Antzuolara
Antzuolarrei soilik ez, elgetarrei ere 
egokitu zitzaien Antzuolako Egu-
rrabeitik Olamendira arteko kilome-
troa osatzea. Lagunduta egon ziren, 
gainera: izan ere, 50 bat eskoriatzar 
batu zitzaizkien eta ez horiek baka-
rrik, baita Nafarroa Behereko Aihe-
rrakoak ere. Hasiera baten 37. kilo-
metroan egotekoak baziren ere, 38. 
kilometroaren erdia ere eurek egin 
zuten azkenean. Pozik ziren Antzuo-
lan ere antolatzaileak, batutako 
jende kopuruarekin. 

o ñ at i a r r a k ,  b e rg a r a r r a k ,  a n t z u o l a r r a k ,  e lg e ta r r a k
24, 29, 37, 38 km
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m.A  |  ArAmAIo

104. kilometroa osatzera joanda-
ko herritarrez betetako lau auto-
bus atera ziren atzo Aramaiotik 
Irurtzunera: guztira, 200 lagune-
tik gora. Han, Zuiako koadrilako 
beste herrietako kideekin egin 
zuten bat eta guztiek elkarrekin 
osatu zuten kilometroa.

Trikitilari, alboka... 
Irurtzunen ere ez zen festa girorik 
falta izan eta aramaioarrek izan 
zuten zeresana horretan. Izan ere,  
herriko trikitilariz lagunduta joan 
ziren eta adar eta alboka soinurik 
ere ez zen falta izan: "Zarata ate-
ra dugu, behintzat" zioen handik 
bueltan aramaioar batek.

a r a m a i oa r r a k
104 km
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mIrEIA bIkuñA  |  bergArA

Giza katea bukatu ostean, Deba-
goieneko kilometroetan egonda-
ko milaka herritarrek Bergara-
rako bidea hartu zuten. Gure 
Esku Dagok Euskal Herrian zituen 
jai-guneetako bat izan ziren San 
Martin plaza eta haren inguruak. 
Han oihukatu eta aldarrikatu 
zituzten, ozen, "herri bat gara, 

erabakitzeko eskubidea dugu eta 
inoiz baino gehiago, herritarren 
garaia da". "Herri dinamika gel-
diezinaren adierazpen politena 
ikusi dugu" gaineratu zuten anto-
latzaileek ekitaldian. 

Debagoieneko kilometroak 
antolatzen ibilitako Gure Esku 
Dagoren ordezkariek ere hitza 
hartu zuten; besteak beste, Bara-
kaldoko eta Oñatiko ordezkariek. 
Eurek ere esker oneko hitzak 
izan zituzten parte-hartzaileen-
dako eta boluntarioendako: "Lan-
talde hauek sentsibilitate ezber-
dineko herritarren elkargune 
bihurtu dira, eta horrek garran-
tzia handia ematen dio gure 
bideari", esan zuten.

San Martin plazako ekitaldia 
bukatzeko Gure Esku Dagoren 
kantua abestu zuten herriko hain-
bat ordezkarik. Emon taldeko   
Aritz Alustizak egindako molda-
ketarekin, plazan zeuden gaine-
rako herritarrak kantuan ipintzea 
lortu zuten.

  Giroa kalean 
Eguzkia lagun, Bergarara joan-
dakoek kaleak berotu zituzten. 
Kantuan eta dantzan, festa-giroan 
eman zuten eguna. Eta noski, ez 
zuten hutsik egin Goseren eta 
Esne Beltzaren kontzertuetara.

Familiendako gunea ere lepo 
bete zen. Irrien Lagunen txokoan 
eta apar festan etxeko txikienak 
izan ziren protagonista. Emon 
bergararrekin dantzan egin zuten 
askok, eta errekortadore txapel-
ketarekin gozatu zuten.

Egun borobila izan zen atzo-
koa, hasieratik bukaerara.

"herri dinamika geldiezinaren 
adierazpen politena ikusi dugu"
giza katea bukatuta, milaka herritar batu zen bergaran, festa giroan

Etxeko txikienek lepo bete zuten Irrien Lagunen txokoa.

Herritarrak olatua egiten, Mikel Laskurainen aginduetara.  |   ArgAzkIlArIA: josetxo ArAntzAbAl

Gose taldekoek San Martin plaza girotu zuten.

Esne Beltza taldea, Xabi Solanoren aginduetara.

Parrillada, Munibe plazan.

Batukada, kalea girotzen. Herrixa dantzan ekimenean parte hartu zuten herritarretako batzuk.Errekortadorea, zezenaren aurrean.

Jon olivares 
osintxu

"Honek guztiak 
zerbaiterako balio 
izango duen? Horixe 
bera galdetu diot nire 
buruari eta erantzuna 
oso garbi daukat: bai, 
balioko du".

zaloa aldatz 
gorLiz

"Antzuolan egon naiz, 
36. kilometroan. 
Berez gure eskubidea 
dena gauzatzeko 
balioko du ekimenak. 
Ea bada, aurrera 
egiten uzten diguten".

ainhoa eta ane 
oñati

"Oso ondo pasa dugu, 
eta lortuko dugula 
uste dugu. Hasiera 
izan da, baina hasiera 
indartsua. Lanean 
jarraitu behar dugu, 
bidea luzea da-eta".

Jesus mari ilarduia 
bergara

"Ekitaldi hunkigarria 
izan da eta parte 
hartu dut ekimenean 
sinisten dudalako. 
Argi utzi dugu gaur, 
bidearen lehen 
pausua emanez".

loli iñurrategi 
eskoriatza

"Ekintza polita izan 
da. Kanpanzarren giro 
ederra egon da. 
Helburu berbera 
dugun herritarrak 
bateratzeko balio izan 
du gaurkoak".

igotz, alaina eta ane  
aLgorta

"Antzuolan egon gara. Giro ederra izan dugu 
kilometroan eta orain San Martin plazan ere bai. 
Zergatik etorri garen? Gure herriaren eskubideak 
aldarrikatzeko. Libre bizi gura dugulako. Gure 
eskubidea delako. Gaurko ekimen zoragarri hau 
lehen pausua izan da, baina pausu baliotsua eta 
erraldoia izan dela esango genuke".
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mIrIAN bItErI  |  bergArA

Bergarako Gure Esku Dago 
ekimenaren koordinatzaile Asier 
Larrañaga "pozik gainezka" 
topatu dugu. Debagoieneko giza 
kateak aurreikuspen guztiak 
gainditu dituela aipatzearekin 
batera, Bergarako jaian gutxi-
tan elkartu dela horrenbeste 
jende nabarmendu gura izan 
du bergararrak.
zer nolako balorazioa egiten duzue 
debagoiendarrez osatutako kilo-
metroez eta debagoieneko zati 
osoaz?
Oso pozik gaude. Dena joan da 
bikain. Ametsetan moduan irten 
da dena. Inguruko herrietakoe-
kin egon gara eta guztietan oso 
ondo irten dela dena jakinara-
zi digute. Hortaz, esan geneza-
ke emaitza oso ona izan dela 
toki guztietan, eta pozik gai-
nezka gaude. Nabarmentzekoa 
da, gainera, jendea umore onez 
joan dela zegokien tokira.
Hortaz, aurreikuspenak gainditu 
direla esan genezake?
Bai. Esaterako, azken astean, 
Bergaran bakarrik 250 metro 
saldu dira; hasieran, gure zatia 
egiteko 600 lagun batzea zen 
helburua; eta 2.500 pertsonatik 
gora lortu ditugu. Hiru kilome-
tro osatu ditugu. Askotariko 
9.000 lagun inguru elkartu dira 
debagoiendarrez osatutako kilo-
metroetan. Arrasate, Oñati eta 
Bergarako datuak Euskal Herri-
ko beste herriekin alderatuz 
gero, ondoriozta dezakegu hel-
buru guztiak askogatik gaindi-
tu ditugula; Euskal Herri mai-
lan erreferente izan da Deba-
goiena.  
dena aurreikusi moduan irten da 
edo arazorik izan da?
Hasieran, Bergaran kezka geneu-
kan giza katea amaitzean auto-
bus asko etorriko zirelako 
herrira. Baina plangintza egina 
geneukan eta bisitariei gomen-
dioak eman dizkiegu azken 
orduan, eta hori igarri egin da; 

ez da arazorik izan. Gainera, 
laguntza asko izan dugu; tartean, 
udaltzaingoarena. Horrek asko 
errazten du lana.
giza katea abiapuntua baino ez 
dela nabarmendu duzue. Etorki-
zunera begira, zer? 
Herriaren aurkezpena izan da 
egindako giza katea; herriaren 
indarra neurtu da horren bidez. 
Eta benetan erantzun duela 
ikusi da. Historian egindako 
mobilizazio handiena izan dai-
teke; 150.000 lagun inguru mobi-
lizatzea ez da ezagutu Euskal 
Herrian. Kontziente gara abia-
puntua dela; irailean, batzar 
erraldoia egingo da, eta ikus
-entzunezkoa ere aurkeztuko 
da. Hortik aurrera joango gara 
ikusten, baina giza katearekin 
agerian geratu da oinarri ona 
daukagula. 
Amaitu aurretik, nola joan da 
bergarako jaia?
Izugarria izan da. Ekitaldi han-
dietan ezagutu dugu bakarrik 
horrenbeste jende; urteak dira 
Bergaran ez zela horrelako jen-
detzarik batzen. Guztiak daude 
oso pozik: bergararrak, bisita-
riak, tabernariak, txosnetan 
lanean daudenak... Dena egon 
da beteta; jendez lepo egon dira 
bazter guztiak. Bestalde, aipa-
tzekoa da egondako giroa; bere-
zia izan da.
zerbait gehitzerik nahi?
Bai, eskertu nahiko genuke 
kolaboratzaile guztien lana. 
Bergaran, esaterako, 110 per-
tsonatik gora egon dira giza 
katearekin, aparkalekuetan, 
bidegurutzeetan... Eta bide batez, 
esan bezala, udaltzainei ere.

Asier Larrañaga, atzo arratsaldean, Bergarako kaleetan.  |   josetxo ArAntzAbAl

asier larrañaga | bergarako koordinatzailea

"euskal herri mailan 
erreferente izan da 
debagoiena" 
giza katean 9.000 lagun inguruk parte hartu 
dutela jakinarazi du antolatzaile bergararrak

"urteak dira 
bergaran ez zela 
horrelako 
jendetzarik batzen"

Gema Zabaleta, Arrasaten.

Txakurra, giza kateko kide. Alemaniako lantegi baten ere egin zuten katea hiru debagoiendarrek.

Iruñean egindako ekitaldia. Durangon jendetza batu zen Landako parean jarritako irteeran.

Begoña Errazti, Iñaki Anasagasti eta Andoni Ortuzar, Kanpanzarren.

ErrEdAkzIOA |  ArrAsAte

Giza kate historikoa izan zen 
atzo Durango eta Iruñea artean 
egindakoa. Gure Esku Dago eki-
menaren antolatzaileek eskaini-
tako datuen arabera, 150.000 lagun 
baino gehiagok parte hartu zuten 
eskutik helduta erabakitzeko 
eskubidearen aldeko aldarri ahaz-
tezinean. 

Eguerdiko hamabietan eman 
zioten hasiera kateari Durangon, 
Landako gunean. Iñaki Gorritxa-
tegi, 83 urteko gerrako umea; 
Maribi Estankona andereñoa; 
Rakel Odiaga Berbaroko langilea 
eta Durangoko Gure Esku Dago-
ko taldeko kidea; Peru Arrasate 
kazetaritza ikaslea; Xabier Barreña 
bertso eskolako kidea; eta zazpi 
urteko Izar Zubia ikaslea izan 
ziren lehen kilometroko lehen 
metro horietan. Eskuz esku, 
batzuetan modu ordenatuetan 
eta besteetan pilatuta, Durango 

eta Iruñea banatzen dituzten 123 
kilometroak lotu zituzten ordu 
erdiz. 

Nafarroako hiriburuan Anto-
niutti parkean ere hainbat lagun 
zeuden azken metroak egiten: 
besteak beste, Amaia Arrieta 
langabea, erdalduna eta hiru 
seme-alaben ama; Marcela Abar-
zuza liburu denda bateko jabe 
euskalduna; Caracasen sortutako 

Libe Urroz iruindarra; Fernando 
Saralegi pentsionista; Yuseef, 
afrikar jatorriko etorkina; eta 
Goizane eta Saigots Luzuriaga 
haurrak.

Lanerako deia
Katea amaitzean, erabakitzeko 
eskubidearen aldarrikapenak 
"zilegitasun demokratikoa" due-
la azpimarratu zuten Gure Esku 
Dago ekimenaren antolatzaileek, 
ibilbidearen bost herritan iraku-
rritako mezuan; hain justu, 
Iruñean, Etxarrin, Lazkaon, Ber-
garan eta Durangon irakurri zen 
hori. Honakoa nabarmendu zuten: 
"Herri bat gara, erabakitzeko 
eskubidea dugu, herritarron 
garaia da. Gure eskubidea da eta 
bidea gure esku dago!". Horren 
harira, lanerako dei ere egin 
zieten herritarrei "etorkizuna 
gure esku" dagoelako.

900 autobus
Goizean goizetik hasi ziren eus-
kal herritarrak zegokien kilome-
troetara hurbiltzen. Askok auto-
busez egin zuten ibilbidea; 900 
autobus inguru erabili ziren atzo-
ko giza katean; eta beste milaka 
izan ziren autoz joandakoak. Bes-
talde, dena behar bezala irten 
zedin, 2.500 boluntariotik gora 
ibili ziren lanean. Aparteko ara-
zorik, ez zen izan.

eskutik helduta, 150.000 
lagunek lotu dituzte 
durango eta iruñea
ordu erdiz festa giroa izan da nagusi ibilbide osoan

Antolatzaileek 
lanerako deia egin 
zieten herritarrei 

2.500 boluntariotik 
gora izan ziren 
lanean ibili zirenak
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ANE ElOrdI  |  ArrAsAte

Lanbai enplegu eta formazio azo-
karen hitzarmena sinatu zuten 
egubakoitzean Mondragon Uni-
bertsitateko errektoreak eta Arra-
sateko alkate Inazio Azkarragau-
rizarrek.

Bigarren edizioa
Ekainaren 19an egingo da bere-
ziki langabeei zuzenduta dagoen 
Lanbai enplegu eta formazio azo-
ka, 15:00etatik 19:00etara, Garaia 
Berrikuntza Gunean.

Iaz antolatu zuten lehen edi-
zioa eta, izandako arrakasta iku-
sita, aurten egitasmoaren edizio 
berria egingo dute. Mondragon 
Unibertsitateak eta Arrasateko 
Udalak elkarlanean egindako 

jarduera izango da, eta beste era-
kunde eta eragile batzuen lagun-
tza ere izango dute: Arrasate 
Geroa Ganoraz, Eures, Lanbide 
eta Eusko Jaurlaritza.  

Egubakoitzeko aurkezpenean, 
Josu Zabalak, Mondragon Uni-

bertsitateko errektoreak, adiera-
zi zuen espero duela azoka aurten 
ere arrakastatsua izatea. Hainbat 
berrikuntza izango dituela ere 
aurreratu zuen: enplegua eta 
laneratzearekin zerikusia duten 
hitzaldiak egongo dira. Aurtengo 

nobedadea da baita ere MU eta 
Arrasateko Udala elkarlanean 
aritu direla. 

Bi helburu nagusi ditu Lanbai 
azokak: batetik, graduatuak eta 
enpresa eta erakundeak harre-
manetan jarri gura ditu; bestetik, 
graduatu ondoren dauden forma-
zio aukera espezializatuak ezagu-
tzera eman. Azoka lan bila dabi-
len edonori dago zuzenduta, ikas-
ketak edonon egin dituela ere. 

Azokak lau gune izango ditu: 
lan poltsa eta orientazio gunea, 
curriculumak uzteko enpresa 
gunea, elkarrizketa gunea eta 
unibertsitateak duen formazio 
espezializatuari zuzendutako 
gunea.

Langabeziari aurre egiteko
Udala eta MUren arteko lanki-
detza medio, enplegua gazteen-
gana hurbildu eta Arrasateko 
langabezia tasa murriztu nahi 
dute. Zabalak esan zuen: "Lane-
ratze datuak positiboak dira, 
baina ez dira nahikoak". Azka-
rragaurizarren esanetan, elkar-
lana oinarria da langabeziari 
aurren egiteko: "Lana sustatzeko 
plan orokorra unibertsitatetik 
harago eraman nahi dugu". Bes-
talde, langabeei mezu baikorra 
bidali nahi izan zien Lanbideko 
Maria Elena Mondragonek: "Egu-
nero iristen zaizkigu lan-kontra-
tuak, adi egon behar da".

Hitzaldiak
Azokaz gain, hitzaldiak ere izan-
go dira ekainaren 16tik 18ra, Kul-
turaten, 18:00etan. Enplegua eta 
laneratzea izango dituzte hizpide. 
Esaterako, Interneten ospea lan-
duko dute eta lan elkarrizketak 
prestatzeko tailerra egin. Hitzaldiak 
irekiak izango dira.

arrasateko udala eta mu 
batera, enplegua sustatzeko
lana bultzatzeko hitzarmena sinatu dute bi aldeek 
eta lanbai enplegu eta formazio azoka aurkeztu dute

Arrasateko alkate Inazio Azkarragaurizar eta MUko errektore Josu Zabala bostekoa ematen, sinatzean.  |   Ane elorDI

I.g.  |  ArrAsAte

Maiatzaren 29an jakinarazi 
zion bere kargua uzteko era-
bakia Josu Zabalak, Mondra-
gon Unibertsitateko errekto-
reak, Mondragon Unibertsi-
t a t e k o   K o n t s e i l u 
Errektoreari. Hain zuzen, 
abenduan, bere bigarren agin-
taldia bukatzerakoan, errek-
tore eginkizunak uzteko asmoa 
duela adierazi zien kontsei-
luko kideei. 

Zabalak uste du "une ezin 
hobea" dela pertsona berri 
batek ardura honen erreleboa 
hartu eta "etapa berria kata-
lizatzeko".

Momentu honetatik aurre-
ra eta datozen hilabeteotan, 
Kontseilu Errektoreko presi-
denteak martxan jarriko du 
errektore berria aukeratzeko 
aurrez zehaztuta dagoen pro-
zedura.

"Indar biziko urteak" 
Josu Zabalak aurreko errek-
torea izan zen Inaxio Olive-
riren erreleboa hartu zuen 
2006an, hark hasitako bidea-
ri jarraipena emateko eta 
unibertsitatearen aukerak 
zabaltzeko, "proiektu eta estra-
tegia berriak bultzatuz".

MUtik adierazi dute Josu 
Zabala karguan izan den zor-
tzi urte hauek "indar bizikoak"  
izan direla, unibertsitateak 
garapen handia izan duelako 
bai ikuspegi kuantitatibotik, 
eta baita kualitatiboki ere. 
"Begiratu baino ez dago, Eus-
kadin izan duen zabalkundea 
eta, nola ez, nazioartean. Ezin 
ahaztu, Europako Goi Maila-
ko Hezkuntza esparrura egin-
dako egokitzapena, titulu 
berrien diseinu eta ezarpena 
eta lau fakultateetan abian 
jarritako azpiegiturak", adie-
razi dute unibertsitatetik.

kargua utziko 
du muko 
errektore Josu 
zabalak

gOIAtz ArANA  |  elgetA

Aste Berdea izan da pasa berri 
dena Elgetan, eta egubakoitzean 
borobildu zuten, askotariko ekin-
tzekin: hondakinen kudeaketaren 
gaineko erakusketa bat ipini zuten, 
konpost mota ezberdinak ikus-
teko aukera emanez, besteak 
beste; umeekin jolasak egin zituz-
ten; eta kartel bat jarri zuten, 
udaletxeko sarreran, #Eka22 Bai 
leloduna. 

Ekainaren 22an, hain justu, 
hiri hondakinen bilketa sistema-
ren inguruko herri galdeketa 

egingo dute herrian. 954 elgetar 
daude botoa ematera deituak, eta 
Udalean adostu duten hondakin 
bilketa sistemarekin ados dauden 
edo ez bozkatu beharko dute. 
Udaleko talde politikoek kontsul-
taren emaitza errespetatzeko 
konpromisoa hartu dute, parte
-hartzea, gutxienez, erroldaren 
herenera ailegatzen bada.

Bada, Elgetako Udalak ados-
tutako sistema horrekin bat egi-
tera edo, beste modu batean 
esanda, galdeketan baiezko botoa 
ematera animatu gura ditu herri-

tarrak, #Eka22 Bai leloaren bitar-
tez; orain gutxi, zinegotzi guztiek 
elkarrekin –Aralar-Independen-
teak, EAJ eta Bildu– talde argaz-
kia atera zuten lelo hori daraman 
kartelaren alboan. Bost edukion-
tzi, horietatik hiru txiparekin 
–horia, organikoa eta errefusa–, 
jartzean datza Udalean adostu-
tako sistemak.

Jada boto paperak jaso ez 
dituzten herritarrek datozen egu-
netan jasoko dituzte postontzian. 
Egunean bertan ez ezik, aurrez 
ere eman ahalko da botoa. 

hiri hondakinen galdeketarako 
atzera kontaketa hasi dute elgetan
ekainaren 22an egingo da eta 954 herritar daude deituta botoa ematera

Hondakinei buruzko erakusketa, egubakoitzean.  |   lArrAItz zeberIo

esAnAk

"II. lanbai azoka 
arrakastatsua 
izango dela 
espero dugu"

Josu zabala  |  mu-ko errektorea

"ziur nago 
elkarlan hau 
eraginkorra 
izango dela"
i. azkarragaurizar  |  arrasateko aLkatea

DATuA

Hogei enpresak baino 
gehiagok ziurtatu dute 
azokan izango direla.

20
enpresA
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Eusko Jaurlaritzak maiatzaren 
24an egin zuen Eraikinen Azter-
keta Teknikoa (ITE) Euskadira-
ko arautzen duen dekretua. Orain 
arte zegoen nahasmena –Euska-
diko eta Espainiako arauak zeu-
delako sortua– argitzeko balio 
du dekretuak. Lehen hainbat epe 

zeuden, eta aurrerantzean, hori 
sinplifikatu egingo da honela: 
2018 baino lehenago 50 urte egi-
ten dituzten edo 50 urte baino 
gehiago dituzten eraikin guztiek 
azterketa eginda izan beharko 
dute 2018ko ekainerako, eta bere 
Udalari eman beharko diote azter-
ketaren txostena. 2017ko ekainean 

50 urte egiten duten eraikinek 
urte bete izango dute eginbehar 
hori egiteko. Debagoieneko bir-
gaitze sozietateko, Suradesako 
gerente Luis Laskurainek dioenez, 
"lehen baino epe luzeagoa egon-
go da, eta horrekin batera, uda-
lei honakoa gomendatu zaie: 
planifikazioa egin dezaten, ITE 

guztiak ez daitezen azken hila-
betean egin".

Laskurainek Goienari azaltzen 
dizkio ere arau berriaren ezau-
garri gehiago: "Irisgarritasuna 
eta energia eraginkortasuna ere 
aztertuko dira; hori oraingoz ez 
da derrigorrezkoa, baina, denbo-
rarekin, izango da. 

Kontuan hartzeko beste gau-
za bat aipatzen du Luis Lasku-
rainek: "Dekretua argitaratu zen 
eguna ezkero, obrak egin behar 
dituen edozein komunitatek ITEa 
eginda izan beharko du, eraikinak 
duen adina izanda; berdin da 
oraindik 50 urte ez baditu".

Dirulaguntzak, orain artekoak 
Finantzazioari edo dirulaguntzei 
dagokienez, honakoa azaltzen du 
Suradesako arduradunak: "Orain 
arte moduan jarraituko dute: 
birgaitze edo errehabilitazio obra-
ren bat egin behar duen komu-
nitateak, ITEa egin behar badu, 
dirulaguntza batzuk eskatu ahal 
izango ditu". Gaur egun dauden 
dirulaguntzak hiru mota nagu-
sikoak dira: dirulaguntza oroko-
rrak, 1984a ezkero; eraginkorta-
sun energetikoa hobetzeko, itzu-
li beharra ez dagoen dirulaguntzak; 
eta urtean edo bi urtean behin 
ematen diren Revive eta Renove 
planen dirulaguntzak. Horrelako 
lanak egin behar dituzten bizi-
lagun-komunitateek ITEa ere 
egin behar badute, ITEa egiteko 

gehienez ere 1.000 euroko diru-
laguntza jaso dezakete.

Interneten, informazioa 
Eusko Jaurlaritzak www.eusko-
regite.com Interneteko webgunea 
ireki du. Bertan, ITEa zer den 
irakurtzeaz gain, Euskadiko edo-
zein eraikin bila daiteke, eta ze 
urtekoa den eta ITEa egitea noiz 
tokatzen zaion ikusi ere.

Webgune horretan ematen 
diren datuen arabera, lehenengo 
eperako –2018ko ekainerako– 
Gipuzkoako eraikinen %37,4k 
izan beharko dute ITEa eginda, 
Arabako %47,3k eta erdiek baino 
gehiagok, %52,9k, Bizkaian. 2021- 
erako bete beharko dute eginki-
zun hori Gipuzkoako eraikinen 
%59,8k, Arabako %51,4k eta Biz-
kaiko %44,5ek.

Debagoienean lehenengo epe 
horretan zenbat etxebizitza sar-
tzen diren galdetuta, Luis Las-
kurainek honakoa erantzun du: 
"Oso gutxik. Hala ere, tokatzen 
zaien bizilagunak informatzeko 
saioak antolatuko ditugu".

Bi dokumentu 
Aurrerantzean ere gaitutako tek-
nikari batek egin beharko du 
ITEa. ITEaren txostenaz gain, 
aitorpen edo deklarazio bat ere 
egin beharko du hark. Gaur egun, 
ITEa egiteagatik 1.200 eta 1.500 
euro artean ordaindu behar iza-
ten da.

Debagoieneko eraikin gehienek ez dute, oraingoz, ITEa egin behar.  |   goIenA

arau berriak itearen 
gaineko nahasmena argitu 
du, epe luzeagoa ipinita

maiatzaren 24an egin zen eraikinen Azterketa teknikoen euskal dekretua

2017an 50 urte dituzten eraikinak dira Itea egin behar duten lehenak

helburuak bete ditu Parke teknologikoen sareak,  
30 enpresa berrirekin; lau, garaia gunean
Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak –Garaia barruan dago– 
425 enpresarekin, 15.023 lanposturekin eta 3.634 milioi euroko 
fakturazioarekin bukatu zuten 2013a. Iaz baino bost enpresa 
gutxiago eta, fakturazioan, %3 gutxiago da hori, baina 32 lan-
postu gehiago. Dena dela, helburuak gainditu dira, iaz 30 enpre-
sa instalatu zirelako sareko parkeetan; Garaian, zehazki, lau. 
Bestalde, iaz, 425 milioi euro inbertitu zuten I+G ekintzetan, 
fakturazioaren %12.

l.k.  |  ArrAsAte

Foru Aldundiak 2,4 milioi euro 
ipiniko ditu enpresa berriak 
sortzeko Enpresa berriak sortzen 
eta garatzen laguntzeko 2.384.000 
euroko dirulaguntza sorta bat 
onartu du dekretu bidez. 

Iaz, 600 lanpostu 
Iaz, laguntza programa horiek 
311 enpresa eta 600 lanpostu 
sortzen lagundu zutela eta 29 
milioiko inbertsio induzitua 
ekarri zutela esan du Foru 

Aldundiak. Lanpostu horietatik 
156 Emekin programan sartu 
ziren emakumeendako izan 
ziren. Aurten, iaz baino %3 
handiagoa da inbertsioa.

