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informazio horrekin Bergarara 
etortzen dira eta asko ez dira 
gugana etortzen, ze eurek badu-
te informazioa. Kanpoan ere 
promozioa egiten dugunez, batzuk 
lanak eginda etortzen dira".

Horietako bikote bat, Consue-
lo eta haren senarra, Bartzelo-
nakoak, turismo bulegotik pasa-
tzerako herriko eraikin esangu-
ratsuenen bila, gida eskuan: 
"Zortzigarren urtea da Euskal 
Herrira gatozena. Asko gustatzen 
zaigu inguru hau. Hilaren 22an 
etorri ginen, eta Bilbon egin geni-
tuen lau egun, eta orain Donostian 
gaude, eta handik egiten ditugu 
irteerak. Dena gustatzen zaigu 
hemendik, kostaldea, barrualdea, 
jendea, jana... Jendea oso adeitsua 
da, edozer galdetu eta oso ondo 
azaltzen dizute, oso ondo, horre-
gatik errepikatzen dugu". 

Zortzi urtean Euskal Herriko 
hamaika txokotan izan dira, 
batzutan behin baino gehiagotan: 
"Leku berrietara joaten gara, 
baina bada errepikatzen dugunik 

ere, hobeto ikusteko, ikusi gabe 
utzi ditugun gauzak eta... Gazte-
lugatxera, adibidez, bi aldiz joan 
gara, ilusioa egiten zigun berriz 
ere kaperara igotzeak. Oraingoan 
ari gara ikusten aurrekoetan 
ikusi gabeko barrualdeko herriak. 
Kostaldea ia osorik ezagutzen 
dugu. Bergara oso polita ari zai-
gu iruditzen. Garai bateko erai-
kinekin, eta dena oso kontzen-
tratuta dago erdigunean; beste 
herri batzuetan gehiago ibili behar 
izaten da, baina hemen ez". 

Bergaran goiza, gero Azpeitia, 
Azkoitia eta Tolosa, asmoa, lota-
ra Donostiara itzuli aurretik. 
Senar-emazte hauen kasua ez da, 
beraz, baina bai Bergarako eta 
bai Oñatiko turismo bulegoetan 
zioten irudipena dutela aurten 
beste batzuetan baino bisitari 
gehiagok hartu dutela ostatu 
gurean; zenbaitetara deituta, hala 
baieztatzen dute: "Beteta" izan 
dutela diote Oñatiko Torre Zumel-
tzegi hotelean, egunetako egonal-
diekin gainera; eurek gehiago 

"pasoko jendea" izan dutela Ber-
garako Ormazabalen; eta "topera" 
ibili direla Eskoriatzako Goro-
sarri landa apartamentuetan.

Leintz Gatzagan gustura 
Eskoriatzan bertan abuztu hasie-
ran egon zen herriko ondarea 
bisita gidatuekin ezagutzeko 
aukera, eta, maldan gora, Leintz 
Gatzagan izan ei dute Eskoriatzan 
ostatu hartuta zegoen bat baino 
gehiago, beste hainbat jenderekin 
batera, herria bera, Dorletako 
santutegia eta Gatz museoa ikus-
ten: "Hamar lagunetik gorako 
taldeak izan ezean –eta batzuk 
izan dira–, asteburuetan egin 
ditugu bisita gidatuak. Baina bi 
zubi izan dira, San Inaziorena 
eta Ama Birjinarena, eta hor 
hiru-lau egunez egon da zabalik"; 
aurtengo abuztuan, "beste urte 
batzuetan baino jende gehiago" 
ibili dela Leintz Gatzagan ere, 
hala zioen Iñaki Agirreurretak, 
turismo gaiez arduratzen den 
zinegotziak. 

julEN IrIONdO  |  ArrAsAte

Datu batzuk, adibide: egubakoi-
tza bitartean –hilak 29–, Oñatiko 
turismo bulegotik 2.327 pertsona 
pasa ziren abuztuan –bisita gida-
tuetan 1.036 lagunek hartu dute 
parte–; bostetik bat, euskal herri-
tarrak; bertakoak beste, ia, kata-
luniarrak (398) –valentziarrak 
(258) eta andaluziarrak (243) ondo-
ren–, eta Europatik iritsitako 
bisitarien artean frantziarrak, 
nabarmen, gehien (206). 

Oñatira bisitan etorri diren 
asko, beste bulegoren batean 
gomendatuta etorri omen dira, 
eta behin herria ezagututa, "mere-
zi duela" esaten dutela dio turis-
mo bulegoko Edurne Urteagak. 
"Askok esan digute barrualdean 
ibiltzeko gogoa zutela, kostaldea 
beste urte batzuetatik ezagutzen 
zutela, eta nahi zutela gehiago 
barrualdea ikustea".

Zenbakiekin pozik ageri da 
Urteaga: "Aurten, gainera, ikusi 

dugu taldeak, agentzietatik-eta, 
gutxiago datozela agian, baina 
solteko pertsona horiek bisitak 
hartu dituztela beste urte batzue-
tan baino gehixeago. Herriko 
jendea ere gehiago geratu da ber-
tan, eta eurek ere hartu dituzte 
bisitak, batzuek errepikatu egin 
dute gainera, euren lagunak eka-
rrita: funtzionatzen ari da". Egu-
nero bi bisita eskaini, eta ia-ia 
denak irten ei dira. Antolatutako 
talde handiak, oro har, gutxitu 
arren, justu Jaengo autobuskada 
zuten egunean egin zizkigun ber-
bok turismo bulegoko gidariak. 
Oñati eta Arantzazu zituzten 
bisitatzekoak.

Ba, hain justu, Arantzazun, 
beste bikote bat, madrildarra 
–handik etorritako bisitariak ere 
asko izan dira, ohi bezala–, Edur-
ne Urteagak zioen bezala, kostal-
derako baino barru alderako gogo 
gehiago zuten horietakoa: " Egun 
batzuk pasatzera etorri gara, eta 

hau pixka bat ezagutzera. Donos-
tian egonak ginen, eta Hondarri-
bian, baina beste zerbait ere 
ikusi nahi genuen. Oraingoan 
gauza gehiago ikusi ditugu. Aran-
tzazun hartu dugu ostatu, ez zenez 
oso garestia...". 

Ricardo eta Maribel, Aran-
tzazu oinarrizko kanpaleku har-
tu eta handik irteerak egiten, 
"ingurura": "Lau egun egon gara 
eta itzuli egin behar dugu, lane-
ra joan behar dugu-eta. Lan egin 
behar dugu, jateko eta bueltatze-
ko, hau polita da-eta. Bermeon 
izan gara, Matxitxako lurmutu-
rrean, Loiolan eta Antiguan ere 
bai, Urbiara joan gara... Eta orain 
Idiazabal gazta batzuk erostera 
joatekoak gara. Oñatin ere egon 
gara, noski; oso herri polita. Eli-
zak, ermitak... ikusten ibili gara. 
Gasteiz ere ezagutu dugu, kate-
drala, alde zaharra... Dena gus-
tatu zaigu; niri mendia gehiago 
gustatzen zait itsasoa baino. Ani-

maliak ikustea, basoa... Eta jan 
oso ondo egiten da".

Arantzazu eta Arrikrutz 
Bisitariak ez, Arantzazun ohikoak 
direnei galdetuta, zioten jende 
asko ibili dela han ere abuztuan, 
"beste urte batzuetan baino gehia-
go"; aparkalekua egunero beteta 
egon dela, eta matrikulak begi-
ratuz gero, kanpoko jende asko 
ibili dela esan daitekeela.

Hori berresten dute Aizkorri
-Aratzeko parketxeko datuek ere,  
"hobekuntza nabarmena" izan 
dela bisitari kopuruan. Abuztua-
rekin batera, uda hasiera, ekaina 
ere ona izan zela diote zenbakiek. 
Eta bisitarien jatorriari dagokio-
nez, Arantzazun ere ohiko joera, 
nahiz eta hurrenkeran ñabardu-
raren bat egon: Madril, Katalunia, 
Andaluzia; eta Alemania, Holan-
da, Frantzia. 

Arrikrutzen ere pozik egote-
ko moduko datuak batu dituzte, 
2008 urtetik hona onenak, azken 
urteetako beherako joera kolpe-
tik etenaz. Kobak zabaldu osteko 
aurreneko bi urteetatik, 2.000 
bisitarira iritsi gabe zeuden abuz-
tuan –iaz, adibidez, 1.716 izan 
ziren; aurten, aipatutako langa 
gainditu eta hilabeteko hainbat 
egun izan dituzte sobera–.

Bergaran ere jende asko 
Bergarak ere erakartzen du turis-
tarik uda sasoian; datu zehatzik 
oraindik ez, baina kanpaina ona 
izan den –izaten ari den– pertzep-
zioa bai. Ohiko bisita gidatuak 
egin dituzte, monumentuena eta 
San Pedro parrokiakoa, baina 
jende gehienak bere kabuz eza-
gutu ohi du herria, turismo bule-
goko Alaia Aberasturiren arabe-
ra: "Turismo Bulegora etortzen 
diren gehienek bertan dugun 
esku-orria hartzen dute eta horre-
kin euren kabuz egiten dute ibil-
bidea; esku-orrian bi ibilbide 
desberdin proposatzen ditugu. 
Gainera, eraikuntzetan ere badau-
de informazio plaka batzuk. Batzuk 
gogoarekin geratzen dira orain-
dik, eta horiek bisita ere egiten 
dute gero".

Beste batzuk, ordea, turismo 
bulegotik –aurten, aurrenekoz, 
Errekalde jauregian– pasa ere 
ez: "Banatzen ditugu esku-orriak 
beste turismo bulegoetan, hote-
letan, nekazal-turismoetan... Eta 

Bisitatu ez ezik, gehiagok pasa dute gaua bailaran

kataluniar ugari, eta europatik, frantziarrak gehien

talde handietan baino, familian etorri dira batez ere 

bisitari ugari eta 
ostatuetan ere 
pozik aurtengo 
uda sasoiarekin

Jaengo taldea Oñatiko unibertsitatetik irteten.  |   oihAnA elortzA Elorretako errota bisitatzen, Eskoriatzan.  |   uBAne mADerABikote kataluniarra, Bergarako Errekalde jauregi aurrean.  |   Julen irionDo Lasarteko erretiratu taldea, Aizkorri-Aratzeko parketxean, Arantzazun.  |   Julen irionDo

SvenjA eLSchner 
AlemAniA

MAri KArMen UrdAnGArin 
lAsArte

LAchLon ThieU 
AustrAliA

"Lehen aldia dut Euskal Herrian. 
Oso gustuko ditut hemengo 
janaria, hiriak, kultura... Oso ondo 
pasa dut orain arte. Azken bi 
egunetan izan gara hemen, eta 
Donostiara goaz hemendik. 
Lauzpabost egun egingo ditugu".

M.TereSA, M.doLoreS, LUiSA, yoLAndA eTA yoLAndA 
JAen

"Jaengo Huelma herritik etorri gara. Autobusean etorri gara, 55 lagun 
denera. Astebete pasatzera etorri gara Euskal Herrira, eta Oñatin ez ezik, 
Bilbon, Gernikan eta Bermeon ere izan gara. Lehen aldia da Euskal Herrira 
etorri garela eta, asko gustatzen ari zaigu, egia esan behar bada. Lagunei 
gomendatzeko modukoak dira paraje hauek, bai horixe. Bide batez, eta 
aukera hau aprobetxatuz, hemengoak ere gonbidatu gura ditugu 
Andaluziara joan daitezen".

"Alemania hegoaldekoak gara, eta 
oso ondo gabiltza hemen. Familia 
etorri gara bi asterako Euskal 
Herrira, oporrak pasatzera. 
Donostian izan ginen eta Getaria 
inguruan ere bai; gustatu zaigu, 
Euskal Herria oso polita da".

"Urtero jartzen dute irteera 
abuztuan, eta ohiturari eutsi 
egiten diogu. Arantzazu gustuko 
dugu. Parketxera bisita, eguerdian 
meza eta Urrestillara goaz gero 
bazkaltzera. Eta arratsaldean 
Azpeitira, trenaren museora".

Txokolateixiaren lehen abuztua, ona
Udan zabaldu dute Oñatin Txokolateixia kokapen eta izaera 
berriarekin, eta aurreneko abuztua izan du, beraz, amaitu berri 
dena. Eta bisitarien artean izan duen harrerarekin oso gustura 
geratu dira bertakoak, Oihana Diazek azaldu bezala: "Gu oso 
konforme gaude izan duen harrerarekin. Turista aldetik abuztua 
ona izan da; nik uste, igarri dela giroa ere nahasia izan dela 
orokorrean, eta kosta aldera joan gabe jendea hona etortzea ekarri 
du. Asko mugitu da bakarkako turista, familiak, senar-emazteak, 
talde handiak baino gehiago. Etorri den jendea harrituta geratu 
da, halako herritxo baten nola litekeen halako historia egotea".

Bisitarien artean askotariko asmoekin joandakoak izan omen 
dira: "Batzuk erostera bakarrik etorri dira; adibidez, gaurko taldea 
[Jaengoak], orain Arantzazura zihoazen, eta denbora askorik 
gabe, sartu, erosi eta listo. Baina norbere kontura etorri den 
turista, etorri da, galdetu du, erakusketa erakutsi diogu...".

"Turistei asko gustatzen zaizkie, adibidez, bonboi kuboak. 
Herriko monumentuen irudia dute; trufen kaxek ere bai... Bilgarri 
oso dotoreak dira eta detaile modura eramateko oso ondo daude", 
zioen Diazek, jendeak erosi dituenen gainean galdetuta.

Bisitariak erosketak egiten, Txokolateixan.  |   oihAnA elortzA

"Gaur egun, 
edo Interneten 
presentzia 
duzu, edo ez 
zara existitzen"
e l g e t a k o 
ostatuaren-
tzat opor sasoi 
ona izan da 
aurtengoa.
H i l a b e t e 
onak, hortaz.
uztaila eta abuztua oso onak 
izan dira, aurten iaz baino 
hobeak. Jendeak aurrez hartu 
du lekua, eta oso ondo lan egin 
dugu. nik uste bailara deneko 
kontua izan dela. ni Bergaran 
bizi naiz eta Bergaran ere 
turismo asko ikusi dut. 
Nongo jendea izan da? 
Denetarik egon da, baina gehie-
nak kataluniarrak izan dira, 
gero valentziarrak ere asko eta 
hortik aurrera madrildarrak, 
andaluziarrak... horrez gain, 
kanpotarrak ere denetarik, 
errusiarrak, australiarrak... eta 
beste asko Portugalera bidean 
pasaeran geratu direnak, bel-
gikarrak eta holandarrak...  
Eta asmo garbiekin etorri-
takoak, edo zuei ere eskatu 
dizkizuete gomendioak?
normalean denak etortzen 
dira Bilbo, Donostia, Gasteiz... 
ikusteko asmoarekin. hau oso 
puntu ona da horretarako. 
Baina horrez gain, informazioa 
eskatzen digute eta beti bide-
ratzen ditugu hemen inguru-
ra: oñatira, Bergarara, elorrio-
ra... eta jendeak eskertzen du 
hori. urbiara ere jende asko 
bideratzen dugu, eta jendea-
ri asko gustatzen zaio. men-
dirako asmoarekin ere asko 
etortzen dira.
Nola izan dute zuen berri?
urruneko jende horrek, inter-
net bidez. Gaur egun, edo hor 
zaude, edo ez zara existitzen. 
Atari asko daude, eta bertatik 
egiten dute erreserba, edo han 
begiratu eta gero telefonoz 
deituta. 

izArrA ArriArAn 
mAiAlDe lAnDetxeA

oihAnA elortzA

eSAnAK

"Talde gutxiago 
etorri dira agian, 
baina solteko 
pertsonek bisitak 
hartu dituzte"

e D u r n e  u r t e a g a   |   O ñ AT i

"Esku-orria 
hartu eta euren 
kabuz egiten 
dute gehienek 
ibilbidea"

a l a i a  a b e r as t u r i   |   b E r g A r A

"Abuztuan beste 
urte batzuetan 
baino jende 
gehiago ibili dela 
esango nuke"
i ñ a k i  a g i r r e u r r e ta   |   L E i N T z  g AT z A g A
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informazio horrekin Bergarara 
etortzen dira eta asko ez dira 
gugana etortzen, ze eurek badu-
te informazioa. Kanpoan ere 
promozioa egiten dugunez, batzuk 
lanak eginda etortzen dira".

Horietako bikote bat, Consue-
lo eta haren senarra, Bartzelo-
nakoak, turismo bulegotik pasa-
tzerako herriko eraikin esangu-
ratsuenen bila, gida eskuan: 
"Zortzigarren urtea da Euskal 
Herrira gatozena. Asko gustatzen 
zaigu inguru hau. Hilaren 22an 
etorri ginen, eta Bilbon egin geni-
tuen lau egun, eta orain Donostian 
gaude, eta handik egiten ditugu 
irteerak. Dena gustatzen zaigu 
hemendik, kostaldea, barrualdea, 
jendea, jana... Jendea oso adeitsua 
da, edozer galdetu eta oso ondo 
azaltzen dizute, oso ondo, horre-
gatik errepikatzen dugu". 

Zortzi urtean Euskal Herriko 
hamaika txokotan izan dira, 
batzutan behin baino gehiagotan: 
"Leku berrietara joaten gara, 
baina bada errepikatzen dugunik 

ere, hobeto ikusteko, ikusi gabe 
utzi ditugun gauzak eta... Gazte-
lugatxera, adibidez, bi aldiz joan 
gara, ilusioa egiten zigun berriz 
ere kaperara igotzeak. Oraingoan 
ari gara ikusten aurrekoetan 
ikusi gabeko barrualdeko herriak. 
Kostaldea ia osorik ezagutzen 
dugu. Bergara oso polita ari zai-
gu iruditzen. Garai bateko erai-
kinekin, eta dena oso kontzen-
tratuta dago erdigunean; beste 
herri batzuetan gehiago ibili behar 
izaten da, baina hemen ez". 

Bergaran goiza, gero Azpeitia, 
Azkoitia eta Tolosa, asmoa, lota-
ra Donostiara itzuli aurretik. 
Senar-emazte hauen kasua ez da, 
beraz, baina bai Bergarako eta 
bai Oñatiko turismo bulegoetan 
zioten irudipena dutela aurten 
beste batzuetan baino bisitari 
gehiagok hartu dutela ostatu 
gurean; zenbaitetara deituta, hala 
baieztatzen dute: "Beteta" izan 
dutela diote Oñatiko Torre Zumel-
tzegi hotelean, egunetako egonal-
diekin gainera; eurek gehiago 

"pasoko jendea" izan dutela Ber-
garako Ormazabalen; eta "topera" 
ibili direla Eskoriatzako Goro-
sarri landa apartamentuetan.

Leintz Gatzagan gustura 
Eskoriatzan bertan abuztu hasie-
ran egon zen herriko ondarea 
bisita gidatuekin ezagutzeko 
aukera, eta, maldan gora, Leintz 
Gatzagan izan ei dute Eskoriatzan 
ostatu hartuta zegoen bat baino 
gehiago, beste hainbat jenderekin 
batera, herria bera, Dorletako 
santutegia eta Gatz museoa ikus-
ten: "Hamar lagunetik gorako 
taldeak izan ezean –eta batzuk 
izan dira–, asteburuetan egin 
ditugu bisita gidatuak. Baina bi 
zubi izan dira, San Inaziorena 
eta Ama Birjinarena, eta hor 
hiru-lau egunez egon da zabalik"; 
aurtengo abuztuan, "beste urte 
batzuetan baino jende gehiago" 
ibili dela Leintz Gatzagan ere, 
hala zioen Iñaki Agirreurretak, 
turismo gaiez arduratzen den 
zinegotziak. 

julEN IrIONdO  |  ArrAsAte

Datu batzuk, adibide: egubakoi-
tza bitartean –hilak 29–, Oñatiko 
turismo bulegotik 2.327 pertsona 
pasa ziren abuztuan –bisita gida-
tuetan 1.036 lagunek hartu dute 
parte–; bostetik bat, euskal herri-
tarrak; bertakoak beste, ia, kata-
luniarrak (398) –valentziarrak 
(258) eta andaluziarrak (243) ondo-
ren–, eta Europatik iritsitako 
bisitarien artean frantziarrak, 
nabarmen, gehien (206). 

Oñatira bisitan etorri diren 
asko, beste bulegoren batean 
gomendatuta etorri omen dira, 
eta behin herria ezagututa, "mere-
zi duela" esaten dutela dio turis-
mo bulegoko Edurne Urteagak. 
"Askok esan digute barrualdean 
ibiltzeko gogoa zutela, kostaldea 
beste urte batzuetatik ezagutzen 
zutela, eta nahi zutela gehiago 
barrualdea ikustea".