Enpresa-proiektu bat mar-
txan jarri nahi duen edozein 
enpresari "laguntza osoa" ema-
tea da neurriaren helburua, 
informazioa eta laguntza ema-
nez, tramite burokratikoak 
samurtuz, leku fisiko bat ema-
nez eta aholkularitza espezifikoa 
eskainiz.

enpresa berriak sortzen laguntzeko  
2,4 milioi euro ipiniko ditu Foru aldundiak

l.k.  |  gAsteIz

Eroskik 1,5 milioi inbertitu ditu 
Gasteizko Boulevard saltokian 
duen hipermerkatua aldatzeko, 
eta establezimendu eraberritua 
joan den astelehenean inaugura-
tu zuten. Hain zuzen, Contigo 
eredu komertzialaren arabera 
aldatu dute. 

Beste bost langile ditu 
Eroskiren esanetan, "gaur egun-
go kontsumitzaileari egokitutako 
erosketa-esperientzia" eskaini 
nahi du Contigo ereduak. Gaine-
ratu duenez, Boulevard-eko hiper-
merkatua eraberritzeko, kontsu-
mitzaileen iritziak eta ekarpenak 
hartu ditu kontuan.

Eraberritze obrak martxoan 
hasi ziren eta, batez ere, produk-
tu freskoen sailean egin dituzte. 
Horrez gain, sekzio guztietan 
arreta pertsonalizatua ezarri du 
Eroskik: "Harategian lagunduta-

ko salmenta ipini dugu berriz, 
eta pasillo nagusian hainbat mos-
tradore dituzte bezeroek, arreta 
pertsonalizatua jasotzeko".

Horrekin batera, hipermer-
katuak beste bost langile ditu 
orain: denetara, 330.

Hamar milioi bi urtean 
Gaur egun, 259 milioi euroko 
salmentak egiten ditu Araban. 
2013-2016 Plan Estrategikoan jaso-
takoa aurrera eroaten jarraitze-
ko, datozen bi urteotan hamar 
milioi inbertitzeko asmoa du.

eroskik 1,5 milioi euro inbertitu du gasteizko 
boulevardeko hipermerkatua aldatzeko
Contigo eredu komertziala bultzatzen dabil, eta hori ezarri du denda horretan

Boulevard-eko Eroski, kanpotik.  |   goIenA

esAnAk

"bizilagunak 
informatzeko 
saioak emango 
ditugu" 

l u i s  l a s k u r a i n   
s u r a d e s a k o  a r d u r a d u n a

DATuA

Gipuzkoako eraikinen 
%37,4k egin beharko dute 
ITEa 2018ko ekainerako.

%37
erAIkIn
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Euskaldunon Egunkaria-ren auzi 
ekonomikoa eguaztenean itxi zen, 
Carmen Zubimendi epaileak kar-
guak preskribatutzat jo eta auzia 
artxibatzeko agindu zuenean. 
Joxe Mari Sors, Mikel Sorozabal, 
Fernando Furundarena, Ainhoa 
Albisu, Begoña Zubeltzu, Joan 
Mari Torrealdai, Iñaki Uria eta 
Txema Auzmendi akusatuendako 
128 urteko espetxealdia –bedera-
tzi eta 18 urte artekoak– eta 221 
milioi euroko isunak eskatzen 
zituen fiskalak. Egunkaria-ko 
kontseilari ordezkari ohi eta 
auzipetu Iñaki Uriak erabakiaren 
gaineko iritzi ona agertu du.
Nola hartu zenuten auzipetuek 
epaia?
Gehienbat arindu handi gisa har-
tu genuen. Urte hauetan guztietan 
sufritutakoa eta eramandako zama-
ren arintze gisa hartu genuen, eta 
hori izan da lehenengo igarri dugu-
na. Horrek poztu egiten gaitu. 
luze egingo zitzaizkizuen azken 
asteak…
Apirilaren 8an egin genuen epai-
ketaren atariko bista, eta apiri-
laren bukaerarako, lehenagorako 
espero genuen epaia. Ia bi hila-
bete pasa dira bista hura egin 
genuenetik, eta alde horretatik 
pasa da denbora eta beti geunden 
esperoan. Beraz, bai, hilabete 
luzeak izan dira, eta bost egun 
hauek ere luzeak dira, fiskalaren 
helegitearekin zer gertatzen den 
jakin arte. 
zuk esandakoaren arabera, dena 
dela, ez duzue halakorik izango 
denik uste.
Ez, inork ez luke ulertuko, gure 
gizarteak ez luke ulertuko hele-
gitea jartzea, ez eta instituzio 
publikoek, ustezko kaltetuek ere, 
Eusko Jaurlaritzaren kasuan, 
esate baterako. Leporatzen diz-
kiguten ustezko delituak hortik 
datoz: dirulaguntzetan iruzur 
egin izana, kontuak faltsutzea 
eta abar. Eta Jaurlaritzak berak 
esan duenean, ez behin bakarrik, 
eta ez kolore batekoak baizik eta 
PSOEren garaikoak eta EAJren 
garaikoak esan dutenean dirula-
guntzak emateko baldintza guztiak 
bete zituela Egunkaria-k, ez dau-
ka inongo zentzurik horrekin 
jarraitzeak.

Gainera, autoa irakurtzeko 
aukera izan dut eta sendoa da; 
ondo argudiatua, fundamentatua 
dago preskripzioa. Ez dugu uste 
helegitea egongo denik, bi ikus-
pegi horietatik; herritarren nahia-
ren kontra eta instituzioek esan-

dakoaren kontra eta heldulekurik 
gabe joango litzateke aurrera.
Espero zenuten azkenean izan den 
epaia?
Bai, hau zen abokatuek eskatu-
tako erabakia. Lehen aipatutako 
bista horretan, lehenbizi fiskala 
akusazioa erretiratzera gonbida-
tu zuten; hark ez zuen hori egin 
eta ondoren preskripzioa oinarri-
tu zuten eta artxibatzea plantea-
tu zuten. Bestela, epaiketarekin 
jarraituz gero, hurrengo hilabe-
teetan badakigu zigorrik ez genu-
keela jaso izango, errugabeak 
garelako, baina horretaz libratzen 
gaitu, hortik pasa beharraz.
delituak preskribatutzat jo ditu 
epaileak. ze irakurketa egiten 
duzu? 
Honaino iritsita, seguruen abso-
luzioa hobetsiko genukeen; erru-
gabe izanda eta garbi edukita ez 

dela deliturik izan, hori izango 
litzateke erabat ixteko modurik 
egokiena. Baina ontzat eman 
dugu preskripzioa, eta behintzat 
jarraitzeaz libratzen gara.
zuen izena garbitutzat jotzen duzu? 
Eta Egunkaria-rena?
Ez dago epaitegirik Espainia 
osoan, ezta hemen ere, izen ona 
garbitu behar digunik. Gure 
herritarren artean hasiera-ha-
sieratik, alde horretatik, ez dugu 
zalantzarik eta kezkarik izan. 
Injustizia handi bat sufritu dugu, 
hain zuzen, Auzitegi Nazionalak 
eragindako injustizia handi bat, 
eta ez dira haiek gure izena gar-
bitzeko inor.
ze ondorio material izan du akusa-
tuendako auzi luze horrek?
Pentsa: alde batetik, 11 urte dira 
Egunkaria itxi zutela eta urte 
hauetan guztiotan bost milioi 
bildu behar izan ziren gero Berria 
izango zena kaleratzeko; hasi 
kontatzen guk sartu ditugun 
orduak, hasi kontatzen gure ingu-
ruan izan diren kostuak, aboka-
tuenak-eta, eta benetan faktura 
handia da.
gipuzkoako diputazioak eta Jaur-
laritzak esan dute ez zenutela zer-
ga iruzurrik egin eta dirulaguntzak 
legezkoak zirela. Erakundeen alde-
tik nahikoa babes jaso duzuela uste 
duzu?
Bai, euskal erakundeek babestu-
ta sentitu gara, garbi izan dugu 
hasieratik gurekin zeudela eta ez 
daukagu horretan kontrakorik.

Eta jendartearen aldetik?
Are eta gehiago. Jendartea hasie-
ra-hasieratik mobilizatu zen 
Egunkaria itxi zenean, Donostian 
izan zen ordura arteko kale-age-
rraldi handiena eta ez behin, gero 
bigarren operazioa izan zenean 
berriz mugitu zen jendea. Mobi-
lizazio horiek oso garrantzitsuak 
izan dira, eta ez guretzat bakarrik; 
momentu hartan, Aznarren biga-
rren agintaldia zen, Ibarretxeren 
planaren garaiak ziren, eta Egun-
karia-rena mehatxu bat izan zen, 
besteren artean, eta gauzak poto-
loagora jotzeko arriskua izan zen 
hartan, mobilizazio haiek garran-
tzi handia izan zuten.
Auzi ekonomikoa Egunkaria-ren 
itxierarena baino luzeagoa izan da, 
baina ez da hain ezaguna izan…
Normala da. 2010ean auzi nagu-
siko sententzia irten zen, eta 

ordurako zazpi urte pasa ziren, 
beste lau pasa dira eta oso zai-
la da 11 urtean arreta denbora 
osoan modu iraunkorrean edu-
kitzea. Guk urtean behin edo 
bitan gogoratzen genuen, baina 
lau urtean, batez ere, lan isila 
egin dugu eta ez hainbeste 
medioei begirakoa. Beharbada, 
aurreko auziaren aurretik gehia-
go mugitu ginen: jendea berotzea, 
Bilbon beste kale-agerraldi han-
di bat egitea… eta orain lan 
isila izan da batez ere.
bukatutzat jotzen duzue etapa 
hau?
Hori da nahiko genukeena, hau 
erabat bukatzea. Bost egun 
horiek pasatu eta gero gelditu-
ko zaigun azken arrastoa Egun-
karia erabat likidatzea da, bai-
na bueno, fase hau dagoeneko 
bukatu da.
zorion asko jaso dituzu epaia kale-
ratu zenetik?
Bai; alde horretatik, oso pozgarria 
izan da eta denei eskertzekoa, 
banan-banan ezingo da-eta.
Egubakoitzean agerraldi eta elka-
rretaratze irekiak egin zenituzten. 
Bai; beti, babesa edo laguntza 
behar dugunean, edo oroitzea 
tokatzen zenean elkarretaratzea 
egin izan dugu, eta justu amai-
tzeko pentsatu genuen egokiena, 
prentsaurreko soil bat egitea 
baino gehiago, ekitaldi edo age-
rraldi txiki bat egitea zela, eta 
pozteko eta elkar agurtzeko auke-
ra izatea.

iñaki uria | 'egunkaria'-ko kontseilari ohia eta auzi ekonomikoko auzipetua

"ez dago epaitegirik, espainian ez 
hemen, izena garbitu behar digunik"

Iñaki Uriak ontzat eman du preskripzio epaia eta bukatutzat jotzen du etapa bat

jasan duten "injustizia" salatu du: "Auzitegi nazionalak eragindako injustizia handia"

"urte hauetako 
guztiotako zamaren 
arintze gisa hartu 
dugu epaia "

"Absoluzioa 
nahiago genukeen, 
baina ontzat 
ematen dugu epaia"

"Erakundeek 
babestuta sentitu 
gara, eta jendarteak, 
are eta gehiago"

"Orain gelditzen 
den azken arrastoa 
'Egunkaria' 
likidatzea da"

Iñaki Uria, Joxemi Zumalabe eraikinaren aurrean.  |   berrIA
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LaguntzaiLeak

M
aiatzean Hego Korean izan naiz astebete. Helburuetako 
bat, Arrasateko kooperatibismoari buruzko hainbat 
hitzaldi ematea, ekonomia sozialeko langile, arduradun, 
ikerlari, interesatu nahiz Parlamentuko Lan Komisioko 

kideei. Beti da aberasgarria murgilduta zauden errealitate hori 
bera urrunagotik ikusten dutenen begiradaren eta ulermenaren 
berri izatea. Gehienetan, aurreiritziak eta orokortasuna gailentzen 
dira ñabardura eta zehaztasunaren kaltetan. Ezin da, ordea, bes-
tela izan. Buruak ikusten baitu, eta ez begiak. 

Distantzia batetik kooperatibismoa behatzen duten horien iritzien 
inguruan, hainbat ohar xume, 
jakinak jada, aipatu nahi ditut. 
Hasteko, ekonomia soziala edo 
kooperatibak izenaren barnean 
errealitate oso desberdinei egiten 
zaiela lekua; langile kooperatibak, 
baina baita ekoizpen kooperatibak 
edo maila desberdinetako parte-
katzea posible egiten duten for-
mulak. Bigarrenik, bertaratutako 
gehienen kooperatibismoarekiko 
begikotasunaren jatorria nabarmenki ideologikoa dela (enpresa 
antolatzeko eredu desberdina, enpresaren emaitzak banatzeko modu 
alternatibo eta ekitatiboagoa). Hirugarrenik, hein handi batean 
bigarren oharraren ondorioz, merkatu ekonomian bezeroentzat balioa 
sortzearen oinarrizko premisa barneratzea ez dela bat-batekoa, 
kooperatibaren enpresa dimentsioaz eta horrek dakartzan eragin 
guztiez ohartzea kostatu egiten dela. Laugarrenik, interkooperazioa 
dela praktikan jartzeko zailtasun handienak ikusten dituzten prin-
tzipioa, eta aldi berean, miretsiena.

Dena dela, nik ere ez dezadan beren irakurketa orokortasune-
tik kontatu, jokoa merkatu ekonomiaren zelaian gertatzen dela 
batzuek berehala nabarmentzen baitute. Unibertsitate-ikasle batek, 
%4ko langabezia-tasara iristen ez den herrialdean bizitzeak ema-
ten duen indar eta segurtasunetik, galdera zuzena bota zidan: "Zein 
motibazio dituzte langile-bazkideek ekonomikoki ondo ez doan 
kooperatiba batetik beste enpresa batera ez aldegiteko?" Ba hori. 

lANdEr bElOkI
goiena.net/komunitatea/

Kooperatibismoa eta merkatua

"gehienetan, 
aurreiritziak eta 
orokortasuna 
gailentzen dira"

z a b a l i k

E
ta hasi gara euskaraz zelan esango litzatekeen... Horrela... 
bestela... Eta zast! Marimaistrarekin akordatu! "Erabiltzen 
den euskara da euskararik onena", dio beti. Eta ni akon-
plejatua, zalantzati... Eta buruari bueltaka ea zelan garbi 

esan abdikatu... Konturatu naiz, horraitio, abdikatu esateko 
modurik onena horixe dela: abdikatu. Gure euskara maileguz 
josita daukagu barren! Gainera, Hiztegi Batuan agertuko ez balitz 
ere balioko luke, baina hara non hortxe dagoen alfabetoko lehe-
nengo letrarekin hasten diren berba guztiekin batera. Abdikatzeak 
ez dizkit ez begiak odoletan jarri; ez, behintzat, erregea ikuste 
eta izate hutsak jartzen dizkidan beste.

IbAN ArANtzAbAl | iarantzabal@goiena.com

Abdikatu

u st e a k  u st e

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

Hiriburutarren 
mundutxoa 
luis Aranberri 'Amatiño'
eibar.org/blogak/amatino/

Ez dakit zuetako inork lagunik 
ote duen hiribururen baten bizi 
izaten. Nik bai, hainbat 
behintzat, Bilbon, Donostian, 
Gasteizen zein Iruñean. Euren 
mundutxoaren erdi-erdian bizi 
diren adiskideak, galtzada 
erromatar guztiak euren 
ataritik pasatuko balira bezala.

Barrabiletaraino naukate 
euren ohiko mezuekin: "Bilbotik 
ia egunero pasatuten hazenez 
gero, whatsappa bialdu eta 
kafetxo bat hartuko joagu…". 
Edo, "sumatzen diat maiz 
etortzen haizela Donostiara. 
Hots egiten badidak elkarrekin 
joan gaitezkek zinera…". [...]

Zin egiten dut behin baino 
gehiagotan jaramonik egin izan 
diedala lagunoi, baita 
makinatxo batean aurretik 
deitu ere, eta beti –beti gero– 
erantzun beretsua jaso: Hi, 
barkatu, bihar ezin izango joat, 
medikuagaz jaukat ordua… 
lehenago jakin izan banian, 
beste batekin geratuta 
natxegok… [...]

Bai, jakina, jendea erabat 
okupatua bizi da. Bakoitza bere 
erritmo, plan, ajenda eta 

egitekoak dauzka. Bapo. 
Ulertzekoa da. Baina zergatik 
uste dute besteok firin-faran 
dihardugula? Zergatik 
hiriburutan bizi direnek uste 
dute mundua euren etxe-paretik 
igarotzen dela? Niri, Durango, 
Zarautz, Bergara edo Altsasuko 
lagunek ez didate sekula esaten 
"hi, seguru gero hemendik 
pasatuko haizela Bilbo, 
Donostia, Gasteiz edo Iruñera 
joateko eta, bide batez, egidak 
bisita". Nahiz eta, egia esan, 
dezente errazago eta erosoago 
izan herri horietan sartu-irtena 
egitea, hiriburuetan barrena 
nora ezean ibili beharra baino.

Nago hiriburuetako jendea 
nabarmen asko "barnerakoitu" 
dela. Uste dute, nonbait, 
munduaren erdian bizi direla, 
baina, antza, euren 
mundutxoan baino ez dira bizi. 
Edozein elgetarrek gure 
hiriburuetako biztanleek baino 
mundo gehiago du.

Azken batean, elgetarrak 
txitean pitean –edo "takian 
potian"– atera izaten dira alde 
batera zein bestera, Bilbora, 
Donostiara eta Gasteiza bai 
behintzat. Baina, alderantziz, 
bilbotarrik, donostiarrik eta 
gasteiztarrik gehienek, ostera 
–inoren hiriburua gutxietsi eta 
eskas samar ezagutzeaz 
gainera– ez dakite Elgeta non 
arraio dagoenik ere.

Gure esku ote?
usoa Cuende
argia.com/blogak/usoa-cuende/

Behin eta berriz entzuten ari 
gara azken urtetan "Gure Esku 
Dago" espresioa. Gizarte 
mugimendu izatetik at, 
eguneroko gertaeretara 
aplikatzeko aholku gisa iristen 
zaigu. Esan nahi dut, berotegi 
efektua (gure esku dago), 
elikadura burujabetza (gure 
esku dago), lana bilatzea (gure 
esku dago), etorkizuna...???

Dena gure esku dago!!! [...] 
Orduan, nolatan? Zer falta zaigu 
gure aukerez jabetzeko? Gure 
esku badago, nolatan jarraitzen 
dugu beti betikoa egiten?

Bada kontrol gune bat 
norbere inguruan, ezaguna 
denaren inguruan, lasai 
sentiarazten gaituena. Gustukoa 
edo ez… sentipenen araberakoa 
izango da. Baina gune honetan 
eroso sentitzen gara... [...]

Hobetzeko aholkuak eta egin 
beharrekoak ahoan, baina noiz 
pausoan? Eman dezagun pausoa 
eta sar gaitezen ikasketa 
prozesuan, garapenerako 
bidean... [...] Eman elkarri 
eskua eta ikas dezagun prozesu 
honetatik. Nora iritsiko garen, 
batek daki. Garbi dagoena da, 
pausorik ematen ez badugu, 
non geldituko garen!

k a l e  i n k e s ta

AmAIA
ArrIeTA 
ArrAsAte

"Berrerabilgarriak 
bakarrik erabiltzea oso 
zaila dela uste dut, baina 
ahal den neurrian 
erabiltzen saiatuko 
nintzateke".

BeLvIs
PArDo 
ArrAsAte

"Nire seme-alabekin aldi 
baterako pixoihalak erabili 
nituen, baina lan asko 
ematen ez badute eta 
merkeagoak badira, 
erabiliko nituzke".

JuAn cArLos
DAvILA 
ArrAsAte

"Ez dakit erabiliko 
nituzkeen. Zabor gutxiago 
sortu arren, ur gehiago 
gastatuko genuke eta ez 
dakit epe luzera hori 
hobea litzatekeen".

eLenA
Gomez 
ArrAsAte

"Aukera ona dela 
iruditzen zait. Izan ere, 
dirua aurrezteaz gain, 
ingurumenarentzat 
onuragarriagoak dira 
pixoihal horiek".

Pixoihal berrerabilgarriak erabiliko zenituzke?
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PArtE HArtzEkO: 

SmS: KLUBA [sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira 

telefonoz: 943 25 05 05 
E-postaz: kluba@goiena.com 

WhatsApp: KLUBA [sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Taldearen fitxategi automatizatu baten sartuko direla. 

datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Euskara irabazle, denok irabazle!

Joko sorta
"badakit" eta "bazen behin bizitza" 
jokoek osatutako 2 joko sorta.
Parte hartzeko sariaren izena: 
Jokoak

Sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko,  
6 sarrera zozketatuko ditugu.
Parte hartzeko sariaren izena: 
Arrikrutz

Otarra
bidezko merkataritzako produktuez 
osaturiko otarra.
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarra

Goiena Klubeko ekaineko zozketak
goiena klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

HP 2540 
Inprimagailua
Inprima ezazu zure smartphone edo 
tabletetik zuzenean. 
Parte hartzeko sariaren izena: 
Inprimagailua

Arrasateko hipermerkatua
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h e r r i a k
eskorIATzA

ekainak 21
2014ARRASATEKOBASERRIKO

PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza

HILEKO 3. ZAPATUAN
Antolatzailea: Laguntzailea:

uztailak 19
irailak 20
urriak 18

azaroak 15

mIrIAN bItErI  |  eskorIAtzA

Azken txanpan sartu da Eskoria-
tzako herrigunea oinezkoendako 
egokitzeko proiektua. Gaur, aste-
lehena, hasiko dira azken lanak; 
hain justu, oinezkoendako eta 
ibilgailuendako izango diren ere-
muak mugatzeko obrak jarriko 
dira martxan. Horretarako, Boli-
barko bidegurutzetik Antsoategi 
biribilgunera bitartean, saski 
itxurako loreontziak eta egurrez 
eta altzairuz egindako taulak 
jarriko dira. Loreontziak zuhan-
dor eta gorostiekin apainduko 
dira. Eskoriatzako alkate Beñat 
Hercek esan du bi aste iraungo 
dutela lan horiek eta denbora 
tarte horretan zirkulazioa nora-
bide bakarrekoa izango dela: 
Arrasaterako noranzkoan. 

Asmoa da sanpedroetarako 
amaituta izatea; jaiek irauten 
duten bitartean, betiko moduan, 
itxita egongo da erdiguneko kalea. 
Hortaz, uztailean hasiko dira tar-
te hori ibilgailuendako mugatzen: 
astegunetan, 16:30etik 21:00etara; 
eta asteburuetan, zapatuko 13:00e-
tatik domekako 21:00etara.

semaforoa eta pibotea
Aranburuzabala kaltetik datoze-
nendako, Bolibarko bidegurutze 
ondoan dagoeneko jarrita dagoen 
semaforoak jakinaraziko du erre-
pide zati hori itxita dagoen edo 
ez, eta baita pibote hidraulikoa 
eta seinale bertikala ere. Antsoa-
tegi biribilgunetik barrena, ordea, 
Gernika plaza aldameneko apar-
kalekura bakarrik sartu ahal 
izango da. Aurrera egin gura 
duenak Ez pasa moduko seinalea 
topatuko du.

Bestalde, alkateak gogorara-
zi du errepide zati hori zabalik 
dagoenean norabide bakarrekoa 
izango dela, Arrasaterako noranz-

koan. Norabide horren arrazoia 
zein den argitu du Hercek: "Bere-
ziki garraio publikoaren ordute-
giak ahalik eta gehien errespe-
tatzeko eta gainontzeko linean 
konexioetara garaiz iristeko auke-
ratu izan da hori". 

Oinezkoei lehentasuna eman 
ahal izateko asko dira azkenaldian 
egindako egokitzapen obrak. 
Erdialdean, besteak beste, autobus 
geltokia Gorosarri plaza parera 

eroan da, eta Azkoaga Enea hotel 
ondoan biribilgunea eraiki. Horrez 
gain, zirkulazioa desbideratzeak 
eragina izango du inguruko auzoe-
tan, eta horietan ere hainbat lan 
egin behar izan dira. Gasteiz alde-
ra joaten direnek, esaterako, 
Arbiñostetik pasa beharko dute, 
eta, hori dela eta, oinezkoendako 
egurrezko pasabidea ipini da, eta 
autoak pasatzeko zubia asfaltatu 
eta egonkortu. Dorleta eta Olaza-

rren ere hainbat obra egin dira, 
eta Hidalga kalean hainbat lan 
daude egiteke: espaloi bat zabal-
tzearekin batera, zebra-bideak 
irisgarritasun planean aurreiku-
sita dauden moduan margotu 
behar dituzte.

430.000 euro 
Guzti hori eta herrian egindako 
gainerako asfaltatze lanak egite-
ko aurrekontua 530.000 euro bazen 

ere, kostu erreala 473.000 euro 
izan da; eta kopuru horri kendu 
behar zaizkio jasotako laguntzak: 
Diputazioko Mugikortasun Sai-
letik 24.000 euro eta Jaurlaritza-
tik 19.000 euro.

Bestalde, Santa Mariñe plaza 
estaltzea egokitutako eremu 
barruan geratuko da eta datorren 
astean parte-hartze prozesua 
zabalduko du Udalak gune hori 
diseinatzeko. 

Erdialdea, gero eta erosoago 
gaur hasiko dira plaza ingurua ibilgailuendako mugatu ahal izateko azken lanak

espaloia eta errepidea bananduko dituzten loreontziak eta taulak jarriko dira bi astez

Sanpedroetarako goiko itxura izango du plaza inguruko tarteak.  |   eskorIAtzAko UDAlA

Bolibarko bidegurutze aldamenean semaforoa jarrita.  |  mIrIAn bIterIArbiñoste inguruko lanak amaituta.  |  mIrIAn bIterI
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Aurrera doaz Bergarako Pazkoak. 
Egubakoitzean, Pilota Eskolaren 
izenean, Reyes Azkoitiak botatako 
txupinarekin eta Bitorianatxoren 
jaitsierarekin eman zieten ongie-
torria jaiei. Eguraldia lagun zute-
la, jendez bete zen San Martin 
Agirre plaza; jendez eta baita kolo-
rez ere, pilota eskolako umeek 
botatako puxika erraldoi eta ser-
pentinei esker. Jendetza kaleetan 
barrena zabaldu zen gero, herria 

festa bilakatuz. Plazan Imuntzo 
eta Beloki eta txosnetan Glaukoma, 
Kashbad eta Adams Party taldeak 
arduratu ziren gaua girotzeaz.

Zapatu goizean plazan elkartu 
ziren bergarar gehienak. Eguer-
dira arte, jana usaina izan zuen 
horrek: batetik, lapikoa su gainean 
eta amantala soinean zutela, bakai-
lao gozoa gertatu zuten herriko 
elkartekoek. Osintxuko Aizpe 
elkartekoek irabazi zuten; bigarren, 
Gorla; eta hirugarren, Pertxa. 

Bestetik, ume batzuek plastika 
lehiaketan parte hartzen zuten 
bitartean, beste batzuek taloak 
prestatzen ikasi zuten; eta hori 
gutxi balitz, txistorra ere banatu 
zen herritarren artean. Udaletxe 
barruan, berriz, jaioberriei ongie-
torria egin zieten. 

Istriputxoak goitibeheretan
Erraldoien konpartsek eguerdian 
zein arratsaldean egindako kale-
jirek ere jende asko erakarri 

zuten; eta baita txosnetan egin-
dako bazkariak, eta arratsalde 
partean izandako errekortadoreen 
erakustaldiak eta San Martzial 
bidean egindako goitibehera txa-
pelketak. Azken horretan istri-
putxoren bat edo beste egon bazen 
ere, ez zen ezer larririk gertatu, 
eta Sestaoko Paniaguak eta Kas-
tresanak irabazi zuten lehia.