Zenbakiekin pozik ageri da 
Urteaga: "Aurten, gainera, ikusi 

dugu taldeak, agentzietatik-eta, 
gutxiago datozela agian, baina 
solteko pertsona horiek bisitak 
hartu dituztela beste urte batzue-
tan baino gehixeago. Herriko 
jendea ere gehiago geratu da ber-
tan, eta eurek ere hartu dituzte 
bisitak, batzuek errepikatu egin 
dute gainera, euren lagunak eka-
rrita: funtzionatzen ari da". Egu-
nero bi bisita eskaini, eta ia-ia 
denak irten ei dira. Antolatutako 
talde handiak, oro har, gutxitu 
arren, justu Jaengo autobuskada 
zuten egunean egin zizkigun ber-
bok turismo bulegoko gidariak. 
Oñati eta Arantzazu zituzten 
bisitatzekoak.

Ba, hain justu, Arantzazun, 
beste bikote bat, madrildarra 
–handik etorritako bisitariak ere 
asko izan dira, ohi bezala–, Edur-
ne Urteagak zioen bezala, kostal-
derako baino barru alderako gogo 
gehiago zuten horietakoa: " Egun 
batzuk pasatzera etorri gara, eta 

hau pixka bat ezagutzera. Donos-
tian egonak ginen, eta Hondarri-
bian, baina beste zerbait ere 
ikusi nahi genuen. Oraingoan 
gauza gehiago ikusi ditugu. Aran-
tzazun hartu dugu ostatu, ez zenez 
oso garestia...". 

Ricardo eta Maribel, Aran-
tzazu oinarrizko kanpaleku har-
tu eta handik irteerak egiten, 
"ingurura": "Lau egun egon gara 
eta itzuli egin behar dugu, lane-
ra joan behar dugu-eta. Lan egin 
behar dugu, jateko eta bueltatze-
ko, hau polita da-eta. Bermeon 
izan gara, Matxitxako lurmutu-
rrean, Loiolan eta Antiguan ere 
bai, Urbiara joan gara... Eta orain 
Idiazabal gazta batzuk erostera 
joatekoak gara. Oñatin ere egon 
gara, noski; oso herri polita. Eli-
zak, ermitak... ikusten ibili gara. 
Gasteiz ere ezagutu dugu, kate-
drala, alde zaharra... Dena gus-
tatu zaigu; niri mendia gehiago 
gustatzen zait itsasoa baino. Ani-

maliak ikustea, basoa... Eta jan 
oso ondo egiten da".

Arantzazu eta Arrikrutz 
Bisitariak ez, Arantzazun ohikoak 
direnei galdetuta, zioten jende 
asko ibili dela han ere abuztuan, 
"beste urte batzuetan baino gehia-
go"; aparkalekua egunero beteta 
egon dela, eta matrikulak begi-
ratuz gero, kanpoko jende asko 
ibili dela esan daitekeela.

Hori berresten dute Aizkorri
-Aratzeko parketxeko datuek ere,  
"hobekuntza nabarmena" izan 
dela bisitari kopuruan. Abuztua-
rekin batera, uda hasiera, ekaina 
ere ona izan zela diote zenbakiek. 
Eta bisitarien jatorriari dagokio-
nez, Arantzazun ere ohiko joera, 
nahiz eta hurrenkeran ñabardu-
raren bat egon: Madril, Katalunia, 
Andaluzia; eta Alemania, Holan-
da, Frantzia. 

Arrikrutzen ere pozik egote-
ko moduko datuak batu dituzte, 
2008 urtetik hona onenak, azken 
urteetako beherako joera kolpe-
tik etenaz. Kobak zabaldu osteko 
aurreneko bi urteetatik, 2.000 
bisitarira iritsi gabe zeuden abuz-
tuan –iaz, adibidez, 1.716 izan 
ziren; aurten, aipatutako langa 
gainditu eta hilabeteko hainbat 
egun izan dituzte sobera–.

Bergaran ere jende asko 
Bergarak ere erakartzen du turis-
tarik uda sasoian; datu zehatzik 
oraindik ez, baina kanpaina ona 
izan den –izaten ari den– pertzep-
zioa bai. Ohiko bisita gidatuak 
egin dituzte, monumentuena eta 
San Pedro parrokiakoa, baina 
jende gehienak bere kabuz eza-
gutu ohi du herria, turismo bule-
goko Alaia Aberasturiren arabe-
ra: "Turismo Bulegora etortzen 
diren gehienek bertan dugun 
esku-orria hartzen dute eta horre-
kin euren kabuz egiten dute ibil-
bidea; esku-orrian bi ibilbide 
desberdin proposatzen ditugu. 
Gainera, eraikuntzetan ere badau-
de informazio plaka batzuk. Batzuk 
gogoarekin geratzen dira orain-
dik, eta horiek bisita ere egiten 
dute gero".

Beste batzuk, ordea, turismo 
bulegotik –aurten, aurrenekoz, 
Errekalde jauregian– pasa ere 
ez: "Banatzen ditugu esku-orriak 
beste turismo bulegoetan, hote-
letan, nekazal-turismoetan... Eta 

Bisitatu ez ezik, gehiagok pasa dute gaua bailaran

kataluniar ugari, eta europatik, frantziarrak gehien

talde handietan baino, familian etorri dira batez ere 

bisitari ugari eta 
ostatuetan ere 
pozik aurtengo 
uda sasoiarekin

Jaengo taldea Oñatiko unibertsitatetik irteten.  |   oihAnA elortzA Elorretako errota bisitatzen, Eskoriatzan.  |   uBAne mADerABikote kataluniarra, Bergarako Errekalde jauregi aurrean.  |   Julen irionDo Lasarteko erretiratu taldea, Aizkorri-Aratzeko parketxean, Arantzazun.  |   Julen irionDo

SvenjA eLSchner 
AlemAniA

MAri KArMen UrdAnGArin 
lAsArte

LAchLon ThieU 
AustrAliA

"Lehen aldia dut Euskal Herrian. 
Oso gustuko ditut hemengo 
janaria, hiriak, kultura... Oso ondo 
pasa dut orain arte. Azken bi 
egunetan izan gara hemen, eta 
Donostiara goaz hemendik. 
Lauzpabost egun egingo ditugu".

M.TereSA, M.doLoreS, LUiSA, yoLAndA eTA yoLAndA 
JAen

"Jaengo Huelma herritik etorri gara. Autobusean etorri gara, 55 lagun 
denera. Astebete pasatzera etorri gara Euskal Herrira, eta Oñatin ez ezik, 
Bilbon, Gernikan eta Bermeon ere izan gara. Lehen aldia da Euskal Herrira 
etorri garela eta, asko gustatzen ari zaigu, egia esan behar bada. Lagunei 
gomendatzeko modukoak dira paraje hauek, bai horixe. Bide batez, eta 
aukera hau aprobetxatuz, hemengoak ere gonbidatu gura ditugu 
Andaluziara joan daitezen".

"Alemania hegoaldekoak gara, eta 
oso ondo gabiltza hemen. Familia 
etorri gara bi asterako Euskal 
Herrira, oporrak pasatzera. 
Donostian izan ginen eta Getaria 
inguruan ere bai; gustatu zaigu, 
Euskal Herria oso polita da".

"Urtero jartzen dute irteera 
abuztuan, eta ohiturari eutsi 
egiten diogu. Arantzazu gustuko 
dugu. Parketxera bisita, eguerdian 
meza eta Urrestillara goaz gero 
bazkaltzera. Eta arratsaldean 
Azpeitira, trenaren museora".

Txokolateixiaren lehen abuztua, ona
Udan zabaldu dute Oñatin Txokolateixia kokapen eta izaera 
berriarekin, eta aurreneko abuztua izan du, beraz, amaitu berri 
dena. Eta bisitarien artean izan duen harrerarekin oso gustura 
geratu dira bertakoak, Oihana Diazek azaldu bezala: "Gu oso 
konforme gaude izan duen harrerarekin. Turista aldetik abuztua 
ona izan da; nik uste, igarri dela giroa ere nahasia izan dela 
orokorrean, eta kosta aldera joan gabe jendea hona etortzea ekarri 
du. Asko mugitu da bakarkako turista, familiak, senar-emazteak, 
talde handiak baino gehiago. Etorri den jendea harrituta geratu 
da, halako herritxo baten nola litekeen halako historia egotea".

Bisitarien artean askotariko asmoekin joandakoak izan omen 
dira: "Batzuk erostera bakarrik etorri dira; adibidez, gaurko taldea 
[Jaengoak], orain Arantzazura zihoazen, eta denbora askorik 
gabe, sartu, erosi eta listo. Baina norbere kontura etorri den 
turista, etorri da, galdetu du, erakusketa erakutsi diogu...".

"Turistei asko gustatzen zaizkie, adibidez, bonboi kuboak. 
Herriko monumentuen irudia dute; trufen kaxek ere bai... Bilgarri 
oso dotoreak dira eta detaile modura eramateko oso ondo daude", 
zioen Diazek, jendeak erosi dituenen gainean galdetuta.

Bisitariak erosketak egiten, Txokolateixan.  |   oihAnA elortzA

"Gaur egun, 
edo Interneten 
presentzia 
duzu, edo ez 
zara existitzen"
e l g e t a k o 
ostatuaren-
tzat opor sasoi 
ona izan da 
aurtengoa.
H i l a b e t e 
onak, hortaz.
uztaila eta abuztua oso onak 
izan dira, aurten iaz baino 
hobeak. Jendeak aurrez hartu 
du lekua, eta oso ondo lan egin 
dugu. nik uste bailara deneko 
kontua izan dela. ni Bergaran 
bizi naiz eta Bergaran ere 
turismo asko ikusi dut. 
Nongo jendea izan da? 
Denetarik egon da, baina gehie-
nak kataluniarrak izan dira, 
gero valentziarrak ere asko eta 
hortik aurrera madrildarrak, 
andaluziarrak... horrez gain, 
kanpotarrak ere denetarik, 
errusiarrak, australiarrak... eta 
beste asko Portugalera bidean 
pasaeran geratu direnak, bel-
gikarrak eta holandarrak...  
Eta asmo garbiekin etorri-
takoak, edo zuei ere eskatu 
dizkizuete gomendioak?
normalean denak etortzen 
dira Bilbo, Donostia, Gasteiz... 
ikusteko asmoarekin. hau oso 
puntu ona da horretarako. 
Baina horrez gain, informazioa 
eskatzen digute eta beti bide-
ratzen ditugu hemen inguru-
ra: oñatira, Bergarara, elorrio-
ra... eta jendeak eskertzen du 
hori. urbiara ere jende asko 
bideratzen dugu, eta jendea-
ri asko gustatzen zaio. men-
dirako asmoarekin ere asko 
etortzen dira.
Nola izan dute zuen berri?
urruneko jende horrek, inter-
net bidez. Gaur egun, edo hor 
zaude, edo ez zara existitzen. 
Atari asko daude, eta bertatik 
egiten dute erreserba, edo han 
begiratu eta gero telefonoz 
deituta. 

izArrA ArriArAn 
mAiAlDe lAnDetxeA

oihAnA elortzA

eSAnAK

"Talde gutxiago 
etorri dira agian, 
baina solteko 
pertsonek bisitak 
hartu dituzte"

e D u r n e  u r t e a g a   |   O ñ AT i

"Esku-orria 
hartu eta euren 
kabuz egiten 
dute gehienek 
ibilbidea"

a l a i a  a b e r as t u r i   |   b E r g A r A

"Abuztuan beste 
urte batzuetan 
baino jende 
gehiago ibili dela 
esango nuke"
i ñ a k i  a g i r r e u r r e ta   |   L E i N T z  g AT z A g A
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u.A.  |  ArrAsAte

Ane Miren Alberdi abuztuaren 
6an askatu zuten, Frantzian zigo-
rra bete ostean. Rennes-ko kar-
tzelatik irten eta Madrilgo Bara-
jas aireportura eraman zuten, 
han libre geratu zelarik. 

Frantziako poliziak 2003an 
atxilotu zuen Akizen, Carlos Saiz 
de Egilaz eta Cristina Goirize-
laiarekin batera. Hamabost urte-
ko espetxe zigorra jarri zioten; 
gutxienez zigorraren bi heren 
betetzera behartu eta Frantziako 

Estatura itzultzeko debekua eza-
rriz.

40 urte etxetik kanpo 
Alberdik ia 40 urte egin ditu etxe-
tik kanpo, erbestean lehenengo 
eta kartzelan gero. Lagun eta 
senideek harrera beroa egin zio-
ten aske geratu zen egunean 
bertan, Bergarara iritsi zenean.  
Artatse elkartean egin zioten 
ongi-etorria, luntx batekin. 

ane Miren alberdi bergararra aske 
utzi zuten abuztuan, zigorra beteta 

Ane Miren Alberdi, eskuman, Bergarara iritsi zen unean.  |   GoienA

usOA AgIrrE  |  ArrAsAte

Joan den egubakoitzean, abuztu-
ko azken ostirala izanik, euskal 
preso eta iheslarien eskubideen 
aldeko elkarretaratzea egin zuten 
50 bat arrasatearrek Herriko Pla-
zan. 

Euskal preso eta iheslarien 
eskubideen alde egitearekin bate-

ra, Arrasateko euskal preso guz-
tiak urrunduta daudela salatu 
nahi izan zuten, eta Kepa Arkauz 
eta Txus Goikoetxearen egoera 
salatu zuten bereziki. Kepa Arkauz 
ekaina ezkero bakartuta dago 
Villepinteko espetxean (Frantzia); 
eta Txus Goikoetxeak eta beste 
euskal presoek Sevilla II espetxean 

duten egoera ez da hobetu (iazko 
urria-azaroan gose greba egin 
zuten, espetxean duten egoera 
txarra salatzeko eta bizi baldin-
tza duinak eskatzeko).

Hala, presoen eskubideen 
aldeko mobilizazioetan parte 
hartzeko deia egin zuten, bi hitzor-
du nabarmenduz: irailaren 13an 
Arrasaten egingo den Elkartasun 
Eguna; eta Sarek (euskal preso, 
iheslari eta deportatuen eskubi-
deen aldeko sare herritarra) irai-
laren 20an Euskal Herri osoan 
egingo dituen mobilizazioak. 

euskal presoen eskubideen 
alde mobilizatzeko deia

Azken Ostiraleko elkarretaratzea, Arrasaten.  |   imAnol soriAno

u.A.  |  ArrAsAte

Eduki pedofilodun fitxategiak 
gorde eta Internetez zabal-
tzeagatik, 27 urteko gizonezkoa 
atxilotu zuen Espainiako Poli-
ziak Arrasaten martitzenean, 
Europa Press albiste agentziak 
jakinarazi duenez. Ordena-
gailu eramangarria, hiru dis-
ko gogor, marihuana eta 
haxixa atzitu zizkion Poli-
ziak. 

Atxilotuak haur pornogra-
fia erakusten duten irudiak 
ordenagailuan gorde eta Inter-
net bidez zabaltzen zituela 
azaldu du Espainiako Gober-
nuko Ordezkaritzak. 

Atxiloketa Espainiako 
Poliziaren Donostiako Briga-
da Judizialak gauzatu zuen 
ikerketa egin ostean, atxilotua 
haur pornografia zabaltzen 
zebilela ikusi eta gero. Atxi-
loketan ordenagailu eraman-
garria, hiru disko gogor, 31,98 
gramo marihuana eta 0,95 
gramo haxix atzitu zizkion 
Poliziak 27 urteko gizonez-
koari. Epailearen esku utzi 
du Poliziak, jada, atxilotua, 
Adingabeen Usteltze delitua 
egotzita.

atxilotu bat 
arrasaten, haur 
pornografia 
zabaltzeagatik

u.A.  |  ArrAsAte

Askapenarekin irailean Don-
bassera abiatuko den brigada 
aurkeztearekin batera, Asier 
Blas politologo eta herrialde 
sobietar ohietan adituak Ukrai-
naz, nazismoaz eta herri-e-
rresistentziaz egingo du ber-
ba Arrasaten. 

Hitzaldia irailaren 10ean 
izango da, eguaztena, Irati 
tabernan, 19:00etan.

hitzaldia 
ukrainaz, 
nazismoaz eta 
erresistentziaz

usOA AgIrrE  |  ArrAsAte

Uztailaren bukaeran etorri zen 
Herriko Tabernen auziko epaia: 
103 herriko taberna konfiskatze-
ko agindu eta kartzela zigorra 
ezarri zien hogei laguni Auzitegi 
Nazionalak, fiskaltzaren tesiare-
kin bat eginez. ETAren finantza- 
sarea osatzea egozten diete. Bai-
larako elkarteen defentsan dihar-
du Unai Iturriotz abokatuak.

Zein da momentuko egoera? Erre-
kurtsorik jartzeko asmorik bada-
go?
Irailaren 4ra arteko epea dago  
errekurtsoak egiteko. Zigortuak 
izan diren edo konfiskatuak dau-
den herrikoen egoera epaiaren 
aurreko egoera bera da, neurri 
kautelarrek indarren jarraitzen 
dute; kontuen bahikuntza man-
tentzen da. Errekurritu daitekee-

nez, sententzia ez da irmoa. Iku-
si beharko da Auzitegi Gorenak 
zer dioen, horren arabera exeku-
tatuko dira zigorrak.
Bailarakoen artean libre geratu da 
baten bat?
Aretxabaletako Urbaltzen kon-
trako akusaziorik ez zen formu-
latu epaiketan eta neurri kaute-
larrak altxatzekotan daude.
"Astakeria juridikotzat" hartu duzue 

epaia. Zein dira hori esateko dauden 
arrazoiak?
Baieztapen asko egiten dira sen-
tentzian inolako frogarik gabe. 
Gainera, arrazoibidea askotan 
zirkularra da. Ez da ez prozesu 
logiko baten arabera ez mahai 
gainean egon diren frogen ara-
bera egiten arrazoiketa. Boto 
partikularra irakurtzea besterik 
ez dago; justu horixe kritikatzen 
die beste bi epaileei. Behin eta 
berriro esaten du beste bi epaileek 
kausa bat esateko, batetik, oina-
rritzat hartzen dituzten kausak 
eta, bestetik, arrazoitzeko duten 
modua ez dela ez zuzenbidearen 
araberakoa ezta logikaren ara-

berakoa ere. Adibidez, bi epaileek 
esaten dute ondorio nagusi 
moduan elkarteak izan direla 
ETArentzat finantzabidea. Aldi 
berean aitortzen dute ez dagoela 
ez dokumenturik ez testigantza-
rik ez ezer frogatzen duenik iri-
tsi denik elkarte batetik zenti-
morik ETAra. Aldiz, berresten 
dute hori izan dela oinarri eko-
nomikoa.
Boto partikularra zela baloratzen 
duzue?
Oso esanguratsua eta garrantzi-
tsua da guretzat epaiketa batetik 
nola iritsi daitezkeen bi epaile 
akusazioarekin bat egitera eta 
beste bat justu kontrakoa esate-
ra, ia defentsaren tesia bere egi-
tera.
Horrek erakusten du epaiketa poli-
tikoa izan dela?
Oso adierazgarria da sententzia-
ko pasarte batean esatea "hau ez 
da epaiketa politiko bat", eta hori 
arrazoitzen saiatzea. Excusatio 
non petita, accusatio manifesta.

unai iturriotz | 'Herriko Tabernen' auziko abokatua

"baieztapen asko daude 
sententzian frogarik gabe" 

"Astakeria juridiko" jo dute epaia, frogarik gabe ei daudelako arrazoiketak 

irailaren 4ra arteko epea dute orain auzipetuek errekurtsoak jartzeko

"Oso esanguratsua 
eta garrantzitsua da 
boto partikularrak 
dioena"

u.A.  |  ArrAsAte

Zapatu goizean 27 urteko gizo-
nezkoa atxilotu zuten ertzai-
nek bizikleta bat osten saiatzen 
zebilela Grupo San Juanen, 
Arrasaten. Segurtasun Saila-
ren arabera, inguruan zeuden 
bi motorretako gordetegiak 
ere apurtu zituen, eta lapur-
tutako motxila bat zeraman.

bizikleta osten 
saiatzeagatik 
atxilotua
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MIrArI AlTuBE  |  oñAti

Askapenako brigada abuztuaren 
15ean abiatu zen Saharako lurral-
de okupatuetara. Bigarren bri-
gada zen, lehenengoa kanporatu 
egin zuelako Marokoko gobernuak 
abuztuaren 4an. Bigarren briga-
da hori bi oñatiarrek eta lau 
donostiarrek osatu dute, eta joan 
den astelehenean, abuztuaren 
25ean, kanporatu egin zuten Saha-
rako lurretatik.

Turista gisa 
Ekiñe Zurututza eta Xabi Etxe-
barria dira Oñatiko bi brigadis-
tak, eta eurek eman dute kanpo-
raketaren berri: "Euskal Herritik 
Saharar herrialde okupatura 
joandako aurreko brigadako 
kideek arazo ugari eduki zituz-
tela eta kanporatuak izan zirela 
jakinik, gure plangintza moldatu 
beharra izan genuen gure helbu-
rua lortzeko; hau da, Aaiunera 
iritsi eta bertako eragileekin lan 
politikoa burutu". Hori horrela, 
Marokon eta Saharar herrietan 
zehar –Marrakex, Sidi Ifni, Dakh-
la…– ibili ziren turista gisa egun 
batzuetan, "diskrezio osoz". Saha-
rar lurralde okupatura sartzea-
rekin batera, baina, egoera alda-
tu egin zen: "Presentzia poliziala 

nabarmen areagotzen dela kon-
turatzea ez da batere zaila: kon-
trolak, kalean militarrak, arma-
daren eraikinak, harresiak non
-nahi… Egon garen herrietan 
txakurren jarraipenak eduki 
ditugu 24 orduz, nahiz eta hon-
dartza besterik ez zapaldu".

Poliziak "aztoratuta" 
Joan den astelehenean Dakhlatik 
Aaiunera bidean irten ziren, ber-
tako hainbat eragilerekin biltze-
ko asmoarekin. "Ibilbidean zehar 
zazpi kontrol igaro genituen; 
guztiak nahiko lasai joan ziren, 
azkena izan ezik. Azkenekoan 
autobusetik jaitsarazi gintuzten, 
eta kaleko jantziak zituzten 40 
polizia inguru genituen itxaroten. 
Poliziak aztoratuta zeuden: hara 
eta hona korrika, guri grabatzen 
eta argazkiak ateratzen... Horre-
la, inolako argudiorik eman gabe, 
Aaiunera sartzerik ez genuela 
esan ziguten". Debeku horren 
zergatia jakin gura izan zuten 
brigadako kideek, baina erantzu-
nik ez, eta giroa "gaiztotzen" eta 
poliziak are gehiago "aztoratzen" 
ari zirela ikusita taxian sartu eta 
alde egin zuten. Taxi bakarrean, 
sei lagunek, 700 kilometro ingu-
ru egin zituzten.

Eguenean itzuliko dira etxera, 
baina aurretik beste ahalegin bat 
egingo dute: "Saharako lurralde 
okupatuetatik kanporatuak izan 
arren, gure lana ez da amaitu eta 
Marokoko hainbat eragilerekin 
elkartzen saiatuko gara".

oñatiarren eta donostiarren brigada 
bat kanporatu dute saharatik
marokoko gobernuak abuztuan kanporatu duen bigarren euskal brigada da

Xabi Etxebarria eta Ekiñe Zurututza, eguenean Marokon.  |   xABi etxeBArriA

E. AZkArATE/M.AlTuBE  |  oñAti

Herrialde Katalanetara irteera 
egingo dute Debagoieneko Ernai 
gazte antolakundeko kideek, han-
go errealitatea bertatik bertara 
ezagutzeko asmoarekin. Bartze-
lonako Sabadell hirian elkartuko 
dira irailaren 11tik 14ra bitartean, 
eta hainbat ekitalditan parte har-
tu; besteak beste, irailaren 11ko 
Diadako ospakizunetan. Izena 
emateko epea zabalik dago.

'hazi, hezi, izan' dinamika 
Joan den maiatzean, Sabadellgo 
Arran Gazte antolakundekoak 
izan ziren Debagoienean, Arra-
saten eta Oñatin, eta, orain, 
hemengoak joango dira Katalu-
niara. "Aurreko ikasturtean Hazi, 
Hezi, Izan dinamika abiatu genuen 
Debagoieneko gazteok eta ikas-
turte berriarekin batera indepen-
dentzia eta burujabetzaren alde-
ko dinamika honi jarraipena 
ematera gatoz", diote Debagoie-
neko Ernaiko kideek.

Hala, dinamikarekin bat egin 
eta Kataluniako egoera ezagutze-
ra animatu gura dituzte eskual-
deko gazteak. Horretarako, izena 
eman behar da helbide honetara 
idatzita: haziheziizan@gmail.com, 
edota "ohiko" lekuetan. 50 euro 

ordaindu behar dira joan-etorria 
eta egonaldia; edozelan ere, adie-
razi dutenez, "dirua ez dadila 
oztopo izan" izena eman gura 
dutenendako.

diadarekin bat 
Datozen egunotan Katalunian 
antolatuko diren hainbat ekital-
ditan parte hartzeko aukera izan-
go dute euskal gazteek. Irailaren 
10ean, eguaztena, Nosaltres deci-

dim hitzaldia izango da, Saba-
dellgo bertako herri mugimenduak 
antolatuta. Irailaren 11n, ostera, 
Diadarekin bat egingo dute eta 
Esquerra Independentistak Bar-
tzelonan antolatutako ekitaldie-
tan parte hartuko dute, besteak 
beste. Eta, irailaren 12an eta 13an, 
Herrialde Katalanetako "gazteen 
errealitatea eta mugimenduen 
borrokak" bertatik bertara eza-
gutzeko aukera izango dute.

Sabadellgo Arran Gazteko kideak eta Ernaikoak, maiatzean Oñatin.  |   GoienA

ernaiko kideak herrialde katalanetan egingo 
diren gazte Jardunaldietara joango dira
sabadellen elkartuko dira irailaren 11tik 14ra, eta Diadarekin bat egingo dute

M.A.  |  DeBAGoienA

Debagoieneko Mankomunitateak 
energiaren eta elektrizitatearen 
gaineko oinarrizko ikastaroa 
antolatu du, eta irakatsiko dituz-
ten gaiak dira, besteak beste: 
instalazioak, eskaera energeti-
koa eraikinetan, argiteria, ener-
gia berriztagarriak eta energia-
ren eraginkortasuna. 100 ordu-
ko ikastaroa da eta urritik 
azarora iraungo du.

Bestalde, Smart City ikas-
taroa ere egingo dute irailaren 
17tik urriaren 10era bitartean. 
Kudeatzaile energetikoa, APPak, 

energiaren eraginkortasuna eta 
telekudeaketarako sistemak 
irakatsiko dituzte, besteak bes-
te. Ikasketa horiek jasotzeko, 
baina, ingeniaritzako edo goi 
mailako teknikari titulazioa 
behar da.

izen-ematea zabalik
Izena emateko Debagoienean 
bizi eta erroldatua egon behar 
da, eta langabezian. Argibide 
gehiagorako eta izena emateko 
Arrasaten dagoen Mankomu-
nitatearen bulegora jo behar 
da (Nafarroa etorbidea 17).

energia eta elektrizitate eta smart City 
ikastaroak antolatu ditu Mankomunitateak

M.A.  |  DeBAGoienA

Gazte langabeak euskal enpre-
setan kontratatzeko laguntzen 
2014 deialdia. Lehen aukera 
programa jarri du abian Lan-
bidek, eta helburua da titulua 
edo prestakuntza izanda ere 
esperientzia txikia edo batere 
ez duten gazte langabeak eus-
kal enpresek kontratatzea. Hain 
zuzen, 4.999.276 euro bideratu 
dituzte horretara. 

Hala, lanik barik dauden 
gazteak kontratatzen dituzten 

enpresek, elkarteek eta era-
kundeek diru laguntzak jaso-
ko dituzte. Baldintzak hauek 
dira: 30 urtetik beherako gaz-
teak kontratatzea; eta gutxie-
nez sei hilabete iraungo duten 
praktikaldiko kontratuak egi-
tea, Euskal Autonomia Erki-
degoko lantokietan lanpostuak 
betetzeko.

Argibide gehiagorako, hau-
xe da helbidea: www.lanbide.
net. Eta eskaera egiteko azken 
eguna irailaren 12a da.

gazte langabeak euskal enpresetan 
kontratatzeko laguntzak iragarri dituzte

ekiñe zurututzarekin batera 
dago marokon xabi etxeba-
rria, saharako lurralde oku-
patuetatik kanporatu ostean. 
eguenean itzuliko dira.
Bigarren brigadako kideak 
zarete; aurrekoa kanpo-
ratu egin zutela jakinik 
joan zineten…
Bai; gu saiatu ginen turista 
moduan sartu eta hondar-
tzetan eta antzeko tokietan 
ibiltzen. ez ginen inorekin 
elkartu, gainera, aurreko 
brigada kanporatzeko aitza-
kia hori izan zelako.
sahararaino iritsi zineten, 
ezta?

marokoko kostaldetik saha-
ra hegoalderaino joan ginen, 
15 ordu autobusean eginda, 
1.300 kilometro inguru. Gero 
iparraldera jo genuen berri-
ro, eta gure azalpena zen 
bidaia oso luzea zenez Aaiu-
nen (sahara erdialdean) 
geratu beharra genuela 
atseden hartzeko. Baina 
kanporatu egin gintuzten.
uneoro atzetik izan ditu-
zue poliziak?
saharan sartuz geroztik bai, 
24 orduak; ostatutik irtete-
rako zain genituen, hondar-
tzara ere atzetik… Jarraipe-
nok errespetua sortzen dute, 

baina komikoak ere badira.
Tentsio momentuak bizi 
izan dituzue?
Bota gintuztenean bai. 
saharan sartzeko herri guz-
tietan daude bi kontrol-gu-
ne eta hasieran nahiko lasai 
pasatu genituen, baina 
Aaiunera sartzeko ezohiko 
kontrola zegoen 40 lagu-
nekin. Guk azalpenak eska-

tzen genizkien, baina eurak 
nahiko aztoratuta zeuden 
eta taxia hartu eta alde 
egitea erabaki genuen. 
Ez duzue izan inorekin 
elkartzeko aukerarik?
ez. Gainera, ekidin egin dugu 
kontaktua espainiarrak gare-
la esanaz, eta euskal egoe-
raz edo bertako egoeraz 
berba egitea saihestuz.
Orain Marokon zaudete; 
zein asmorekin?
Giza eskubideen alde lan 
egiten duen eragileren bate-
kin edo ezkerreko mugimen-
duren batekin elkartzeko 
asmoarekin. Agadirren ikas-
le mugimendua dago eta 
sahararren senideak ere bai; 
hortaz, elkartzen saiatuko 
gara. lehen egunetan hemen 
ere izan dugu jarraipena, bai-
na orain ez dugu igartzen.

"Giza eskubideen aldeko eragileekin edo 
ezkerreko mugimendukoekin elkartzea da asmoa"

XABi eTXeBArriA | BriGADistA

"saharan sartuaz 
bat 24 ordu izan 
ditugu atzetik 
poliziak; egoera 
komikoa ere bada"
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Oñatiko Gure Esku Dago ekime-
neko kidea da Xabi Igartua eta 
abuztuko oporrak aprobetxatu 
ditu Eskoziara bidaiatzeko. Autoa 
alokatu eta herririk herri ibili 
da. Inguru ederrez gozatu ez ezik, 
irailaren 18ko independentzia 
erreferenduma eskoziarrek zela 
bizi duten bertatik bertara eza-
gutzeko aukera izan du.
Eskozian izan zara udan. Irailaren 
18ko herri galdeketa izan da arra-
zoia?
Bai. Aurten nire hautua Eskozia 
izan da. Erreferendumaren bez-
peran gaude eta Eskozia osoa 
alderik alde egin gura nuen: jen-
dearekin egon, hiriak, herriak, 
kaleak… bertatik bertara ezagu-
tu… Errealitatea ezagutu gura 
nuen. Abuztuaren 12tik 19ra egin 
dut han. Hegazkinean joan, autoa 
alokatu eta hara-hona ibili. Neu 
bakarrik.
Zer aurkitu duzu?
Erreferendumaren gaineko mugi-
mendu handiagoa espero nuen. 
Kalean-eta letreroak ikusi ditut, 
baina banaka batzuk, eta etxe 
partikular aurretan-eta. Pertsona 
bakan batzuk ere bai. Uste dut 
beranduago hasiko direla. Kan-
paina ofizialaren hasierak harra-
patu ninduen han eta uste dut 
berotzen joango dela galdeketaren 
eguna hurbildu ahala. 
Herritarrekin izan zara, haiekin luze 
berba egiteko aukerarik izan 
duzu?
Bai. Baiezkoaren aldekoek, nor-
tasun nazionala garatuago dau-
katen heinean, samurrago adie-
razten dizute zergatik aldarrika-
t z e n  d u t e n  E s k o z i a r e n 
independentzia. Ezezkoaren alde-
koek, ostera, beldur puntu horre-
tatik bizi dute egoera. Orain ez 
daudela txarto eta abentura berrie-
tan, aldaketetan, hasiz gero, oke-
rrera egingo luketela.
Independentziaren aldekoak ala 
kontrakoak ikusi dituzu gehiago?
Nik aldekoak ikusi ditut gehiago, 
baina hauek esan didate inkestek 
diotela ezekoaren aldekoak gehia-
go direla. Edinburgotik iparral-
derantz egin dut eta han daude 
independentziaren aldekoagoak. 
Bestetik, herri txikietan ere gehia-
go dira independentziaren alde-
koak. 
legebiltzarkideekin edo herri ordez-
kariekin egoteko aukera ere izan 
duzu. Zer moduz?
Baiezkoaren aldeko parlamenta-
ri batekin egon nintzen, SNPkoa. 
Oso kuriosoa da; izan ere, parla-
mentariek zona edo eskualde 
bateko herritarrak ordezkatzen 
dituzte Parlamentuan eta herri-

tarrekin harremanak izateko 
bulego edo denda moduko bat 
daukate kalean. Iradokizun, eskae-
ra edo dena delakoak bideratze-
ko eta herritarrengana hurbil-
tzeko oso modu egoki eta logikoa 
dirudi. Eskualde bateko ordez-
kariak dira alderdi batekoak 
baino gehiago.
Ze iritzi zeukan galdeketaren emai-
tzaz?
Oso baikor ikusi nuen. Agian, 
herritarren artetik, baikorren. 
Politikaria delako izan daiteke, 
eta baikortasuna saltzea komeni 
zaiolako. Alex Saldmond-en alder-
dikoa zen. Ongizateari ematen 
zion garrantzia. Eskozia buruja-
be izanez gero, etorkizunera 
begira, hobe zela kudeaketa haien 
esku egotea eta ez Erresuma 
Batuko gobernuaren eskuetan. 
Nazio izaerari, identitateari edo 
hizkuntzari baino gehiago, ekono-
miari eta ongizateari ematen diote 
garrantzia independentziaren alde-
koek?
Bai, hori sumatu dut. Aldeko 
argumentuen %80 horri buruz-
koak dira: gizarte politikak disei-
natu, ongizate zerbitzuko sosak 
zela bideratu, pentsioak… Hortaz, 
diote burujabe izanez gero Esko-
zia aberatsagoa izango litzate-
keela eta gizarte ongizateari 
dagokionez Europako zortzigarren 
herrialderik oparoena izango 
liratekeela; gaur egun Erresuma 
Batua 20. postuan dago. Europa-
ko iparraldeko herrialdeekin 
gura dute konparatu, Suedia edo 
Norvegia modukoekin, eta, horre-
tarako, beharrezkoa zaie balia-
bideak haiek kudeatzea. Horretaz 
gain, inportantzia ematen zioten 
arma nuklearrik bako herrialde 
izateari. Erresuma Batuak buru 
nuklearrak dauzka eta Eskozia-
ko iparraldean daude batzuk. 
Horiek ez dituzte gura. Izaera 
nazional, kultural edo identita-
teari lotutako argudioen aurrean, 
ekonomiko edo praktikoagoak 
lehenesten dituzte. Hemendik 
begiratuta harrigarria da, baina 
Eskoziak baditu bere kirol selek-
zioak, nazio izaera ere mundu 
mailan onartuta dago, jendeak 
badaki zeintzuk diren eta non 
dauden… Eta, bestetik, hizkun-
tzaren aldetik, gaelikoa oso gutxik 
hitz egiten dute. 
Petrolioa eta energia baliabideak 
ere badaude eztabaidan, ezta?
Hala da. Argudio nagusietako 
bat da. Lehen, Eskozia, herrialde 
txiro moduan hartzen zen Erre-
suma Batuan. Londrestik ere 
hala adierazten zen. Baina ohar-
tu dira Ipar Itsasoan dauden 
petrolio putzuak uste baino opa-

roagoak direla. Hortaz, Norve-
giarekin alderatzen dute euren 
burua eskoziarrek baliabide eta 
aberastasunari dagokienez. Kon-
turatu dira haiek direla baliabi-
deen jabe, baina beste batzuek 
kudeatzen dituztela. Eta horri 
buelta eman gura diote. Eurek 
kudeatu gura dituzte euren balia-
bideak. Zelanbait, txiro konplexu 
hori saihesteko aukera eman die 
petrolioak. 
Zer diote inkestek?
Orain artekoek ezezkoa ematen 
dute garaile, baina gutxigatik: 
%55 independentziaren aurka 
eta %45 alde, gutxi gorabehera. 
Baina inportantea da jakitea zen-
batek emango duen botoa. Orain 
arte, hauteskundeetan, %45 ingu-
ru joan dira botoa ematera eta 
erreferendumean aurreikusten 
da %80k parte hartuko dutela. 
Ikuskizun dago parte hartze han-
di horrek zeini egiten dion mese-
de. Eta, bestetik, jakiteko dago 
inkesten balioa zenbatekoa den, 

horren parte-hartze handi eta 
ezohikoa aurreikusten denean. 
Hiri handietan ala herri edo neka-
zaritza guneetan dira independen-
tziaren aldekoagoak?
Herrietan independentziaren 
aldekoak dira nagusi. Baiezkoak 
kaleko indarra dauka. Ezezkoak, 
ostera, komunikabide nagusiena, 
BBCtik hasi eta irrati eta pape-
rezkoena. Hiriburuetan ezetzaren 
aldeko letrero eta bulego gehiago 
ikusi dut. Halere, leku guztietan, 
kalean-eta, baiezkoaren aldeko 
ikur, kartel, bulego… gehiago 
ikusi dut. Eskozia hegoaldean 
ezezkoarenak ere nabaritu ditut, 
iparraldean baino gehiago. Heda-
bideak ezezkoaren aldekoak 
dira. 
duela aste batzuk izan dugu hemen 
Erresuma Batuko hainbat kultur-
gile eta artistaren gutunaren berri, 
non elkarrekin jarraitzeko hautua 
egiten zuten. komentatua izan da 
hori Eskozian? Oihartzun handia 
izan du hedabideetan-eta?
Bai. Enpresaburuena ere agertu 
da beste bat. Diru asko irabazten 
duten pertsonak dira horiek eta 
diru asko irabazten dutenek, oro 
har, esperimentu gutxi gura dute, 
gauzak ez aldatzea, alegia. Ondo 
bizi dira eta berdin jarraitu gura 
dute.
duela gutxi izan da Alex saldmond 
Eskoziako lehen ministroaren eta 
Alistair darling unionistaren biga-
rren eta azken telebistako eztabai-
da saioa eta, denek diotenez, lehe-
na izan zen garaile. Erabakigarria 
izango da hori irailaren 18ko boz-
ketan?
Nabarmen izan da irabazle Sald-
mond bigarren eztabaida saio 
honetan. Lehenengoan, Darling 
izan zen irabazle, gutxigatik, 
inkesten arabera. Antza, lehe-
nengora ez ei zen oso ondo pres-
tatuta joan Saldmond eta Darling
-ek txanponaren gaia mahai 
gainera atera zuenean ez zuen 
erantzuten jakin. Bigarren ezta-
baidan ondo prestatuta joan zen 
Saldmond eta, Darling-ek, ostera, 
lehengo lepotik jarraitu zuen. 
Oso jarraituak izan dira saioak. 
Eta badirudi eragina izan deza-
keela emaitzan. Ezezkoaren alde-
koak ahulduta atera ziren, argu-
mentu barik. Inkestek diote bi 
puntura jaitsi dela bien arteko 
aldea eztabaidaren ostean: %47 
ezezkoaren aldekoak eta %45 
baiezkoaren aldekoak. 

Xabi Igartua, eguenean, Oñatiko Olabarrieta auzoan.  |  eneko AzkArAte

Xabi igartua | gure Esku dago ekimeneko kidea

"independentziaren aldeko eskoziarrek diote 
aberatsago izango direla burujabe izanez gero" 

eskoziaren oraingo egoera bertatik bertara ezagutu du abuztuan xabi igartua oñatiarrak

kaleetan irailaren 18ko erreferendumaren gaineko kartel gutxi ikusi dituela dio hark

"Ipar Itsasoan 
dauden petrolio 
putzuak kudeatu 
gura dituzte"

"Alex saldmond 
izan da BBCko 
bigarren eztabaida 
saioan irabazle"

"Erresuma Batuan 
onartzen dute 
eskoziarrei 
dagokiela erabakia"

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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KOMUNIKAZIO TALDEA

LAguNTzAiLEAk

G
ero eta argiago dago aldaketa sakoneko garaian bizi 
garela: krisi larri eta luze batean murgilduta, teknologia 
eta globalizazioaren garapen azeleratuaren eraginpean, 
aurreko mendetik datozen ideologiak indargabetuta eta 

mende honetako erronken aurrean asmatzeko pentsamolde 
berrien faltan. Azken finean, jakintsu askok garai hau definitze-
ko erabiltzen dituzten hitzak ekarriz, errenazimendu berri batean 
sartzen, baina erreferente argirik gabe. 