Iluntzetik musika izan zen 
nagusi jai gune guztietan. Txos-
netan askotariko estiloak izan 

ziren; soinu kubatarrak lehenen-
go, eta rocka orduek aurrera egin 
ahala. Zezen-plazan Amaia Txin-
txurretak gaztetxoak jarri zituen 
dantzan. Eta San Martin Agirre 
plazan, azkenik, Iparraldera 
bidaiatu zuten han batutakoek. 
Jendez lepo bete zen plaza, eta 
asko eta askok zutik jarraitu 
behar izan zuten kantaldia.

Kultura zinegotzi Leire Irui-
nek orain artekoaren oso balo-
razio positiboa egin du; horren 
harira, parte-hartzea nabarmen-
du gura izan du. Gaineratu du 
Pazkoak ez direla amaitu, eta zer 
egiterik badagoela oraindik gaur 
eta bihar, Bergaran. 

Pilota Eskolako mutikoak arduratu ziren Bitorianatxoren jaitsieran puxika erraldoiak eta serpentina botatzeaz.  |   I.s.Neska bi margotzen San Martin Agirre plazan.  |   I.s.

Talo ederrak prestatu zituzten zapatu goizean umeek.  |   ImAnol sorIAno

Haurrak benetako eta gezurretako 'Guti' eta 'Felixin'-ekin.  |   m.b.

bitorianatxoren jaitsieran, erraldoien kalejiretan edo askotariko kontzertuetan txiki geratu dira jai guneak

Eguraldiak lagun, jendetzak hartu 
ditu asteburuan Bergarako kaleak

Anje Duhaldek Iparraldeko doinuak ekarri zituen Bergarara.  |   I.s.Bakailao gozo-gozoa prestatu zuten goiko irudian agertzen diren lagunak.  |   I.s.

Herri askotatik etorritako erraldoiek kaleak hartu zituzten.  |   I.s.Iazko jaietatik hona etorritako umeei ongietorria egin zieten udaletxean; ehundik gora elkartu ziren.  |   I.s.

Barraketetan ibili dira asko asteburu osoan.  |   I.s.

Imuntzo eta Belokirekin dantzan egin zuten bergararrak egubakoitzean.  |   I.s.

Ezta goitibeherak ere.  |   I.s.

Errekortadoreak ez dira falta.  |  I.s.

Karibe ukitua hartu zuten txosnek zapatu iluntzean, La Jodedera taldekoen eskutik.  |   I.s.

FATImA ArreGI

ArrAsAteArrA

Jenny eTA Toño  

osIntxUArrAk

susAnA Perez

bergArArrA

"Ezin hobeto nabil; egubakoitzean 
ez nuen parranda larregi egin, 
niretako zapatua da eta egun 
onena. Askotariko ekintzak egoten 
dira eta horiek ikustea gustuko 
dut. Bestalde, astelehenean eta 
martitzenean ere jai dut.".

Josu GonzALez 

bergArArrA

"Oso ondo doa dena. Aurten, lehen 
aldiz ezagutu eta disfrutatu ditut 
jaiak guraso ikuspegitik. Ezberdina 
da, guztiz; baina, egunez ere oso 
gustura gabiltza. Dena dela, 
gaueko giroaz gozatzeko aukera 
ere badut zapatuan".

AInArA zuBIA

oñAtIArrA

"Lehengo eta oraingo jaiak ez dira 
berdinak alaba izan genuenetik; 
dagoeneko ahaztuta dugu parranda 
zer den egitea, gauean etxean 
geratzen gara eta. Orain umeen 
txokoetara goaz; erraldoiak ikusi 
ostean, barraketara, esaterako".

"Ondo ibili naiz orain arte, aurten 
Bitorianatxoren jaitsieran egoterik 
izan badut ere. Baina, bestela, 
jaietan egun osoa ematen dut 
etxetik kanpo; besteak beste, 
erraldoiak ikusten egon naiz, eta 
umeen pintura lehiaketan ere".

"Hiru bider aurkeztu gara bakailao 
lehiaketara Osintxuko Aizpe 
elkartearekin, eta aurten irabaztea 
lortu dugu. Ez genuen horrelakorik 
espero; parte-hartzea eta gozatzea 
gura dugu, besterik ez. Bakailaoa 
gertatzeko sekreturik ez dugu".

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Aurrera doaz Bergarako Pazkoak. 
Egubakoitzean, Pilota Eskolaren 
izenean, Reyes Azkoitiak botatako 
txupinarekin eta Bitorianatxoren 
jaitsierarekin eman zieten ongie-
torria jaiei. Eguraldia lagun zute-
la, jendez bete zen San Martin 
Agirre plaza; jendez eta baita kolo-
rez ere, pilota eskolako umeek 
botatako puxika erraldoi eta ser-
pentinei esker. Jendetza kaleetan 
barrena zabaldu zen gero, herria 

festa bilakatuz. Plazan Imuntzo 
eta Beloki eta txosnetan Glaukoma, 
Kashbad eta Adams Party taldeak 
arduratu ziren gaua girotzeaz.

Zapatu goizean plazan elkartu 
ziren bergarar gehienak. Eguer-
dira arte, jana usaina izan zuen 
horrek: batetik, lapikoa su gainean 
eta amantala soinean zutela, bakai-
lao gozoa gertatu zuten herriko 
elkartekoek. Osintxuko Aizpe 
elkartekoek irabazi zuten; bigarren, 
Gorla; eta hirugarren, Pertxa. 

Bestetik, ume batzuek plastika 
lehiaketan parte hartzen zuten 
bitartean, beste batzuek taloak 
prestatzen ikasi zuten; eta hori 
gutxi balitz, txistorra ere banatu 
zen herritarren artean. Udaletxe 
barruan, berriz, jaioberriei ongie-
torria egin zieten. 

Istriputxoak goitibeheretan
Erraldoien konpartsek eguerdian 
zein arratsaldean egindako kale-
jirek ere jende asko erakarri 

zuten; eta baita txosnetan egin-
dako bazkariak, eta arratsalde 
partean izandako errekortadoreen 
erakustaldiak eta San Martzial 
bidean egindako goitibehera txa-
pelketak. Azken horretan istri-
putxoren bat edo beste egon bazen 
ere, ez zen ezer larririk gertatu, 
eta Sestaoko Paniaguak eta Kas-
tresanak irabazi zuten lehia.

Iluntzetik musika izan zen 
nagusi jai gune guztietan. Txos-
netan askotariko estiloak izan 

ziren; soinu kubatarrak lehenen-
go, eta rocka orduek aurrera egin 
ahala. Zezen-plazan Amaia Txin-
txurretak gaztetxoak jarri zituen 
dantzan. Eta San Martin Agirre 
plazan, azkenik, Iparraldera 
bidaiatu zuten han batutakoek. 
Jendez lepo bete zen plaza, eta 
asko eta askok zutik jarraitu 
behar izan zuten kantaldia.

Kultura zinegotzi Leire Irui-
nek orain artekoaren oso balo-
razio positiboa egin du; horren 
harira, parte-hartzea nabarmen-
du gura izan du. Gaineratu du 
Pazkoak ez direla amaitu, eta zer 
egiterik badagoela oraindik gaur 
eta bihar, Bergaran. 

Pilota Eskolako mutikoak arduratu ziren Bitorianatxoren jaitsieran puxika erraldoiak eta serpentina botatzeaz.  |   I.s.Neska bi margotzen San Martin Agirre plazan.  |   I.s.

Talo ederrak prestatu zituzten zapatu goizean umeek.  |   ImAnol sorIAno

Haurrak benetako eta gezurretako 'Guti' eta 'Felixin'-ekin.  |   m.b.

bitorianatxoren jaitsieran, erraldoien kalejiretan edo askotariko kontzertuetan txiki geratu dira jai guneak

Eguraldiak lagun, jendetzak hartu 
ditu asteburuan Bergarako kaleak

Anje Duhaldek Iparraldeko doinuak ekarri zituen Bergarara.  |   I.s.Bakailao gozo-gozoa prestatu zuten goiko irudian agertzen diren lagunak.  |   I.s.

Herri askotatik etorritako erraldoiek kaleak hartu zituzten.  |   I.s.Iazko jaietatik hona etorritako umeei ongietorria egin zieten udaletxean; ehundik gora elkartu ziren.  |   I.s.

Barraketetan ibili dira asko asteburu osoan.  |   I.s.

Imuntzo eta Belokirekin dantzan egin zuten bergararrak egubakoitzean.  |   I.s.

Ezta goitibeherak ere.  |   I.s.

Errekortadoreak ez dira falta.  |  I.s.

Karibe ukitua hartu zuten txosnek zapatu iluntzean, La Jodedera taldekoen eskutik.  |   I.s.

FATImA ArreGI

ArrAsAteArrA

Jenny eTA Toño  

osIntxUArrAk

susAnA Perez

bergArArrA

"Ezin hobeto nabil; egubakoitzean 
ez nuen parranda larregi egin, 
niretako zapatua da eta egun 
onena. Askotariko ekintzak egoten 
dira eta horiek ikustea gustuko 
dut. Bestalde, astelehenean eta 
martitzenean ere jai dut.".

Josu GonzALez 

bergArArrA

"Oso ondo doa dena. Aurten, lehen 
aldiz ezagutu eta disfrutatu ditut 
jaiak guraso ikuspegitik. Ezberdina 
da, guztiz; baina, egunez ere oso 
gustura gabiltza. Dena dela, 
gaueko giroaz gozatzeko aukera 
ere badut zapatuan".

AInArA zuBIA

oñAtIArrA

"Lehengo eta oraingo jaiak ez dira 
berdinak alaba izan genuenetik; 
dagoeneko ahaztuta dugu parranda 
zer den egitea, gauean etxean 
geratzen gara eta. Orain umeen 
txokoetara goaz; erraldoiak ikusi 
ostean, barraketara, esaterako".

"Ondo ibili naiz orain arte, aurten 
Bitorianatxoren jaitsieran egoterik 
izan badut ere. Baina, bestela, 
jaietan egun osoa ematen dut 
etxetik kanpo; besteak beste, 
erraldoiak ikusten egon naiz, eta 
umeen pintura lehiaketan ere".

"Hiru bider aurkeztu gara bakailao 
lehiaketara Osintxuko Aizpe 
elkartearekin, eta aurten irabaztea 
lortu dugu. Ez genuen horrelakorik 
espero; parte-hartzea eta gozatzea 
gura dugu, besterik ez. Bakailaoa 
gertatzeko sekreturik ez dugu".

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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IrAtI goItIA

Kurtzebarri eskolakoek jai giro ederra izan zuten zapatuan. Lehenik, 
kalejira egin zuten batukada eta hankapaloekin. Ondoren, Bihotzez ikasi 
flashmob-a eta ikuskizuna Herriko Plazan. Indarrak hartzeko, bazkaria; 
500 lagun elkartu ziren. Arratsaldea, berriz, musikak eta Potx eta Motx 
pailazoek alaitu zuten. Guraso, ume eta irakasle, guztiak elkartuta, giro 
aparta izan zuten. Gurasoen ekarpena eskertu dute zuzendaritzatik. 

Indarrak batuta, jai aparta

IrAtI gOItIA  |  eskorIAtzA

Arizmendik urtero antolatzen 
duen Ferixia egin zuten zapatuan 
Eskoriatzan. Eguraldi ona lagun, 
jendetza batu zen. Txorizoa, gaz-
ta, taloa, zapiak, poltsak... eros-
teko aukera izan zen. Ehun pos-
tu inguru jarri zituzten. Arizmen-
diko umeek ere jarri zituzten 
eurenak, krispeta eta pastak sal-
tzeko. Arrakasta izan zuten, dena 
saldu zuten-eta 13:00etarako. 
Umeendako gunea ere bazegoen, 
puzgarriez, zezen mekanikoaz eta 
aurpegi eta eskulanak egiteko 
guneaz, Santa Mariñe plazan. 
Bestalde, txorimaloen eta txapel 
jaurtiketa lehiaketa ere egin zituz-
ten. Musika eta dantza ere ez 
ziren falta izan. Kroxeters talde-
koek, berriz, Urban knitting eki-
mena egin zuten plazan. Ferixia 
arrakastatsua izan zen.

Arizmendik antolatutako 
Ferixien jendetza batu da
zapatuan egin zuten artisau eta baserriko produktuen azoka eskoriatzan

Jendea, Arizmendik antolatzen duen Ferixako postuei begira, zapatuan.  |   mIrIAn bIterI

I.g.  |  ArrAsAte

Arrasate Herri Eskolakoek egu-
bakoitzean egin zuten ikasturte 
amaierako festa, Biteri plazan. 
Eguraldi ona lagun, giro bikaina 
izan zuten. "Jende asko batu gara 
eta oso polita izan da", adierazi 
zuen guraso elkarteko kide Maria 
Jose Nuñezek. Izan ere, guraso 
elkarteak antolatu zuen festa, 
irakasleekin elkarlanean. 

Umeendako ekintza ugari izan 
zituzten: eskulanak, aurpegi mar-
gotzea, Ikusi Makusi taldearen 
ipuin musikatua, Sabel dantza... 
Eta musikarik ere ez zen falta 
izan: La Banda del Abuelo musi-
ka taldearen kontzertua eta disko
-festa izan ziren. "20:30era arte 
luzatu zen festa...", zihoen Nuñe-
zek. Sabela betetzeko aukera ere 
egon zen. Eusko Label oilasko 
izterrak eta hanburgesatxoak 
banatu zituzten. "Izugarrizko 
arrakasta izan dute, asko saldu 
dira", esan zuen Nuñezek.

"Herritarra"
Bestalde, Nuñezek zehaztu nahi 
izan zuen herritar orori zabaldu-
tako jaia izan zela: "Herri Esko-
lako eraikinak auzoetan daude, 
baina jaia Biteri plazan egitea 
gustatzen zaigu, herritarrei zuzen-
dutako festa delako". Erguinen 
ikasten duten umeak oinez jaitsi 
ziren plazara irakasleekin.

Herri Eskolakoek ikasturte amaiera 
ospatu dute Biteri plazan egindako jaiaz
herri guztiari zuzendutako festa egin nahi izan dute guraso elkartekoek

Sabel dantza ikuskizuna, Herri Eskolakoen jaian, egubakoitzean.  |   I.s.

Neska talde bat eskulanak egiten.  |   I.s.

Jabier
etxebarrieta 
e s ko r i at z a

"Zarata ateratzen duten tresnak 
ditut nire postuan. Erakusteko 
ekarri ditut: jendeak ukitu, jo eta 
probatzeko. Urtero izaten naiz 
azoka honetan".

m ar ia
m ontolla 
e s ko r i at z a

"Feria bikaina da. Normalean 
ikusten ez dituzun gauzak izaten 
dira, adibidez, cupcake postua. 
Baserritar jantzi zoragarriak ere 
badaude".

ed u r ne
agir iano 
a r r a s at e

"Lehenengoz etorri gara 
Eskoriatzara Urban knitting-a 
egitera. Jendeak oraindik ez du 
ezagutzen egiten duguna eta 
galdezka etortzen dira asko".

oskAr berezIbAr

Haurrak ikuskizunaz gozatzen, egubakoitzeko festan.  |   ImAnol sorIAno

eskorIATzA

AreTxABALeTA

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

Halako baten, eta majo kostaute, trena aillegau 
zan Mondrauera. Mekolaldetik Gasteizera oien 
Vasco-Navarro trenbidie zan.

Mekolalden, Bilbora eta Donostiara juen ahal 
izeteko; eta Gasteizen, barriz, Lizarrarako trena 
hartu edo Norte-ko trenakin konbinetako.

Egixe esatiarren, ha komunikabidie egittiek 
buruhauste haundixek emun zittuen; batez be, 
Leintzeko haranetik Arabako lautada igotie. Izen 
be, Eskoriatzatik Arlabaneraiñoko aldatsak, kurbak 
eta tunelak bukaera bakuek zien.

Hala be, goiko argazkixe ez da trena aillegau 
zanekue (1917/12/22), urte bi gerueukue da: 
1919ko oktubrien 12kue, Araba aldeko eta 
Gipuzkoa aldeko trenbide-zatixek lotu zittuen 
egunekue. 

Diputau, ministro eta gobernuburu izendako 
Eduardo Dato Iradier politiko konserbadoriei egin 
jakon ongietorrixe da.

Astigarraga parrokuek bost urte eroien herrixen
Elgoibartarra zan Jose Mari Astigarraga, eta 
Mondrauen integretie ez zala bape errexa kontetan 
euen: "Arrasaten integratzea oso zaila da, bai 
erdaldunentzat eta bai beste herri batzuetako 
euskaldunentzat. Maila horretan Arrasatek badu 
primitibismo ttantto bat".

Eleixan hutsune haundixe igerri euen: "Herriak 
ez du serioski hartu elizak behar duen aldaketa (...) 
Sentipenez emanak dauden pertsonak ditugu, 
kultura erlijioso gabekoak (...) Sinismen krisia ez 
dute gazteek, askok fede hori aurkitu ere ez du 
egin; krisia gurasoengan dago".

Herrixe jeneralien hartute, hauxe ikusten euen: 
"Gazteria tekniko eta ekonomikoa ari da sortzen; 
bai politikan, bai sinismenean, bai herrigintzan eta 
beste giza arlo batzuetan pasota bihurtzen ari da". 

'Vasco-Navarro' izeneko trena aillegau zan Mondrauera 1917xen

25. zenbakia  1989-06-02

jesUs mArI egIDAzU

SUDC elkarteak antolatuta, zapatuan, hilak 14, egingo da umeen 
danborrada. Antolatzaileek jakinarazi dituzte zeintzuk izango diren 
aurtengo abanderatuak; ezkerretik eskuinera, Leire Terrazas (SUDCeko 
bandera), Alaitz Bengoa (Ikurrina), Maialen Gomez (Arrasateko bandera) 
eta Aner Iriarte (Generala). SUDCeko kide Jesus Mari Egidazuk aurreratu 
duenez, aurten guztira 210 bat umek hartuko dute parte danborradan. 

Danborradarako banderadunak

A.E. / J.b.  |  ArrAsAte

Gorka Lete arrasatearrak irabazi 
du aurtengo San Juan jaietako kar-
tel lehiaketa. Oso pozik agertu da, 
eta adierazi duenez, ez da San Juan 
jaien lehiaketarako egiten duen 
lehendabiziko lana. Diseinu grafikoa 
ikasitako da, eta dioenez denbora 
eta gogoa dituenean gustuko duela 
mota horretako lanak egitea.  

Letek kartelean San Juan jaien 
ekintzarik ezagunenak islatu gura 
izan ditu: San Juan sua, Errementa-
ri Dantza... "Jai giroa, finean". Leteren 
esanetan gainontzeko lehiaketetan 
"lan askeagoak" aurkeztu izan ditu, 
baina aurtengoan jaietako ekitaldiak 
laburbildu gura izan ditu. 

Gorka Leteren kartelak 
iragarriko ditu sanjuanak
Diseinatzaile arrasatearrak jaietako ekintzarik 
ezagunenak islatu gura izan ditu kartel irabazlean

J.b.  |  ArrAsAte

Gaur hasi eta egubakoitzera arte 
Nagusiaren Astea ospatuko da 
Iturbide egoitzan. Gaur, diana 
txapelketa (10:00) eta Iturbideko 
abesbatzaren emanaldia izango 
dituzte (18:00). Bihar, egoitzaren 
egun berezia ospatuko dute Etxa-
luzen, bazkari eta dantzaldi bate-
kin. Etzi, hilak 11, Arizmendiko 
umezaintzako haurren jaialdia 

egongo da (10:00) eta baita musi-
ka eskolaren kontzertua (17:15) 
ere. Hilaren 12an, danborrada-
rako entsegua (10:00) eta Mexi-
koko abestien errezitaldia egon-
go da Alaitz taldearen eskutik 
(17:30). Amaitzeko, ekainaren 
13an, bolo txapelketa –diploma 
eta guzti– (10:00) eta bingo bere-
zia izango dute (17:00), Nagusilan 
elkarteari esker.

Nagusiaren Astea Iturbiden 
gaurtik egubakoitzera arte
Askotariko ekintzak izango dira zaharren egoitzan: 
musika, dantzaldiak eta bingoa, besteak beste

Herriko langabeei lana 
emateko, elkarlanean

JOkIN bErEzIArtuA  |  ArrAsAte

Udalak, 2013ko azaroaren 11n 
eta 2014ko apirilaren 14an udal 
akordio bidez hartutako enple-
gua sustatzeko apustuaren 
barruan, herriko 13 langabe 
kontratatuko ditu datozen hila-
beteotan. Lanbiderekin eginda-
ko elkarlanaren fruitua da azken 
deialdi berezi hori, izan ere, 
Jaurlaritzako erakundeak diruz 
lagunduko ditu kontratazio 
horiek. Aldi baterako kontratuak 
izango dira. Hau da, hiru hila-
beterako izango dira gutxienez 
eta sei hilabeterako gehienez. 

Langile guztiek interes publi-
kodun lanak egingo dituzte. 
Honako da postuen zerrenda: 
bi peoi –argiterian bat eta igel-
tserotzan bestea–, igeltsero bat, 
hiru pintore, lorazain lagun-
tzaile bat, administrari bat, 
gimnasiorako aholkulari bat, 
zuzenbidean lizentziatutako edo 
graduatutako ikasle bat, doku-
mentalista bat, museologo bat 
eta merkataritza sustatzeko 
teknikari bat.  

Webgunean eta BAzen
Hautaketa prozesuan parte har-
tu gura duten langabeek aldez 
aurretik Lanbiden eman behar-
ko dute izena. 

Behin izena eman ostean, 
deialdiaren gainean Udalak har-
tzen dituen erabakiak –oharrak, 
aurrez aukeratutako izangaien 
zerrenda, azterketak edo elka-
rrizketak egiteko deialdiak, 

hautaketa proben emaitzak...– 
Udaleko webgunean argitaratu-
ko dira: www.arrasate-mondra-
gon.org. Gainera, Udalak inte-
resdunen eskura jarriko du 
informazio hori guztia, BAZen 
(943 25 20 00). 

Leku berera jo beharko dute 
deialdiaren gaineko informazio 
osagarria jaso gura duten lan-
gabeek. 

Udalak eta lanbidek interes publikodun lanetarako 
bertako 13 langile kontratatuko dituzte, aldi baterako

Lorezain bat sastrakak kentzen, Santa Barbara parkean.  |   jokIn berezIArtUA

Aurtengo kartel irabazlea.  |   gorkA lete
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ImANOl gAllEgO  |  bergArA

Ubera auzoko erdigunea gas pro-
panoz hornituko da laster, Ber-
garako Udalak Repsol petrolio-
konpainiarekin sinatu berri duen 
hitzarmen bati esker.

Horretarako, 13.000 litro jaso-
tzeko gaitasuna izango duen 
deposito bat ipiniko dute Uberan 
bertan. Zerbitzu berri honi esker, 
36 izango dira hasieratik gas 
propanoa etxean jasoko duten 
uberarrak, tartean, auzoa eta 
elizaren artean eraikitzen ari 
diren etxe berriak. 

Akordioa sinatzerakoan zehaz-
tu moduan, zerbitzuak, gainera, 
ez du azpiegitura lan handirik 
beharko, Gipuzkoako Foru Aldun-
diak trafikoa moteltzeko auzoan 

egin zituen lanak burutzean zen-
bait tokitan hoditeria sartu zuen
-eta. Hala, auzoko erdiguneko 
etxebizitzak gasez hornitzeko 
aukera izango da, azpiegitura 
lan guztiak bukatu ahala. Rep-
soleko arduradunek zehaztu 
dutenez, beranduenez jota, sei 
hilabete barru jarriko dute mar-
txan zerbitzua. 

Bigarren fase baterako prest 
Hasiera batean erdigunea horni-
tzeko azpiegitura ipiniko da,  
baina 13.000 litroko deposito 
horrek gaitasuna izango du aurre-
rago gasa Uberako baserrietara 
ere eroateko. Hori baina, orain-
dik definituta ez dagoen bigarren 
fase baten egingo da.

Uberak auzoko gas hornidurarako 
propano depositu propioa izango du

Respol eta udaleko ordezkariak akordioa sinatzen.  |   ImAnol gAllego

bergArAko shotokAn tAlDeA

Shotokan taldeak Gasteizko txapelketan plenoa egin zuen. 50 kilo 
baino gutxiagoko nesken mailan Maddi Iñarrak brontzea lortu zuen, 
maila bereko mutilen txapelketan, aldiz, Markel Salgado izan zen onena. 
60 kilo baino gutxiagoko mailan Aitor Rubio izan zen hirugarrena, eta 
60 kg baino gehiagokoan, aldiz, Iñaki Karasatorrek lortu zuen zilarra. 

Lau dominarekin etxera

I.g.  |  bergArA

Ekainaren 16an DYA Gipuzkoak 
antolatutako Zahartzea: Zaintza 
eta autobabesa -Teoriatik prak-
tikara- ikastaroa hasiko da. 
Familiakide eta zaintzaileei 
zuzenduta dagoen ikastaroa 
izango da hau.

Ikastaroaren iraupena aste-
betekoa izango da, ekainaren 
20ra arte, 09:00etatik 13:00etara 

astelehenetik egubakoitzera. 
Eskolak  DYAk Martoko kalean 
duen egoitzan emango dira. 

Plaza mugatuak 
Irakatsitako prestakuntzaren 
kalitatea bermatzeko asmoz, 
plaza mugatuak izango dira. 
Izena eman edo zalantzak argi-
tzeko 943 46 46 22 telefonora 
deitu behar da.

DYAk adineko pertsonen zaintza eta 
atentzioari buruzko ikastaroa emango du

G
ure Esku Dago, abdi-
kazioa, Eibarren 
igoera, jaiak, Mun-
dumira, Munduko 

Futbol Txapelketa… gauza, 
gai, ugari azkenaldian gure 
ingurukoak eta ez hain ingu-
rukoak… 

Agerian dira gauza horiek 
guztiak, eta agerian gelditzen 
ez direnak? Zer? Herri mugi-
mendu ugari ditugu inguruan, 
herri mugimendu hauen hel-
burua eta ondorioa normalean 
ezagutzera ematen da, baina 
ezagutzen ez ditugun barne-
ko gatazka, liskar eta bidean 
galdutako ideia guztiak… Ez 
gara ohartu ere egiten hel-
buru horiek lortzeko egiten 
diren bide zailez. Beti beti-
koak egoten direlako? Ez 
daukagu urruti joan beharrik 
horretaz ohartzeko, gure 
inguruan begiratzea besterik 
ez dago.

Asko dira herriko produk-
tuak, dendak etab. bultzatzen 
dituztenak, hori da agerian 
gelditzen dena, eta erabat 
ados nago, lehendabizi gure 
ingurua zaindu behar dugu 
gero haratago joateko. Baina 
Debagoienean egiten den egi-
tasmo bat, debagoiendarren-
tzat, bertako eragileekin ez 
kontatzea zilegi da? Herrian 
egiten den zerbait, izatez 
herriarentzat, kanpoko enpre-
sa batek antolatzea… goazen 
herritarrak bultzatzera, bai-
lara aberatsa dugu, denetik 
dugula esango nuke, goazen 
ba debagoiendarrak bultza-
tzera. 

Ez bilatu kanpoan etxean 
duzuna. Ez gaitezen gelditu 
gure zilborrari begira, gure 
esku dago eta!

Herrian 
herriarentzat

"Ez bilatu kanpoan 
etxean duzuna; ez 
gaitezen gelditu 
zilborrari begira"

n i r e  u s t e z

JON  
OlIvArES

Pentekoste jaiak amaitu eta 
gero, eguaztenean Agorrosin-
go kirolgunea normaltasune-
ra bueltatuko da. Egun berean, 
Labegaraietako kiroldegia ere 
ohiko ordutegira bueltatuko 
da. Uda eta eguraldi ona ate 
joka daudenez, egubakoitz 
honetan irekiko dute Agorro-
singo kanpoko igerilekua eta  
berdegunea ere.

Kirol instalazio 
guztiak etzi bueltatuko 
dira normaltasunera

mAIAlEN tOrrES  |  bergArA

Bergarako Errege Mintegiko bil-
duma oparoa aldi baterako Erre-
kalde jauregian jarriko dute 
ikusgai, eta dagoeneko, eraikina 
museo bihurtzeko lanak hasi 
dituzte. Helburua museoa Errege 
Mintegian bertan jartzea bada 
ere, eraikin hori erabili ahal izan 
arte urte batzuk pasako dira eta 
nahiago izan dute lehenbailehen 
museoa martxan jartzea. Horre-
gatik, beharginak hasi dira obren 
lehen fasearekin. 

Orokorrean, Errekalde jau-
regian egingo diren lanak txikiak 
dira, "irisgarritasun arazoak 
konpontzeaz gain, zenbait  hor-
matan museoko ibilbideek hala 
eskatzen dutelako pasoak ireki 
behar dira", azaldu du museoko 
teknikaria den Iñaki Irizarrek. 
Lan hauekin batera, jauregiak 
beharrezkoa dituen hainbat igel-
tseritza eta pintura konponketa 
ere egingo dituzte.

Museoa udazkenera arte ire-
kiko ez bada ere, erakusketaren 
diseinuan buru belarri ari dira 

udal langileak lanean, eta Errege 
Mintegiko 3000 piezetatik, bildu-
ma txiki bat izango da ikusgai 
Errekalden. "Erakusketa iraun-
korrean ikusiko dira Gipuzkoan 
mendez mende berrikuntzaren 
alde egin diren lanak, eta noski, 
horien barruan kokatu behar 
dira Errege Mintegiak egindako 
ekarpen garrantzitsuak", azpi-
marratu du Irizarrek.

Errekaldeko museoak herriko 
ondarea eta ezagutza handia era-
kusteaz gain, hausnarketarako 
gune izatea ere nahi dute berta-
ko arduradunek, "hemen eraku-
tsiko ditugun tresneria eta doku-
mentu ugariren bidez, historian 
zehar berrikuntzak izan duen 
garrantzia erakutsi nahi diogu 
bisitariei", azaldu du Irizar tek-
nikariak.

Bisita gidatuak 
Irekiera ofizialaren aurretik, 
bisita gidatuak izango dira, herri-
tarrek eraikinaren ondarea ger-
tutik ezagut dezaten. Jauregiak 
berak piztu dezakeen interesaz 
gain, lorategia bisitatzea ere 
gomendagarria dela azpimarratu 
dute proiektuaren arduradunek, 
Gipuzkoako onenetakoa izan arren 
inork gutxik ezagutzen baitu 
altxor hori. 

Erakinak eta bere inguruak 
duen aberastasuna kontuan izan-
da, museoak helburu ugari izan-
go ditu. "Guk publiko bikoitza-
rekin lan egin nahi dugu. Alde 
batetik, kanpotik etor daitezkeen 
bisitariekin, hori herriarentzako 
ona delako eta, bestetik, bertakoak 
ere erakarri nahi ditugu", helbu-
ru horretarako herritarrekin ere 
lan ildoak finkatu nahi dituzte 
museoko arduradunek, "herrian 
berrikuntzarekin zerikusia duten 
proiektu komunitarioak ere bul-
tzatzu nahi ditugu".

Turismo bulegoa bertan 
Jauregia obratan dagoen arren, 
bere edertasun eta balio artistikoa 
medio, turismo bulego berria 
prest dago, eta dagoeneko bertan 
finkatu dute. 

Obra hauek, ordea, eraberri-
tze lanaren lehen pausoa baino 
ez dira. Izan ere, aretoaren segur-
tasuna bermatu arte ez dituzte 
erakusketako piezak Errekalde-
ra eramango. Beste lan batzuekin 
batera, suteen eta lapurreten 
aurkako neurriak jarriko dituz-
te udako hilabeteetan zehar.

Jauregian hasi dira egokitzapen lanak egiten.  |   mIren mUjIkA

Hasi dira Errekalde 
museo bihurtzeko lanekin

obra txikia izango da, igeltseritza eta pintura lanak izango dira gehienak

errekalde jauregiak herriko turismo bulegoa ere hartuko du bere baitan
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bErrIA

kuttuNA Estetika
Aranburuzabala 19, behea | Eskoriatza  
%5eko deskontua zerbitzu guztietan (beste 

promozio batzuk izan ezik).
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Euskara irabazle, denok irabazle!

Esko Sport
ESkO SPOrt kirol denda
Intxaurtxueta 5 | Eskoriatza  
Arropa eta zapatiletan %10eko deskontua.

caravanas oñate

CArAvANAS OñAtE 
galdaragintza. bizikletak
Otadui zuhaiztia, 25  | Oñati  
50€-ko erosketa egiteagatik, %10eko 

deskontua stockean dauzkaten oinetako 
eta ehun-gaietan. (ez du balio beste 
promoziotarako).

EStACION SErvICIO ArrASAtE 
gasolindegia 
San Andres 7 | Arrasate  
% 2ko gasolindegian erregaia erosita.
% 2ko dendako produktuetan.

e u r e k a !
z i e n t z i a
m u s e o a

EurEkA zIENtzIA muSEOA Aisia
mikeletegi 43-45 | donostia
Sarrera bat erosita eta kupoia+ Goiena Klubeko 

txartela erakutsita, sarrera bat doan.

G
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guztIz EdEr Estetika zentroa
kalebarria 29 | Oñati  
%5eko deskontua argizari epelarekin eta 

beroarekin egindako depilazioetan 
(bekainak eta ezpain gainekoa izan ezik).

 %10eko deskontua gorputz osoan 
txokolatearekin egindako estalduran eta 
masajean.

gAHIr Fisioterapia / Osteopatia
Aranburuzabala 6 behea | Eskoriatza  
%50eko deskontua lehenengo kontsultan.
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AldAPE Jatetxea
Iturriotz kalea 41 Arrasate 
tel.: 943 79 63 69  
Astelehenetik ostiralera eguneko menuan 

(bazkaria) kafea doan (Goiena Klubeko 
txartelaren titular bakoitzeko).

Astebukaeretako menuan (bazkaria edo afaria) 
kafea doan (Goiena Klubeko txartelaren 
titular bakoitzeko).

mIrEN gArAI
zarugalde kalea 23, 2 ezk. Arrasate  
tel.: 943 799 690  
Aurpegia garbitzeko tratamenduarekin, 

eskuetako tratamendua doan.

OÑATI 
GARAJEA

OñAtI gArAJEA 
Autoen garaje. konponketak 
goribar Auzoa 9 | Oñati  
Oñati %5eko beherapena egiten diren 

konponketetan.

SArA mErENdEruA Jatetxea
meatzerreka auzoa 19, 
kanpazar bidean, 3km-tara – Arrasate
tel.: 943 77 15 86  
Astelehenetik igandera, eguneko menuarekin, 

kafea doan (Goiena Klubeko txartelaren 
titular bakoitzeko).

Astebukaerako afarietan, eguneko menuarekin, 
kafea doan (Goiena Klubeko txartelaren 
titular bakoitzeko).

NArEN 
Fisioterapia eta osteopatia zentroa
belorrieta 5 behea | Aretxabaleta  
%15eko zerbitzu guztietan (Errehabilitazioan 

izan ezik).
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gAES Entzumen zentroa
Otalora 18 | Arrasate 
zurradero 10 | bergara
%10eko deskontua (ez metagarria beste 

eskaintza batzuekin)

R
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5
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multIÓPtICAS Optika
Juan Carlos guerra, 1 behea | Arrasate 
Ibargarai, 16 | bergara  
%15eko deskontua (deskontua ez da 

aplikagarria promozioetan ezta segurtasun 
betaurrekoetan)..

 R.P.S. 149/10 L.L.G

mAgdAlENA gasolindegia 
Santxolopetegi auzoa  | Oñati  
% 2ko deskontua gasolindegian erregaia erosita.

lIlurA EdErtzE INStItutuA 
Estetika zentroa
bidekurutzeta 7 | bergara  
%15a laser depilazioan: hanka osoa + 

izterrondoa (besapekoak opari).
 %20eko deskontua elikagai intolerantzia 

proban.
 %10eko deskontua mikropigmentazioan: 

begiak, ezpainak edo bekainak.
    %10eko deskontua fototerapia bidezko 

aknearentzako tratamenduan. 
Bazkidearentzat eta lagunarentzat

RPS: 299/13

gOIENA klubEkO AbANtAIlA gEHIAgO: 

goiena papera: Astelehenetan ere etxean.

deskontuak:. Goienan jartzen duzun iragarki sailkatu eta eskela guztietan.

Urteko kuota: 50 €.  |  943 25 05 05  

kluba@goiena.com  |  goienakluba.com

azpeitxi
jatetxea

AzPEItXI Jatetxea*

Aranerreka kalea 13, bergara
tel.: 943 76 55 00  
Azpeitxi jatetxeko otorduetan bazkide-txartela 

erakutsiz gero; Eguneko menuan, 
bazkarian kafea doan. Asteburuetako 
menuan, bazkarian eta afarian kafea doan.

zAbAlA Jatetxea*

labegaraieta 14, bergara
tel.: 943 76 42 57  
Zabala jatetxeko otorduetan bazkide-txartela 

erakutsiz gero; Astelehenetik larunbatera, 
eguneko menuan, bazkarian kafea doan

ZABALA 
Jatetxea

* Eskaintza honek, GOIENA KLUBEKO txartelaren titular bakoitzeko, kafe bat hartzen du barne.

INStItutO OPtIkOA
bidekurutzeta 10 | bergara  
%15eko deskontua eguzkitako betaurrekoetan 

eta aparatu audifonoetan..
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mArkIEgI JANtzI dENdA 
Olarte kalea 2 | Arrasate  
Produktu guztietan %10eko deskontua.

IONE mOñuX Fisioterapia zentroa
 burdinate plaza 2 | bergara  
Lehenengo sesioa, sesio erdi..

RPS: 301/14

Zeu irabazle
goiena klubeko txartela erakutsi eta aprobetxatu abantailak.

bErrIA

tAbErNA-bErrI Jatetxea*

durana kalea 26, Aretxabaleta
tel.: 943 79 20 67  
Taberna-Berri jatetxeko otorduetan bazkide-

txartela erakutsiz gero;
Astelehenetik igandera, eguneko menuan, 

bazkarian kafea doan.
Astebukaeretan, eguneko menuan, afarian 

kafea doan.

bErrIA

ml Ile-apaindegia
Alfonso X Jakintsua plaza 1 behea, 
Arrasate / tel.: 943 797 965  
"Nanokeratin System" proteina tratamenduan 

%20ko deskontua.
Beste edozein zerbitzuetan %5eko deskontua.

bErrIA

ItSASlur Jatetxea
zerkaosteta kalea 3 Arrasate
tel.: 943252632   
Txuleta zaharra: %10eko deskontua ekainean 

eta uztailean

itsaslur

bErrIA

NEbrASkA taberna
zarugalde 35 - Arrasate 
tel.: 943793909  
MAHOU garagardo botila, euro bat bazkideentzat
Zapatu eta igandeetan, edaria + pintxotxoa doan
Interneteko menuetan %5eko deskontua



2014-06-09  |  AstelehenA  |  gOIENA22 oñati

Gaurtik da Txandak 
antolatutako herriko 25 
lagunen gaineko jolasa
helburua da herriko pertsonaiak ezagutaraztea, eta 
parte-hartzaileek 100 euroko txartela lor dezakete
IrAtI gOItIA  |  oñAtI

Txandak, Txantxikuen Dendari-
xen Alkartiak, haur eta helduen-
tzako erakusketa-jolasa antolatu 
du, Oñatiko pertsonaiak ezagu-
tzera emateko asmoz. 

25 erakusleiho, 25 lagun 
Zehazki, Txandako dendetako 25 
erakusleihotan jarriko dute Oña-
tiko 25 pertsona ezagunen ingu-
ruko informazioarekin osatutako 
erakusketa eta parte-hartzaileek 
informazio horrekin kartillak 
bete beharko dituzte lehiaketan 
parte hartzeko. Kartoiak ekime-
narekin bat egin duten Txandako 

merkatarien elkarteko saltokietan 
eskuratu ahal izango dira. 

Gaurtik ekainaren 23ra bitar-
te egongo da Txandako dendeta-
ko erakusleihoetan pertsonaien 
inguruko informazioa ikusgai 
eta egun horretara arte egongo 
da kartillak entregatzeko aukera 
honako denda hauetan: Amalur, 
Aranburu Margoak, Dor, Irizar 
estankoa, Maibi eta Mendizabal 
Kirolak. Pertsona bakoitzeko 
kartilla bakarra onartuko da.

opariak
Kartillako galderak zuzen bete 
eta hamar komertziotako zigilua 

(edo sinadura) duen pertsona 
orok dagokion saria jasoko du 
opari. Oparia jasotzeko, kartoia 
entregatutako toki berera joan 
behar da ekainaren 25etik 30era 
bitartean.

zozketa
Bestalde, oparia jasotzeaz gain, 
kartillak zuzen betetzen dituzte-
nek 100 euroko erosketa-txartel 
baten zozketan hartuko dute par-
te. Zozketa hori uztaileko lehen 
egunean egingo da. Saria emate-
ko Txanda elkartea jarriko da 
sarituarekin harremanetan egu-
na, ordua eta lekua adosteko.

Txanda elkarteko hiru kide, gaur ekingo dioten ekimeneko kartelaz eskuetan.  |   IrAtI goItIA

I.g.  |  oñAtI

Europako Batasuneko aurrezki 
kutxa eta banketxeetan inda-
rrean den ordainagiri formatu 
berria da Sepa. Eta udalek ere 
formatu berri horretara egoki-
tu behar izan dute. Horrenbes-
tez, udal zerga eta tasen ordain-
keta helbideratuta duten herri-
tarrek Sepa formatu horretan 
jasoko dute ordainagiria aurre-
rantzean. Alde nagusia da ordai-
nagirian agertuko den informa-

zioa mugatua izango dela; gehie-
nez, 140 karaktere. Informazio 
hau azalduko da: zein zerga 
motari dagokion, urtea, ordai-
nagiri zenbakia eta zerga-kon-
tzeptua. Informazio gehiago 
behar izanez gero, Internetez 
eskuratu ahal izango da (http://
dokumentuak.gipuzkoa.net).

Ondasun higiezinen zerga-
ri dagozkionak izango dira Sepa 
formatuan bidaliko diren lehen 
udal ordainagiriak.

Udal zerga eta tasen 
erreziboek, forma berria  
europako batasunean erabiltzen den sepa 
formatuan bidaliko dira hemendik aurrera

AmAIA lIzArrAlDe

Giro bikaina izan zuten Txantxiki 
Txuri-urdinek maiatzaren 31n 
egin zuten bazkarian. Lehenik, 
triki-poteoa egin zuten. Ondoren, 
bazkaria Soraluze hotelean. 
Sariak ere zozketatu zituzten 
elkarteko kideen artean: Realeko 
baloiak, erlojuak, tazak, 
giltzarrapoak; eta baita 
Azkarretako gazta eta 
Murgialdaiko txakolina ere. 
Bertsoak, txisteak eta trikiti 
doinuak ere ez ziren falta izan.  

Txantxiku 
Txuri-urdinen 
bazkaria

E
kainaren 8aren bihara-
muna dugu gaur, han 
eta hemen guztiok jar-
dungo dugu atzokoaz. 

Kolore eta neurri ezberdineta-
ko iritziak jasoko dira eta neu-
rea ere hementxe partekatu 
nahi dut.

Emozioak hitz bihurtu ezi-
nean nago. Egun batzuk behar-
ko ditugu, atzo bizitakoak 
geure baitan prozesatzeko. 
Baina lehen inpresio bezala, 
argi geratu zitzaidan euskal-
dunok etorkizun hobe baten 
protagonista izan nahi dugula. 
Milaka koloretako herritarrek 
Durango eta Iruñea eskuak 
emanda lotu genituen, gure 
herriak erabakitzeko eskubidea 
duela ozen esateko. Gainera, 

aldarrikapenaz gain, sentsibi-
lizazio eta kontzientzia parte
-hartzaile ikaragarria sumatu 
nuen. Erabakitzen duen herri 
bat, gero eta herriago izango 
denaren sinesmen eta esperan-
tzak ere gori-gorian zeuden.

Hala ere, oraindik orain, 
erabakitze eskubide hori uka-
tu eta geure hautua errespeta-
tzen ez duenik ere bada eta 
adibideak gogora ekarri gabe 
ere ziur naiz zerrenda luzea 
egiteko gai dela gutako edonor. 
Haiek ere jakin behar dute, 
txotxongilo izateaz nazkatu 
garela eta ez garela mundua 
zuri-beltzean ikusten dugun 
horietakoak. Jada hasiak gara, 
eskurik esku etorkizuna marraz-
ten eta kolore ezberdinetako 
"nazio ametsak" gauzatzen.

Nire, zure eta gure esku 
dago.

Askatasun
katea

mAItE 
IrIzAr

n i r e  u s t e z

"Emozioak hitz 
bihurtu ezinik 
nago"
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mIrArI AltubE  |  eskorIAtzA

Txiapas herriko hainbat proiek-
turi eta komunitate zapatistei 
laguntzea helburu duen Aste 
Zapatista ospatzen hasiko dira 
gaur, Tepez elkarteak antolatuta. 
Dagoeneko 14. edizioa da, eta, 
urtero legez, ekintza mordoa izan-
go dira domekara bitartean. Uda-
berri paseoa eginda hasiko dute 
astea; zaharren egoitzatik Santa 
Marina plazaraino joan kalejiran 
eta jai giroa sortuko dute han.

Egunez eguneko ekintza horiez 
gain argazki erakusketa egongo 
da kultur etxean: 20 años de sueños. 
Eta janaria jasoko dute elikagai 
bankurako aste guztian; hona 
tokiak: kultur etxea, Luis Ezeiza 
ikastetxea, Fagor Ederlan lante-
gia, eliza, udaletxea eta Arizmen-
di Ikastolako Almen gunea. 

Zapatua izango da asteko egun 
handia. Bazkari mexikarra egin-
go dute orduan eta txartelak 
salgai daude 15 eurotan. Hona 
tokiak: Eskoriatzan: Aldatz, Goxo 
Txiki, Cipris eta Inkernu. Are-
txabaletan: Azkena taberna. Eta 
Arrasaten: Jai Zale. 

'Udaberri paseoa'-k hasiko 
du gaur Aste Zapatista
zapatua dute egun handia, bazkari mexikarra eta kontzertuak izango dira

eskorIATzA

o h a r r a k

nAGusIenDAko JAIALDIA 
eGueneAn
Olazar erretiratuen elkarteak 
jaialdia eta merienda egingo 
ditu herriko nagusiendako. 
Datorren eguenean izango da, 
hilaren 12an, kultura etxean, 
17:30ean. Argibide gehiagorako, 
943 71 48 97 (Olazar).

LeIHoAk ProPosATzeko 
ePeA BukATzekoTAn
Leiho eta balkoietako loreen 
lehiaketa barruan leiho edo 
balkoi dotoreenak proposatze-
ko epea egubakoitzean bukatu-
ko da. Kultura etxera jo behar-
ko da: 943 71 46 88 edo kultura@
eskoriatza.net.

m.A.  |  eskorIAtzA

Aurten gidabaimena euskaraz 
prestatzen dutenentzako diru 
laguntza deialdia egin du Esko-
riatzako Udalak.

Iragarritako laguntza da 
2014an Eskoriatzako autoesko-
lan gidabaimena euskaraz pres-
tatu dutenendako. Eta bi sari 
egongo dira, bakoitza 263 euro-
koa. Saridunak aukeratzeko 
zozketa egingo dute izena eman-
dakoen artean. Zozketa horre-

tan parte hartzeko, autoeskolan 
bertan bete eta entregatu behar 
da eskaera-orria.

Zozketa abenduaren 19an 
egingo dute, eta parte-hartzaile 
guztien artean aliritzira atera-
ko dituzte bi irabazleen izenak. 
Zozketa publikoa izango da eta 
interesatuek bertan egon ahal 
izango dute. Argibide gehiago-
rako, Udaleko Euskara Zerbi-
tzura jo: 943 71 46 88 edo euska-
ra@eskoriatza.net.

Gidabaimena euskaraz prestatzen 
dutenendako diru laguntza iragarri dute

G
eure aurretik pasau 
zienen egunerokue 
zelakue zan erakusten 
dauen, eta sekula libu-

ruetan agertuko ez dien pasa-
dizo horreik entzutie oso gogo-
kue dot. Sasoi hareitten, auzo-
kue izen barik, Arientzatik 
pasetan zienak, eskekuek, kon-
ponerrak, azeri harrapatzailie, 
tela saltzailie eta holakon batzuk 
izengo zien. 

Orduen gutxik usteko euen, 
Sarriko bidetik egunero hain-
beste lagun etorriko zanik. 
Zeinek pentsau Kabarrixatik, 
bertatik be, ehundaka bizike-
leta pasauko zienik. Eta gaine-
kuek!, argittu eusten behin 
Latasak. Badie batzuk, 06:30e-
rako hemen goixen izeten die-

nak linterna eta guzti. Beste 
batzuk eguerdiko atsenaldixe 
ainike egitteko hartzen daue. 
Gaztiek, gimnasia orduetakuek, 
erretirauek, lanbakuek, bela-
rrixetan kabliek daroiezenak, 
hamar bat metrotara usain bat 
jarreike daukienak eta erderaz 
egitten dauenak be, asko.

Esan leike, aisialdikuek edo 
hau, zelan ete zan lehenau?- 
baserri ingurue guk ainien, 
biher dauela. Nik, gogokuen 
dittutenak barrez, ondotik pase-
tarakuen kaixo edo egunon 
esaten dauenak die, baitte urrin-
dik eskue jaso eta agurketan 
gauenak, edo parien geldittu 
eta berba egitten dotzuenak, 
edo geure lanetan zelan molde-
tan gaien jakin guran, begira 
geldiketan dienak. Nire ustetan 
horreik be, inguru hau bizi 
egitten dauelako.

Neure 
gogokuenak

JulEN
AbASOlO

n i r e  u s t e z

AreTxABALeTA

Ume txikiak dituzten familiek 
pixoihal berrerabilgarriak 
erabil ditzaten kanpaina jarri 
du abian Debagoieneko Man-
komunitateak, eta horren berri 
emango dute gaur, astelehena, 
Arkupeko bigarren solairuan 
(18:00). Garbi daitezkeen 
kotoizko pixoihalen gaineko 
argibide guztiak eman, eta 
zalantzak argituko dituzte.

Pixoihal 
berrerabilgarrien 
gaineko berbaldia

Aritz Unamuno eta Igor Nar-
vaez arrasatearrek Filipine-
tara egindako bi bidaien berri 
emango dute datorren egue-
nean, hilaren 12an, Paulaner 
tabernan, 21:30ean. Urpeka-
ritza kontuak izango dituzte 
ardatz. Udalak antolatutako 
Ostegun Bidaiariak ekime-
naren barruko diaporama 
emanaldia da. 

Filipinetako bidaien 
gaineko kontuak 
eguenean Paulanerren

Haurrei eskainitako astea egin 
dute Kurtzebarri eskolan eta 
dantzak eta kantuak eskaini 
dizkiete senideei eta lagunei, 
"ikuskizun original eta politak". 
Astea bukatzeko, zirkuko artisten 
erakustaldia izan zuten eskolako 
aretoan: magoak, pailazoak…

Zirkuko 
artistak
Kurtzebarrin

kUrtzebArrI eskolA

m.A.  |  AretxAbAletA

VIII. Mendi Martxa egingo du 
Murrukixo mendizale elkarteak 
ekainaren 15ean, domeka. 26 kilo-
metroko ibilaldia izango da, 800 
metro pasatxoko igoerarekin. 
Egunean bertan eman ahal izan-
go da izena, baita aurretik ere; 
hona bideak: Murrukixoren bule-
gora jota edo telefonoz deituta 
martitzenean (19:00-20:00): 943 79 
93 74; edo mezu bat bidalita: 
murrukixo@outlook.com. Prezioa 
10 euro da.

Irteera 07:00etan plazan
Herriko Plazatik irtengo dira 
mendizaleak domekan, 07:00etan; 
hortaz, izena ematera aurretik 
joan beharko da. Bukaera ere 
plazan izango du mendi martxak. 
Ibilbidean bi anoa-puntu egongo 

dira jatekoarekin eta edatekoa-
rekin: bata, 8. kilometroan, Muña-
kolats gunean; eta bestea, 16. 
kilometroan, Leixargarateko 
aterpetxean.

Aurtengo mendi martxa anto-
latzen Udalak eta herriko zazpi 
gastronomia elkarteek lagundu 
diote Murrukixori, beste urte 
batzuetan legez.

Murrukixoren martxa ekainaren 15ean

Mendizaleak Leixargarateko aterpetxean orain dela bi urte.  |   FelIs beltrAn De hereDIA

AreTxABALeTA

"kabarrixatik be 
ehundaka bizikleta 
pasauko zienik"

ASTEKO EGITARAUA:

ekAInAk 9 

17:30, Udaberri paseoa 
santa marina plazara. bertan: 
Capoeira erakustaldia; kanta 
mexikarrak; eta te dastatzea.

ekAInAk 10

18:30, Hitzaldia Innovando en 
las relaciones laborales, oscar 
garcia adituarekin. kultur etxea.

ekAInAk 11

18:30, Bideokonferentzia 
preso emakumeen alde lanean 
jarduten duten Colectiva 
Cerezako kideekin. kultur etxea.

ekAInAk 12

18:00, Erakustaldiak skate 
longboard eta slak line, plazan.

19:00, Gazta porra eta 
porron eta Txiapas txapelketa. 
kuskusa Auzokoekin.

22:00, No more tour 
dokumentalaren emanaldia.

ekAInAk 13

18:30, Asanblada Otro mundo 
es posible, aprendamos del 
zapatismo, sol-en gose greba 
egindako jorge Arzuaga 
bilbotarrarekin, plazan.

ekAInAk 14

14:30, Herri bazkari 
mexikarra rosa sanchez 
kantautoreak girotuta.

17:30, Antzerkia Ametsen 
zirkua.

20:00, Kontzertuak taldeak: 
jinko Vilova, perro lobo eta 
revolutionary brothers.

ekAInAk 15

13:30, Txapel jaurtiketa 
plazan eta kruda bermutarekin.
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ubANE mAdErA  |  leIntz gAtzAgA

Hainbat hilabetean isil-isilik egon 
ostean, gatzagarrek atzera ere 
entzumenaren bitartez jakin ahal 
izango dute zein ordu den; izan 
ere, San Millan parrokiako kan-
pandorreko kanpaia konpontzen 
ibili da Donostiako Tecnikronos 
enpresa. Egubakoitzean ibili ziren 
zeregin horretan, eta, apartekorik 

ezean, dagoeneko kanpaia kon-
ponduta utzi dute. 

Araztegia, bukatuta
Eta bukatuta dagoen beste obra 
esanguratsu bat araztegiarena 
da. Argazkiak erakusten duen 
moduan, azpiegituraren zatirik 
handiena lurpetik doa, jatorrizko 
asmoak errespetatuta. 