Eduard Punset-en esanetan, errealitate berrien aurrean giza-
taldeak ("la manada", berak dioen moduan) gazteak aukeratzen 
ditu gidari gisa: aurre-baldintza 
gutxiago dauzkate, ausartagoak 
dira eta batez ere berritzailea-
goak. Beraz, asmatuko badugu 
–hau da, mende honetan ere 
ongizatezko herri bat bagara– 
berrikuntzaren bitartez izan 
beharko da, eta horretarako 
pertsona eta asmo gazteen pre-
mia dugu. Badago bai non era-
berritu, esate baterako, arlo 
pertsonalean hobetzen eta eskakizun berrietara egokitzen, enpre-
sa eta lan harremanen eremuan berrehun urtez indarrean egon 
diren jarduerak baztertu eta egun arrakastatsuak direnetatik 
ikasten, eta politikan eta herri-erakundeetan zerbitzuaren zentsua 
berreskuratzen eta kudeaketa pribatuaren irizpideak ezartzen.

Balore partekatuak, bikaintasun pertsonal zein profesionala 
eta jarrera berritzailea izan dira beti arrakastaren ezinbesteko 
osagaiak. Horren aurrean, era guztietako adibideak ikusten ditut 
nire inguruan: Adegi-ren enpresa kultura berri baten aldeko 
apustu txalogarria eta bere aurka azaldu diren hainbat iritzi 
zaharkitu; Mondragon taldeak hasi berri duen hausnarketa saio 
itxaropentsua eta kooperatiba entzutetsuena porrotera eraman 
arte eman diren hainbat jokabide oker; Osakidetzan, Ertzaintzan 
eta herri erakunde ezberdinetan efizienteagoak izateko ekimenak 
eta sindikatuen erantzun ozen bezain arduragabeak... Honetan 
bai gure esku dagoela zer aukeratu.

EduArdO ZuBIAurrE
goiena.net/komunitatea/

Berritzaileen beharra

"Errenazimendu 
berri baten sartzen, 
baina erreferente 
argirik gabe"

z a b a l i k

L
ankide denok ez gara egun berean bueltatu lanera udako 
oporren ostean. Lehen lan egunetako kafe orduak, beraz, 
kontu askokoak izan dira. Opor kontuak denak, bai, bai-
na batean eta bestean gertatutakoak, ikusitakoak eta 

bizitakoak. Hasierako aldapa arintzeko tarteak. Lanik gabe 
segitzen dutenek ere hartuko lukete horrelako hasiera, nagikeriak 
alde batera utzita. Eta oporrak bukatu diren arren, langabezia 
kontuak ez dira amaitu. Batzuk lanean hasi garen arren, beste 
batzuk lanik gabe jarraitzen dute eta irailaren hasieran lanik 
gabe gelditu dira hainbat, enpresaren esanetan aldi baterako 
izan arren. Ikasturte hasieran, albiste berri gutxi.

OIHANA ElOrTZA | oelorza@goiena.com

Opor osteko kafea

u st e a k  u st e

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

Katalunia, bost 
amaiera posible 
Xabier letona
argia.com/blogak/xabier-letona/

Madrilen bizi den Fernando 
Betancor ekonomilari 
iparramerikarrak bost amaiera 
posible ikusten dizkio 
Kataluniak bizi duen egoerari, 
eta horietako bakoitza 
gauzatzeko ikusten dituen 
aukerak ere finkatzen ditu. 

Artikulua bere blogean 
idatzi zuen ingelesez eta 
Vilawebek osorik itzuli du. 

Analisia apirilekoa da, 
baina bete-betean erantzuten 
dio orain Katalunian bizi den 
egoerari. 

Betancorrek sakon 
aztertzen du aukera bakoitza 
eta iritzi publikoan egun 
sustraituen dauden bi balizko 
egoerei ematen die berak ere 
aukera gehien: kontsulta 
Espainiaren debekuaren 
gainetik egitea edo 
hauteskunde autonomikoak 
aurreratzea.

-Kolaborazioaren aukera. 
Erreferenduma eta prozesu 
independentista bertan behera 
uztea eta Estatu espainiarraren 
egungo egoera onartzea. 
Betancorrek %0 aukera ematen 
dio egoera honi.

-Veneto aukera, 
erreferendum ez ofiziala. 
Erreferendumaren debekua eta 
kontsulta debekuaren gainetik 
egitearen tarteko aukera 
litzateke. Ez litzateke ofiziala, 
baina Espainiako Gobernuak 
ezikusiarena egingo luke. 
Veneton (Italia) iragan 
martxoan Italia uzteko 
egindako erreferenduma 
jartzen du adibide gisa. 
Aukeren %10 ematen dio.

-Aukera krimearra. 
Erreferenduma egitea, 
baimendu gabe bada ere. Bere 
ustez hau da Artur Masen 
aukera gogokoena katalanek 
euren iritzia eman dezaten. 
Gainera, Betancorren esanetan, 
estatu batetik aldentzeko 
biderik ohikoena da. Espainiak 
gogor erantzun lezake eta 
aukera zabala luke 
horretarako. Legebiltzarra edo 
Estatutua bertan behera uztea, 
agintarien atxiloketak… 
Aukeren %45 ematen dio 
hautu honi.

-Plebiszitu hauteskundeak. 
Madrilgo debekuari erantzunez 
hauteskunde autonomikoak 
aurreratzea. Hauteskundeetako 
gai nagusia erreferenduma 
litzateke eta haren aldeko 
kanpaina egingo luke, adibidez, 
CiUren eta ERCren arteko 
zerrenda bateratuak. Egilearen 
ustez, herritarren botoa egungo 

Espainiako legedia urratu 
barik agertuko litzateke eta 
aukera sendoak ikusten dizkio 
(%40) hautuari. Bere alde 
ahula: ez dela erreferendum 
bat bezain indartsua eta argia.

-Aldebakarreko 
independentziaren 
aldarrikapena. Espainiak bere 
bideak itxita, erreferendumik 
gabe edo hauteskunde 
aurreratuen ondoren emango 
litzateke. Aukera 
muturrekoena litzateke eta 
egileak aukeren %5 bakarrik 
ematen dio.

Sentsualtasuna, 
eguzki hiltzaillia 
eta piropuak 
Oier gorosabel larrañaga
eibar.org/blogak/orakulua/

Queen taldian musikiakin 
hasitta, etxekoandre 
bigotedunok pozik; erretzaille 
estetikoki sentsualak, baiña 
odorifikoki "cortapedikoak"; 
hondarrera eguardixan juatian 
eskizofrenia (moreno jarri nahi, 
baiña protektorez kokoteraiño); 
Ondarruko graffiti polemikuen 
harira, Oihane Agirregoitia 
Bilboko zinegotzixakin 
desadostasuna. [...]

k a l e  i n k e s ta

BeGoñA
ozAeTA 
ArrAsAte

"Burutik behera ura 
izoztuta botatze hori 
zorakeria iruditzen zait. 
Badaude dirua batzeko 
beste modu batzuk eta 
horien alde egingo nuke".

LUiS jAvier 
GArciA 
ArrAsAte

"Tontakeria bat iruditzen 
zait. Benetan dirua 
ematen dute? Dirua 
batzen bada oso ondo, 
baina ura burutik behera 
botatzea tontakeria da".

PiLAr
zUBiLLAGA 
ArrAsAte

"Ez naiz asko enteratu, 
kanpoan egon naiz eta. 
Dena dela, beti da gauza 
ona dirua biltzea 
gaixotasuna 
dutenendako".

MAriA jeSUS
LoiTi 
ArrAsAte

"Ondo iruditzen zait. Hala 
ere, kontuz ibili beharra 
dago, denek ez dute 
berdin onartzen-eta ur 
izoztua burutik behera 
botatzea".

ELA moduan ezaguna den esklerosi gaixotasuna dutenen 
alde izoztutako urez'bustitzen' ari dira. Zer iruditzen? 
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h e r r i a k

MAIdEr ArrEgI  |  AntzuolA

Alaitz Jauregi antzuolarrak garbi 
zeukan: umeenganako maitasuna 
ogibide bilakatu nahi zuen. Halaxe 
sortu zuen Xinkona orain dela hiru 
bat urte. Eskulanak egiteko txoko 
soil bat izatetik haratago doa egun. 
Etengabeko eboluzioa izan du, eta 
orain, sormena eta gaitasunak lan-
tzen dira bertan. "Aurreko ikastur-
tea bukatzeko ekintza berri bat 
probatu nuen zenbait talderekin; 
emaitza oso aberatsa izan zen. Aur-
pegiak elkarri margotzen aritu 
ziren. Haurrei askotan margotu 
diegu aurpegia, baina elkarri seku-
la ere ez. Lorpenak eta ondorioak 
asko dira: konfiantza sendotzea, 
euren artean kontaktua edukitzea... 
oso ondo pasa genuen! Lortu zen 
konplizitatea benetan berezia izen 
zen, gainera", dio. 

Masajeak elkarri 
Xinkonan txoko berezia dute: belar 
artifizialez jantzitako txokoa, hain 
justu ere. "Haurrek elkarri masajeak 
ematea posible da txoko berriari 
esker. Umeak aztoratuta daudenean 
lasaitzeko balio du, gainera; tekni-
ka ikasi eta komunikazioa lantze-
ko aukera paregabea ere zabaltzen 
digu", kontatu du Alaitz Jaure-
gik.

Gaitasunen arabera 
Xinkonak ez duela txikien eta han-
dien arteko bereizketarik egiten 
nabarmendu du Jauregik. "Esku-
lanak egiteko orduan denek dene-
tarik egin dezaten saiatzen naiz. 
Eskulan berbera modu askotan 
moldatu behar izaten dute, baina 
ez adinaren arabera, norberaren 
gaitasunen arabera egin dezaten 
gura dut. Xinkonako helburuetako 
bat sormena lantzea da, eta ez arte-
lan ikaragarriak egitea. Betiere, 
giro politean eta alaitasunean. Hau 
beti lortu izan dugula azpimarratu 
gura dut".

Matrikulazioa zabalik 
Xinkonak ikasturte berria abiatu-
ko du aipatutako berrikuntza  guz-
tiak praktikan jartzeko.

Hala, irailaren 8tik 20ra bitar-
tean izena emateko aukera izango 
dute interesa duten antzuolarrek. 
Prezioa 45 euro da eta irailetik 
abendura arteko ikastaroa izango 
da. "Ikastaroak aurreko hiruhile-

koan estreinatutako txoko berrian 
egingo dira. Oraingoan, hiruhileko 
luzea da: irailetik abendura arte-
koa". 

Udazken eta negu sasoia oso 
aberatsa dela eskulanak egiteko 
dio. "Neguan beti egiten ditugu 
eskulan gehiago. Gusturago egoten 

gara barruan, eta, hotzagatik arro-
pa gehiago janzten ditugunez, gau-
zak egiteko aukera asko zabaltzen 
da. Gainera, Gabonak gertu izateak 
ere asko laguntzen du".

Denetariko eskulanak egingo 
dira ikasturte berrian ere. Bai 
lehengo ohiturei eusten dietenak: 

joskintza, puntua eta horren modan 
dagoen kakorratz-lana. Eta nola ez, 
egungo material berriekin eginda-
ko eskulanak egiteko aukera ere 
egongo da. 

Azken horiek arrakasta dute  
eta gaztetxoei ilusioa egiten diela 
dio Alaitz Jauregik.

Xinkona: gaztetxoen sormena eta 
gaitasuna lantzeko txoko aproposa

irailean, ikasturte berriarekin batera, matrikula egiteko epea zabalik egongo da

Belar artifizialez jantzitako txoko berrian haurrendako masajeak egingo dira

Irailean abiatuko den ikasturtean, eskulanak egiteaz gain, ekintza ugaritarako aukera izango da txoko berrian.  |   AlAitz JAureGi

dATUA

4 eta 12 urte bitarteko 
umeak batzen dira egunero 
Xinkonan. Askotarikoak 
lantzeko balio izaten die 
han pasatako denborak.

80
hAur

eSAnAK

"Masajeek 
bidea ematen 
dute umeak 
lasaitzeko eta 
komunikazioa 
lantzeko"

a l a i t z  J a u r e g i   |   X i N k O N A

Balioak landu eta 
indartzeko

Xinkonako txoko berrian gauza 
asko lantzeko bidea dago: 
"Autoestimua, segurtasuna, 
konplizitatea, gaitasunak, 
sormena... egun haurrei hain 
gutxi baloratzen dizkiegun eta 
oso garrantzitsuak diren 
balioak lantzeko aukera 
daukagu Xinkonako txoko 
berrian", azpimarratu du Alaitz 
Jauregik. Joan den ikasturtean   
proba egin ostean, ikasturte 
berrian abian jarriko dira. Komunikazioa, autoestimua eta gaitasunak lantzeko txokoa.  |   A.J.
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Mozorroturik, bizikletaz joan ziren osintxuarrak Soraluzera egubakoitzean.  |   imAnol soriAno

Aniztasunez eta 
koloretsu Osintxun

usOA AgIrrE  |  BerGArA

Oporretatik bueltan, auzoko jaie-
tan murgilduta izan dira aste 
bukaeran osintxuarrak. Eguba-
koitzean hasi zituzten jaiak "inda-
rrez", Jon Olivares auzo-alkateak 
esandakoaren arabera. Izan ere, 
azken urteotan kontzertu erakar-
garria antolatzeko lana egin izan 
dute eta aurtengorako ere kartel 
betea zuten: Izaki Gardenak, The 
Potes eta Patxuko Nice. Kanpoko 
jende asko erakarri zuen kon-
tzertuak. Hori baino lehen, arra-
tsaldean, bizikleta martxa, mozo-
rrotuta, egin zuten Soraluzera, 
eta Osintxun kultur-aniztasuna 
dagoen adierazgarri, munduko 
pintxoen dastaketa egin zuten.

zapatua, auzotarrendako 
Egubakoitzeko egitaraua jendea 
erakartzeko bada, zapatukoa 
auzotarrek disfrutatzeko eguna 

izan ohi dela azaldu zigun Oli-
varesek. Hala, bertso poteoa, 
koadrilen arteko bazkaria, mar-
mitako txapelketa, herri-afaria 
eta erromeria egin zituzten. Uste 
baino jende gehiago ibili zelaa-

zaldu zigun Olivaresek, eta erro-
meria goizeko ordu txikiak arte 
luzatu zen. 

Domekan, besteak beste, meza, 
pilota partidak eta poteoa izan 
zituzten jaiak bukatzeko.

musika, gastronomia eta jolasak nagusi kofraixetan

u.A.  |  BerGArA

Aurten ere San Lorentzo auzo-
ko jaiak egin dituzte abuztuko 
azken zapatuan. Egun bakarre-
ko festa izanik, egun guztia 
kalean egin zuten San Loren-
tzoko auzotarrek, antolatutako 
ekitaldietan parte hartuz. Goi-
zean, dardo-jokoa, miga jana, 
toka eta igel txapelketak eta 

trikitilariek alaitutako poteoa 
izan zituzten.

Arratsaldean, umeendako 
jolasak, txokolatada, buruhan-
diak, meza eta, jaiak bukatzeko, 
urtero arrakastatsua izaten den 
sardina-jatea eta dantzaldia 
izan zituzten. Aurten ere auzo-
ko eta herriko jende ugari ibi-
li da San Lorentzon. 

Sardina-jate jendetsua, 
San Lorentzoko jaietan

Sardinak erretzen aritu zen taldea.  |   imAnol soriAno

Umeendako jolasak.  |   usoA AGirre

Auzo-bazkaria egin zuten ermitan.  |   imAnol soriAno

Hamar bikotek parte hartu zuten marmitako lehiaketan.  |   usoA AGirre

u.A.  |  BerGArA

Aurten arte domeketan ospatu 
izan dituzte San Matei jaiak, 
baina aurten zapatuan egin 
dute festa, eta horrek jaia berrin-
dartu du auzotarren artean. 

Egunez San Mateiko ermitan 
egin zuten festa: kalejira, meza, 
pintxoak, bola-jokoa eta bazka-
ria egin zituzten goizean. 50 
lagun inguru izan ziren auzo-

bazkarian. Bazkalosterako, 
aurtengo berrikuntza zuten 
prestatuta: jolasak. Hiru talde-
tan banatu eta askotariko jola-
sak egin zituzten bazkarira 
joandakoek. Irabazlerik ez zela 
izan esan digu Gorka Buruaga 
auzo-alkateak, baina galtzaileek 
afaria prestatu behar izan zuten. 
Afalosteko karaokearekin gauer-
dira arte iraun zuen festak.

San Matei jaiak berrindartuta, 
gauerdira arteko festa Uberan 

Jon olivares
AuzO-ALkATEA

"Topera hasi 
ginen 
egubakoitzean 
kontzertuekin 
eta zapatuan 
herritarrendako 
festa izaten 
da".

beñat 
AuzOTArrA

"Ia urtero parte 
hartu dugu 
marmitako 
lehiaketan. Uste 
dugu ona irteten 
zaigula, nahiz 
eta ez dugun 
sekula irabazi".

reDa eta alain 
AuzOTArrAk

"Ping-pongean, 
igelean eta 
futbolinean aritu gara 
arratsaldean. 
Buruhandietan ere 
ibiliko gara; gustatzen 
zaigu buruhandiek 
jotzea".

nerea, Jone, Jon eta ana 
AuzOTArrAk

"Marmitakoa egiten dugun lehen 
aldia da. Hasiberriaren zorteagan 
sinesten dugu eta lehiaketa 
irabazteko esperantzarekin gaude. 
Teoria, behintzat, ondo dakigu. 
Jaietako lehen egunean nekatuta 
geunden oporren bueltarekin, baina 
zapatuan festa egingo dugu".

BerGArA

BerGArA

BerGArA
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MIrEN ArrEgI  |  oñAti

Pottokalekuk eta Arantzazuko 
parketxeak antolatuta, pottoka 
ezagutzera emateko jardunaldia 
egin zuten atzo. Hamabost lagun 
batu ziren Arantzazun euskal arra-
zako animaliaren historia ezagu-
tzeko. Ondoren, Pottokalekun, 
jatorria historiaurrean duen zaldia 
zuzenean ezagutzeko aukera izan 
zuten. Horiek ukitu, laztandu, 
gidatu, eta haien gainean ibili 
ziren ekintzan parte hartu zutenak: 

"Oso animalia argiak dira pottokak. 
Errespetuz tratatuz, euren eran-
tzuna ere horrelakoa da", dio Jon 
Elortzak, Pottokalekuko ardura-
dunak.  

europako zaharrena 
Pottoka ezagutzera ematea zen 
atzoko egunaren helburua: "Jende 
askok ez daki antzinako animalia 
dela, euskal jatorrikoa, eta Euro-
pako zaldirik zaharrena. Histo-
riaurreko gizakiak Ekainen mar-

gotu zituenak pottokak ziren", dio 
Elortzak. "Euskaldunok pottokak 
ehizatu egiten genituen historiau-
rrean; ondoren, zelten eta erroma-
tarren garaian, zaldiaren kultura 
hedatu zen. Zaldiaren gainean 
ibiltzen hasi ginen orduan, eta 
gerretan erabili genituen", gaine-
ratu du.

Pottoka galtzeko zorian dagoen 
animalia dela ere nabarmendu 
zuten atzo: "Hori horrela, garran-
tzitsua da ezagutzera ematea". 

Pottoka errespetatzeko, 
pottoka ezagutzera eman
euskal arrazako historiaurreko zaldia ezagutu zuten hainbat lagunek

Pottokalekun, bisitan parte hartu zutenak pottoka orrazten.  |   Josetxo ArAntzABAl Parketxeko bideo emanaldian, pottokaren historia ezagutzen.  |   J.A

M.A  |  ArrAsAte

Arrasateko Zarugalde kalean, 
jaiak ospatuz ematen diote bukae-
ra abuztuari. Hala, zapatuan, jai 
giro ederrean pasatu zuten egu-
na. Egun osoan zehar izan ziren 

ekintzak, eta jende dezente batu 
zen; esaterako, umeendako anto-
latutakoetara –umeendako jolasak, 
bonba japoniarrak, buruhandiak 
eta suzko zezena–, gaztetxo mor-
doa animatu zen. 

Gainontzeko ekintzak ere ez ziren 
atzean gelditu parte-hartzeari dago-
kionez; izan ere, bertso poteoa 
jendetsua izan zen eta afaritarako 
96 lagun elkartu ziren; dantza uga-
ri egin zuten ondoren.

M.A  |  oñAti

Haitzuloko toki ezkutuak eza-
gutzeko aukera izan zuten zapa-
tuan Arrikrutz sistema karsti-
koan barneratu ziren 26 lagunek. 
Hiru ordu inguruko ibilbidean, 
estalaktitak eta estalagmitak, 
kobako txoko ezkutuak eta han-

go fauna eta flora –historiau-
rreko animalien erreplikak, 
haitzuloko onddo eta animalia 
txikiak– ezagutzeko modua izan 
zuten. Lurrazpiko mundu mis-
teriotsuan murgiltzeak, Arri-
krutzen beste aurpegi bat era-
kutsi zien parte hartu zutenei.