Atzera ere 'esango' ditu orduak   
San Millan parrokiako kanpaiak
egubakoitzean, ekainaren 6an, ibili ziren 
konponketak egiten elizako kanpandorrean

LeInTz GATzAGA

Araztegia, zuhaitz artean.   |  U.m. 

Debagoieneko Mankomunitateak ume txikiak dituzten familiak 
pixoihal berrerabilgarriak erabiltzera animatu gura ditu. Abiatutako 
kanpainaren gaineko informazio guztia jasotzeko aukera bihar izango 
dute herritarrek, Gloria Urkolaren eskutik Olaranen, 18:00etan hasita.

Pixoihalen gaineko hitzadi 
informatiboa

AnTzuoLA

JOkIN bErEzIArtuA  |  ArAmAIo

Espainiako Gobernuak uztail 
aldera ezarriko duen arginda-
rraren tarifa berriak eraginda, 
aramaioar gehienei argindarra 
banatzen dien Aramaioko Argin-
dar Bantzailea S.A. enpresak 
aldaketak iragarri ditu: "Urte-
beteko kontratuak egingo diz-
kiegu gure bezeroei, kilowat-
tioari prezio finko, lehiakor eta 
egonkor bat jarrita. Hala, mer-
katuko gorabeherak ez dute 
zuzenean eragingo", adierazi 
dute. CHC energia sarearen 
barruan dago AAB enpresa; 
EAEn, Aramaiorekin batera, 
Oñati eta Tolosa bakarrik dau-
de sare horretan. CHCk energia 
elektrikoaren sorkuntza kon-
trolatzen duenez, gai dira prezioa 

eurek markatzeko. Prezio hori 
uztailean jakinaraziko dio enpre-
sa zentralak AABri, Espainiako 
gobernuaren tarifa-sistema berria 
ezagutzen denean. 

Bateratze-lanerako bilera
Aldaketa hori dela-eta CHC 
enpresako Iparraldeko Guneko 
zenbait ordezkari izan ziren 
udaletxean, hilaren 4an: "Bate-
ratze-lana izan zen helburua. 
Egoera komertziala aztertu 
genuen, datozen aldaketak ondo 
zehaztu eta esparru berrietara 
ireki gaitezkeen aztertu; orain-
goz gaudenetan gelditzea era-
baki dugu". Egoera komertzia-
la "nahiko ona" dela diote. 
Etorkizunera begira, biomasa 
proiektua dute esku artean. 

Aldaketak Aramaioko 
Argindar Banatzailearen 
fakturetan, uztailean
madrilek tarifa-sistema berria ezartzean, prezio 
"finko, lehiakor eta egonkor" bat jarriko dute

Iparraldeko Guneko CHC sareko zenbait ordezkari udaletxean.  |  UDAlA

ArAmAIo

eLGeTA

lArrAItz zEbErIO  |  elgetA

Amaitu da 2014ko Aste Berdea. 
Baratze Parke Sarearen aurkez-
pena, herriko auzo-konpost 
guneen gaineko azterketa, Gipuz-
koa Zero Zaborren hitzaldia... 
egitarau zabala izan du Aste 
Berdeak, eta bariku arratsaldean 
umeei zuzendutako ekintzak izan 
ziren nagusi.  

Hondakinak batzeko zenbat 
edukiontzi dauden ikasi zuten 
txikienek. Hondakinen irudiak 

margotu, moztu eta edukiontzi 
ezberdinetan itsatsi zituzten. 
Dinamikoagoa izan zen bigarren 
jokoa: ilaran ipinitako hondakin 
sorta jaso eta nor bere koloreko 
edukiontzian zuzen lagatzea, 
alegia.

Zenbait hondakinekin zalant-
zak izan zituzten neska-mutikoek, 
batez ere hasieran. Jolasaren 
bitartez, ordea, hondakin bakoi-
tza dagokion koloreko edukion-
tzian kokatzen ikasi zuten.

zero zabor erakusketa 
Nagusiagoendako bost panelez 
osatutako erakusketa egon zen 
ikusgai. Informazio ugari azaltzen 
zen bertan, tartean zaborrik 
onena sortzen ez dena dela, eta 
ahalegina eginez gero hondaki-
nen %90 berrerabil daitekeela.  

Konpost prozesuaren gaine-
ko erakusketa ere ipini zuten 
Elgeta Zero Zabor taldekoek. 
Konposta nola egin eta zertara-
ko erabili azaltzen zen bertan.  

Neska-mutikoek modu ludikoan ikasi dute 
hondakinekin nola jokatu behar duten

Jolasaren bidez umeei hondakin bakoitza zein koloreko edukiontzira bota behar den erakusten.  |  lArrAItz zeberIo

Umeei jokoaren arauak azaltzen.  |  l.z. Margotzen eta hondakinak edukiontzietan itsasten.  |  l.z.
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k i r o l a

mIrEIA bIkuñA  |  ArrAsAte

Nazioarteko errugbi txapelketaren 
16. aldiak behar bezalako finala 
izan zuen. Bi talde indartsuenek, 
zapatuan egiten zuen bero sargo-
riari aurre eginez, egundoko 
finala jokatu zuten. Arrasate Rug-
bi Taldeko entrenatzaile Igor 
Isasik egubakoitzean botatako 
pronostikoa bete egin zen: Bera 
Berak irabazi zuen Getxoren kon-
tra, baina sufrituta. 

Donostiarrak aurreratu ziren 
markagailuan entsegu batekin. 
Joko erasokorra eginez partidua 
ondo menderatu zuten, baina 
atsedenaren aurretik bizkaitarrek 
berdintzea lortu zuten.

Atsedenean ondo hidratatu 
ostean, berriro irten ziren Moja-
tegiko zelaira, eta di-da batean, 
bi entsegu gehiago egin zituen 
Getxok. Hori horrela, abantaila 
polita hartu zuten azken minutuei 
aurre egiteko –zazpi minutuko 
bi zati zituen partiduak–. 

Baina, Bera Berak punta-pun-
tako jokalariak dituela erakutsiz, 
buelta eman zion markagailuari 
beste bi entsegu eginez. Azkena 
eta garaipena eman ziona, epai-
leak bukaera adierazi aurreko 
jokaldian.

Pozarren ospatu zuten donos-
tiarrek garaipena, eta burumakur 
joan ziren aldagelara bizkaitarrak. 
"Finala itzela izan da. Maila han-

dikoa. Bi taldeetan punta-punta-
ko jokalariak daude eta erakutsi 
dute zelaian. Oso gustura gaude 
taldeek erakutsitako jarrerarekin 
eta jokoarekin", esan zuten anto-
latzaile taldekoek.

Talde indartsuenak aurrera 
Final handia jokatu aurretik, 
zazpi taldeek elkarren kontra 
jokatu zuten. Zazpi taldeak, –Arra-

sate, Elorrio, Eibar, Getxo, Ordi-
zia, Zarautz eta Bera Bera– bi 
multzotan banatu zituzten. Talde 
bakoitzak bost partidu jokatu 
zituen, zazpi minutuko bina zati-
rekin. 

Emaitzak aintzat hartuta bi 
multzoetako sailkapenak egin 
eta bigarren fasea hasi zuten. 
Txapelketak aurrera egin ahala, 
talde indartsuenek egin zuten 
aurrera. "Getxo eta Ordizia Lehe-
nengo Nazionalean diharduten 
taldeak dira eta Eibar, Bera Bera 
eta Zarautz Zilarrezko Mailan. 
Gainerako taldeak, arrasatearrak 
barne, maila baxuagoetan jokatzen 
dute, eta hori oso nabaria izaten 
da zelaian, batez ere, zazpinako 
txapelketa bada", esan zuten anto-
latzaileek.

Errugbi txapelketan 15 joka-
lari lehiatzen dira eta zapatuan 
zazpi bakarrik. Zazpinako txa-
pelketarako fisiko indartsua iza-
tea ezinbestekoa da. "Korrika 

asko egin behar da, eta halako 
txapelketetara errugbia gustuko 
duten jokalariak etortzen dira". 

Arrasatearrak 
Igor Isasiren taldeak ere lan poli-
ta egin zuen. Lehen partidua 
irabazi zuen Zarautzen kontra 
3-2, baina bigarrenean ezin izan 
zuen Bera Beraren kontra, 1-4. 
Hirugarrenean, lehia estua izan 
zuten Ordiziaren kontra eta mar-
kagailuan aurretik ipini arren, 
3-7 galdu zuten. Txapelketako 
azken partiduan euren maila 
berean lehiatzen den Elorrio erraz 
menderatu zuten: 4-2. "Orain opo-
rrak hartzeko unea da. Jokala-
riekin batzarra egingo dugu 
urteko eta zazpinako txapelketa-
ko balorazioa egiteko, eta ostean 
oporrak hartuko ditugu. Irailean 
elkartuko gara berriro ere den-
boraldia prestatzen hasteko", 
esan zuen Isasik.

bera bera nagusi errugbi txapelketan
Donostiarrek final parekatua jokatu zuten Getxoren kontra Mojategin: 21-19

Arrasate rugbi taldearen zazpinako txapelketa arrakastatsua izan zen beste behin

Bera Beraren eta Arrasateren arteko lehian, arrasatearrak donostiarren erasoa kontrolatu guran.  |  ImAnol sorIAno

DATuA

Horiek dira nazioarteko 
errugbi txapelketan parte 
hartu duten taldeak; tartean 
Arrasate Rugbi Taldea.

7
tAlDe

Horiek dira orain arte jokatu 
diren nazioarteko txapelketak. 
Bere bidea egin duen 
txapelketa da Arrasatekoa.

16.
txApelketA

26. orrialdean ere argazkiak.

erruGBI
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Eibarreko jokalaria baloiarekin, Elorrioko jokalarien ondoan  |   ImAnol sorIAno

Ordiziako bi jokalari erasoa antolatzen, eta Zarautzen blokeoa gainditu nahian.  |   ImAnol sorIAno

Eibarreko eta Elorrioko jokalariak melea egiteko gertu.  |   ImAnol sorIAno Eibarreko jokalariak alboko sakea egiten.  |   ImAnol sorIAno

Arrasateko jokalaria baloiarekin.  |   ImAnol sorIAno

gustura zegoen Igor Isasik arrasatea-
rrek egindako lanarekin eta sailkape-
nean lortutako seigarren lekuarekin.
zer moduz joan da txapelketa?
oso gustura egon gara. lehen partidua 
irabazteak ilusio handia egin digu. 
zarautz hotz harrapatu dugu eta ira-
bazi egin dugu. Azken lehia ere euren 
kontra jokatu dugu eta hor bai, gu 
baino hobeak izan dira. elorrioaren 
kontra ere gustura jokatu dugu. gai-
nerako lehiak galdu egin ditugu, mai-
la handiagokoen kontra. ordizia eta 

bera bera beste maila bateko taldeak 
dira. korrika asko egin behar da.
Hortaz, zuen mailakoen kontra itxu-
ra ona eman duzue?
bai. elkar ezagutzen gara eta horrek 
ere laguntzen du.
Nolako maila erakutsi dute tal-
deek?
oso ona. bera bera eta ordizia azpi-
marratuko nituzke. talde oso indartsuak 
dira. getxok ere erakustaldia egin du, 
batez ere, finalean. Irabazi ez duen 
arren, ondo jokatu du. talde guztiek 

dituzte pare bat jokalari indartsu. bera 
berak espainiako selekzioarekin joka-
tzen duen bat ere bai. Arrasatera eto-
rri diren jokalariak eurek gura izan 
dutela izan da eta fisikoki oso indartsu 
daude erakutsi dute.
zazpinako txapelketa izan da, korri-
ka gehiago egin behar da.

Duela urte batzuk, zelai erdian jokatzen 
genuen txapelketa, baina orain zelai 
osoa erabiltzen dugu. zazpi jokalari 
bakarrik izatean, korrika askoz gehia-
go egin behar da. eta jokoa antola-
tzerako orduan akatsen bat egiten 
baduzu, kontrarioak jokaldia bukatze-
ko aukera asko izaten ditu. gainera, 
bero sargoria egin du. 
ondo hidratatu behar 
izan gara.
Nazioarteko txapel-
keta bukatuta, den-
boraldiaren gainean 
galdetu behar dizut. 
N o l a  b a l o r a t z e n 
duzue?
bederatziko bi taldetan banatu gin-
tuzten, eta lehen fasearen ostean 
lehenengo hirurak igoerarako sailkatu 
ziren, azken hirurak jaitsierarako eta 
erdiko hirurak bigarren faserako. hel-
burua beteta, gu hortxe geratu ginen. 

beste multzoko taldeekin bigarren 
fasea jokatu genuen, eta maila ona 
eman genuen. ondo jokatuta, jokala-
riak gustura ibili ziren. nik esango 
nuke, denboraldi ona egin dugula.
zer moduz lesioekin?
nahiko ondo. epe luzerako belauneko 
bi lesio izan ditugu, baina nahiko ondo 

moldatu garela esango 
nuke.
beste urte batzuetan 
baino baikorragoa 
ikusten zaitut.
bai, egia da. entrena-
mendu onak egin ditu-
gu, eta jokalarien kon-

promisoa ere ona izan da. Denboraldi 
ona egin dugu, eta badakit, aurtengo 
jokalariek jarraitzeko asmoa dutela. 
hori horrela, ez gara hutsetik hasi 
beharko. Uztailean eta abuztuan nork 
bere prestaketa egingo du, irailean 
entrenamenduak hasi aurretik.

mIreIA bIkUñA

"Gure mailako taldeen 
kontra lan ona egin eta oso 
ondo lehiatu gara"

IGor IsAsI | ArrAsAte rUgbI tAlDeko entrenAtzAIleA

"zazpinako 
txapelketan 
korrika asko egin 
behar da eta asko 
sufritu dugu"
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zALDIBArko FuTBITo TxAPeLkeTA PILoTA

Ekainaren 21ean egingo duten 
laugarren Gabez Takarraran 
lasterketan eman daiteke ize-
na dagoeneko www.kirolpro-
bak.com atarian. Korrikalariek 
23 kilometro egin beharko 
dituzte, 1.200 metroko igoera-
rekin. Eta sei hornidura pun-
tu izango dituzte ibilbidean 
zehar, edatekoarekin eta jate-
koarekin.

gabez takarraran 
lasterketarako 
izen-ematea zabalik

Gipuzkoa, Araba, Nafarroa 
eta Bizkaiko selekzioek parte 
hartuko dute Aloña Mendik 
ekainaren 14rako antolatuta-
ko eskubaloi txapelketan. 
Zortzi talde lehiatuko dira: 
lau neskenak eta lau mutile-
nak. Goizean finalerdiak joka-
tuko dituzte eta arratsaldean 
finalak: 17:10ean neskek eta 
18:10ean mutilek.

infantil mailako 
jokalari onenak 
Corpus txapelketan

XVII. Torreauzoko krosa ekai-
naren 29an jokatuko dute eta 
dagoeneko izena emateko epea 
zabalik dago, www.kirolpro-
bak.com atarian. Korrikalariek 
7,5 kilometro egin beharko 
dituzte: Etxe Aundi jatetxea-
ren parean hasi eta Olaterai-
noko joan-etorria. Gehienez 
ere 200 parte-hartzaile onar-
tuko dituzte. Lasterketa 11:00e-
tan hasiko da.

ekainaren 29an 
jokatuko dute 
torreauzoko krosa

mIrEIA bIkuñA  |  bergArA

Pentekoste jaietako pilota 
txapelketa azken txanpan 
sartu da: bihar jokatuko dituz-
te final handiak, Bergarako 
pilotalekuan, 19:30ean. Sarre-
ra doakoa da, pilotazale guz-
tiendako.

Lehen finala promesa mai-
lakoa izango da. Errandonea
-Martinez nafarrak eta Artea-
ga-Erasun gipuzkoarrak nor 
baino nor ariko dira. Biek ala 
biek txapelketa "bikaina" joka-
tu dutela esan du Reyes Azkoi-
tiak, eta ondorengoa gainera-
tu: "Txapelketan zehar moduan 
jokatzen badute, finala pare-
katua izango da".

Nagusien finalean, gipuz-
koarrak izango dira protago-
nista: alde batetik, Arrieta 
eta Gorrotxategi; eta bestetik, 
Santxo eta Urrusola. Maila 
handiko pilotariak dira. Gai-
nera, Urrusolak sanjuanetan 
debuta egingo du profesional 
mailan.

bergara hiria pilota 
txapelketako 
finalak, gaur 

LAsTerkeTA

eskuBALoIA

LAsTerkeTA

JAgObA dOmINgO  |  ArrAsAte

Dribling izan da Zaldibarko fut-
bito txapelketako irabazlea, Sono-
grafosen aurka 5-2 irabazi ostean. 
Azken urteetako bi txapeldunek 
finalean neurtu zituzten indarrak 
eta, partidua bizi hasi arren, uste 
baino errazago irabazi zuten Dri-
bling-ekoek. Urtero bezala, har-
mailak jendez beteta zeuden eta 
lehenengo zatian norgehiagokak 
ez zuen jabe argirik izan.

Partidua hasi eta minutu gutxi-
ra aurreratu ziren markagailuan 
Dribling-ekoak, Matalobosen gol 
bati esker. Hala ere, Sonografo-
sekoek ez zuten lorik hartu eta 
banako berdinketa lortu zuen 
Muruak, Pitu-k eragindako penal-
tia aprobetxatu ostean. Hurrengo 
kolpea Ibaik eman zuen, zelaiaren 
punta batetik jaurti eta Dribling
-eko atezaina ustekabean harra-
patu ostean. Gol horrek aurretik 
jarri zituen Dat eta Taupa taber-
netako ordezkariak, baina pozak 
ez zien luzaro iraun. Izan ere, 
kantxa erditik atera eta berehala, 
berdinketa lortu zuten Dribling
-ekoek. Atsedenaldira 3-2 emai-
tzarekin joan ziren.

Bigarren zatia Dribling-ena 
Bigarren zatia hasi bezain laster, 
4-2koa jarri zuten markagailuan 
Dribling-ekoek korner batean, 
Sonografosekoen defentsaren 
huts baten ondorioz. Sonografo-
sekoak, halabeharrez, erasoan 
saiatu ziren, eta aukerak sortu 
arren, ate aurrean ez zuten zor-
terik izan. Aipatzekoa izan zen 
txapeldunen atezainak egindako 
partidua ere, ate azpian jokalariei 
beharrezko konfiantza ematen. 

5-2koak partidua erabakita utzi 
zuen, eta Sonografosekoak burua-
rekin baino bihotzarekin saiatu 
arren, Dribling-ek bigarren urtez 
jarraian lortu zuen txapela.

bigarrenez jarraian, dribling taldea 
izan da zaldibarko txapelduna (5-2)
hirugarren postua Aldatz taldeak lortu du haizea's Weah-ri irabazita (3-1)

Dribling txapeldunak eta Sonografos txapeldunordeak, finala jokatu ostean.  |   jokIn berezIArtUA

Murua penaltia jaurtitzeko prest.  |   ImAnol sorIAno

J. dOmINgO/m. bIkuñA  |  ArrAsAte

Duela bi aste bukaera, Mondragon 
Unibertsitateko jokalariek EBA 
mailarako txartela lortu zuten, 
kantxan. Dagoeneko garaipena 
bereganatu dute klubekoek, eta 
datorren denboraldian EBA mai-
lan jokatzeko baldintzak betetze-
ko buru-belarri dabiltza lanean. 
25.000 euroko aurrekontua behar 
du taldeak eta, hori lortzeko, 
besteak beste, bazkide kanpaina 
abiaraziko du datozen asteetan. 

Oraindik ez dituzte zehaztu 
bazkide kanpainaren nondik 
norakoak eta prezioak, baina 
lanean dihardu Ointxe!-ko zuzen-
daritza batzordeak. EBArako 
Lauko Finalak herritarren artean 
sortutako emozioa aprobetxatu 
gura du ahalik eta bazkide gehien 
egin eta Iturripeko harmailak 
beteta egon daitezen irailetik 
aurrera. 

15.000 euro gehiago 
EBA mailan jokatzeko hainbat 
baldintza bete behar dituzte tal-
deek. Alde batetik, azpiegiturari 
dagozkion baldintzak daude: mar-

kagailuak, saskiak, kantxaren 
egoera... Eta beste alde batetik,  
aurrekontuaren baldintzak. Oin-
txe!-k 25.000 euro behar ditu den-
boraldiari aurre egiteko, aurten 

esku artean izan duena baino 
15.000 euro gehiago. Aurrekontua 
estaltzeko lanean dihardu aspal-
ditik. Udal eta Foru ordezkarie-
kin harremanetan dabiltzala esan 
du Jon Basurko presidenteak, 
eta asmoa da herriko eta ingu-
ruko hainbat enpresekin proiek-
tu berria aurkeztea.

erlojuaren kontra 
Erlojuaren kontra dihardute 
lanean. Aurrekontuari eta azpie-
giturei dagokien baldintzez gain, 
jokalarien fitxak aurkezteko epea 
ere finkatuta dute: uztailaren 
14rako aurkeztu beharko dituzte 
EBAko taldeek 2014-15erako joka-
lariak. Muga hori dute arrasa-
tearrek aurrekontua estali eta 
taldea aurkezteko.

Jokalari talde berbera 
Finalerdia eta finala azken jaur-
tiketan irabazi ostean, eta azken 
urteetan egindako lanaren sari 
gisa, EBArako igoera lortu duten 
jokalari taldearekin lehiatuko 
dira arrasatearrak maila berrian. 
Ez dakite jokalariren bat fitxa-
tuko duten. Badakite, ordea, euren 
aspaldiko ametsa bete egin dela, 
eta urte luzez egon gura dute 
EBA mailan.

eban jokatu ahal izateko bazkide kanpaina 
ipiniko du martxan ointxe! taldeak
25.000 euroko aurrekontua behar dute eta hori estaltzeko askotariko 
ekintzak egingo dituzte, uztailaren 14an jokalarien fitxak aurkeztu aurretik

Argazkioinaxxxx.  |   ArgAzkIlArIAxxx

sAskIBALoIA
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Autoak eta inguratzen duten guz-
tia beti izan ditu gustuko Markel 
Zestafek (Bergara, 1988). Oso gaz-
tetatik hasi zen bere autoa ukitu 
eta egoera desberdinetarako mol-
datzen. Behin mundu horretan 
sartuta, azkar eman zuen laster-
ketetarako pausoa. Gaur egun, 
igoeretan emaitza bikainak ari 
da eskuratzen, Turismoen kate-
gorian. 
Aiako Igoeran denborarik onena 
egitea lortu zenuen. garaipen 
garrantzitsua zuretzat, ezta?
Oso garrantzitsua. Gainera, astean 
zehar autoarekin arazo batzuk 
izan nituen arren eta azkeneko 
momentuko konponketa batzuk 
eginda, lasterketara iristea lortu 
nuen. Azken finean, hori zen 
gehien inporta zitzaidana. Las-
terketa bera berezia izan zen. 
Lurra bustia zegoen hasieran, 
nahiz eta gero lehortu zen. Azke-
neko itzulian egin nuen denbo-
rarik onena. 
Azkenaldian lortutako emaitza onek 
aurrerantzean zertan lagunduko 
dizutela uste duzu?
Autoan ibiltzen jarraitzeko inda-
rra eman didate, baina baita 
ekonomikoki lagundu ere. Diru 
sariak garrantzitsuak dira. Horre-
taz gain, babesleek ikus dezake-
te nirekiko duten konfiantzak 
bere fruituak ematen dituela. 
Lasterketak irabazten ditudanean 
denak egiten du hobera.
Ekonomikoki esfortzu handia egitea 
eskatzen duen kirola da hau. diru-
laguntzarik jasotzen al duzu?
Aurten Iauto eta Eskoauto ditut 
babesle eta horrek dezente lagun-
du dit. Hala ere, sakrifizio handia 
egitea eskatzen du ekonomikoki, 
izan ere, beste gauza batzuetara 
bideratu nezakeen dirua laster-
ketetan parte hartu ahal izateko  
erabiltzen dut. Segurtasun siste-
man edota motorrean, esate bate-
rako, nahikoa diru joaten zait.
zein dira pilotu on batek beharrez-
koak dituen ezaugarriak?
Ezaugarri askoren nahasketa bat 
beharrezkoa da pilotu on bat iza-
teko. Alde batetik, esperientzia 
edukitzeak laguntzen du, eta kirol 
hau asko gustatu behar zaizu. Las-

terketetan odol hotza edukitzea ere 
ondo dator, zentzuz jokatzeko eta 
erabaki onak hartzeko, batik bat. 
Talentua norberaren gauza bat da. 
Ez gara ikastaroetara joaten gida-
tzen ikasteko, norberak bere kabuz 
hobetzen joan behar du. 
Entrenamendurik egiten duzue ala 
lasterketa batetik bestera joanez 
entrenatzen duzue?
Kirol hau ez da besteak bezalakoa, 
ez dugu entrenamendurik egiten. 
Normalean, lasterketaren aurre-
tik kaleko autoarekin zirkuitua-
ri buelta batzuk ematen dizkiogu 
ezagutzeko eta gero zirkuituko 
autoarekin berdina egiten dugu. 
Entrenatu baino gehiago ibilbidea 
ezagutzera joaten gara. 
zein izan da zure kirol ibilbideko 
emaitzarik garrantzitsuena?
Dezente eduki ditut baina orain-
goz gehien gustatu zaidana Aia-

koa izan da. Aurrez esan dudan 
bezala, autoarekin azken uneko 
arazo batzuk izan nituen, eta 
lasterketara iristea lortu nuenez, 
poza are handiagoa izan zen. 
zein egoeratan dago automobilis-
moa debagoienean?
Zale eta pilotu asko daude, baina 

diru-laguntzak falta dira. Diru-
laguntzak oso urriak dira eta 
lasterketak antolatzerakoan ere 
zailtasun asko daude, nahiz eta 
ni horretan aritzen ez naizen. 
datozen hilabeteetan zein laster-
ketetan lehiatzeko asmoa duzu?
Asteburu honetan Udanako igoera 

egingo dut. Horren ostean, Arlaban, 
La Reineta, Urraki eta Jaizkibele-
ko igoeretan parte hartzeko asmoa 
dut. Printzipioz, lasterketa horietan 
garaipena eskuratzea da nire hel-
burua. Beti lehenengo postuetatik 
gertu ibiltzen naiz eta ea emaitzek 
laguntzen didaten.

markel zestafe | auto gidaria

"lasterketetan zentzuz jokatzeko 
odol hotza izatea beharrezkoa da"

Markel Zestafe, iazko Arlabango auto igoerako sari banaketan.  |   goIenA

"kirol honek zale 
asko ditu bailaran; 
diru-laguntzak dira 
falta direnak"

"Automobilismoak 
ekonomikoki 
sakrifizio handia 
egitea eskatzen du"

bergarako auto gidariak Aiako Igoeran lehenengo postua lortu zuen turismo autoetan

zapatu honetan Udanako Igoeran izango da, berriz ere aurrena geratzeko asmoarekin

Emaitza bikainak 
orain artean
Emaitza bikainak lortu ditu 
azken lasterketetan Markel 
Zestafek. Euskadiko Mendi 
Txapelketako hiru proba joka-
tu dira oraingoz eta hiruretan 
aurrealdean amaitu du ber-
gararrak. Turismoen katego-
rian garaipen batekin hasi 
zuen denboraldia, Opakuan, 
apiril erdialdean. Gorlako 
Igoeraren ondoren, Aiako 
Igoera etorri zen eta bertan 
ere nagusitu egin zen. Den-
boraldiari amaiera borobila 
ematen saiatuko da orain 
Zestafe. Markel Zestafe, bere Mitsubishi EVO VI autoarekin.  |   goIenA
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"Nork bere burua zalantzan jar-
tzea, emozioak modu askean 
ateratzea, sentitzen duguna hau-
rraren aurrean ez ezkutatzea eta 
adieraztea, hanka bat errealitatean 
dugularik fantasian bizi izaten 
jakitea eta laguntza eskatzea nahiz 
eskertzea. Halako jarrerek hau-
rrari bihotza ireki besterik ez 
diote egingo. Eta haurrak hori, 
bizitzan zehar, asko eskertuko 
du". Guraso.com atariko kolabo-

ratzaile Manex Beristainen hitzak 
dira. Azaltzen du haurrak erre-
ferenteak behar dituela hazten 
eta hezteko, eta garrantzitsua 
dela gurasoek ere fase horiek 
izaten dituztela ezagutzea.  

Haurraren faseak 
Haurrak, hasieran, segurtasuna 
behar du gurasoarengandik. Dena 
ondo badoa, jarraian etorriko da 
ahalguztidun fasea: beti irabazi 
behar du, edo ia beti, eta bera da 

munduko indartsuena, botere-
tsuena, azkarrena... "5 urtetik 
aurrera, ordea, umea konturatzen 
hasten da hilkorra dela, amatxo-
ren kantuak belauneko zaurian 
ez duela erabateko magiarik egi-
ten, eta bizitza errealean ez dela 
beti irabazten (...) Orduan erori 
baina altxatzen dakiten helduak 
baditu ondoan hauskortasuna 
bizitzako eta bere barruko zerbait 
ederra bezala biziko du", dio 
Beristainek. 

Jausi eta altxatzen dakiten 
helduak behar dituzte umeek
manex beristainek emozioak adieraztera animatzen ditu egungo gurasoak

Ume txikia oinez heldu baten laguntzarekin.  |  heArt InDUstry

l.z.  |  ArrAsAte

Ikerketa berri baten emaitzak 
ezagutu ditugu egunotan, eta 
Tania Meabe odontologoari 
kontsulta egitea pentsatu dugu. 
Esan du neurrian dagoela gakoa: 
"Hortzendako ez da txarra txi-
klea mastekatzea —azukrerik 
gabekoa—. Berez, karieak pre-
benitzeko balio du. Masteka-
tzerakoan listua sortzen dugu, 
eta horrek PHa neurtzen lagun-
tzen du. Kariea sortzen da PH 
txikia, edo beste modu batean 
esanda, azidotasun maila han-
dia denean. Listua isurtzerakoan 
lortzen duguna da PH hori ore-
katzea", azaldu du odontolo-
goak.  

Buruko minak 
Txiklea luzaro mastekatzeak 
buruko mina ekar dezake. "Egin-
dako ikerketek ez dute lotura 

zuzena frogatzerik izan txiklea 
mastekatzearen eta buruko 
minen artean. "Ahoko musku-
luak eta artikulazioak maste-
katzeko eginda daude, baina 
denbora luzez bada hiperfuntzioa 
sor daiteke", dio Meabek. Odon-
tologoak dio neurria hartu behar 
dela, buruko minen kasuan, 
esaterako, oso pertsonala dela-
ko. "Bada jendea tendentzia 
daukana, eta beste batzuek ez 
dute arazorik". Umeen kasuan 
ere tamaina hartzea da kon-
tua.

Bada beste uste bat dioena 
txiklea jateak gosea kentzen 
duela. "Listua sortzeak urdaila 
estimulatzen du, eta, hasiera 
batean gosea arintzen bada ere, 
luzera areagotu egiten da", dio 
Meabek. "Goseak bagaude, hobe 
da fruta pieza bat edo antzera-
ko zerbait jatea".

neurrian, txiklea 
ona izan daiteke 
karieak prebenitzeko 

Mutikoa txiklea ahoan.   |  keVIn ChAng

l.z.  |  ArrAsAte

Elkarrekin hobeto pentsatzen 
dugu. Maxima horretatik abia-
tzen da Haur Filosofia. Eta Miren 
Camison irakasleak badu pro-
posamen bat: uste du eztabai-
daren eta negoziazioaren kul-
tura dela nagusi gizarte honetan, 
eta interesgarriagoa dela elka-
rrizketaren kultura bultzatzea. 
"Ez dago ez irabazlerik ez gal-
tzailerik", dio. Bestetik, elka-
rrizketa eta komunikazio enpa-
tikoa ezinbestekotzat jotzen ditu 
umeek eta gazteek pentsamendu 
kritikoa eta sortzailea eraiki 
ahal izateko.

60ko hamarkadan abiatu zuen 
Haur Filosofiaren proiektua 
Matthew Lipman irakasleak. 
Zabaldurik dago pentsamendua 
norberak, bakar-bakarrik, gara-
tzen duela, baina Camisonek argi 
dauka hobeto pentsatzen dela 
taldean: "Besteek zuk ez dauzka-
zun ikuspuntuak eta bizipenak 
dituzte, eta horrek aberastu egi-
ten du norberaren pentsamendua", 
dio. 

Elkarrizketan —eztabaida 
eta negoziazioa ez dira elkarriz-
keta— pentsamendu kritikoa eta 
sortzailea lantzen dira, baldin 
eta testuinguru egoki batean 

garatzen baldin bada. Haurren 
interesekoak izan behar dute 
lantzen diren gaiek eta adinaren 
arabera izan daitezke osasuna, 
heriotza...

Ikastaroa uztailean 
Miren Camisonek ikastaroa egin-
go du Hik Hasiren Udako Topa-
ketetan, uztailaren 2an, 3an eta 
4an. Proposatzen duen teknikaren 
inguruko azalpenak emango ditu, 
eta zabalik da izena emateko 
aukera Hik Hasiren atarian.

Funtsean, teknika da umeak 
eta irakaslea borobilean esertzea 
eta borobil horretan berdintasu-
nezko erlazioa sortzea. Entzume-
naren zein galderaren pedagogia 
lantzea eskatzen du teknika 
horrek, eta irakasleak argi izan 
behar du elkarrizketa erraztea 
dela bere egitekoa, ez elkarriz-
ketaren buru izatea edo gidatzea. 
Epaiketarik gabe eta galderen 
bidez sakonago pentsatzen lagun-
du behar du helduak.

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

Abestiak, ipuinak, esamol-
deak... berregin dituzte eta 
Xaldun Kortin, jolastu gure-
kin kaleratu dute Bortzi-
rietan.  Argitalpenak libu-
rua, CDa eta DVDa jasotzen 
ditu eta Mankomunitatea-
ren ekimenez umeekin 
jolasteko, zotz egiteko, 
abes t eko . . .  ma ter ia la 
eskaintzen du.  Nafarroa-
ko ahozko ondarea bildu 
dute aitaita eta amama 
nagusiekin egon ostean. 
Materiala aproposa da hiz-
kuntzaren transmisioan 
etena egon den kasuetara-
ko,  eta euskaraz ez daki-
ten gurasoentzat gaztela-
niazko zein frantsesezko 
azpitituluak ditu. Argibide 
gehiago www.xaldunkortin.
com atari digitalean.

Ekolurra aldizkarian egin dute 
proposamena Ekolapikoko Sabri-
na Patok eta Josune Romok. 
Landare belarkaria da marrubia, 
arrosen familiakoa, eta ekainetik 
aurrera du berezko garaia. 

Marrubi ekologikoak lan-
datzeko proposamena egiten 
dute Patok eta Romok: "Ondo 
egokitzen da (...) eta manenu 
aldetik oso erraza da", diote. 
Azaltzen dute marrubi landareak 
lur sakona eta harroa duela 
gustuko, eta, ongarriketari dago-
kionez, konposta edo simaur 
ondua erabiltzea gomendatzen 
dute. "Lur-estalkia jartzea kome-
nigarria izaten da, alde batetik 
konpetentzia izan daitezkeen 
belarrak kontrolpean edukitze-
ko, eta bestetik, fruituak lurra 
ukitzerakoan sortu ahal diren 
usteldurak saihesteko".  

marrubiak: etxeko 
txikiekin landatzeko 
moduko landarea  

'xaldun kortin, jolastu 
gurekin' kaleratu 
dute bortzirietan

Umeengan ere pentsamendu autonomoa eta 
sortzailea sortzeko teknika ona izan daiteke

elkarrizketa: pentsamendua 
garatzeko tresna baliagarria
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Urtero bezala Bergarako Pentekos-
te jaiek egitarau oparoa  dakarte, 
eta zer esanik ez musika eskain-
tzari dagokionez. Lehenengo egu-
nean, egubakoitzean, horren adi-
bide garbia izan genuen Glaukoma 
eta Kashbad taldeen eskutik. Lehe-
nak Tolosatik rap eta reggaean 
oinarritutako proposamen ezin 
freskoagoarekin, eta bigarrenak, 
Oreretatik, hamahiru urteren ostean  
ilusioz beterik tauletara disko 
berriarekin bueltatu direnak. 

Desegin edo lozorroan egon 
diren taldeen itzulerek, ohi denez, 
askotariko iritziak sortzen dituz-
te, ilusiotik nahiz errezelotik. 
Baina kasu honetan, Kashbaden 
egubakoitzekoa aurreiritzi guztiak 
ezabatzeko moduko kontzertua 
izan zen.

Errenteriarrek, gainera, Arra-
kala izeneko disko berriarekin 
egin dute itzulera. Laugarrena 
beraien diskografian, azkeneko 
erreferentziatik azkar esaten 
diren hamabost urte pasatu dire-
larik. Eta kontzertua disko berri 
honetako bi abestirekin hasi zen, 

Malabareak eta Aita urrea hurre-
nez hurren, motorrak berotzeko, 
eta hortik aurrera etorriko zena-
ri hasiera ezin hobea emanez.

Hardcorea, rocka edota reg-
gaea zainetan, batzuetan azka-

rrago, beste batzuetan intimoago, 
Kashbadek txosnetako karpa 
dantzan jarri zuen hirugarren 
abestitik aurrera. Izen bereko 
lehenengo diskoko abestiei heldu 
bezain pronto lehenengo lerroe-

tako gorputzen eromen erritmi-
koa erabatekoa izan zen. Ni iza-
teko, Hegaz, Amalur edo Lehertuz 
bezalako kantu biziak ez ziren 
falta izan, eta kontzertua aurre-
ra joan ahala Distantzia eta Hesiak  
diskoetako beste hainbat “ere-
serki” entzuteko parada izan zen, 
besteak beste, pausatuagoak diren 
eta entzuleekin kimika berezia 
sortu zuten Oinutsik, Bi edo Ilar-
gipean, edota rock indartsuenak 
hauspotzen dituen Makinak eta  
Ez dakit. Sorkun abeslariaren 
bakarkako ibilbideari ere keinu 
bat egin zioten, Non zaude abes-
tia berreskuratuz, eta publikotik 
ahotsekin laguntzeko gonbidatu 
bereziren bat taula gainera igotzea 
ere lortuz.

Ohiko bisak tarteko, 2001. 
urtean Gasteizko Gaztetxeak 
kaleratutako Gaztetxeak Mar-
txan!!! bildumarako grabatutako 
Zuen eskaparateetan abestiarekin 
eman zioten amaiera kontzer-
tuari.

Ez dakigu Kashbad geratzeko 
bueltatu den, baina disko berria-
rekin eta batez ere egubakoitzean 

Bergaran eskainitako zuzenekoa-
rekin, ziur aurten  Euskal Herrian 
dituzten kontzertuetan, areto, 
gaztetxe, txosna nahiz plazak 
doinuz, ilusioz eta energiaz bete-
ko dituztela. 

erritmo eta errima biziz
Aurretik aipatu bezala, Glauko-
ma tolosar gazteek ireki zuten 
egubakoitzeko kontzertua. Bon-
berenea Ekintzak-ekin kaleratu-
tako vol.1 eta vol.2 EP-etako 
abestiak jo zituzten, dagoeneko 
beraien marka bilakatu den dan-
tzarako erritmo, errima eta lelo 
itsaskorrekin. Aipatzekoak dira 
taldearen maila instrumentala 
eta Juantxo Arakama abeslaria-
ren hitz-etorria. 

Pare bat ohar. Lehena, Berga-
rako industrialdean arratsaldetan 
aparkatzeko lekua dago, baina 
gauez autoa handik atera ahal 
izatea ezin da bermatu. Eta biga-
rrena, badirudi Fermin Etxegoien 
oñatiarrak 2009an Berrian idatzi-
tako Elgeta Hiria artikuluko 
pasarteren bat edo beste denboran 
zehar errepikatu egiten dela.

arrakalarik ez bergarako txosnetan
hamarkada pasatxoren ostean kashbad indartsu bueltatu da eskenatokietara

ohiko abestiak eskaintzeaz gain 'Arrakala' diskoa aurkeztu du bergarako txosnetan

Kashbad taldeko Sorkun Rubio abeslaria dena ematen, Bergarako txosnaguneko eszenatokian.  |   ImAnol sorIAno

Hamabost urteko 
isilaldia

Duela hamabost urte kaleratu 
zuen bere azken diskoa 
Kashbad taldeak eta 2001ean 
desegin zen. 2007an hiru 
kontzertu emateko elkartu 
ziren taldekideak, baina 
aurtengo maiatzera arte ez 
dute lan berririk kaleratu. 
Arrakala izeneko diskoaz egin 
dute itzulera eta kontzertuz 
kontzertu dabiltza orain. Hain 
zuzen, Bergarako 
txosnagunean izan dira 
asteburu honetan euren azken 
lana aurkezten, eta jakin-mina 
handia zen.

90eko hamarkadan sortu 
zen taldea Errenterian eta 
taldea desegin arte 
hardcorean oinarritutako hiru 
disko kaleratu zituzten: 
Kashbad, Distantzia eta 
Hesiak. Guztiak ere Esan 
Ozenki-ren eskutik.

Arrakala diskoko azala.



gOIENA  |  2014-06-09  |  AstelehenA 31kultura

Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00   ZApATu gOiZeTAn ZABAlikkataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34  Faxa: 943 77 13 13

Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAn. konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. kataide poligonoan 3an.

ALMACENES ARRASATE
MeRkATukO MARkARik OnenAk. etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

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

eskaintza baliagarria akats tipografikorik ez dagoen neurrian.

A+

1000 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

245 €
GarBiGailua 3ts-853

A+ Sailkapen energetikoa

315 €
Ontzi-GarBitzailea zDf 3014

A+

1100 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

280 €
GarBiGailua 3ts-865eG

A+

1200 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

299 €
GarBiGailua zwG-6120K

A++

1200 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

330 €
GarBiGailua vtO-712D12

A++ Sailkapen energetikoa

360 €
inDuKziO plaKa ehh6232f0K

A++ Sailkapen energetikoa

360 €
laBe pirOlitiKOa eec2400BOx

A+++

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoa

375 €
GarBiGailua Dyn-8124

1600 
x 
550 
x 
600

Sailkapen energetikoa

299 €
hOzKailua ft2 321

A++

1700 
x 
600 
x 
600

Sailkapen energetikoa

375 €
hOzKailua 3Kf-6400B

A+

BOSCH eta Aeg
Deskontu bereziak!

gOIAtz ArANA  |  ArrAsAte

Egubakoitzaz geroztik salgai dago 
liburua eta zabalik erakusketa. 
Honenbestez, XIX. mendeko Arra-
sateko argazki zaharrak Kultura-
teko klaustroan bisitatu daitezke, 
zuri beltzean eta tamaina handian. 
Arrasate Zientzia Elkarteak (AZE) 
errekuperatu ditu, ia 500 krista-
lezko plaka dohaintzan jaso eta 
gero. XIX. mendean Mendia fami-
liako kide batek ateratako argaz-
kiak dira, eta elkarteak modu 
"ulergarri eta polit" batean anto-
latu ditu horien artetik onenak.

Kanpoko argazkiak dira gehie-
nak, gutxi batzuk baino ez sendi 
barruan ateratakoak. Eta 80ko 
hamarkadako Arrasate ikusi 
daiteke horietan: etxeko leihotik 
ateratako Herriko Plaza Nagusia 
eta Erdiko kalea, gehienbat; gerra-
riak herriko kaleak bisitatzen; 
goiz euritsu eta eguerdi beroeta-
ko lasaitasuna eta isiltasuna; ura 
eta elektrizitatea iritsi zirenekoak; 
herritarren janzkerak; jaiak; 
Biteri etorri zenekoak; Canovas 
del Castillo hil zutenekoak... 
Industrializazio modernoa hasten 
den garaiko argazkiak dira guz-
tiak, "ia desagertutako mundu 
batekoak", diote elkartekideek. 

Bisita gidatua 
Egubakoitz arratsaldean Kultu-
ratera joandakoek ohorezko bisi-
ta egin ahal izan zuten erakus-
ketan, AZEko lehendakariorde 
Anabel Ugalde gidari zutela; ber-
taratutakoek arretaz jarraitu 
zituzten hark emandako azalpe-
nak. Erakusketa uztailaren 6ra 
arte egongo da zabalik eta Mon-
dragoe beirazko plaketan liburua 
erosteko aukera ere egongo da 
bertan.

beirazko plaka zaharrek "ia desagertuta zegoen 
mundu bat" itzularazi dute arrasatera
'mondragoe beirazko plaketan' liburuak eta erakusketak memoria bizirik mantentzen lagunduko dute

Herritar talde bat, azalpenez lagundutako bisita egiten.  |   ImAnol sorIAno

m ila
lete 
a r r a s at e

"Sorpresa izan da Arrasate zenbat 
aldatu den ikustea; orduko herriko 
lehen argazkiak dira eta ez nuen 
horrela imajinatzen. Egiten zuten 
bizimoduari, janzkerei... erreparatu 
diet gehienbat eta gustatzen ari 
zait ikusitakoa".

x abier
atx a 
a r r a s at e

"Erakusketa ikusten hasi baino ez 
naiz egin, baina oso interesgarria 
iruditu zait, erretratuek erakusten 
dutenarengatik eta errekuperatzen 
egin duten lanarengatik. Kuriosoa 
da garai batean zer eta nola 
zegoen ikustea".

bakar ne
abarrategi 
a r r a s at e

"Lehengo kontuak gogora ekartzea 
oso ona da; orain beste modu 
batean bizi garen arren, lehengoa 
ikusteko modua ere izatea. Bi 
liburu erosi ditut; niretzako da bat, 
tarteka begiratzeko".

"Argazkiak herrian geratuko 
dira liburuari esker" 

XIX. mendeko 122 erretratu zahar batzen ditu 
liburuak 136 orritan, eta irudietan ikusten dena 
ulertzen laguntzeko beharrezko diren hitzak baino 
ez. Liburua salgai dago, 15 eurotan, Kulturaten, 
Ttukunen eta Eroskin. Katalogo eran dago 
antolatuta, azal gogorra du eta argazkilariaren 
auto-erretratua jasotzen du kontrazalean; haren 
identitaterik ez da ezagutzen. Emaitzarekin oso 
pozik dago AZE, eta Arrasateko alkate Inazio 
Azkarragaurizarrek herritarrak zoriondu ditu "altxor 
batez gozatzeko aukera" dutelako eta "argazkiak 
herrian geratuko" direlako liburuari esker.  Azakarragaurizar eta Ugalde, liburu aurkezpenean.  |   I.s.
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J.d.  |  oñAtI

Olakua auzoko plaza goraino bete 
zuten oñatiarrek zein bertara ger-
turatutako rock-zaleek Gatillazo 
etxean ikusteko irrikaz. Eta Eva-
ristok gidaturiko taldeak ez zuen 
hutsik egin: beste gau magiko bat 
oparitu zien Olakuako jaietan 
elkartu ziren bi belaunaldiei. 

Duela hilabete batzuk Txile 
eta Argentinan biran ibili ostean, 
sasoi betean dago boskotea eta 
Siglo XXI lan berria gogotsu aur-
keztu zuen etxean. Ordu eta erdiz 
40 bat abesti jo zituen Gatillazok 
eta Siglo XXI lan berriari erre-
pasoa egiteaz gain, betiko klasi-
koak ere ez ziren falta izan, bes-
teak beste, La gran engañada, 
Sangre y mierda, edo La Polla 
Recordseko Johny edo Odio a los 
partidos. Lehenengo akordetik 
indartsu taularatu zen taldea, 
soinu eta jarrera aldetik, eta kon-
tzertu osoan zehar jarraitzaileak 
oholtzara igoz ibili ziren, Eva-
ristorekin batera abesteko.   

etxekoek berotu zuten gaua 
Gatillazo, ordea, ez zen izan Ola-
kuako plazako eszenatokira igo 
zen talde bakarra. Gauari hasie-
ra emateko arduradunak Shak-
tale oñatiar gazteak izan ziren, 

eta Trash eta metal taldeen ber-
tsioekin ikusleak berotzen saiatu 
ziren. Ostean, Drakesen txanda 
heldu zen, eta gau berezia izan 
zen etxekoentzat ere, Pasku abes-
lariaren agurreko kontzertua izan 

baitzen; lagunez inguraturik, saio 
indartsua eskaini zuten. Ultimos 
Reyes nafarrak izan ziren hurren-
goak. Punk-rock eta rock urbanoa 
ikur zituztela, aho zabalik utzi 
zuten bat baino gehiago.

Evaristo, kantuan.  |   ImAnol sorIAno

gatillazok 'siglo xxi' diskoa aurkeztu du 
goraino bete den olakua auzoko plazan
Ameriketan biran egon ostean sasoi betean dago evaristoren boskotea

J.d.  |  ArAmAIo

Nancy Sinatraren These boots 
are made for walking kantua-
rekin hasi da aurtengo Sastiña-
ko musika jaialdia. Egubakoi-
tzean Jam Pak in Purple bede-
ratzikotea izan zen ermitako 
ataria oholtza bihurtu eta Bizen-
te Goikoetxea plaza jazz, rock
-and-roll, blues zein surf musi-
kaz girotu zuen taldea.

Gasteiztarrek gogotsu ekin 
zioten kontzertuari aramaioarren 
aurrean eta, besteak beste, Beat-
les ingelesen Can't buy me love, 
Pulp Fiction filmak ezagun egin 
zuen Dick Dale gitarristaren 
Misirlou edo Herbie Hancocken 
Watermelon Man jazz estandarra 
interpretatu zituzten.  

Sastiñan bigarrenez izan 
da Jam Pak in Purple taldea 
eta duela bi urte utzi zuen 
zapore ona berretsi zuen egu-
bakoitz iluntzean: publikoa, 
pozik; eta musikariak, beste 
horrenbeste. Musikariek gus-
tura jardun zuten. Hala ere, 
euren esanetan, pena izan zen 
ikusleak berotu orduko kon-
tzertuak amaiera jo zuela.

Folk eta popa egubakoitzean 
Iker Ziak gidatutako The Icer 
Company izango da gasteiztarren 
erreleboa hartuko duen taldea. 
Egubakoitzean 20:00etan folk 
eta pop doinuak izango dira 
Sastiñako jaialdiko bosgarren 
edizioko protagonistak.

Jam Pak in Purple musika koktelak 
jarri du martxan sastiñako jaialdia

Jam Pak in Purple, Sastiñako jaialdiari hasiera ematen.  |   jAm pAk In pUrple

JAgObA dOmINgO  |  elgetA

Rockero zaharren antzera, txun-
dituta utzi zituen egubakoitzean 
Juan Tamariz magoak Elgetako 
Espaloiko ikusleak. Duen itxura 
xelebreaz kontziente da Tamariz, 
eta ondo baino hobeto erabiltzen 
du publikoarekin konektatu eta 
barre algarak eragiteko. Hala ere, 
badira ia 70 urte magiak lehe-
nengoz txunditu zuela eta urte 
guzti horietan maisu bihurtu dela 
frogatu zuen Elgetan. Magiaren 
munduan itzal handiko pertsona 
da, lankideen artean errespetatua 
zein miretsia eta errepideak bal-
dintzaturiko bizitzan bizirik 
dirauen mitoa. Baina ikusleen 
aurrean dagoen momentutik, tipo 
xelebre zein gertukoa bihurtzen 
da, publikoa eroso sentiaraziz; 
eta hori da, hain zuzen, Elgetan 
lortu zuena.

Bi ataletan banatu zuen egu-
bakoitzeko saioa. Lehenengoan 
ikuskizuna eta umorea protago-
nista izan baziren, bigarrengoan 
lagunarteko giroa sortu zuen, 
kamera bat erabilita: karta-sor-
tekin hainbat trikimailu eginez 
eta horiek publikoari era berezian 

azalduz edo argituz. Gauaren 
hasieran, publikoaren artean 
urduritasuna nabari zitekeen. 
Truku gehienetarako ikusleen 
laguntza eskatzen zuen Tamari-
zek, eta magoaren begiak euren-
gan pausatzen zirela ikustean...
batek baino gehiagok aitzakiaren 
bat jartzen zuen. 

Hala ere, gauak aurrera egin 
ahala, publikoa lasaituz joan zen 
eta Tamarizen trikimailuetan 
atseginez hartu zuen parte. Kar-
ta-sortak erabiliz hainbat triki-
mailu egin zituen magoak, zein 
baino zein harrigarriagoak. Umo-
rea eta magia, bi horiek maisuki 
nahastu zituen Tamarizek, eta 
lehenengo pasean, gainera, Con-
suelo Lorgiaren kolaborazioa ere 
izan zuen. Lorgiak, mentalismoa 
erabiliz, kartak zein abestiak 
asmatu zituen.

magia gertutik ikusita 
Atsedenaldiaren ostean, magia 
gertutik ikusteko beste formatu 
batean egin zituen trikimailuak: 
bi ikusleren laguntzarekin eta, 
nola ez, beti ondoan dituen kar-
ta-sortekin; beste ordu erdiz, aho 
zabalik utzi zituen Espaloiko 
ikusleak. Amaitzeko, magia ikus-
kizunaren sekretuak argitu zituen: 
psikologia erabiltzen jakitea eta, 
batez ere, egiten duzun hori mai-
tatzea, pasioa sentitzea. Eta pasio 
hori ia 70 urtez mantentzeak 
meritu handia du.