Jai giroan, bukaera ederra eman diote 
Zarugaldeko bizilagunek abuztuari
kalea autoendako itxi eta sekulako jai giroan igaro zuten zapatua auzotarrek

Arrikrutzek eskaintzen 
dituen aukerak baliatuz

Neska-mutiko koadrila zapatu arratsaldeko umeendako jolasetan.  |   m.A Espeleo Txiki Abenturan parte hartu zuen taldea.  |   m.AXabier Igoa bertso poteoan.  |   m.A

david 
carrizo 
i r u N

"Zaldiak asko gustatzen zaizkio 
bikotekideari, eta etorri egin 
gara. Ez genuen, gainera, 
pottokaren historia ezagutzen, 
eta asko ikasi dugu".

saioa 
biain
O ñ AT i

"Nik ezagutzen dut 
Pottokaleku, baina gaur 
familiarekin etorri naiz. Alaba 
oso gustura dabil pottokekin; 
leku ederra da hau".

aritz 
maiza 
A L E g i A

"Zaldia orraztu, laztandu eta 
gainean ere ibili gara. 
Pottokekin kontaktu estua 
izan dugu".

id oia 
olaizola 
z A r A u T z

"Umeekin etorri gara, eta 
merezi izan du. Pottoken 
historia ezagutu dugu, 
ingurune paregabean".

oñATi

ArrASATe oñATi
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j.B. / u.M.  |  ArrAsAte

Uztailaren 30ean jakinarazi zuen 
Espainiako Auzitegi Nazionalak 
Herriko tabernen auzi-ko epaia. 
Dekomisatutako 110 lokalen 
artean 11 Debagoienekoak dira 
eta konfiskatuta jarraituko dute. 
Jarraitu, ze sententzia ez da irmoa 
oraindik orain eta Gorenaren  
azken erabakiaren arabera etor-
kizun bat edo beste izango dute 
ondasunek eta oraingoz kaute-
lako neurri bezala, zeudenetan 

jarraituko dute ondasunek. Hala, 
denbora pasatuko da gauzatu 
arte, tartean, errekurtsoak jar-
tzeko denbora zabaldu behar 
dute-eta, Ibai Redondok, Deba-
goieneko Sortuko ordezkariak 
esplikatutakoaren arabera. Erre-
kurtsoa jarriko dute eta horre-
tarako epea eguenean amaituko 
da. Auzitegi Gorenak emango 
du hurrengo epaia eta hori exe-
kutagarri izango da. Arrasaten, 
Irati taberna, Arrano elkartea 

eta beste hiru lokal; Bergaran, 
Arrano taberna, Artatse elkartea 
eta beste lokal bat; Arrano taber-
na eta elkartea eta hirugarren 
lokal bat, Oñatin: horiek dira 
35/02 sumarioaren epaiketan 
sartzen direnak.

Mobilizazioak 
Epaiaren harira, mobilizazioak 
egin zituen Sortu alderdiak Arra-
saten, Bergaran eta Oñatin, "era-
so judiziala" salatzeko. 

Bergaran egin zuten elkarretaratzea.  |   iBAi reDonDo / twitter

lokal eta ondasunek dekomisatuta jarraituko dute Gorenaren epaiaren zain

'Herriko Tabernen' auziko 
ondasunak, kautelan oraingoz 

jON BErEZIBAr  |  ArrAsAte

Cata enpresa kataluniarrak urrian 
abiarazi gura ditu Garagartzako 
eta Eskoriatzako lantegiak eta 
gainontzekoak, abuztu erdialdean 
jakinarazi zutenez, azaroa eta 

martxoa bitarteko epean irekiko 
lituzkete, asmoak betez gero. 
Hala, irekiko dituzten lehen bi 
lantegietako lantalde eta zuzen-
daritzak kontratatzen hasi dira 
eta ohar bidez jakinarazi zutenez, 

langile "ia denak" [Fagor Etxe-
tresnen] bazkide eta langile ohiak 
dira". Irailean gainera, merkata-
ritza jarduerarekin hastea da 
Catako arduradunen nahia eta 
enpresak egina du dagoeneko 

datozen hilabeteetarako produk-
zio plana. Hain zuzen, hasiak 
dira ekoizpenari aurre egiteko 
osagaiez hornitzen hurrengo 
asteetarako asmoak betetzeko. 
Fase horren ostean, azarotik 

aurrera gainerako ekoizpen lerro 
guztiak martxan jartzeko lanean 
hasiko dira. Gainontzeko lantegien 
makineriaren eta instalazioen 
egoerak baldintzatuko luke azken 
fase hori lehenago ala geroago 
gauzatzea.

edesa, zalantzaz betea 
Basauriko zatiari dagokionez 
Bizkaiko Aldundiaren eta enpre-
sa kataluniarren arteko ulerme-
na ez da erraza izaten ari. Bi 
aldeek oraindik ez dute mahaia-
ren bueltan jartzerik izan Edesa 
zenaren eta bertako langileen 
egoeraz berba egiteko.

enpresa kataluniarretik jakinarazi dute kontratatutako "ia denak" etxetresnetako langile ohiak direla

Cata hasi da kontratazioekin, urrian 
ekoizpenari ekin ahal izateko

ArrASATe

j.B. / u.M.  |  AretxABAletA

Euskadiko Auzitegi Gorenak 
errekargua onartu zien Fundi-
ciones Olazabal Aretxabaletako 
lantegian lanean ibilitako lan-
gile baten prestazioei. A.G.G. 
langileari aitortutako presta-
zioetan %40ko igoera, hain 
justu. CCOO sindikatuak eman 
du jakitera sententzia eta horre-
kin batera, prebentzio neurriak 

eskatu dizkie fundizio alorrean 
diharduten enpresei. Sindika-
tuak emandako xehetasunen 
arabera, A.G.G langileak 37 
urte eman ditu Fundiciones 
Olazabal enpresan lanean, 1972-
tik 2009ra, hain justu. Gizarte 
Segurantzak 2012an aitortu zion 
erabateko lan-ezintasuna, lan-
postuan silize-hautsa arnastea-
ren kalteengatik.

Silikosiarengatik aitortza 
handiagoa, Olazabalen 
jardundako langile bati

AreTXABALeTA

deBAGoienA

cADiz c.f.

Cadiz CF taldeak Aitor Arregi 24 urteko futbolari bergararra aurkeztu 
zuen abuztuaren 4ean. Urtebetez jokatuko du Cadizen Arregik. 
Bergararrak esan zuen "oso pozik eta ilusionatuta" dagoela "aro 
berria Cadizekin hastearren". Eibarren jokatu du azken 
denboraldietan eta Cadizen ere mailaz igotzea izango du helburu.

Aitor Arregi
bergararra,
Cadizekin

BerGArA

oihAnA elortzA

Aurreko Mendiko nagusiek omenaldia jaso zuten eta herri kirolak ere 
izan ziren aurreko domekan Oñatiko Lizargarten. Trikiti doinuak ere ez 
ziren falta izan egun guztian. Jaia berreskuratu eta Oñatiko 
Lizargarate Trikitizale Elkarteak antolatzen du, urtero, Udalaren 
laguntzarekin eta jendetza batu zen festara.

Lizargarateko egun ederra

Fernando
Etxebarria eta 
Argi, txapeldun

GoienA

Fernando Etxebarriak urtetan 
Arabako Artzain Zakur txapelketan 
txapelketan parte hartu eta gero, 
Argi txakurrarekin batera lortu 
zuen lehen postua. Arabakoa eta 
gero, Euskal Herrikoan hartuko du 
parte, Axpen. 

oñATi ArAMAio
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AreTXABALeTA

j.B.  |  oñAti

Arantzazuko Santutegia jendez 
mukuru bete zen Kalakan taldea 
eta Donostiako Easo Abesbatzak 
eman zuen kontzertuan, abuz-
tuaren 8an. Sarrera guztiak 
agortu ziren. Donostiako Musi-
ka Hamabostaldiak ekarri zuen 
proposamen berezia eta a cape-
lla, zein instrumentuz jotako 
kantek emozioz bete zuten Aran-
tzazuko Santutegia. Easo abes-
batzaren gizonezko ahots sen-
doen eta Kalakan hirukoaren 

tradizio musikala ulertzeko 
modu bereziak uztarketa  apar-
tekoa egiten dutela garbi gera-
tu zen Santutegiko saio berezian. 
Modu nabarian, joan zirenek 
asko disfrutatu zuten emanal-
diaz. Arantzazuko Santutegia 
guztiz bete zen eta gutxi batzuk 
kanpoan gelditu behar izan 
zuten. Bestalde, automobil kopu-
ru handia zela-eta Oñatiko 
udaltzaingoa zirkulazioa bide-
ratzen ibili zen eta aparkalekua 
ere lepo bete zen.

Kalakan eta Easo Abesbatza Arantzazuko Santutegian.  |   imAnol Beloki

Arrakasta erabatekoa 
Kalakanek eta Easo 
Abesbatzak Arantzazun
sarrerak agortu ziren Donostiako musika 
hamabostaldirako gertatutako saioan

oñATi

DeBAGoieneko frAckinG ez tAlDeA

Fracking-aren aurka agertzeko elkarretaratze deialdia egin zuten Urbiako 
jai egunean bertan. Debagoieneko Fracking Ez taldeak egin zuen deialdia 
eta "orain arte erakutsitako aurkakotasun trinko" horri eusteko deia egin 
zuten. Honekin lotuta bi dira jada udalbatzarrek hala erabakita 'Fracking 
Gabeko Udalerri': Bergara eta Leintz Gatzaga. Bergarak uztailean eta 
Gatzagak abuztu hasieran, Fracking Ez taldearen mozioarekin bat egin 
zuten. Jaurlaritzak eskatutako ustiapenak eta Espainiako Ministerioak 
baimendutako  batek ibarra ia osotasun guztian hartzen dute.

Fracking-aren
kontra,
Urbiako jaian

deBAGoienA

j.B.  |  AretxABAletA

Aretxabaletako jaien barruan 
jokatzen den Leintz Bailarako 
ziklismo lasterketan Ciudad Rea-
leko (Espainia) Carlos Jimenez 
txirrindularia izan zen irabazlea. 
Harekin batera Zirauna taldeko 
Imanol Estevez eta Gipuzkoa 
taldeko Aritz Bagues igo ziren 
podiumera. Guztiek nabarmen-
du zuten froga horretan taldeak 
duen garrantzia, eta maila horre-
tan Caja Rural taldeak eskuratu 
zuen taldeari dagokion saria. 
Horrekin batera, mendian onena 
Gomur taldeko Mikel Bizkarra 
izan zen. Guztiek irribarretsu 
eta pozik jaso zituzten alkateak, 
kirol zinegotziak eta alkate txi-
kiek banatu zituzten sariak. 
Aurtengo froga azken urteetako 
jendetsuena izan da, 210 txirrin-
dularirekin. Gainera, aurten 
lehen aldiz Laudio eta Amurrio-
ko frogekin batera Aretxabale-
takoa Udako Criteriumaren 
parte izatea lortu zuten. Hala, 
Amurrioko froga irabazi ostean, 
eta Aretxabaletakoan bigarren 
postura lortuta, Imanol Esteve-
zek criteriumeko elastikoari 
eutsi zion. 

Carlos Jimenez azkarrena 
izan zen Leintz Bailarako 
76. ziklismo lasterketan
210 parte-hartzaileen artean lehen izan zen

Lasterketako podiuma.  |   imAnol GAlleGo

uBAne mADerA

Kalte handiak eragin zituen abuztuaren 1ean sute batek Oñatiko 
Lazarraga kaleko dendan, batez ere, keak eraginda. Lekukoek 
kontatutakoaren arabera, azkar egin zuten lan suhiltzaileek eta horri 
esker suteak ez zuen kalte gehiagorik eragin.

Sutea Oñatiko Ane mertzerian

AreTXABALeTA

j.B.  |  AretxABAletA

Udalak eta kiroldegia eraiki zuen 
Galdiano S.A enpresak akordioa 
lortu zuten uztailean, Udalak 
enpresarekin zituen zorrak kita-
tzeko. 1.100.000 euro ordaindu 

beharrean, 400.000 euro ordain-
duko dizkio Udalak Galdianori, 
Ana Bolinaga alkateak uztailari 
dagokion osoko bilkuran jakina-
razi moduan. "Negoziazio gogorra 
baina ona" izan dela adierazi 

zuen opor aurreko azken bilkura 
saioan. 

ordainketa, bi zatitan 
Alkateak aurreratu zuenez Uda-
lak iazko jarduneko soberakine-

kin egingo dio buru ordainketa-
ri eta asmoa da bitan banatzea 
ordainketa: irailean 150.000 euro 
ordaintzea eta urtarrilean gera-
tzen diren 250.000 euroak. "Zar-
tada handia" dela aitortu zuen 
Bolinagak baina nabarmendu 
zuen ez dela hasieran ordaindu 
beharreko kopurua, milioi bat 
euro. Negoziazioa "gogorra" iza-
nik", ona izan dela azpimarratu 
zuen Aretxabaletako alkateak 
eta, aldi berean, aurreko agintal-
dietan izan duten "aurreikuspen 
eza" salatu zuen.

Kiroldegiko zorra, erditik gora murriztuta, 
kitatzeko akordioa lortu du Udalak
Akordioa lortu dute Galdiano enpresa eraikitzailearekin eta iazko jarduneko 
soberakinekin ordaintzea da gobernuaren asmoa, bi zatitan

Zenbait lekukoren arabera, 
Valtierran (Nafarroa) zekor 
bat xaxatzen zebilela abereak 
sabelean adarkada jota larri 
eraman zuten Tuterako ospi-
talera abuztuaren 20an. Haren 
egoera larria zela-eta eta ada-
rrak organoren bat hautsi 
ziolakoan, Iruñeko ospitalera 
eroan zuten 64 urteko Esteban 
Laskurain.

Gizonezko larri, zekor 
batek Valtierran 
adarkatuta

ArrASATe
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Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.eus/argazkiak

UdAKo ArGAzKien X. GoienA LehiAKeTA

erakuts egizkiguzu
zure udako argazkiak

eta irabazi sari bikainak!

Ikus itzazu argazkiak, inon baino lehenago Asteleheneko goienan!

udakoargazkiak udakoargazkiakBaita hemen ere:

2. saria:  orioko Aisia ho-
telean, zirkuitu termala eta 
bazkaria edo afaria, Arrasate 
Bidaiak-en eskutik. 

3. saria: bi pertsonarenda-
ko afari edo bazkaria leintz 
Gatzagako Gure Ametsa 
jatetxean.

Boto emaileentzat 
saria: munduko kafe ezber-
dinen otarra, Arrasateko ka-
ribu dendaren eskutik.

herritarren saria: 
sPc 5604s liburu elektroniko 
irakurgailua Arrasateko eroski 
hipermerkatuaren eskutik.
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xABier AtxA zuGAsti . 2013ko sari nagusiaren irabazlea.
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har ezazu parte!

Oinarriak

sariak

Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, 5 argazki aurkez •	
ditzake. Argazkiarekin batera adierazi beharko dira:

 - egilearen izen-abizenak eta herria.
 - harremanetarako telefonoa.
 - Argazkia noiz eta non ateratakoa den.
 - Argazkian zer eta nortzuk agertzen diren.

Argazkiak bidaltzeko epea: uztailaren 11tik irailaren 21era •	
arte (biak barne).
Argazkiak aurkeztu ahal izango dira paperean edo •	
digitalizatuta (paperean, ondo erreproduzitzeko adinako 
bereizmenarekin).
Udako argazkiak izango dira: berdin da aurtengo udan •	
ateratakoak izatea edo beste uda batekoak. 
irakurle/ikusleei aukera emango diegu argazki onenari •	
botoa emateko blogean. Botoa ematen parte hartzen duten 
guztien artean beste sari bat zozketatuko da.

Bidali argazkiak eta datu GuztiAk e-postaz:  •	
argazkiak@goiena.com helbidera, edo Goienara ekarri:  
ArrAsAte: otalora lizentziaduna 31, Arrrasate 
 
egoitzara ekartzekotan, gutun-azal batean sartuta, cD batean •	
edo argazki digitalak gordetzeko beste edozein euskarritan eta 
JPG formatuan.
Parte hartzeko ez da ezer ordaindu beharko.•	
Debagoieneko edozeinek parte hartu ahal izango du  •	
(ez da adin mugarik izango).
Beste inon argitaragabeak izango dira argazkiok.•	
Argazkiak izan daitezke koloretan zein zuri-beltzean.•	
irabazleak nortzuk diren urriaren 13an jakingo dugu, asteleheneko •	
Goiena paperean.

Argazkiak argitaratuko ditugu astero uztailaren erdialdetik aurrera •	
asteleheneko Goiena paperean eta Goiena.eus-en  
sortuko dugun foto-blogean. Goiena telebistan, facebook-en 
(www.facebook.com/udakoargazkiak) eta twitter-en  
(www.twitter.com/udakoargazkiak) ere erakutsiko dira argazkiak.
epaimahaia Goienako kideek eta bailarako argazkilari •	
profesionalek osatuko dute eta argazkiaren kalitatea, 
originaltasuna eta balio historikoa hartuko dituzte kontuan.
Jasotako argazki guztiak argitaratzerik ez badago, Goienak •	
aukeraketa egingo du egokien iruditzen zaizkion irizpideen 
arabera.
Jasotako argazkiak Goienako artxiboan gordeko dira, eta, •	
aurrerantzean erabiliz gero, egilearen izena adierazi egingo da.

- 14,2 megapixel.
- full hD bideo-grabazioa.
- 3 hazbeteko pantaila.

- Auto-fokatze sistema, 11 puntukoa.
- iso 100-3200 sentsibilitatea.
- integratutako edizio funtzio ugari.

1. saria

nikon d3100 reflex argazki-kamera digitala eta 18-55 
mm-ko objektiboa. Bergarako KB Photoestudio argaz-
ki-dendaren eskutik.

HAr EZAZu PArTE sArE sOZIAlETAN!
twitter eta facebook bidez ere parte har daiteke lehiaketan, •	
honela:
- Twitter bidez, @udakoargazkiak helbideari aipamena 
eginda argazkia bidalita, eta argazkiaren deskribapena 
eginda. 
- Facebook bidez, facebook.com/UdakoArgazkiak orriaren 
horman argazkia partekatuta, eta argazkiaren deskribapena 
eginda.
twitterrez eta facebookez aurkezten diren argazkiak •	
lehiaketako blogean agertuko dira, baina daukaten 
kalitatearen arabera argitaratuko dira Goiena paperean. hau 
da, ez badaukate paperean argitaratzeko moduko kalitaterik, 
ez dira argitaratuko euskarri horretan, baina sari nagusirako 
kontuan hartuko dira.

J AT E T X E A

KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak:antolatzailea:

munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua
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ttAkun tAlDeA

Ttakun Txalaparta Taldea Pirinioetan egon da, hango Broto herriko El 
Perdido Meeting Bar tabernak deituta. Perkusio instrumentu hori nondik 
datorren eta zelan jotzen den azaldu eta ordubeteko emanaldia egin 
zuten taldeko kideek. Modu tradizionalean jotzeaz gain, alboka, pandero 
eta yembe perkusio instrumentuak lagunduta ere jo zuten txalaparta 
taldeko kideek. 

Txalapartariak Pirinioetan

j.B.  |  ArrAsAte

Irailaren 13an eta 14an, zapatua eta 
domeka, jokatuko da aurten Arra-
sate Eskubaloi taldeak urtero anto-
latzen duen Jesus Maria Herrero 
Pitxi-ren memoriala. Hamargarre-
na, aurten; Ford Mugarrirekin 
batera lehiatuko dira ITE Honda-
rribia, Urdaneta eta Forging Group 
Elgoibar. Zapatuan 16:00etan hasiko 
dira partiduak eta Urdaneta eta 
Elgoibar, batetik, eta Hondarribia 
eta Ford Mugarri, bestetik, izango 
dira aurrez aurre. Domekan 10:30ean 
izango da 3. eta 4. postuak erabaki-
tzeko partidua eta finala 12:15ean 
hasiko dela iragarri dute Arrasate 
Eskubaloikoek.  

'Pitxi'-ren memoriala 
datorren asteburuan da
ite hondarribia, urdaneta eta elgoibar taldeen 
aurka lehiatuko da ford mugarri

Irailaren 6an maukak 
kalera Merkemerkauan

jON BErEZIBAr  |  ArrAsAte

Irailean ere, Merkemerkauare-
kin batera, dendari elkarteak 
ortuko produktuekin osatutako 
100 otzara banatuko ditu gaur-
tik aurrera bezeroen artean. 

eskaintza eta maukak, kalean
Merkemerkauari dagokionez, 
datorren zapatuan, irailak 6, 
izango da aurten eta dagoeneko 
30 dendatik gora daude konfir-
matuta; arropa, osagarri zein 
oinetako dendak, oro har. Gene-
roa kalera atera eta eskaintza 
bereziak ipiniko dituzte merka-
tariek datorren zapatuan 10:00e-
tatik 20:30era, eten barik, egun 
osoan. Alde zahar inguruko 
dendariek kalean bertan ipini-
ko dituzte saltokiak eta erdigu-
netik kanpoko komertzioak  
Biteriko karpa baten egongo 
dira. 

Horrekin batera, eta hileko 
hirugarren astean izango den 
Aste Berdearen ekintzen barruan, 
merkatarien elkarteak Arrasa-
teko baserritarren produktuen 

otzaren zozketa egingo du. Sari-
keta horrekin gura dutena da 
ingurumenarekiko duten kon-
promisoa erakutsi eta bertako 
zein sasoiko produktuak kon-
tsumitzearen garrantziaz ohar-
tarazi. Hala, gaur hasi eta hila-
ren 19ra bitartean, 100 otzara 
zozketatuko dituzte komertzioe-
tan erosteagatik. Bezeroari 
unean bertan jakinaraziko zaio 

saritua izan den edo ez. Otzara, 
aldiz, irailaren 20an jaso behar-
ko da, 13:15ean, San Frantzisko 
eliza inguruan, hileroko base-
rritarren azokaren barruan. 
Saridunek komertzioaren zigi-
lua daraman erosketa-txartela 
erakutsi beharko dute otzara 
jasotzeko. Arrasateko zazpi 
baserrik gertatu dituzte bana-
tuko dituzten otzarak.

ibai-Arte elkarteko 35 komertzio inguruk hartuko dute 
parte kalean eta Biterin ipiniko duten karpa baten

Maiatzeko Merkemerkaua, Biteriko postuekin.  |   ArtxiBoA

Iazko finaleko une bat.  |   ArtxiBoA

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

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

Barinagako Iturbe basarrixen jaixo zan On Jose 
Maria Arizmendiarrieta, 1915eko apirillen 22xen.

1968xen, bihotzak lelengo abixue emun 
eutzen; 1974ien, lelengo aldiz operau euen, 
bihotzien balbula artifizial bat ipiñitte; 1976xen, 
beste operaziño bat egin eutzien, eta urte berien 
hil zan, azaruen 29xen. Haren gorpue egun bi egon 
zan parrokixan.

Abenduen 1ien hilletak izen izen. Eleixie jentez 
gaiñezka, eta aldare inguruen 60 abade.

Azken agurre kanposantuko atarixen egin 
eutzien; han atara euen goiko argazkixe.

Zerralduen inguruen, Uribe basarriko haren 
loibak, Jesus Larrañaga, Del Arco, Javier Mongelos 
eta Jose Maria Ormaetxea. Eta hareikin danekin 
batera, lelengo illeran, bere betiko bigotiekin, 
orduko Gipuzkuako Guardia Zibillen komandantie, 
Antonio Tejero Molina.

Felix Bolibar, kamioiekin aurrera eta atzera
Urte asko egin zittuen kamionero Felix Bolibarrek. 
Berak esaten euen moduen, lan asko eta diru 
gutxi: "Gaur barrenderuek hobeto pagaute jazak 
kamionerue baino. Neuri zer pasau jatek? 
Gorputze hondatu eta duro bat irabazi ez".

Kamioi asko konduzidute euen, danetarikuek: 
"Roneon Mack-a euki neuen. Gasoliñie erreten 
juan... Campsako kamioie be gutxi zuan harentzako. 
Eterra, barrez, arrankaualdi guztietan biher".

Biaje asko egin zittuen urte askuen, eta, 
bestiek beste, ardaue ekarten euen Cariñetatik 
(Zaragoza): "Tabernie eiñ aurretik, hemen etxe 
aurrien tejamana bat gaukan eta hemen hasi 
gitzuan ardaue saltzen. El Portal de Belen 
deiketan jutzien. Horreik 200 litroko barrikok en 
un santiamen jueten zittuan".

Tejero, On Jose Maria Arizmendiarrietaren azken agurrien

35. zenbakixe  1989-10-06

j.B.  |  ArrAsAte

Zapatuko 04:00etan izan zen apur-
keta. Arkupeko ateburuan dagoen 
San Juan Bataiatzailearen figu-
rari beso bat eta paldoa (makila) 
kendu zioten eta baita oinetako 
bildotsa erauzi ere. Berrehun 
urtetik gora du irudiak. Udaletik 
jakinarazi dute apurtutako piezak 
aurkituz gero udaltzaingora jo 
dadila. Horazio Argarate parro-
koak penatuta esan du "mendee-
tako ondarea" galtzen dela eta 
"arrasatear guztiena" dela galera 
eta salatu du halako erasoak 
"betiko kontua" direla.

Apurketatik berreskuratu 
ahal izan duten pieza bakarra 
bildotsa izan da – herritar batek 
aurkitu zuen domeka goizean 
Arbolapetan – eta horri ere han-
kak, belarriak, muturra eta buz-
tana falta zaizkio. Udaleko Babes 
Zibileko arduradun Jose Luis 

Etxebarriak eskatu du inork fal-
ta diren zatiak aurkituz gero 
udaletxera deitzeko (943 25 20 00). 
Horazio Argarate parrokoak pena-
tuta, "betiko kontua" dela salatu 
du. Elizaren aurkako erasoak 
ohikoak direla dio, txixa ala pin-
tadak modukoak.

Ateburuko figura.  |   miren ArreGi

Parrokiako arkupeko San 
Juanen irudia apurtu dute
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Euskara irabazle, denok irabazle!

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

Zeu irabazle
goiena klubeko txartela erakutsi eta aprobetxatu abantailak.

AlZu, s.l Ehiza eta arrantza
Arantzazuko Ama, 2 | Oñati  
Arropetan %10eko beherapena.

NINIkA loradenda
ramon Maria lili, 8 | Bergara  
%10eko deskontua artikulu guztietan.

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.

OINETAKOAK

lONBIdE oinetakoak
 Bidekurutzeta kalea 5, Bergara
Tel.: 943761057 
Produktu guztietan %10eko deskontua.

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

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

grACIAN Mertzeria
Bidekurutzeta kalea 6, Bergara
25 eurotik goragoko erosketetan %20ko 

deskontua.

MIrEN gArAI Estetika Etxea 
Zarugalde kalea 23, 2 ezk. | Arrasate 
Aurpegia garbitzeko tratamenduarekin, 

eskuetako tratamendua doan.

MArkIEgI jANTZI dENdA 
Olarte kalea 2 | Arrasate  
Produktu guztietan %10eko deskontua.

NEBrAskA taberna
Zarugalde 35 - Arrasate 
Tel.: 943 79 09 39 
MAHOU garagardo botila, euro bat bazkideentzat
Zapatu eta igandeetan, edaria + pintxotxoa doan
Interneteko menuetan %5eko 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).

ArrIkruTZ kobak
Araotz Auzoa  | Oñati  
Sarreran %10eko deskontua (topea bost 

pertsona).

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.

EsTACION sErVICIO ArrAsATE 
gasolindegia 
san Andres 7 | Arrasate  
% 2ko gasolindegian erregaia erosita.
% 2ko dendako produktuetan.

gAHIr Fisioterapia / Osteopatia
Aranburuzabala 6 behea | Eskoriatza  
%50eko deskontua lehenengo kontsultan.
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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
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).

INsTITuTO OPTIkOA
Bidekurutzeta 10 | Bergara  
%15eko deskontua eguzkitako betaurrekoetan 

eta aparatu audifonoetan..
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IONE MOÑuX Fisioterapia zentroa
 Burdinate plaza 2 | Bergara  
Lehenengo sesioa, sesio erdi..

RPS: 301/14

ArgIA Aldizkaria
www.argia.com 
%25eko deskontua harpidetzan. (Bazkide 

berrientzat soilik).

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.

TXurI urdIN Itzotz jauregia
Anoeta Ibilbidea 24 | donostia  
% 20eko deskontua zapatu eta domekatan (ez 

bada zubia edo oporraldia).
% 10eko deskontua zubi eta oporraldietan.

MAgdAlENA gasolindegia 
santxolopetegi auzoa  | Oñati  
% 2ko deskontua gasolindegian erregaia erosita.
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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.

AQuArIuM – donostia
Bi erosi eta bat ordaindu (Sarrena garestiena 

ordainduko da).

gAEs Entzumen zentroa
Otalora 18 | Arrasate 
Zurradero 10 | Bergara
%10eko deskontua (ez metagarria beste 

eskaintza batzuekin)
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M.B.  |  BerGArA

Gero eta gertuago daude San 
Martin jaiak, eta horrekin bate-
ra ume zein nagusien danborra-
dak. Hain zuzen ere, gaur, irailak 
1, hasiko dira bien ala bien entse-
guak. 

Entsegu egunak izango dira 
irailaren 1a, 2a, 3a, 8a, 9a eta 10a; 
hau da, iraileko lehenengo bi 
asteetako astelehen, martitzen 
eta eguaztenak. 

Seminarioko karpan 
Umeen kasuan, 19:00etan hasiko 
dira entseguak –4 urtetik gorako 
neska-mutikoek har dezakete 
parte– eta nagusien entseguak, 
berriz, 20:00etan, Seminarioko 
karpan.

Udaleko Kultura Sailetik gogo-
ra ekarri nahi izan dute gerrikoa 
eraman behar dela entseguetara, 
danborra ondo lotu ahal izate-
ko.

Gaur, astelehena, hasiko dira 
danborradetarako entseguak

Umeak entseatzen Pello Garitanoren agindupean.  |   ArtxiBoA

oihAnA elortzA

Gustura asko estreinatu dute herritarrek Labegaraietako kiroldegi 
pareko jolasparke berria. Hilabete darama martxan. Egungo 
jolasparkeek dituzten jolas berriak eta tradizionalak jarri dituzte 
bertan: tirolina eta ping-pong mahaia eta ohiko zabuak, besteak 
beste. Orain, guztiok ondo zaintzea komeni da, luze iraun dezaten. 

Ziburu berriak prest daude

M.B.  |  BerGArA

Bedelkarrek, Bergarako Mer-
katarien Elkarteak, udako mer-
kealdi azoka antolatu du dato-
rren zapaturako, irailak 6. 

Egun osoko azoka izango 
da, goiz eta arratsaldez egongo 
da zabalik, eta, aurreko aldietan 
bezala, salgaiak saltoki aurre-
ra atera beharrean, Seminarioan 
dagoen karpan ipiniko dituzte 

postuak, lehenengoz. "Oso pre-
zio murriztuetan saltzeko 
asmoz", gainera, Bedelkarreko 
ordezkarien esanetan. 

Askotariko hamasei saltokik 
hartuko dute parte merkealdi 
azokan; besteak beste, emaku-
me, gizon eta haur arropa duten 
dendek, kirol arropakoek, osa-
garriak saltzen dituztenek, 
oinetakoak...

Bedelkarrekoen udako merkealdi azoka 
hilaren 6an Seminarioko karpan

Mixerablia

"Esan notsan 
ondo dagola 
'mingaina', baita 
'mixerablia' ere"

n i r e  u s t e z

PEdrO 
gArITANO

L
ehengo baten izan nitzan 
burdindegian erosteko 
asmoz, arterio sinple 
bat, baina oso beha-

rrezkoa sukaldean, eta izen-
datzen dotena, mixerablia... 
–nere ama zenari entzunda. 

Ez zekien dendako jabeak 
zer zen, orduan nik esplikatu 
nion zala makila zapal bat, 
koilara estilokua, gomazko bi 
hertz edo txaflan, bitartean 
hartzen dutenak... eta orduan 
ezan zostan hori zala, mingai-
na...

Bueno, nik esan notsan, 
ba ondo dagola esanda min-
gaina (nahiz eta adiera asko 
eduki, ahoko organo bat, kan-
paiaren badajoa ere bai, zarrai-
la baten lengetia eta abar…), 
baina mixerablia ere ondo 
dagola esanda, neretzat hobe-
to, gainera, daukan izpiritu 
zorrotzagatik. 

Badakizue sukaldean saltsa 
eta hainbat arrastu gelditzen 
direla, eta ez bakarrik arras-
toak, izan leizke mila gauza 
ondo aprobetxatzea merezi 
duenak; hor dare angulak, 
adibidez, eta horrek die pala-
bras mayores garestiak dire-
lako, edo oso gutxitan jaten 
direlako. Orduan, derrigorrez-
koa da aprobetxatzea ahal dan 
guztia, eta hor sartzen da hitz 
gogor, barne zatarra, eta nor-
berari  aurpegira bota ezkero, 
min galanta egiten duena, 
baina  kasu honetan oso ondo  
ñabartzen duena problemia.

Nere ustez, gehienbat  
Madura auzoan –hangoa zan 
ama–, Bergarako euskeraren 
leku paregabea, nahiz eta pres-
tatutako hitza izan, beste hain-
bat hitz bezala, hala esaten 
zala, eta nik hala segiduko dot 
eskatzen, mixerabliaren beha-
rra daukatenean.

Abuztuko etenaren ostean, 
irailaren 10ean, eguaztena, 
egingo dute Udalak bultzatu-
tako Kafe-konpon egitasmoa-
ren hurrengo saioa. Berrera-
bilpena helburu, etxeko tres-
naren bat hondatuta izan eta 
konpondu nahi duen edonork 
har dezake parte. San Joxe-
peren egoitzan batuko dira, 
16:00etan.

Irailaren 10ean egingo 
dute Kafe-konponen 
hurrengo saioa

umeena 19:00etan izango da eta nagusiena, 
20:00etan, biak ala biak seminarioko karpan

lArrAITZ ZEBErIO  |  BerGArA

Bergarako Udalak iraileko kul-
tura agenda aurkeztu du. Antonio 
Lizana saxo-jotzailearen jazz eta 
flamenko saioak —hilak 6—, 
Aukeran dantza konpainiaren 
Geltokia ikuskizunak —hilak 
12— eta Koka-kola eta barea 
antzezlanak —hilak 26— osatzen 

dute, besteak beste, helduendako 
egitaraua. Haurrei dagokienez, 
Bertsolharitza saioa iragarri du 
Jardunek hilaren 12rako Erro-
talden. Ipuin eta antzerki ema-
naldia da. Maite Franko ipuin 
kontalariak, berriz, bi saio egin-
go ditu hilaren 26an Udal Libu-
rutegian. Sarrera doan da.

Kafe-konponeko kideek hila-
ren 10erako egin dute iraileko 
hitzordua, eta biodantza saio 
irekia egingo dute hilaren 22an 
Mariaren Lagundia ikastetxean. 
Bergarako Kirol Zerbitzuak anto-
latuta, bestetik, Kirola Kalera 
Eguna egingo dute herriko hain-
bat txokotan hilaren 21ean.

San Martin jaiak 
Danbor hotsa izango da nagusi 
Bergaran datozen egunotan; izan 
ere, danborradarako entseguak 
gaur hasiko dira. Hilaren 13a da 
feria eguna eta musika bandak 
16an egingo du urteroko kontzer-
tua. Xake txapelketa, berriz, hila-
ren 21erako deitu dute.

Aholkularitza hitzaldiak 
Jexux Larretxea yin-yangaren 
inguruan arituko da hilaren 19an 
Irizar jauregian, eta Nerea Men-
dizabal psikopedagogoa mugen 
eta zigorren inguruan, hilaren 
24an, Zabalotegi aretoan. 

Era berean, erakusketak ere 
ez dira falta izango. Zazpi egon-
go dira ikusgai irailean; esate 
baterako, Gure Esku Dago argaz-
ki erakusketa.

Antonio Lizana saxo-jotzailea.  |  PAlmA.flAmencoistime.com

Jazz-flamenko kontzertua, 
Antonio Lizanaren eskutik

Aukeran taldearen ikuskizuna ere jasotzen du iraileko kultura agendak

san martin jaiak ere prest daude; danbor hotsa izango da nagusi herrian

Danborradarako 
entsegu 
egunak
Finkatuta daude 
danborradarako entsegu 
egunak. Irailaren 1ean, 2an, 
3an, 8an, 9an eta 10ean 
egingo dituzte Seminarioko 
karpan. 4 urtetik gorako 
haurrena 19:00etan hasiko 
da eta helduena, 
20:00etan. Antolatzaileek 
gogorarazi dute gerrikoa 
eraman behar dela.
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OIHANA ElOrTZA  |  oñAti

Guztira, Aloña Mendirekin, 150 
lagun inguruk jokatuko dute 
datorren futbol denboraldian. 
Igor Serrano idiazabaldarrak 
zuzenduko du lehen taldea, Unai 
Mendia laguntzaile duela. Etxean 
jokatuko dute denboraldi berriko 
lehen partidua, irailaren 14an, 
Martuteneren kontra. 

Azkoagain eta Larraña 
Abuztuaren erdialdea ezkero, 
Azkoagain ez dago hutsik. Hasi-
ta daude futbol taldeko kideak 
entrenatzen, eta, behin iluntze-
rako, talde bateko zein besteko 
jokalariak entrenatzen dihardu-
te egunero. Lehen taldeak, esa-
terako, ohorezko erregional mai-
lakoak, astean lau entrenamendu 
saio egiten ditu.

JabiAzpiazurekin batera, Jesus 
Mari Zelaia ari da talde guztien 
entrenamenduak koordinatzen. 
"Larrañako futbol zelaia ere hor 
dago. Argia badago, baina alda-
gelak falta dira, saioak bukatu 
ostean dutxa hartzeko. Ari da 
osatzen hori ere. Asmoa da zelai 
biak erabiltzea", adierazi du fut-
bol saileko presidenteak. 

igor Serrano 
Lehen taldeak, esaterako, uztai-
lean hasi zituen entrenamenduak, 
lasai. Eta hamabost eguneko opo-
rren ostean, abuztuaren 18an 
hasi zen denboraldi berria gano-
raz prestatzen. Aurten, Igor Serra-
no eta Unai Mendia goierritarren 
aginduetara jokatuko dute.

Klubak helburu bat jarri dion 
arren, Serranoren helburu per-

tsonala denboraldiko lehen par-
tidua irabaztea da. Gainera, Aloña 
Mendi talde berria da Igor Serra-
norendako, baina gogoz eta pozik 
dago Idiazabalgo entrenatzailea. 
"Klubeko zuzendaritza taldeare-
kin harreman ona dut eta joka-
lariekin ere bai. Pozik nago. 
Ikusi dut lanerako gogoz daude-
la", esan du Azkoagainen.

Irailaren bigarren asteburuan 
hasiko du denboraldia ohorezko 
erregional mailako taldeak, eta 
etxean jokatuko du lehen partidua, 
Martuteneren kontra. Egubakoi-
tzean, baina, lagunarteko partidua 
jokatu zuen Bakion.

Talde horrez gain, baina, bes-
te hamar talde arituko dira fut-
bolean hastear den denboraldian, 
J ab i  A zp i a zuk  e s andako 
moduan.

Aloña Mendiko 11 futbol 
talde denboraldia hasteko
ohorezko erregional mailako taldeak irailaren 14an du lehen partidua, etxean

Ohorerezko erregional mailako futbolariak martitzeneko entrenamenduan.  |   o.e.

AMAIA TXINTXurrETA  |  oñAti

Monte Perdido mendia ezagutze-
ko aukera izango dute hilaren 
13ko eta 14ko mendi irteeran par-
te hartzen dutenek. Hilaren 13an 
Correos paretik irtengo dira, 
06:00etan, eta gehienez 25 pertso-
nako taldea joan ahal izango da.

Goi mendiko ibilbidea 
Hilaren 13an hamalau kilometro 
inguru egingo dira, 700 metroko 
desnibelarekin. Txoko hauek 
ezagutuko dituzte irteerara joaten 
direnek: Gavarnie (Col de Tentes), 
Sarradets, Brecha Roland, Cas-
teret eta Goriz. Bretxa inguruan 

elurra egon daiteke, eta kranpoiak 
eramatea gomendatzen dute anto-
latzaileek.

Hilaren 14an, ostera, 22 kilo-
metroko luzera izango duen ibil-
bidea egingo da, 1.200 metroko 
desnibelarekin. Goriztik irten, 
Monte Perdidora joan eta Ordesa 
ezagutuko dute bertaratutakoek.

izena emateko epea 
Mendi irteeran parte hartu nahi 
dutenek izena eman beharko dute 
hilaren 3tik 9ra bitartean.

Bazkideek 60 euro ordaindu 
beharko dituzte, bazkide ez dire-
nek 70 euro eta langabeek, berriz, 

50 euro. FEDME txartela ez dau-
kanak 10 euro gehiago ordaindu 
beharko ditu aterpetxean eta 
mendi irteerara joan ahal izate-
ko, gainera, derrigorrezkoa da 
federatuta egotea.

Aloña Mendik mendi irteera 
antolatu du hilaren bigarren 
astebururako, Pirinioetara

Monte Perdido.  |   AloñA menDi

Espaloiak konpontzen.  |   o.e.