Zalantza barik, lehen mailako 
magoaz gozatzeko aukera paregabea 
izan da egubakoitz eta zapatuan 
Espaloiak eskainitakoa.

tamarizen ametsezko biolinaren 
soinuak espaloia magiaz busti du
Ikusleek atseginez hartu dute partetamarizen trikimailuetan 

Juan Tamariz, Espaloian, egubakoitzeko emanaldian.  |   ImAnol sorIAno
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Behi Bi Blues-ek, Azkaiter Pelox 
eta Gaizka Azkarate bikoteak, 
diskoa aurkeztu du. Gaztelupeko 
Hotsak diskoetxeak kaleratu du 
hamaika kantuz osaturiko tal-
dearen estreinako lana. Gitarra, 
harmonika eta ahotsa; formatu 
txiki eta erosoan egindako blues 
musika da protagonista, ohiko 
duten funk eta bossa nova zer-
tzeladak alde batera utzi gabe. 
Jam saioen filosofiaren jarrai-
tzaile sutsuak dira biak, eta, dis-
koa bikote bezala grabatu duten 
arren, zuzenekoetan lagunez ingu-
ratu ohi dira. Duela hiru urte 
kolaboratzen hasi zen bikoteak 
lehen umea beso artean du.
Non grabatu duzue estreinakoa?
Aste Santuan grabatu genuen 
diskoa, Beasaingo Pottoko estu-
dioan. Bi egunez Fredi Pelaezen 
gidaritzapean egon ginen, eta 
esku artean duguna da emaitza. 
Egia esan, plazer handia da hare-

kin grabatzea. Soinu teknikari 
handia da, baina musikari are 
handiagoa. Bidaian hainbat ahol-
ku eman dizkigu.
zergatik erabaki duzue bikote for-
matuan grabatzea?
Maleta handia hartu beharrean, 
maleta txikia hartzea erabaki 
dugu. Formatu txikia eramanga-
rriagoa da, alderik alde joateko 
errazagoa; jam saioen filosofiaren 
jarraitzaileak gara eta zuzenekoak 
lagunekin konpartitzea gustatzen 
zaigu. Biok gara Behi Bi Blues; 
hala ere, gitarra, harmonika eta 
ahotsa bakarrik grabatzea tentuz 

hartutako erabakia izan da. Nik 
[Azkaiter Pelox] orain arte dis-
koetan instrumentu asko sartu 
ditut, asko disfrutatzen nuen lagu-
nak estudiora eramaten eta haie-
kin batera kantuak janzten. Kasu 
honetan, ordea, Gaizkak oso argi 
zuen; gure formatuari fidelak izan 
behar genuen. Horrez gain, baxua 
grabatzekotan egon ginen, baina 
Pelaezek ez egiteko aholkatu zigun. 
Baxua grabatzen duzun momen-
tuan, kantuek bateria ere eskatzen 
dute; eta gitarra-harmonika bino-
mioak ondo funtzionatzen du. 
Gainera, beste instrumentu bat 
grabatzeak denbora eta diru gehia-
go eskatzen du.
bikote formatu horren erakusle 
handiak egon dira bluesean.
Zalantza barik; Muddy Water eta 
Little Walter, Ben Harper eta 
Charlie Musselwhite edo Los Reyes 
del KO taldeko Marcos Coll eta 
Adrian Costa, esaterako. Azken 
horien diskoak betidanik entzun 

izan ditut, eta Gaizkak lan kon-
tuengatik ezagutu ditu; beraz, 
gertukoak ditugula esan daiteke. 
Noizbait furgonetan eurekin ibi-
li gara hara eta hona, eta bi orduk 
luzerako eman dezakete. Horren 
ostean gehiago jarraitzen dituzu 
eta asko ikas daiteke. Bizimodu 
horrek errespetu eta mirespen 

osoa merezi dit, baina benetan 
gogorra izan behar du. Duela bi 
aste Bilbon jo ostean Edu Mana-
zas ikustera joan ginen, bere 
taldearekin etorri zen eta furgo-
neta batean asteburu osoa eman 
ostean, musikari bakoitzarentza-
ko euro batzuk lortu zituzten! 
Egoera benetan zaila bada musi-
kari horientzako, imajina gure-
tzako...
diskora bueltatuta... bluesa prota-
gonista den arren, beste estilo 
batzuek ere badute tokia.
Abesti bakoitza istorio bat da 
niretzako. Diskoa zabaltzen duen 
Astelehen trumoitsuak blues kla-
sikoa da, baina erritmo biziarekin. 
Kontua da blues geldoa jo eta 
publikoaren arreta bereganatze-
ko benetan musikari ona izan 
behar dela. Kantuei erritmo nahi-
kotxo ematen saiatu gara. Nik 
nahi dut zuk entzutea-k, adibidez, 
surf kutsua du eta Zeri zaude 
begira, ordea, funk erritmoan 
oinarritzen da. Instrumentuen 
sonoritateak ere bide batetik era-
maten zaituela uste dut. Kaxadun 
gitarrek rhythm and blues estiloa 
jotzera bultzatzen naute, eta har-
monikarekin batera bikote pare-
gabea egiten du.
Harmonikak zeresan handia du.
Behi Bi Bluesen biok gara prota-
gonista; kantu batzuetan gitarrak 
harmonikari basea egiten dio. 
Gainera, diskoan soinu polita 
lortu dugula uste dut. Harmoni-
ka anplifikadore barik grabatu 
zuen Gaizkak eta ostean erabaki 
genuen ze sonoritate eman kantu 
bakoitzari. Gitarra, ordea, har-
monikaren anplifikadorean entxu-
fatuta grabatu genuen.
bi bertsio ere sartu dituzue.
Ottis Reddingen The dock of the 
bay berriz ere grabatu dugu, Gaiz-
kak oso gustuko zuelako. Zam-
burleiker-en ere bazegoen, baina 
oraingoa hobeto gelditu dela uste 
dut. Horrez gain, aspalditik jotzen 
dudan Bap!-en Ez dut ezer esan 
nahi ere grabatu dugu.

bikoteak lehen diskoa kaleratu du gaztelupeko hotsak-ekin

bluesa oinarri duen arren, funkak eta bossa novak ere badute lekua

"musika lagunekin 
konpartitzea maite 
dugu; 'jam' saioen 
jarraitzaileak gara"

Gaizka Azkarate eta Azkaiter Pelox.  |   ekAItz UzIn

zerTzeLADA

behi bi blues

estiloa: bluesa.
egilea: behi bi blues (bergara, 2014).
argitaletxea: gaztelupeko hotsak.
iraupena: 39:01 minutu.

Unai Azkarate bergarar 
"piperminak" (Azkaiter 
Pelox) urte dezente darama 

gitarra eskutan musikaren bueltan 
proiektuak abiarazten eta ikusleak 
entretenitzen. Estilo desberdinak 
landu izan baditu ere, bluesa bere 
kuttunetako bat da. Hala, 
Soraluzeko Gaizka Azkaraterekin 
Behi Bi Blues bikotea jarri du 
martxan. Euskaraz abestutako 11 
kantutan, gitarra, ahotsa eta 
armonika dira zutabeak eta azken 
horrek protagonismo handia 
hartzen du merezimendu osoz. 
Blues klasikoena  oso presente 
badago ere, bada funk, soul, 
boogie zein ukitu latinoagorik duen 
kanturik ere. Egunerokotasuneko 
pasarteak dira guztiak; tartean, 
Ottis Redding eta Bap!-en 
errebisio bitxiak.

Baliabide gutxirekin 
egingarria da bluesa

IkEr bArANdIArAN

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

"Formatu 
erosoa delako 
grabatu dugu 
bikote bezala"
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1. etxebizitzak

101. saldu
bergara.  etxebizitza salgai 
bergaran, askarruntzen. hiru 
logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. hirugarren solairua. 
Leiho guztiek kanpora ematen 
dute. etxea ikusteko edo prezioa-
ri buruz hitz egiteko deitu tele-
fono zenbaki honetara: 665 70 
11 95 

 
103. errentan eman

arrasate.  erdigunetik gertu 
etxebizitza ematen da errentan. 
erabat berriztua dago eta bizi-
tzera sartzeko gertu; guztiz 
jantzia. bi logelakoa. hilean 450 
euro. interesatuok deitu telefo-
no honetara: 616 84 55 96 

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan. prezio interesgarria. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 645 72 53 51

zarautz.  uda garairako, ekaina, 
uztaila, abuztua eta iraila, etxe-
bizitza errentan ematen da. hiru 
logela, terraza eta bi komun ditu, 
bat gurpildun aulkian daudenen-
tzat egokitua. hondartzatik 10 
minutura. interesatuok deitu 
honetara: 649 50 64 49 

 
104. errentan hartu

arrasate edo aretxabaleta.  
arrasaten zein aretxabaletan 
errentan 2-3 logelako etxebizitza 
bila gabiltzan bikote bat gara. 
interesatuok deitu honetara: 
674 13 91 59 

arrasate.  etxebizitza behar 
dut errentan, merke. hiru loge-
lakoa gutxienez. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
648 46 90 51 

arrasate.  etxebizitza behar 
dut errentan. bi logelakoa gutxie-
nez. deitu 638 25 73 91  edo 
943 79 80 05  telefono zenba-
kietara.

arrasate.  etxebizitza behar 
dut errentan. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 629 
80 77 73 

arrasate.  pertsona batendako 
moduko etxebizitza behar dut 
errentan, merke. arduratsua naiz 
eta lana daukat. blanca. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 608 07 69 45 

arrasaten edo aretxabale-
tan. altzari gabeko etxebizitza 
hartuko genuke errentan. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 652 76 21 51 

bergara.  bergarako mutil ba 
etxebizitza txiki edo atiko bila. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 666 46 69 69 

 
105. etxeak osatu

arrasate.  Logela ematen da 
errentan. hilean 200 euro, 
gastuak barne. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
697 66 89 20 

arrasate.  neska batendako 
logela bat behar dut, etxebizitza 
konpartituan, merke. interesa-
tuok, deitu zenbaki honetara: 
666 20 06 03 

arrasate.  udalpe kalean loge-
la ematen da errentan. erretzai-
lea ez bada, hobe. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
664 13 67 44 

bergara.  Logela bat errentan 
hartuko nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
672 68 57 77 

logela arrasaten.  Logela bat 
daukagu errentan emateko 
uribe auzoko duplex batean. 
hilean 200 euro, gastu guztiak 
barne: garbiketa, telefonoa, 
internet, berokuntza eta abar. 
deitu 679 84 49 20  edo 677 
44 82 85  zenbakietara.

oñati.  etxebizitza osatzeko 
pertsona bat behar dugun bi 
langile gara.  interesaturik ego-
nez gero deitu mesedez 18:00e-
tatik aurrera zenbaki honetara: 
653 74 87 51 

 

2. garaJeak

204. errentan hartu
bergara.  garaje bikoitza erren-
tan hartuko nuke, ahal izanez 
gero, bergarako erdigunean. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 638 73 57 37 

 

4. lana

401. eskaintzak
bergara.  umeekin eta etxeko 
lanetan laguntzeko pertsona 
euskalduna behar dugu. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 10 44 31 

 
402. eskaerak

arrasate edo bergara.  nagu-
si eta umeak zaintzeko edo 
garbitasunak egiteko gertu nago: 
taberna, atari, bulego zein etxee-
tan. interesatuok deitu telefono 
honetara: 625 86 99 51 

arrasate edo inguruak.  
ekainean eta uztailean zehar 
umeak zaindu edo ikasketekin 
laguntzeko neska euskalduna 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 616 32 
73 08 

arrasate.  emakume euskal-
duna gertu etxeak garbitu edo 
zaintza lanetan jarduteko. gloria. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 658 72 15 83 

arrasate.  emakume euskal-
duna plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699 54 17 27 

arrasate.  emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko, etxean 
bertan bizi izaten. sonia gomez. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 632 84 02 30 

bergara, arrasate edo oña-
ti.  erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintze-
ko gertu. san juande diosen lan 
egindakoa eta esperientzia 
handikoa. deitu 943 78 62 19  
edo 639 66 57 88 telefono  
zenbakietara.

bergara.  adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
goizetan umeak eta nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono honetara: 610 34 97 88 

bergara.  nagusia eta umeak 
zaintzen edo etxeko lanak egiten 
arituko nintzateke. zazpi urteko 
eskarmentua dut. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
626 86 35 92 

bergara.  nagusiak zaintzeko 
ikasketak dituen emakume batek 
zaintzaile lanak  egingo lituzke, 
baita etxeko lanak ere. orduka 
edo etxean bertan bizi  izaten. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 943 08 14 33 

bergara.  pertsona arduratsua, 
informe onekin, garbitasun 
lanetarako gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
696 27 25 34 

d e b a g o i e n a ,  h a u r r a k .  
magisteritzako ikasle euskaldu-
na eta esperientziaduna, haurrak 
zaintzeko prest. disponibilitate 
handiarekin eta autoarekin. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 696 30 04 28 

debagoiena.  emakumea 
lanerako prest.  pertsona helduak 
zaindu, etxeko lanak egin eta 
abar. 658 31 06 20 

debagoiena.  mutil ardura-
tsua, jarrera eta prestutasun 
handikoa, zapatu, domeka eta 
jaiegunetan lan egiteko gertu. 
nagusiak zaindu, tabernatan, 
hoteletan zein diskotekatan lan 
egin dezaket. informe onak 
dituta eta berehala hasiko nin-
tzateke. 674 93 33 24  edo 603 
29 12 07 

debagoiena.  egun erdiz lan 
e g i n g o  n u k e ,  8 : 0 0 e t a t i k 
13:00era. sukaldean ondo 
moldatzen naiz. gidabaimena 
eta lege agiriak dauzkat. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 697 66 89 20 

debagoiena.  esperietziadun 
emakumea prest pertsonen 
zaintzan lan egiteko. arreta 
pertsonala. prestakuntza sozio
-sanitario zabala daukat eta 
erabateko disponibilitatea. 659 
17 81 01 

debagoiena.  emakumea 
gertu lanerako. eskarmentua 
dut umeak zaintzen, garbiketan 
edota tailerrean. deitu 647 10 
58 72  edo 943 79 96 25  
telefono zenbakietara.

d e ba g o i e n a .   e r i z a i n t z a 
laguntzaile ikasketak dituen 
neska gertu nagusiak edo umeak 
zaintzeko etxean, ospitalean 
zein baserrietan. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 602 51 67 28 

debagoiena.  esperientzia 
handiko sukaldaria lanerako 
gertu: karta, menuek, pintxo eta 
ogitartekoak egiten aritutakoa. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 666 83 21 95 

debagoiena.  etxean bertan 
bizi izaten edo bestela lan egin-
go nuke. gerokultora ikasketak 
ditut, alzeimerren espezializa-
tua. interesatuok deitu telefono 
honetara: 697 41 13 86 

debagoiena.  etxeko lanak 
egin eta abarretan lan egingo 
nuke. etxean bertan bizi izanda, 
edo bestela. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 637 
33 14 67 

debagoiena.  etxeko lanak 
egiten, nagusi edo umeak zain-
tzen, garbiketan eta abarrean lan 
egingo nuke. baita asteburuetan 
ere. etxean bertan bizi izanda, 
edo bestela. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 632 
54 45 25 

debagoiena.  mutil esperien-
tziaduna nagusiak zaintzeko 
gertu. etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. baserrietan ere bai. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 603 14 59 17 

debagoiena.  mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. sukalde 
laguntzaile eta garbiketan ere 
jardun naiteke. Lege papereak 
eguneratuta dauzkat. 632 26 
01 84  edo 658 74 94 63 

debagoiena.  nagusiak gaue-
tan zaindu eta bazkari-afariak 
prestatzen lan egingo nuke. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 722 45 33 59 

debagoiena.  nagusiak zain-
duko nituzke, egunez edota gau 
solteak egiten etxean zein  ospi-
talean. gainera, etxe, atari eta 
abarrak garbitzen ere arituko  
nintzateke. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 632 
98 17 79 

debagoiena.  nagusiak zain-
duko nituzke, egunez edota gau 
solteak egiten etxean zein ospi-
talean. gainera, etxe, atari eta 
abarrak garbitzen ere arituko 
nintzateke. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 639 
02 00 81 

debagoiena.  nagusiak zain-
t z e n ,  g a r b i t a s u n e a n ,  e t a 
s u k a l d e a n  l a g u n t z e n  z e i n 
harrikoa egiten lan egingo nuke 
debagoienean. esperientzia-
d u n a .  i n t e r e s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
634 99 05 00 

debagoiena.  neska ardura-
ts u a  e ta  es p e r i e n t z i a d u n a 
umeak zaintzeko, orduka garbi-
ketak egiteko, zein nagusiak 
lagundu edo paseoan ateratze-
ko gertu debagoienean. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 695 73 87 95 

debagoiena.  neska ardura-
tsua nagusiak zaindu edota 
garbiketak egiteko gertu deba-
goienean. orduka edo egun 
osoz. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 629 
80 77 73 

debagoiena.  neska boliviarrak 
asteburuetan lan egingo luke: 
nagusi edo umeak zaintzen zein 
orduka garbiketak egiten. eskar-
mentua dut. Cintia. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
618 14 71 34 

debagoiena.  neska euskal-
duna, esperientzia eta informe-
duna, gertu umeak zaintzeko, 
elkarte, bulego eta abarrak gar-
bitzeko, edo gauak ospitalean 
egiteko. autoa daukat. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 671 35 22 60 

debagoiena.  neska gertu 
umeak edo nagusiak zaintzeko 
eta garbiketa lanak egiteko 
debagoienean.  esperientzia 
daukat, 15 urte egon naiz etxe 
batean bizi izaten  garbiketak 
lanak egiten eta umeak zain-
tzen. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 676 73 
38 62 

debagoiena.  neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
ume eta nagusiak zaindu etxean, 
ospitalean edota egoitzan, 
gidari, banatzaile eta abar. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 696 32 13 69 

debagoiena.  neska lanerako 
gertu: ume edo nagusiak zain-
tzen eta taberna zain atarien 
garbitasunean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
631 28 22 03 

debagoiena.  neska lanerako 
gertu: umeak edo nagusiak 
zaindu, garbitasuna eta abar. 
etxean bertan bizi izaten ere bai. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 673 78 08 99 

debagoiena.  neska lanerako 
gertu: zerbitzari, sukalde lagun-
tzaile, nagusiak garbitzen edo 
garbiketak orduka egiten. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 602 17 83 21 

debagoiena.  sukalde lagun-
tzaile moduan, garbitasunean 
edo zaintza lanetan arituko 
nintzateke. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 636 
11 23 40 

debagoiena.  sukalde lagun-
t z a i l e ,  ze r b i t z a r i ,  n a g u s i a k 
zaintzen edo garbiketan lan 
egingo nuke debagoienean. 
interesatuok deitu telefono 
ze n ba k i  h o n e ta ra :  6 6 3  4 0 
92 66 

haurrak zaindu.  23 urteko 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest. haur hezkuntzako 
hezitzaile tituluduna eta espe-
rientzia handiarekin. saioa. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 638 71 50 
66  edo 943 79 88 58 

txukundu eta konpondu. 
bertako mutil langile, arduratsu 
eta esperientziaduna prest 
etxeko lanak eta garbiketa oro-
korrak egiteko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606 74 42 37 

 5. irakaskuntza

501. Jaso

arrasate.  dbhko laugarren 
mailako matematika eskolak 
e m a n g o  d i z k i d a n  n o r b a i t 
behar dut. interesatuok deitu 
telefono zenbaki  honetara: 
669 87 24 54 

uztailean trikitia bergaran.  
uztailean, bergaran, trikitia 
jotzen erakutsiko didan norbait 
beharko nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
690 77 66 03 

 
502. eman

bergara.  ingeles eskolak ema-
ten ditut. maila guztietan. heo 
eta Cambridge-eko azterketak 
gertatzeko ere bai. talde txikiak. 
goizetan, eguerdian edo arra-
tsaldean. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 618 
91 32 89 

 

7. animaliak

703. eman

katakumea.  apiril hasieran 
jaiotako katakume zuria ematen 
da opari. gorra da eta etxerako 
egokia izan daiteke. argazkia 
bidal ditzaket gura izenez gero. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 663 65 76 06 

katakumeak  ematen dira 
opari. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 666 40 
65 58 

txakurkumeak.  txakurku-
meak ematen dira opari urbiako 
fondan. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 943 
78 13 16 

 

8. denetarik

802. erosi

lijagailua eta martinetea.  
bigarren eskuko zintazko lijagai-
lua eta martinetea (mailu piloia) 
erostea interesatzen zait. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 635 00 69 26 

mahaigaineko ordenagai-
lua.  mahaigaineko ordenagailua 
erosiko nuke. salgai baduzu 
deitu telefono honetara: 656 75 
76 98 

ortua aretxabaletan. ortu 
txiki bat egiteko terrenoa erosi-
ko nuke aretxabaletan. salgai 
baduzu deitu telefono honetara: 
606 56 97 49

 
804. hartu

bizikletak.  botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
berdin da zein egoeratan dagoen. 
inaki.deitu telefono zenbaki 
honetara: 699 06 23 95 

 
806. galdu

Patinetea oñatin.  aste san-
tuko aurreko astean ahaztu 
genuen patinetea onatiko kirol-
degiko aparkalekuan. oxelo 
etxekoa da, beltza eta urdina. 
aurkitu baduzu , deitu zenbaki 
hauetara, mesedez. eskerrik 
asko. 943 71 82 74  edo 685 75 
31 29 

 
808. bestelakoak

lekuko bila.  arrasateko deba 
kalean aparkatuta geneukan 
autokarabanan lau gurpilak  
zulatu dizkigute. norbaitek 
zerbait ikusi badu deitu mesedez 
telefono  hauetara: 652 75 95 
44  edo 652 75 95 43

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

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



gOIENA  |  2014-06-09  |  AstelehenA 35jan eta bizi   |   zerbitzuak

Prestaketa
'smooTHIe' BerDeA
1. Platanoak zuritu, marrubiak 

garbitu eta mutxikina kendu.

2. Fruta guztiak zatitu eta 
irabiagailuan sartu gainontzeko 
osagai guztiekin.

3. Potentzia handienarekin 
irabiatu pare bat minutuan. Kito.

kInDer IrABIAkIA
1. Atera pare bat bola 

banilla-izozki.

2. Hartu basokada esne. (Zeuen 
burua zaindu nahi izanez gero, 
esne osoa beharrean 
gaingabetua izan daiteke…)

3. Hiru koilarakada azukrerekin 
batera, sartu guztia 
irabiagailuan.

4. Irabiatu hori guztia pare bat 
minutuan. Kito, hori ere eginda!

Fitxa
 Denbora: 20 minutu.
 Zailtasuna: 

'smooTHIe' BerDeA

 lau marrubi.

 platano bat.

 eskukada eder bat 
espinaka.

 laranja baten zukua.

 eskukada bat ahabia 
(arandanoak). 

 bi basokada esne.

 bi koilarakada azukre.  

 bi izotz.  

kInDer IrABIAkIA

 bola bi banilla-izozki.

 basokada bat esne.

 hiru koilarakada azukre.

 bi barratxo kinder.

edari 
Freskagarriak

u
daberri amaiera-uda hasiera 
garaian gauden honetan, bi 
irabiaki edo batido fresko 

eta gozoren errezetak proposatu 
gura dizkizuet. Ezohikoak eta, 
gainera, erraz-errazak direnak.

'smoothie' berdea 
Bata da fruta eta espinakaz egin-
dako smoothie berdea. Ikusi nue-
nean nire burua imajinatzen nuen 
"doministiku keinuarekin" Ninja 
dortokaren okada berdea zirudien 
edari hura hartzen; baina lagunok, 
egia esanda, ezin gozoagoa da. 

kinder batidoa 
Irabiagailua eta edalontzi eta koi-
lara bana besterik ez duzue zikin-
duko irabiaki hori egiteko. Segu-
ru aski, sekula edan duzuen aho-
zuriena izango da. Kontuz, ez dut 
esan-eta osasuntsuena denik… Kinderra eta banilla izozkia, irabiagailutik pasatu aurretik.  |   the Cook roCker

Patrizia vitelli

pat r i z i a r e n  g u t i z i a

Frutaz eta espinakaz egindako irabiakiak kolore berdea du.  |   the Cook roCker

mIrArI AltubE  |  bergArA

Angiozarkoa da Oihan Vega (Ber-
gara, 1981) irrati esatari ezaguna. 
Zazpi urte daramatza Gaztean, 
eta horrez gain, DJ lanetan ere 
jarduten du herrietako jaietan; 
laster izango da Bergaran, Arra-
saten eta Elgetan. Belceblues 
taldeko manager lanak egiten 
ditu orain, bateria jotzeko auke-
rarik ez duelako. 
zelakoa da Oihan vega?
Tipo normala; parrandazalea 
lagunekin nagoenean, baina era 
berean, oso etxezalea.
ze harreman duzu sukaldearekin?
Ez naiz oso sukaldari ona, ez dut 
oso gustuko-eta, baina era berean 
denetik dakit gertatzen.Nik beti 
diot: "Denetik prestatzen dut; 
jateko bai, baina dastatzeko ez". 
zein da zure espezialitatea?
Barazkiak; lekak eta porru-pata-
tak oso gustuko ditut eta puntua 
hartzen diet.
zertara gonbidatuko zenuke lagu-
nik onena?
Itsasbazterreko herri txikiren 
bateko jatetxe batera.
Eta etsairik handiena zertara?
Jaietan kalean saltzen dituzten 
txitxi-burruntzi nazkagarri horie-
takoren batera.
Eta zeinekin gustatuko litzaizuke 
mahaiaren bueltan eseri?

Hilda dagolako, baina gura 
Michael Jacksonekin.
zergatik irrati esatari?
Musikaria naiz, musika ikasketak 
ditut eta musika irakaslea izan 
naiz. Ikus-entzunezko ikasketak 
egin nituen eta komunikazioa da 
nire bigarren pasioa. Gaztearen 
bitartez lortu dut bi pasioak bat 
egitea: musika eta komunikazioa, 
musika ere komunikatzeko modu 
bat da-eta.

Hortaz, afizioa ofizio egin duen 
zorteduna zara?
Bai, hala da, zortea daukat. Hori 
bai, inork ez dit ezer oparitu.
zer gurago bateria atzean edo mahai
-soinu aurrean dJ lanetan?
Zalantza barik bateria atzean.
Eta pop doinuak ala bluesa?
Ez bata eta ez bestea, ni heavy 
zalea naiz: Iron Maiden, Metalica… 
Belceblues taldea heavy talde 
baten hondarretatik sortu zen.
Irratia edo telebista, non gusturago?
Telebistan, ikusgarriagoa da eta 
komunikaziorako elementu gehiago 
ditu. Baina irratia intimoagoa da.
zer da zure lanbidean gustuko ez 
duzuna?
Jendeak pentsatzea edozer esan 
dezakeela zutaz ezaguna zarelako, 
batez ere kontuak asmatzea edo 
iraintzen hastea.
Angiozartik bilbora, zelako aldake-
ta izan zen?
Handia, 18 urte nituela motxila 
batekin joan nintzen-eta. Dagoe-
neko hamalau urte daramatzat 
eta orain ito egingo nintzateke 
Angiozarren, hiri handi bateko 
mugimendua behar dut.
bergarako Pazkoak, sanmartinak 
ala Angiozarko sanmigelak?
Angiozarko sanmigelak zalantza 
barik, herri txikiko giroa…
Iratxoek hiru desio betetzeko auke-

ra eman dizute.
Oso berekoia naiz ni: etxe handi 
bat; poltsikoa beti beteta izatea; 
eta osasuna.
zure bizitzako anekdota bat.
Andoaingo jaietara joan ginen 
disko festarekin; ordu pare bat 
lehenago iritsi eta muntatzen 
hasi. Handik ordubetera beste 
kamioi bat iritsi zen, hamabi 
mexikar jaitsi, eta esan ziguten: 
"Hemen guk dugu ekitaldia". Guk 
ezetz, eta azkenean arrazoia eman 
behar eurei. Bi eszenatoki zeuden 

eta guri Herriko Plazan zegokigun, 
hortaz, guztia jaso, mexikarrei 
barkamena eskatu eta bi kon-
tzertuak berandu hasi ziren.
Irrati esatari lanean ezinbestekoa?
Komunikatzen jakitea.
damu zara…
Erasmusera joan ez izanaz.
zer errepikatuko zenuke?
Olentzero & Co. musikala, eta 
badakit errepikatuko dugula.
zerk beldurtzen zaitu?
Minak eta sufrimenduak.
lanetik etxera iritsi berri, sofan 
eseri eta…
Txokolatezko ogitartekoa jan 
bitartean telebista ikusi. 
Nora egingo zenuke ospa gustura?
Hondartza dagoen paraje polit 
batera, munduarekin ahazteko.
ze aholku konpartituko zenuke?
Bakoitzak egin dezala nahi due-
na, albokoa izorratu gabe.

Oihan Vega irrati esataria, DJ lanetan.  |   m.A.

oihan vega | irrati esataria
Dja ere bada herrietako jaietan eta bateria-jotzailea eta musika irakaslea

Afizioa ofizio izateko zortea duela dio, "baina inork ez dit ezer oparitu"

"gazteari esker nire bi pasioak bat 
egin ditut: musika eta komunikazioa"

"Angiozarren ito 
egingo nintzateke, 
hiriko mugimendua 
behar dut"

e t x e ko  s u k a l d e r a i n o

lehen platera: haragizko tortelliniak 
karbonara erara gertatuta. 
bigarrena: xerra edo entrekot on bat, 
piperrekin eta patatekin. 
Postrea: arroz esnea, kanelarekin. 
edatekoa: ardo beltza. 

AukerAn...

bAreFootkItChen
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J.A.  |  ArrAsAte

Maiatzaren 30ean atera zen mer-
katura Mario Kart 8, bideojoko 
japoniar ezagunaren azken ber-
tsioa. Wii U kontsolarako egongo 
da eskuragarri eta gailu horren 
salmentetan igoera eragitea izan-
go du helburu. 

HD kalitatea izango duen zor-
tzigarren bertsio honek berri-
kuntza nabarmenak ekarriko 
ditu aurreko edizioekin konpa-
ratuta: grabitaterik gabeko zir-
kuituak ekarriko ditu jokoak, 
aldaketa nagusi gisa. Erabiltzai-
leak zailago izango du, beraz, 

kontrola mantentzea eta, orain 
arte ezagututakoez gain, beste 
gaitasun batzuk ere garatu behar-
ko ditu. 

Joko hau ezaguna egin duen 
ezaugarrietako bat partidak hain-
bat pertsonen artean jokatzeko 
eskaintzen duen aukera da. Azken 
bertsio honetan ere ezaugarri 
hori bere horretan mantentzen 
da. Pantaila zatituaren bidez, 
momentu berean lau pertsona 
elkarrekin aritu daitezke. Gai-
nera, sarean dabilen beste edozein 
jokalarirekin on line eran aritze-
ko aukera ere ematen du. 

kritika oso onak
Merkatuan bi aste ere egin ez 
dituen arren, prentsaren aldetik 
oso kritika onak jaso ditu jokoak 
eta espezialista batzuk orain arte-
ko edizio onenetariko bat dela 
esatera ere ausartu dira. Izan 
dituen kritika negatiboenak, 
agian, Wii U-aren ukipen-pantai-
lari nahikoa probetxu atera ez 
izanagatik eta jokoaren bereiz-
garrietako bat den bataila auke-
raren definizioarengatik izan 
dira. Dena den, oraingoz, alde 
negatibo hori estali egin dute 
laudorioek. 

mario kart bueltan da berriz
nintendoren bideojoko arrakastatsuaren 
zortzigarrena dendetan da, 20 urte eta gero

Mario eta Wario bidejoko berrituan.  |   nIntenDo

JulEN APErrIbAI  |  ArrAsAte

Pasa den maiatzaren 22an Eticom
-Som Connexió enpresak bere 
oinarriak finkatu zituen Katalu-
niako Prat de Llobregat hirian 
egindako batzar batean. Interne-
teko eta telefonia mugikorreko 
konexio zerbitzuak eskainiko 
ditu kooperatiba berri honek. 

Telekomunikazioen industrian 
sartzeko asmo duen estatuko 
lehen kooperatiba izango da hona-
koa. Filosofia kolektiboa oinarri 
izanda, egungo kontsumo ohitu-

rei ordezko bat eskaintzea izan-
go du helburu.Orain artean inde-
pendenteki lanean jardun duten 
bi enpresa, Eticom eta Som Con-
nexió, elkartuta sortu da talde 
berria. Ingurumenarentzat jasan-
garria izango den ikuspuntu sozial 
eta etiko batetik, telekomunika-
zioaren industriak burujabetza 
maila bat izan dezan nahi dute. 

Babesa lortu nahian
Proiektuaren hasiera honetarako 
aurkezpen bira bat egiten ari 

dira oraingoz, jendearen konpro-
misoa nahiz babes ekonomikoa 
lortzeko helburuarekin, eta dagoe-
neko badituzte bazkideak Galizian, 
Madrilen eta Euskal Herrian; 
herrialdeka eta lan-komisioetan 
antolatzen dira. 

Etorkizun hurbilera begira 
erronka bat ere finkatu dute. 
450.000 euroko aurrekontua iza-
tera iritsi nahi dute, beharrezkoak 
izango diren azpiegiturak eko-
nomikoki bideragarriak izan 
daitezen.

kooperatibismoa, internet 
eta mugikorren industriara
eticom-som Connexió kooperatiba katalana aitzindari izango da estatuan

Eticom-Som Connexió-ren aurkezpena, Prat de LLobregat-en.  |   FlICkr

J.A.  |  ArrAsAte

Badirudi Google-en "telebista 
adimendun" berriak laster 
ikusiko duela argia. 2010ean 
enpresa estatubatuarrak mer-
katuratutako Google TV-are-
kin konparatuta, hainbat 
berrikuntza ekarriko ditu eta 
telebista multimedia edukiak 
eskaintzen dituzten etxeko 
gainontzeko tresnekin harre-
manetan jartzea ahalbidetuko 
du. Ikus-entzunezko edukiak 
jasotzeko modu interaktiboa-
go bat ekarriko du. 

Gigaom webguneak jaki-
tera eman duenez, Google-ek 
urtero egiten duen I/O kon-
ferentzian aurkeztuko du 
ofizialki tresna berri hau. 
Zurrumurruek diotenez, kon-
ferentzia horretan bertan 
beste gailu batzuk ere aur-
keztuko lituzke Google-ek.

google-ek 
 hil honetan 
aurkeztu nahi 
du android tv

J.A.  |  ArrAsAte

Microsoft konpainia informa-
tikoak adierazi zuenez, urte 
amaierako Skype Internet 
bidez deiak egitea ahalbidetzen 
duen aplikazioarentzako itzul-
tzaile bat jarriko du martxan. 
Teknologia berri hori Kali-
fornian egin zen Code Confe-
rence konferentzian erakutsi 
zen lehenengoz. 

Skype Translator izeneko 
aplikazioa diseinatu dute. Dei 
normalak edo bideo bidezkoak  
egiteko nahiz mezu idatzieta-
rako balioko du. Dagoeneko 
Microsoft-ek egin du zerbitzu 
berri honen lehen froga publi-
koa. Konpainiaren presiden-
teordeak ingelesez hitz egin 
zuen Diana Heinrichs langile 
alemaniarrarekin, eta itzul-
tzaileak hitzez ez ezik idatziz 
ere itzuli zuen elkarrizketa. 

skype-i 
itzultzailea 
jarriko dio 
microsoft-ek

J.A.  |  ArrAsAte

Japoniako telebista kate bat 4K 
kalitatean emititzen hasi da, 
herrialde horretan HD formatua 
baino lau aldiz kalitate altuagoa 
duen teknologia mota hori era-
biltzen duen lehen telebista 
katea bihurtuz. 

Gobernu japoniarraren babe-
sa izan du proiektuak, Kyoto 
berri agentziak jakitera eman 
duenez. 4K-ren inguruan berri-
ki emandako prentsaurreko 
batean, Komunikazio eta Barne 
Ministro Shindo Yoshitakak 
adierazi zuen helburua dela 
"maila internazional batean 
herrialdearen teknologia lehia-
kortasuna handitzea".

Bereizmen altuko pantaila 
baten pixel kopurua laukoiztu 
egiten du formatu honek. Bes-
te leku batzuetan probak egin 

badituzte ere, Asia ekialdeko 
herrialdea izan zen hau erabil-
tzen aurrenetariko bat eta Sony, 
Panasonic, Sharp edo Toshiba 
bezalako markak hasi dira pix-
kanaka beraien produktuetan 
4K sartzen. 

8k hobetuari begira
Momentuz, beste telebista etxe 
batzuk ekoitzitako edukiak 
eskainiko ditu Channel 4K ize-
neko kate honek. Kalitate hau 
duten edukiak eskaintzeko 
asmoarekin, 2013an sortutako 
NexTV-F konpainiaren esku 
dago katea. 

 Teknologia hau estreinatu 
besterik egin ez duten arren, 
2020ko Tokioko Olinpiar Jokoe-
tara begira 8K formatu hobetua 
erabiltzeko nahia ere erakutsi 
du gobernuak. 

edukiak 4k kalitatean, 
Japoniako telebista 
kate batean

Telebista kateko errealizazio gela.  |   goIenA
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t e l e -a l b i s t e a k

AmAIA tXINtXurrEtA  |  bergArA

Asteburuan Bergarako Pentekos-
te jaiek eman dutena jasotzen 
ibili da Imanol Gallego kazetaria. 
Asteburuan jasotako material 
hori gaur, astelehena, erakutsiko 
da telebistan, 20:00etan, 21:00etan, 
22:30ean eta 00:00etan, Debagoie-
na zuzenean saioan.

Bertan ikusi ahal izango da, 
esaterako, egubakoitzeko txupi-
nazoa eta Bitorianatxoren jai-
tsiera. Zapatuko hainbat ekintza 
ere jasoko ditu Gallegok: herriko 
elkarteen arteko bakailao lehia-
keta, umeentzako taloen tailerra, 

iazko Pentekosteetatik hona jaio 
diren bergararrei ongietorria, 
erraldoien konpartsaren kalejira, 
goitibehera txapelketa eta Ipa-
rraldea Bergaran kontzertua. 
Domekan, berriz, Gure Esku Dago 
ekimenaren ekitaldi berezian 
izango da Goiena.

Jaiek, baina, jarraipena izan-
go dute eta bihar, martitzena, 
amaituko dira. Beraz, astelehe-
neko eta martitzeneko kontuak 
ere jasoko dira. Gaur ospatuko 
den Kuadrillen Eguneko tabernan 
eta kuadrillen arteko herri kiro-
len txapelketan eta herri bazkarian 

ere izango da Gallego bazterrak 
nahasten. Eta bihar, martitzena, 
haurrendako jolasparkean, herri 
kirolen erakustaldian eta bingo 
erraldoian ere izango da. Marti-
tzeneko ekintzak egunean bertan 
eskainiko dira, 20:00etan.

saio berezia egubakoitzean 
Jaien saio berezi bat ere egingo 
du Goiena telebistak eta hori 
egubakoitzean eskainiko da, 
19:30ean, 22:00etan eta 00:30ean. 
Beraz, jaiekin telebista bitartez 
disfrutatzeko aukera izango da.

bergarako jaiek 
asteburuan eman 
dutena, gaur telebistan
'Debagoiena zuzenean' saioan jasoko da gaur 
eta jaien saio berezia eskainiko da egubakoitzean

Aurtengo Bergarako jaietan jasotako une bat.  |   goIenA

Egubakoitzean jaien 
saio berezia izango 
da, 19:30ean, 
goiena telebistan

H
aurtxo baten irudi-
menak bezala, Media-
set inperioaren kaka 
mailak ez dauka neu-

rririk. Mujeres, hombres, biceps 
y berzas edo El juego de tu 
vida programen ostean, erre-
fusaren erregina den Emma 
Garcia banandutako gurasoak 
protagonista izango dituen 
programa berri batekin dator. 
Bertan, ika-mikak alde bate-
ra utzi eta elkarren seme-a-
laben alde dirua lortu behar-
ko dute proba ezberdinetan. 
Kultura dario formatu berri 
honi!

Kontua ez da hor amaitzen. 
Supervivientes-en edredoning 
gutxi egon dela ikusi ostean, 
Cuatrok Adan y Eva estrei-
natuko du. Bertan, bikote 
beharra duten abenturazaleak 
uharte batean solte utziko 
dituzte; oraingo honetan, bai-
na, biluzik! Ziur txortaldi 
furtiboak egin baino gehiago, 
Nietzsche irakurriko dutela 
parte-hartzaile gajoek.

Hori gutxi balitz, preka-
ritatea ere iritsi da Mediase-
tera. Telecincoren estandartea 
den Salvame-n guraizeak sar-
tu behar izan dituzte. Bertako 
kakazetari prestuei %10eko 
murrizketa ezarri die Vasile 
gaiztoak. Programa bakoitze-
ko 540 euro jasota moldatuko 
al dira beharrezkoa duten 
lobotomia ordaintzeko?

ImANOl
gAllEgO

Martxan da 
kaka faktoria

t e l e - b e g i as t e a  g o i e n a n

ARRASATE IRRATIA

Etzi, eguaztena, Musakola 
auzoan dagoen ekocenterra 
irekiko dute. Baina nolakoa 
izango da Gipuzkoan zabal-
duko duten hirugarren eko-
centerra? Horri buruzko elka-
rrizketa izango da gaur, aste-
lehena, Igo autobusera! 
irratsaioko elkarrizketaren 
tartean, 11:00etan.

eguaztenean arrasaten 
zabalduko den 
ekocenterra hizpide

Arrasate Irratiak aukera 
eskaintzen du entzuleen zorion 
agurrak jasotzeko. Beraz, ani-
matu eta bidali zorion agurra. 
Deitu 943 25 05 05 telefonora 
edo idatzi irratia@goiena.com 
helbidera eta zoriondu fami-
liartekoa edo laguna. Kantu-
ren bat eskaintzeko aukera 
ere badago irratian.

bidali zorion agurrak, 
familiartekoak edo 
lagunak zoriontzeko

Eguraldi iragarpenak egiten 
ditu astelehenetik egubakoi-
tzera bitartean, albistegien 
ostean, Joxe Landa eguraldi 
adituak Igo autobusera! irra-
tsaioan. Toki zehatzen batean 
zein eguraldi egin behar duen 
jakin nahi baduzu, deitu 943 
25 05 05era edo idatzi irratia@
goiena.com-era eta Landak 
egingo du iragarpena.

Jaso eguraldi iragarpen 
pertsonalizatua, Joxe 
landaren eskutik

asteLehena, 9 martitzena, 10 eguaztena, 11 eguena, 12 egubakoitza, 13

12:00 giza katea debagoienean 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 giza katea debagoienean 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 giza katea debagoienean 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 amaia dj 

19:30 harmailatik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harmailatik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak

23:30 gurean gaur 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 harmailatik

12:00 harmailatik 

12:30 tripa-zorri 

13:00 7 akorde 

13:25 amaia dj 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik 

15:30 onein 

15:55 zorion agurrak 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

16:55 giza katea debagoienean 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak

19:00 kantari 

19:30 7 akorde 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 7 akorde 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 7 akorde

12:00 aho bizarrik gabe 

12:55 onein 

13:25 harmailatik 

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 giza katea debagoienean 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari

17:30 tripa-zorri 

18:10 giza katea debagoienean 

18:30 berriak 

19:00 amaia dj

19:30 harira 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harira 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 harira

12:00 harira 

13:00 giza katea debagoienean 

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 7 akorde

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 jaiak 

17:30 harira 

18:30 berriak 

19:00 7 akorde 

19:30 amaia dj 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dj

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 amaia dj

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 giza katea debagoienean 

13:30 zorion agurrak 

13:35 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dj 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:50 gazta zati bat 

18:30 berriak 

19:00 amaia dj 

19:30 jaiak 

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 jaiak 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 jaiak

GOIENA TELEBISTA

'harmailatik'
nazioarteko errugbi 
txapelketa Arrasaten 
jokatu da eta bertan 
jasotakoak erakutsiko 
dira saioan. | 19:30

barajuen auzoa
Aramaioko barajuen 
auzoa ezagutzeko 
aukera izango da, 
mi re ia  b ikuñaren 
eskutik. | 20:00

erakusketa
Arrasaten, kulturaten, 
zabaldu den Mondra-
goe beirazko plaketan 
erakusketaren gaineko 
erreportajea. | 20:00

'amaia dJ'
Ikus-entzuleek eska-
tutako bideoklipak 
jarriko ditu Amaia 
txintxurretak, gaz-
teendako. | 19:30

'berriak'
e g u n e k o  a l b i s t e 
garrantzitsuenak erre-
pasatuko ditu monika 
belastegi aurkezleak 
albistegietan. | 14:30
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arrasate
June barandiaran 
garai
ekainaren 13an, 4 urte. 
zorionak, laztana! badakizu 
oso harro gaudela zutaz eta 
jarraitu orain arte bezain 
zoragarri izaten. muxu eta 
besarkada erraldoi bat etxeko 
denon partetik.

oñati
Julen sagastume 
barrena
ekainaren 14an, 2 urte. 
zorionak gure txikitxuari! 
ondo pasatu. patxo pila 
bat etxekuen, eta batez 
ere, asko-asko maite 
zaittuen zure arreba 
aneren partetik. mua!

arrasate
alaitz altube sedano
ekainaren 12an, 5 urte. 
zorionak, printzesa! 
egun zoragarria pasa 
dezazula. aitaren, 
amaren eta malenen 
partetik.

antzuoLa
amets arrizabalaga 
zubikarai
ekainaren 11n, 3 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
patxo handi bat 
etxekoen partetik!

eskoriatza
xuban eta Juan luis 
markaide
 zorionak, bikote! 
xubanek 4 urte eta 
aitatxok....batek daki! 
ondo-ondo pasatu eta 
muxutxu potolo-potolo 
bat, muak!

oñati
irene aranburu 
onaindia
ekainaren 9an, 5 urte. 
zorionak, printzesa!
eta mosu handi bat 
danon partetik, guapa!

aramaio
ander eta hegoa 
bengoa
ekainaren 8an, 4 urte. 
zorionak, aitatxo eta 
hegoa! asko maitxe 
zaitxuztegu! patxo 
erraldoi bana ilargiren 
eta amatxoren partetik!

oñati
aner guridi arriaran
ekainaren 8an, 5 urte. 
zorionak, pitxin! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
patxo handi-handi bat 
aitatxoren, amatxoren 
eta eleneren partetik.

eskoriatza
maialen apraiz ansola
ekainaren 6an, 7 urte. 
zorionak eta ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetzean. muxu 
handi bat denon partetik.

bergara
Paule kalboetxeaga 
arriaran
ekainaren 6an, 7 urte. 
zorionak, politxoi! muxu 
pila bat etxekuen 
partetik. ondo pasatu 
jaixetan!

oñati
maren agirre zoilo
ekainaren 6an, 8 urte. 
zorionak, guapisima! 
zortzi urte dagoeneko. 
hartu indarra kandeleei 
putz egiteko. muxu 
handi bat etxekoen eta, 
bereziki, izaroren 
partetik.

aretxabaLeta
alain rodriguez arca
ekainaren 5ean, 
urtebete. zorionak, alain, 
eta muxu handi bat zure 
lehenengo 
urtebetetzean.

bergara
Peru montalvo ruiz de 
egino
ekainaren 4an, 4 urte. 
zorionak, peru! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
patxo handi bat 
aitatxoren, amatxoren 
eta uxueren partetik.

osintxu
enya gantxegi, auritz laskurain eta uxue 
zubizarreta
enyak ekainaren 3an, 16 urte, auritzek ekainak 5ean, 3 
urte eta uxuek ekainaren 12an, 11urte. zorionak, 
hirukote, eta ondo pasatu zuen urtebetetze eguna. 
muxu potolo bat bereziki oierren partetik.

bergara
maddi gallastegi 
etxeberria
ekainaren 2an, 5 urte. 
zorionak, pitxin! 
ondo-ondo pasatu zure 
egunian laguntxo eta 
etxekuekin eta muxu 
handi bat oinatzeren 
partetik.

bergara
haizea eta unax mujika beistegi
zorionak, txikitxoak! haizeak ekainaren 2an, 4 urte eta 
unaxek ekainaren 25ean, 2 urte. patxo mordo bat 
aitatxoren eta amatxoren partetik.

z o r i o n  ag u r r a k

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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maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta 
ardura handienarekin, nire asmoa da familiari ahalik eta

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

esker onA

bedoñako iturrixa baserrikoa

ekainaren 5ean hil zen, 82 urte zituela.

Arrasaten, 2014ko ekainaren 9an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali zenizkigutenoi, 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Facundo 
Garay txintxurreta

eskelak Jartzeko: 943 25 05 05
egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.

eskelaren prezioa:  130  euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero,  175 euro.
goiena: irakurriena debagoienean.

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!

maddi etxebarria maortua 

Arrasate. 3,410 kilo. ekainaren 3a. 
gurasoak: nagore eta Atarratz. Argaz-
kian,  maddi jaioberria sehaskan.

amets uribesalgo uzin 

bergara 4,140 kilo. ekainaren 5a. gura-
soak: eider eta Aritz. Argazkian,  Amets 
jaioberria.

mikel etxebeste salamanca 

Donostia. 3,180 kilo. maiatzaren 30a. 
gurasoak: jaione eta Aitor. Argazkian,  
mikel jaioberria lasai-lasai.

irene santacroce albeniz 

bergara 2,710 kilo. ekainaren 3a. gura-
soak: lorea eta giuseppe. Argazkian,  
Irene txikia gurasoekin.

guret Palacin uribe 

oñati 4,740 kilo. ekainaren 6a. gura-
soak: leire eta oier. Argazkian,  amama 
Isarekin.

oxel rodriguez gomez 

 3,380 kilo. ekainaren 4a. gurasoak: 
silvia eta oscar. . Argazkian,  oxel, arre-
ba Alaitzekin.

ekai 

Arrasate. 3,560 kilo. maiatzaren 31. 
gurasoak: mirene eta Aimar. Argazkian,  
ekai txikia gurasoekin batera.

J a i ota koa k

Jaio da!
eman jaiotzen berri goiena 
paperean eta interneten. 

deitu 943 25 05 05 telefonora 
edo zatoz goienaren 
ordezkaritza batera.

SOLUZIOAK

hItz gezIDUnAk
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BILA-BILA 7

bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.
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a s t e l e h e n e k o a

Ezegonkortasuna handituko da 
eta arratsaldean zaparradak 
botatzeko arriskua izango da.
euskalmet.net

max. 0º

min. 0º

e g u r a l d i a

ARRASATE
943 71 10 11 
943 71 10 12

ESKAINTZA ETA PROMOZIOAK 

Ekainerako zuretzat prestatu ditugun

aprobetxa itzazu!!!

Lanzaroteko uretan egin gura 
dituzten petrolio-prospekzioak 
zeresana ematen ari dira, eta 
horien harira PPko zinegotziak 
esandakoek bere alderdikideen  
gaitzespena ere ekarri dute. Izan 
ere, enplegua sustatzeko moduak 
eta moduak daude. 

"Petrolio isuri batek 
garbitasunean lana 
emango lieke enplegu 
barik daudenei"

www.lavozdelanzarote.comr o g e r  d e i g n   |   t e g u i s e k o  p p - k o  z i n e g o t z i a

a h o b e r o

inork ez dezala zurea 
dena baimen gabe jan
Ez da arraroa, hozkailua pisuki-
deekin elkarbanatzean, tarteka 
gauzak desagertzea. Ezkutuko 
zenbakiarekin, akabo arazoak!
@inventosraros

a i ,  e n e !

eneko van horenbeke  Arraunlari getxoztarrak bigarren aldiz irabazi du 'el Conquistador del Fin del 
mundo' eta, bigarren abentura hitz batekin laburbiltzeko eskatuta, "ahaztezina" aukeratu du |  tXOmIN mAdINA

"estrategiaz gain, irabazteko oso osatua izan behar duzu"

h a m a r r e koa

1. Finalean berriz ere ikurrina 
jasotzea lehen aldian baino hunki-
garriagoa izan da?
Oso hunkigarria izan da, baina, 
akaso, lehenengoak ilusio handia-
goa egin zidan. Orduan berritasu-
na izan zen; aurten konfiantza 
neukan nire buruagan: finalera 
heltzea jarri nuen helburu, eta 
irabaztea neukan buruan.

2. behin irabazita, zergatik esan 
baietz bigarrenez parte hartzeari?
Batetik, Iguazu ezagutu gura 
nuelako, eta bestetik, hamar urte 
geroago horrelako esperientzia 
gogor bati aurre egiteko maila 
nuen edo ez ikusi gura nuelako. 
Erronka pertsonala izan da.

3. Nola daroazu batzuek jarri 
dizuten kexati fama?
Berdin dit. Ez dut uste hainbes-
te kexatu naizenik: arrazoia izan 
edo ez, justuak iruditu ez zaizki-
dan gauzez kexatu naizela uste 
dut; askotan, denen izenean.

4. bide batez, nola duzu hanka?
Hobeto; denbora nahikotxo egon 
naiz hanka gaizki nuela, azazka-
lak oraindik ez zaizkit hazi, bai-
na ez naiz kexu.

5. Gorrien ituna, emakumeena... 
Onenak irabazten du ala estrategiak 
egiten onena denak?
Ez dakit, baina irabazteko estra-
tegia egin behar da. Estrategia-
rekin finalera hel zaitezke, baina 
irabazteko, horretaz gain, oso 
osatua izan behar duzu: onena 
edo onenetakoa.

6. Abentura bukatu zenetik, zenbat 
amesgaizto izan dituzu bikiekin?
Inoiz ere ez; baina ez nago ados 
saioak anaia-arrebak eroateare-
kin: oso ezberdina da abenturara 
bakarrik joatea edo lagunduko 
zaituen batekin. Bakarka lehiatu 
behar da. 

7. Irabazteaz gain, maitasuna ere 
aurkitu duzu...
Inoiz ez nuen halakorik planteatu, 
eta gutxiago baldintza horietan: 
zikin, usain txarrarekin, gaizki 
pasatzen... Horrela suertatu zen, 
kanpoan elkar ezagutzen jarraitu 
dugu, eta batera gaude orain.

8. zein aholku emango zenieke 
hurrengo edizioko lehiakideei?
Irabazi gura badute, joan aurretik 
har ditzatela kilotxo batzuk: hobe 
hasieran %100ean ez egotea, eta 
egunak joan ahala sasoian jartzea. 
Eta mentalki presta daitezela oso 
gaizki pasatzeko. 

9. Gran Hermano-n ere hartuko 
zenuke parte berriz?
Ez, ez ninduke aseko. Ez naiz 
damu egon izanaz; baina orain, 
zerbaitetan parte hartzeko, ilusioa 
piztu behar dit; kirol erronketan
-eta hartuko nuke parte.

10. Reality baten parte hartzeak 
nola eragiten du jendeak zu trata-
tzeko orduan?
Onerako edo txarrerako du era-
gina; bada lana aurkitzeko zail-
tasunak dituenik. Niri berdin dit: 
zoriontsua naiz halakoetan parte 
hartzen. 

mAkILA mAGIkoA BAneukA...

"Iazko kontxako bandera 
irabaziko nuke: palek elkar jo 
zuten une hura aldatu egingo 
nuke"

Agm

Nazio 1 gara

b i h a r a m u n a

XAbIEr 
zubIzArrEtA

Z
enbait gertakariri buruz 
kronika aurrez idatzi 
eta asmatzea ez da bate-
re erraza izango; baina 

irakurtzen ari zarena, horixe 
baino ez da. Iragan igandean 
gertatu behar zenari buruz, 
iragan ostiralean idatzitakoa. 
Aurretiaz bainekien zer ger-
tatu behar zen. Euskal herritar 
andana ikaragarri bat, Euskal 
Herriko errepideetara atera 
da, Gure Esku Dago iniziati-
bari jarraiki, Durango eta 
Iruñea arteko 123 km. giza 
kate baten bidez lotuz. Eskuz 
esku, eskuz bidea eginez, gure 
eskubidez. Ikaragarria, izuga-
rria, kolosala, paregabea izan 
da. Herri baten gehiengo oso 
handi baten borondatearen 
adierazpide. Nazio bat gara, 
eskubidea daukagu eta gauza-
tzera goaz. Horixe irakur dai-
teke, atzo euskal paisaiaren 
erdian idatzi genuen giza 
lerroan; nagusi eta gazte, gizon 
eta emakume, argal eta lodi, 
itsusi eta eder, euskal gizar-
tearen arlo eta ikuspegi guztiak 
izan ziren han; euskaldunok, 
gaurtik aurrera esan ahal izan-
go dugu, eskubidea edukitzeaz 
aparte, eskubide horri eragin 
egingo diogula, eskuetan har-
tu dugula eta gauzatzera goa-
zela; herri honi zor zaion 
errespetua, aitortu egin behar-
ko diotela. Bidera atera gara 
eta gure helburua lortu arte 
ez gara geldituko; norabidea 
adostuz, elkarlana areagotuz, 
geure nazio izaera gauzatu 
arte. Kito!