Zubikoa kiroldegia, esaterako, 07:30etik 21:30era egongo da zaba-
lik aste barruan, gaurtik aurrera; zapatuetan, 09:00etatik 13:30e-
ra eta 15:00etatik 19:30era, eta domeka arratsaldeetan itxita 
egongo da. Helduen liburutegia ere neguko ordutegiarekin zabal-
duko dute; haurrena, berriz, hilaren 8tik aurrera zabalduko dute 
arratsaldeetan. Udal komunikabideak ere lanean daude.

San Lorentzo auzoan irisga-
rritasun lanak egiten dihar-
dute. Auzoaren goialdeko etxe 
inguruan espaloiak zabaldu, 
zoladura berritu eta zebra-bi-
deak moldatu behar dituzte. 
Arrapala bat ere jarri behar 
dute goialdeko aparkalekue-
tara iristeko; aldapako espaloia 
ere konpontzen ari dira.

Kiroldegiak eta helduen liburutegiak ohiko 
ordutegia izango dute gaurtik aurrera

San Lorentzon 
irisgarritasun lanak 
egin dituzte abuztuan

Moneta sozialaren proiektuaren proposamena herriko merkata-
riei aurkezteko bilerak antolatu dituzte eta bihar, martitzena, 
egingo dute azkena, bosgarrena. Igeltserotza, aroztegi, elektrizi-
tate eta iturgintza esparruetan lan egiten duten herritarrei dago 
zuzenduta bilera hori. 09:00etan, 15:00etan eta 20:00etan egingo 
dute bilera, udaletxeko osoko bilkuren aretoan, eta hiru ordu 
laurden iraungo du, gutxi gorabehera. 

Moneta sozialari buruzko azken bilera egingo dute 
bihar, martitzena, osoko bilkuren aretoan

Ikasturte hasieran egin ohi duten bilera egingo dute eguenean 
Urgain eskolako Errekalde gunean. Landuko dituzten gaien 
artean hauek daude: irakasleen aurkezpena, egutegia, guraso 
elkartearen funtzionamendua eta zerbitzuen antolaketa eta fun-
tzionamendua (jangela, garraioa, zaintza...). Galde-erreguetarako 
tartea ere egongo da. Bilera 18:00etan da, eskolako areto nagusian. 
Haurtzaindegi zerbitzua egongo da.

Ikasturte hasierako bilera egingo dute Urgain 
eskolako Errekalde gunean irailaren 4an

I
rakasle garenok ekainaren 
22 inguruan izaten dugu 
lehenengoz hizketaldi hau; 
lagun batekin elkartu eta 

zera galdetzen digu:
- Jadanik oporretan zaude?
- Oraindik ez.
- Ikasleek hartu dituzte ba opo-
rrak! Zuek zertan ari zarete ba 
orain?
- Ba ikasturteari amaiera ema-
ten ari gara: azken azterketak, 
memoriak. Eta datorren kur-
tsoari begira prestaketa lan 
batzuk egiten ere hasi gara.

Gure laguna ez da azalpen 
honekin oso konforme gelditzen 
pentsatzen baitu ikaslerik ezean 
irakasleok ez daukagula zere-
ginik. Hizketaldi hau behin eta 
berriro errepikatzen da, eta 

azkenean geuk ere zer esan ez 
dakigu.

Gaur abuztuaren 28 da eta 
Frantzia aldean gabiltza orain-
dik. Lagunartean oporren 
amaiera iristear dela komen-
tatzen hasi gara eta denak (6 
ginen ) astelehenean lanean 
hasten garela esan dugu, 
orduan lagun batek zera gal-
detu dit:
- Zu ere astelehenean hasten 
zara?
- Bai, irailaren batean, urtero 
bezala!
- Ikaslerik ez duzue baina irai-
laren 8 arte, zer egiten duzue 
ba?
- Kafea hartu mutil, kafea har-
tzen pasatzen dugu guk eguna 
ikasleak hasi artean!!!!

Irakasleon
oporrak

lukENE 
IgArTuA

n i r e  u s t e z

"kafea hartzen 
pasatzen dugu 
irakasleok eguna 
ikasleak hasi 
bitartean"



gOIENA  |  2014-09-01  |  AstelehenA 19aretXabaleta, eskoriatza

Hainbeste gai 
daude…

"Erlaxatu? 
Egungo bizitzan 
ez dago 
erlaxatzerik"

n i r e  u s t e z

OlATZ 
PAgAldAI

H
eldu da abisua, arti-
kulua behar dute. 
Hemen nago, pantai-
la zuriaren aurrean.

Leihotik begiratzen dut, 
aurtengo abuztuko eguraldi 
kaxkarraz idatziko dut? Ez. 
Orri honetan agertzeak gai 
sakonago bat merezi du.

Ez dakit; pentsatu, Olatz. 
Eee… Ustelkeriaz? Buf! Esate-
ko dagoen guztia ez zait zatitxo 
honetan sartzen... Atez atekoaz 
gutxi geratzen da esateke… Ba 
orduan zertaz!? Kutsaduraz? 
Irakeko bonbardaketez? Hegaz-
kin istripuez? Medikuntzaren 
merkatuaz? Gizakien trafikoaz? 
Ukrainaz? Afrika eta Latinoa-
merikaren arpilatze lotsaga-
beaz? Ez dakit ze ozeanotan, 
ur gainean dagoen plastikozko 
kontinenteaz?

Bueno, bueno, Olatz, ez 
pasa! Pentsatzen dut, egune-
roko bizitzatik gertu dagoen 
gai bat hartu… Ongi… Jo, e! 
Hau da hau! Askatasunak pre-
so hartu nau! Hainbeste gai 
daude aztertzeko… Ea, arnasa 
sakon hartu… Erlaxatu… Erla-
xatu? Egungo bizitzan ez dago 
erlaxatzerik. Dena da atzoko, 
inork ez dauka pazientziarik. 
Eta pazientzia daukana lelotzat 
hartzen dugu.

Gloria Fuertesek esaten 
zuen: "Helmugara iristeko 
presa daukanak ez daki nora 
doan. Helburua argi duenak 
soilik hartzen du denbora hel-
mugara iristeaz gozatzeko".

Badakit! Gloria Fuertes! 
Berak badauka orri honetan 
agertzeko behar den sakon-
tasuna eta bizitzarekiko ger-
tutasuna. Gloria da sendagaia. 
Zer dago gaur egungo gizarte 
beharretatik gertuago Gloria 
Fuertes baino?

Eskoriatzako Olazar erreti-
ratuen elkarteko kideak Astu-
riasera joango dira urriaren 
1etik 7ra bitartean. Cangas 
de Onis, Llanes, Covadonga 
eta Oviedo bisitatuko dituz-
te, besteak beste. Izena ema-
teko erretiratuen egoitzara 
jo behar da martitzenean edo 
eguenean (11:00-12:30); azken 
eguna, irailaren 4a.

Eguenera arte zabalik 
Asturiasera joateko 
izen-emate epea

M.A.  |  eskoriAtzA

Jose Arana kalean oinezkoek 
lehentasuna izan dezaten gura 
du Udalak, eta horretarako zein 
ordutegi ezarri landu zuen uztai-
lean; baita autoendako kalea 
ixteko ordutegiaren proposame-
na egin ere. Azken erabakia har-
tu aurretik, baina, herritarren 

iritzia jakin gura izan dute eta 
iradokizunak egiteko aukera izan 
da abuztuan. 

Azken erabakia gaur 
Udalak lantalde bat eratu zuen 
bere garaian Jose Arana kaleko 
peatonalizazioa aztertzeko. Lan-
talde horretan daude Obra eta 

Zerbitzuetako batzordeko kideak, 
Mugikortasun arloko ordezkariak 
eta udaltzainak. Gaur, astelehe-
na, elkartuko da lantalde hori 
herritarrek azken hilabetean 
egindako iradokizunak aztertze-
ko. Eta azken erabakia ere gaur 
hartuko dute.

Beñat Herce alkatearen esa-
netan, Udalak egindako propo-
samena aurrera joango da, baina 
baliteke "zerbait aldatzea" herri-
tarren iradokizun horiek kontuan 
izanda.

ordutegia 
Egubakoitzean, irailaren 5ean, 
jarri gura dute abian oinezkoen-
dako ordutegia. Hau da Udalak 
egindako proposamena: astegu-
netan, 16:30etik hurrengo egune-
ko 06:00ak arte; zapatuetan, 13:30e-
tik 00:00etara; eta domeka eta 
jaiegunetan, egun osoan. Ordu-
tegi horren barruan, oinezkoek 
izango dute lehentasuna kale 
horretan. Hala ere, gaurko batza-
rraren ostean aldaketaren bat 
egon daiteke.

Oinezkoek izango dute lehentasuna 
Jose Arana, kalean egubakoitzetik

M.A.  |  AretxABAletA

Ikasturte berriari pintura era-
kusketak emango dio ongietorria 
Arkupe kultura etxean. Eguaz-
tenean hasita, Marije Carrillo 
irakaslearen taldeko emakumeek 
egindako lanak izango dira era-
kusketa aretoan. 

Era berean, irailarekin batera 
zabaldu dute hainbat ikastarota-
rako izen-emate epea. Aurreko 
ikasturteetan legez, pintura eta 
eskulan ikastaroak izango dira 
urrian hasita, baita moda labora-
tegia ere Katalin Antxiarekin. 
Interesatuek Arkupeko harreran 
eman behar dute izena.

Antzezlanak, umeek eta helduek
Antzezlan bi izango dituzte umeek 
bi domekatan (17:00). Hilaren 
14an, Mollie Malonen ipuin sines-
tezina Txalo Produkzioen eskutik; 
eta hilaren 21ean, Galtzagorriei 
to, Inaxito bertso-antzerkia. 

Helduek, ostera, Ondoko hilo-
biko tipoa komedia izango dute 
irailaren 25ean, Aitziber Gar-
mendia eta Iker Galartza aktore 
ezagunekin. 

Bestalde, hilaren 18an, egue-
na, Mikel Bringas donostiarra 
izango da Arkupen (19:00). Afri-

kara, Senegal eta Gambia herrial-
deetara egindako bidaiaren berri 
emango du argazkiak lagun ditue-
la. Rosa Lizaso emaztea eta Eki 
eta Lur seme-alabak izan zituen 
lagun bidaia hartan, eta han bizi 
izandakoen gainean jardungo du 
aretxabaletarrekin.

Senegal eta Gambiako kontuak ekarriko 
ditu Mikel Bringasek irailaren 18an
familiarekin batera bizikletan egin duen bidaiaren berri emango du Arkupen

Mikel Bringas eta haren familia, Afrikan.  |   mikel BrinGAs

M.A.  |  AretxABAletA

Aretxabaletako Gure Esku 
Dago lantaldeko kideek lanean 
jarraitzen dute. Hala, herri-
tarrei eskerrak eman gura 
dizkiete, eta, era berean, 
hemendik aurrerako bidea 
marrazten hasi. Horretarako, 
bi ekintza antolatu dituzte. 
Batetik, ekitaldia egingo dute 
egubakoitzean, Herriko Plazan 
(18:30), bertsolari eta trikiti-
lariekin, "ekainaren 8an lor-
tutakoa Aretxabaletan ere 
ospatzeko". 

Bestetik, aurrera begirako 
ibilbidea marrazteko ekarpenak 
jaso gura dituzte: "Guztiok gare-
lako erabakitzeko eskubidearen 
aldeko dinamikan ezinbeste-
koak". Horretarako, galdetegi 
bat prestatu dute on line eran-
tzuteko. Egubakoitzeko ekital-
dian ere erantzun daiteke. 

Gure Esku 
Dago taldeak 
antolatuta 
ekitaldia dago

eSKoriATzA

AreTXABALeTA

eSKoriATzA

O.ElOrTZA/M.AlTuBE  |  eskoriAtzA

Manuel Muñoz kiroldegiko igeri-
lekuaren sakonera txikitzeko eta 
makineria gela konpontzeko lane-
tan dihardute bete-betean. Izan 
ere, urrirako bukatuta izan gura 
dituzte lanok, ikasturte berria 
hasteko.

Igerilekuko ura berotzen duten 
galdarak eta gas galdara gordetzen 
diren gela konpontzeko barruko 
makineria guztia atera dute. Gela 
hori ez zegoen batere egoera onean, 
lurra altxatu egin delako. Bestal-
de, igerilekuari sakonera txikitzen 
dabiltza. Orain arte 1,50 metro eta 
2,10 metro artekoa izan du eta 
gero, 1,20 metro, 1,40 metro eta 
1,60 metro izango ditu. Horrela, 
kostua aurreztuko dute; bai ura-
rena, bai gasarena, bai uraren 
tratamendurako produktuena. 
Sakonera txikitzeak, gainera, bes-
te jarduera batzuetarako aukera 
eskainiko duela jakinarazi du 
Kirol zinegotzi Igor Ezpeletak; 
aquagyma egiteko, esaterako. 

Lanok egiteko ez da igerileku 
zerbitzurik egon udan, eta horrek 
sortu ditu kexak herritarren 
artean. Ezpeletaren esanetan, 
baina, "erabilera gutxien" udan 
izaten du igerilekuak, eta horre-
gatik erabaki dute orain egitea.

Igerilekuari sakonera txikituta, 
aurrera doaz kiroldegiko lanak
117.000 euroko aurrekontua dute eta urri hasierarako bukatuta izango dira

Manuel Muñoz kiroldegiko igerilekuari sakonera txikitzen, joan den eguenean.  |   ohiAnA elortzA
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usOA AgIrrE  |  AntzuolA

Urrian hasiko dira ekintza guztiak 
udal gimnasioan, baina irailean 
ere izango da kirola egiteko auke-
ra bertan. 

Irailaren 1etik 14ra bitartean 
pilatesa, spinninga, body tonoa, 
Indoor Walking Visual eta Spin-
ning Visual egiteko aukera egon-
go da. Irailaren 14tik 30era, berriz, 

beste batzuk gehituko zaizkie: 
sasoian egoteko gimnasia, zunba, 
GAH, karatea, body tonoa, body 
balancea eta hirugarren adine-
koendako gimnasia. 

Urritik aurrera martxan izan-
go dira ekintza guztiak eta irai-
lekoei gehituko zaizkie ondoren-
go hauek, aldaketak izan ditza-
keten arren: Indoor Walking 

Lowcoast, Spinning Lowcoast eta 
zunba gaztea. 

Balorazio positiboa 
2013-2014 ikasturtearen balorazio 
positiboa egin dute gimnasioko 
arduradunek. Azken urteetako 
"bide negatiboa" atzean utzita, 
azken ikasturtean "joera positiboa" 
ikusi dute bai fitness gela erabil-
penean eta baita ekintzetako 
parte-hartzean ere. Horregatik, 
gimnasioko arduradunek eskerrak 
eman nahi izan dizkiete erabil-
tzaileei beraiengan jarri duten 
konfiantzagatik eta animatu nahi 
izan dituzte irailetik aurrera ere 
gimnasiora gerturatu eta ekin-
tzetan parte hartzera.

Gaur hasiko dira ikasturteko lehen 
ekintzak udal gimnasioan 
Aurtengo nobedadeen artean daude zunba, 
'indoor walking lowcoast' eta 'spinning Visual' 

AnTzUoLA

AMAIA TXINTXurrETA  |  ArAmAio

Kultura eskaintza protagonista 
izan zen ekaineko egubakoitz 
guztietan Sastiñan eta udako 
kontzertuei jarraipena emango 
zaie irailean ere, egubakoitz 
honetatik aurrera. The Roman-
ticos hirukotea izango da pro-
tagonista egubakoitzean, hilak 
5, 20:00etan eskainiko duten 
kontzertuan.

The Romanticos 2009. urtean 
sortutako taldea da, kideek 
bluesaren alde egindako apus-
tuaren emaitza. Hiru kidek 
osatzen dute taldea: Iker Pirisek 
-ahotsa eta gitarra-, Xabier 
Barrenetxeak -baxua- eta Carlos 
Sagik -bateria. 

Taldeak, blues estiloaz gain, 
swing doinuak, Chicagoko blue-

sa, funka, rhythm eta blues 
ukituak ere baditu. 

Tolosatik Sastiñara etorriko 
den hirukoteak emanaldi uga-
ri eskaini ditu dagoeneko eta 
jaialdi askotan ere hartu du 
parte. Gainera, Sheilah Cuffy 
eta Tonky de la Peña musika-
riekin jo izan dute. Oraingoan, 
baina, aramaioarrek etxean 
bertan disfrutatu ahal izango 
dute taldearen musikarekin.

Kontzertu gehiago
Hilabete honetako egubakoitze-
tan kontzertu gehiago ere eskai-
niko dira Sastiñan: hilaren 12an 
Gasteizko Whisky Dyck taldea 
izango da eta hilaren 26an, 
berriz, Algortako La West Blue-
grass Band.

'The Romanticos' taldeak 
kontzertua eskainiko du 
egubakoitzean Sastiñan
Blues doinuak izango dituzte oinarri tolosarrek 
iraileko lehenengo egubakoitzeko emanaldian

Egubakoitzean Sastiñan kontzertua eskainiko duen hirukotea.  |  hotsAk.com

ArAMAio

MIrArI AlTuBE  |  leintz GAtzAGA

Ehizarako erabiltzen den Gatza-
gakomendia basoaren ustiape-
na esleitzeko bi enkante dei 
egin ditu Leintz Gatzagako Uda-
lak, Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Landa Ingurunearen Gara-
penerako Departamentuaren 
baimena jaso ondoren. Bata da 
ehiza larrian jarduteko, hau 
da, basurde eta orkatz espezieen 
ehizan. Horretarako aprobetxa-
menduko tasazioa 3.630 eurotan 
ezarri du (BEZa barne). 

Beste enkantea dagokio 
hegazti migratzaileak ehizatzean 
datzan baso ustiapenari, bai 
ohiko lerroetako postu finkoak, 
bai al salto direlakoak banatze-
ko. Lehenengo kasuan, 21 uso
-postu dira enkantera aterata-
koak eta prezioa ezarri dute 
22.110,02 eurotan. Bigarren 
kasuan, ostera, oilagorraren al 

salto ehizarako zortzi txartel 
edo baimen dira eta 4.000 euro-
tan zehaztu dute. 

Basoaren ehizarako erabi-
lera, bi kasuetan, hiru urtera-
ko izango da.

eskaintzak irailaren 12rako
Eskaintzak Gatzagako udale-
txean aurkeztu behar dira (aste-
lehenetik egubakoitzera, 09:00
-14:00) eta azken eguna da irai-
laren 12a, egubakoitza (14:00). 
Argibide gehiago gura duenak 
Udalaren webgunera jo dezake 
–www.leintzgatzaga.com–; ber-
tan zehaztu dituzte postu bakoi-
tzari ezarritako prezioa, bete 
beharreko baldintza zehatzak  
eta eskaintza ekonomikoa aur-
kezteko eredua, esaterako. 
Enkante deia, gainera, abuztua-
ren 21eko Gipuzkoako Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu zuten.

Ehizarako basoa 
ustiatzeko enkante deia
21 uso-postu eta oilagorretarako zortzi txartel 
banatzeko eta ehiza larrirako enkanteak dira 

LeinTz GATzAGA

eLGeTA

Lanak egin ostean Ozkarbi elkarteko sukaldea handiagoa da eta altzairu gehiago ditu.  |  l.z.

lArrAITZ ZEBErIO  |  elGetA

Aldaketa nabarmenenak goiko 
solairuan antzematen dira. 
Komun zaharra kendu egin dute 
eta horrek sukaldea zabaltzeko 
aukera eman du. Komuna, orain, 
berria da eta pilota sailak era-
biltzen zuen gelan egin dute. 

Sukaldea handitzeak auke-
ra eman du tresnak gordetzeko 
altzairu gehiago ipintzeko, bai-
ta izozkailu industriala sartze-
ko ere. Handiagoa eta argiagoa 
ikusten da sukaldea. Eremu 
guztian, gainera, zorua berri-
tu dute. 

Aldaketak barran
Beheko solairuan ere egin dituz-
te hobekuntza lanak nahiz eta 
hain agerikoak ez izan. Barrari 
garaiera handiagoa eman diote 
eta altzairu berriak sartu dituz-
te, izozkailuak gehienbat. Anto-
laketa ere desberdina da; kafea 
egiteko makina, esaterako, tokiz 
aldatu dute. Eraikineko leihoak 
ere berritu egin dituzte. 

Ferixa Nagusiko jaien ostean 
hasi zituzten lanak Ozkarbin, 
eta elkarteak asteak eman ditu 
itxita. Aurrerantzean bazkideek 
eta erretiratuek azpiegitura 
hobeak dituzte. Sarrerako barrak garaiera handiagoa du, eta izozkailu berriak daude.  |  l.z.

Goiko solairuan egin duten komun berria.  |  l.z.

Uztailean egindako lanen ostean elkarte 
dotorea gelditu zaie Ozkarbiko bazkideei
Goiko solairuan sukalde zabalagoa eta komun berriak dituzte; behean, berriz, 
garaiera handiagoa eman diote barrari eta hozkailu berriak sartu dituzte 
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Euskara irabazle, denok irabazle!

Goiena Klubeko iraileko zozketak!
goiena klubeko bazkidek irabaz ditzakezuan sariak hauek dira. Hartu parte!

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

Otarra
Bidezko merkataritzako produktuez 
osaturiko otarra  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarra

Argiako jokoak
Atlantika 2 joko  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Jokoa

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

Telebista
32 hazbeteko lg Telebista. 
Parte hartzeko sariaren izena: 
Telebista

Arrasateko hipermerkatua
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XABIEr urZElAI  |  AretxABAletA

Astebete baino ez da igaro Mar-
kel Uriartek (Aretxabaleta, 1991) 
Tourmalet mendatea atzeko gur-
pil gainean igo zuenetik –caba-
llitoa egiten, errazago ulertzeko–, 
eta jada etxean, Orbeako riderrak 
onartu du uste baino errazago 
bete duela erronka. Pentsa, 
hurrengo egunean –zapatuan, 
hilak 23– ostera ere Tourmalet 
igo behar zuten Pic du Midira 
joateko, eta bigarren saiakera 
egitera animatu zen; eta hori ere 
bete.
giharretako minik?
Ez, uste baino hobeto amaitu 
nuen. Nekatuta, baina giharre-
tako arazo barik.
gerrialdea, besoak... Ederra esfor-
tzua.
Ipurdiko mina galanta izaten da 
[Barre]. Hor sufritzen dut 
gehien.
Aspaldiko erronka zen Tourmalet 
modu horretan igotzea.
Bai, urtebete neraman kontu 
horrekin buruan. Iaz lankideekin 
apustu bat egin nuen, baietz 
Udala auzora gurpil bakarrean 
igo. Eta hura ondo egin nuela 
ikusita pentsatu nuen Tourma-
letekin saiatzea. Noski, Udalak 
lau kilometro ditu eta Tourma-
letek, hogei.
Enduro denboraldia prestatzen 
hasi zinenean larritu egin zinen, 
zail ikusi zenuen? 
Otsail inguruan proba bat egin 
nuen, Aretxabaletako auzoetan 
bi orduz ibili nintzen gurpil baka-
rraren gainean, eta erabat leher-
tuta amaitu nuen, bizikletatik 
jaisteko ere ez nintzen kapaz. 
Orduan pentsatu nuen benetan 
zaila izango zela Tourmalet igo-
tzea.
Zorionez, denboraldi hasiera baino 
ez zen. 
Bai, ordutik asko ibili naiz. Ezin 
dut seguru esan, baina 500 kilo-
metro inguru egingo nituen gur-
pil bakarraren gainean, proba 
hau prestatzeko.
Baina ez duzu entrenamendu zeha-
tzik egin. 
Ez, ez naiz gimnasioan ibili, eta 
ez zidan kalterik egingo, egia 
esan. Bizikleta gainean egin dut 

entrenamendu guztia. Denboraz 
ere justu samar ibili naiz: ikas-
ketak, lana, enduroko denboral-
dia...
Ez da gutxi, kontuan izanda zure 
modalitatea enduroa dela.
Bai, entrenamendu saioek ez 
dute zerikusirik. Baina, tarteka, 
egun batzuk caballitoa egiteko 
aprobetxatzen nituen: Urkulura 
igo, itzulia eman, jaitsi, Men-
diolara igo... Eta halako batean 
gurpila erortzen bazitzaidan, 
sekulako haserrealdia hartzen 
nuen [Barre]. Dena dela, endu-
roko lasterketetan egindako 
lanak baino oihartzun handiagoa 
izaten dute halako erronkek, 
sare sozialetan eta halakoetan. 
Horrenbestez, tarteka halako 
erronkak egin beharko ditu-
gu.
uztail inguruan jada Tourmaleten 
izan zinen, mendatea ikusten 
edo...
Bai, zerbait grabatzeko asmoz 
joan ginen, mendatea ikusi... 
Orduan ere igo nezakeen, baina 
irailerako utzi nahi nuen, eta 
tarte batzuk gurpil bakarraren 
gainean igo nituen. Gero, ton-
torrera iritsita, mendatea caba-
llitoa eginez jaitsi nuen.
gezurra badirudi ere, akaso, hori 
izango da zailagoa; hau da, igotzea 
baino Tourmalet gurpil bakarraren 
gainean jaistea.
Bai, teknikoki zailagoa da jais-
tea igotzea baino. Igoera neka-
garriagoa da, aldapa gora peda-
lei eragin behar zaielako, eta ia 
bi orduko lana delako [1.39an 
igo zuen]. Igoeran kontuz ibili 
behar nuen haizearekin, albotik 
jotzen bazuen, batez ere, eta 
despisteekin. Eta ia bi orduz 
erabat kontzentratuta joatea oso 
zaila da. Hasierako kilometroe-
tan ez nuen arazorik, fresko 
nindoan, baina mendatearen 
erditik aurrera nekea igartzen 
da, eta indarrak gorde behar 
nituen sustoren bat nuen momen-
tuan erreakzionatzeko gauza 
izateko. Tontorra gerturatu aha-
la urduritasunak geroago eta 
handiagoak ziren. Eta sustoren 
bat edo beste izan nuen, baina 
gainditzeko modukoak izan ziren. 

Markel Uriarte, Orbea etxeko mendiko bizikletarekin, Tourmalet igo berritan.  |   mArkel uriArte

Bestalde, banekien hiru ahalegin 
baino ez nituela, egubakoitzekoa, 
zapatukoa eta domekakoa. Izan 
ere, ez zuen zentzurik egun berean 
bi ahalegin egiteak. Leher egin-
da amaitzen duzulako.  
Eta ze zailtasun du gurpil bakarra-
ren gainean jaisteak?
Jaitsi askoz azkarrago jaisten 
denez, fisikoki ez da horrenbeste 
sufritzen. Kontrara, baina, askoz 
ere zailagoa da bizikleta gainean 
oreka mantentzea. Hor, atzeko 
frenoan dago gakoa. Hau da, ezin-
bestekoa da oreka mantentzeko 
etengabe atzeko frenoaz jokatzen 
joatea; batetik, gurpil bakarraren 
gainean joan ahal izateko, eta 
bestetik, bizikletak abiadura 
larregi har ez dezan. Baina mal-
da behera disko-frenoak berotu 
egiten dira etengabe zapalduz 
gero, eta frenatzeko gaitasuna 
galtzen dute. Hala, minuturo fre-
noa askatu behar nuen eta apur 
bat hozten utzi, baina ostera ere 
frenoa sakatzen hasten zarenean 
ez dago jakiterik frenoak zelan 
erantzungo duen, noiz helduko 
dion diskoari. Hala, ukimen onaz 
ibili behar duzu, oreka manten-
du, eta haizea badago kontuz 
ibili. Eskuin eskuak leher eginda 
amaitzen du.
Esango nuke bizikleta bat hartu 
duen edonork egin duela aurreko 
gurpila altxatzeko ahalegina. Bai-
na hortik eta egiten duzuna egite-
ra... Non dago sekretua?
Jende askok egiten didan galde-
ra da hori. Eta ez dago sekreturik, 
orduak sartzea baino ez. Duela 
hamar urte inguru mendiko bizi-
kleta txukun bat erosi nuen, eta 
orduan hasi nintzen lehenengo 
saiakerak egiten. Orduan, gogoan 
dut bi pedalkada ematea demasa 
iruditzen zitzaidala. Eta hasi 
nintzen metro bat egiten, gero 
bi... Eta horrela gaur arte. Batek 
daki zenbat ordu igaro ditudan 
gurpil bakarrean ibiltzeko entre-
natzen.
Beharrezkoa den teknikaren gainean 
ere galdetuko dizute lagunek.
Bai, baina azalpenak ematerakoan 
ere zailtasunak ditut, berez ate-
ratzen zaidalako eta askotan ez 
naizelako kontziente zelan eusten 
diodan orekari. Eskuin eskuaz 
frenoari eutsi, gurpila erortzera 
badoa pedalei eragin, eta kontu-
ratzen naiz hankak etengabe 
zabaldu eta ixten ditudala. Neuk 
horrela egiten dut, eta lehen esan-
dako moduan, orduak sartu.
gurpil bakarraren gainean ibiltzea-
rena alde batera utzita, enduroa da 
zure espezialitatea, hor entrenatzen 
zara gogor, eta aurten Enduro World 
serietan egon zara, Italian eta 
AEBetan.
Bai, sekulako esperientzia izan 
da. Orbeako talde ofizialean nagoe-
lako parte hartu ahal izan dut 
lasterketa horietan, eta txarrena 
da otsailerako erabakita izan 
behar duzula ze lasterketatan 
egon nahi duzun. Hala, otsailaren 
12an eta 13an Italian izan nintzen, 

Markel Uriarte, Tourmaleten, gurpil bakarraren gainean; hainbat egunetan hartutako irudiak dira.  |   m.uriArte

Markel uriarte | Orbea Enduro Crew taldeko riderra

"igotzea baino, tourmalet atzeko 
gurpil gainean jaistea zailagoa da" 

Abuztuaren 22an igo zuen frantziako mendatetzarra gurpil bakarraren gainean

udazken honetan Anboto jaitsi nahi du bizikleta gainean, Arrazola aldera

La Thuilen, eta uztaileko azken 
astean Coloradon. Proba erabat 
ezberdinak ziren, Italian sekula-
ko jaitsierak izan genituen, ikus-
garriak, eta paraje ederrak. AEBe-
tan, berriz, ibilbide asko artifi-
zialak ziren; hau da, antolatzaileek 
moldatutakoak: peralte askoko 
kurbak, pedalei etengabe eragin 
beharreko zirkuituak... Gu ohi-
tuago gaude Italiako parajeetara, 
nahiz eta halako jaitsiera luze 
eta gogorrik ez dugun.
Eta gustura egindako lanaz?
Bai, oso. Italian 400 parte-hartzai-
le izan ginen, eta 75. postuan 
sailkatu nintzen. Hainbat eroriko 
izan nituen, baina halako jaitsie-
ra luzeetan normala da erorikoak 

izatea, jaitsiera motzenak 1.000 
metroko desnibela zuelako. Eta 
AEBetan 300 bat izango ginen, 
eta 96. postuan sailkatu nintzen. 
Hor ere pozik, kontutan izanda 
halako zirkuituetara ohituta ez 
gaudela. Gainera, horrelakoetan 
astebete ematen duzu etxetik kan-
pora, beste pilotu askorekin ibil-
tzeko aukera izaten dugu eta 
horiengandik izugarri ikasten da. 
Kurbak trazatzeko modu ezber-
dinak, zelan jaitsi azkarrago... 
Esperientzia ederra izan da.  

"Halakoek enduroko 
probek baino 
oihartzun 
handiagoa dute"

"gurpil bakarraren 
gainean 500 
kilometro inguru 
egin ditut"

"World serietan 
parte hartzea ederra 
izan da, asko ikasten 
da halakoetan"

"gurpil bakarrean 
ibiltzeak ez du 
sekreturik, orduak 
sartzea"

"Ia bi orduz 
kontzentratuta 
joatea zaila da, eta 
nekagarria"

Aralar eta Anboto, hurrengo erronkak
Uriartek onartu moduan, enduroko lasterketetan lortutako emaitza 
onek baino zorion mezu gehiago jasotzen ditu halako erronkak 
egiten dituenean; esaterako, Udalatx bizikleta gainean jaitsi eta 
Tourmaleta igo: "Enduroko lasterketetan gabiltzanon artean 
badakigu gutako bakoitzak zer egiten duen, baina horrek ez du 
aparteko oihartzunik izaten. Kontrara, Tourmaleteko bideoa 
Youtubera igo eta jende askok zoriondu nau. Hori ikusita, tarteka 
halako erronkak ere egin beharko ditugu".

Datorren urtera begira badu erronka polit bat buruan, baina 
oraingoz ez du lau haizetara zabaldu nahi, hainbat gauza lotu nahi 
dituelako. Epe motzera, baina, baditu erronka politak.

lehenengo erronka, eguaztenean bertan
Eguaztenean, irailak 3, Espainiako Itzuliko etapa Aralarko San 
Migelen amaituko da, mendatea igota. Eta hor du 
Aretxabaletakoak hurrengo erronka: "Asmoa da bizikletari aurreko 
gurpila kendu, bizkarreko motxilara lotu eta mendatea caballitoan 
igotzea. Egia esan, inoiz ez naiz bizikleta gainean horrela ibili; hau 
da, aurreko gurpila kenduta, eta inpresioa egingo dit, seguru. Baina 
probatu egingo dut".

Eta udazkenean Anboto jaitsi nahi du: "Egon naiz nondik jaitsi 
begira, eta Arrazola aldera posible da %98 bizikleta gainean 
jaistea. Horretarako, baina, eguraldiak lagundu egin behar du, 
lainorik ez egotea, siku egotea...".

Bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.



gOIENA  |  2014-09-01  |  AstelehenA 23elKaRRizKeta    |    kirola

XABIEr urZElAI  |  AretxABAletA

Astebete baino ez da igaro Mar-
kel Uriartek (Aretxabaleta, 1991) 
Tourmalet mendatea atzeko gur-
pil gainean igo zuenetik –caba-
llitoa egiten, errazago ulertzeko–, 
eta jada etxean, Orbeako riderrak 
onartu du uste baino errazago 
bete duela erronka. Pentsa, 
hurrengo egunean –zapatuan, 
hilak 23– ostera ere Tourmalet 
igo behar zuten Pic du Midira 
joateko, eta bigarren saiakera 
egitera animatu zen; eta hori ere 
bete.
giharretako minik?
Ez, uste baino hobeto amaitu 
nuen. Nekatuta, baina giharre-
tako arazo barik.
gerrialdea, besoak... Ederra esfor-
tzua.
Ipurdiko mina galanta izaten da 
[Barre]. Hor sufritzen dut 
gehien.
Aspaldiko erronka zen Tourmalet 
modu horretan igotzea.
Bai, urtebete neraman kontu 
horrekin buruan. Iaz lankideekin 
apustu bat egin nuen, baietz 
Udala auzora gurpil bakarrean 
igo. Eta hura ondo egin nuela 
ikusita pentsatu nuen Tourma-
letekin saiatzea. Noski, Udalak 
lau kilometro ditu eta Tourma-
letek, hogei.
Enduro denboraldia prestatzen 
hasi zinenean larritu egin zinen, 
zail ikusi zenuen? 
Otsail inguruan proba bat egin 
nuen, Aretxabaletako auzoetan 
bi orduz ibili nintzen gurpil baka-
rraren gainean, eta erabat leher-
tuta amaitu nuen, bizikletatik 
jaisteko ere ez nintzen kapaz. 
Orduan pentsatu nuen benetan 
zaila izango zela Tourmalet igo-
tzea.
Zorionez, denboraldi hasiera baino 
ez zen. 
Bai, ordutik asko ibili naiz. Ezin 
dut seguru esan, baina 500 kilo-
metro inguru egingo nituen gur-
pil bakarraren gainean, proba 
hau prestatzeko.
Baina ez duzu entrenamendu zeha-
tzik egin. 
Ez, ez naiz gimnasioan ibili, eta 
ez zidan kalterik egingo, egia 
esan. Bizikleta gainean egin dut 

entrenamendu guztia. Denboraz 
ere justu samar ibili naiz: ikas-
ketak, lana, enduroko denboral-
dia...
Ez da gutxi, kontuan izanda zure 
modalitatea enduroa dela.
Bai, entrenamendu saioek ez 
dute zerikusirik. Baina, tarteka, 
egun batzuk caballitoa egiteko 
aprobetxatzen nituen: Urkulura 
igo, itzulia eman, jaitsi, Men-
diolara igo... Eta halako batean 
gurpila erortzen bazitzaidan, 
sekulako haserrealdia hartzen 
nuen [Barre]. Dena dela, endu-
roko lasterketetan egindako 
lanak baino oihartzun handiagoa 
izaten dute halako erronkek, 
sare sozialetan eta halakoetan. 
Horrenbestez, tarteka halako 
erronkak egin beharko ditu-
gu.
uztail inguruan jada Tourmaleten 
izan zinen, mendatea ikusten 
edo...
Bai, zerbait grabatzeko asmoz 
joan ginen, mendatea ikusi... 
Orduan ere igo nezakeen, baina 
irailerako utzi nahi nuen, eta 
tarte batzuk gurpil bakarraren 
gainean igo nituen. Gero, ton-
torrera iritsita, mendatea caba-
llitoa eginez jaitsi nuen.
gezurra badirudi ere, akaso, hori 
izango da zailagoa; hau da, igotzea 
baino Tourmalet gurpil bakarraren 
gainean jaistea.
Bai, teknikoki zailagoa da jais-
tea igotzea baino. Igoera neka-
garriagoa da, aldapa gora peda-
lei eragin behar zaielako, eta ia 
bi orduko lana delako [1.39an 
igo zuen]. Igoeran kontuz ibili 
behar nuen haizearekin, albotik 
jotzen bazuen, batez ere, eta 
despisteekin. Eta ia bi orduz 
erabat kontzentratuta joatea oso 
zaila da. Hasierako kilometroe-
tan ez nuen arazorik, fresko 
nindoan, baina mendatearen 
erditik aurrera nekea igartzen 
da, eta indarrak gorde behar 
nituen sustoren bat nuen momen-
tuan erreakzionatzeko gauza 
izateko. Tontorra gerturatu aha-
la urduritasunak geroago eta 
handiagoak ziren. Eta sustoren 
bat edo beste izan nuen, baina 
gainditzeko modukoak izan ziren. 

Markel Uriarte, Orbea etxeko mendiko bizikletarekin, Tourmalet igo berritan.  |   mArkel uriArte

Bestalde, banekien hiru ahalegin 
baino ez nituela, egubakoitzekoa, 
zapatukoa eta domekakoa. Izan 
ere, ez zuen zentzurik egun berean 
bi ahalegin egiteak. Leher egin-
da amaitzen duzulako.  
Eta ze zailtasun du gurpil bakarra-
ren gainean jaisteak?
Jaitsi askoz azkarrago jaisten 
denez, fisikoki ez da horrenbeste 
sufritzen. Kontrara, baina, askoz 
ere zailagoa da bizikleta gainean 
oreka mantentzea. Hor, atzeko 
frenoan dago gakoa. Hau da, ezin-
bestekoa da oreka mantentzeko 
etengabe atzeko frenoaz jokatzen 
joatea; batetik, gurpil bakarraren 
gainean joan ahal izateko, eta 
bestetik, bizikletak abiadura 
larregi har ez dezan. Baina mal-
da behera disko-frenoak berotu 
egiten dira etengabe zapalduz 
gero, eta frenatzeko gaitasuna 
galtzen dute. Hala, minuturo fre-
noa askatu behar nuen eta apur 
bat hozten utzi, baina ostera ere 
frenoa sakatzen hasten zarenean 
ez dago jakiterik frenoak zelan 
erantzungo duen, noiz helduko 
dion diskoari. Hala, ukimen onaz 
ibili behar duzu, oreka manten-
du, eta haizea badago kontuz 
ibili. Eskuin eskuak leher eginda 
amaitzen du.
Esango nuke bizikleta bat hartu 
duen edonork egin duela aurreko 
gurpila altxatzeko ahalegina. Bai-
na hortik eta egiten duzuna egite-
ra... Non dago sekretua?
Jende askok egiten didan galde-
ra da hori. Eta ez dago sekreturik, 
orduak sartzea baino ez. Duela 
hamar urte inguru mendiko bizi-
kleta txukun bat erosi nuen, eta 
orduan hasi nintzen lehenengo 
saiakerak egiten. Orduan, gogoan 
dut bi pedalkada ematea demasa 
iruditzen zitzaidala. Eta hasi 
nintzen metro bat egiten, gero 
bi... Eta horrela gaur arte. Batek 
daki zenbat ordu igaro ditudan 
gurpil bakarrean ibiltzeko entre-
natzen.
Beharrezkoa den teknikaren gainean 
ere galdetuko dizute lagunek.
Bai, baina azalpenak ematerakoan 
ere zailtasunak ditut, berez ate-
ratzen zaidalako eta askotan ez 
naizelako kontziente zelan eusten 
diodan orekari. Eskuin eskuaz 
frenoari eutsi, gurpila erortzera 
badoa pedalei eragin, eta kontu-
ratzen naiz hankak etengabe 
zabaldu eta ixten ditudala. Neuk 
horrela egiten dut, eta lehen esan-
dako moduan, orduak sartu.
gurpil bakarraren gainean ibiltzea-
rena alde batera utzita, enduroa da 
zure espezialitatea, hor entrenatzen 
zara gogor, eta aurten Enduro World 
serietan egon zara, Italian eta 
AEBetan.
Bai, sekulako esperientzia izan 
da. Orbeako talde ofizialean nagoe-
lako parte hartu ahal izan dut 
lasterketa horietan, eta txarrena 
da otsailerako erabakita izan 
behar duzula ze lasterketatan 
egon nahi duzun. Hala, otsailaren 
12an eta 13an Italian izan nintzen, 

Markel Uriarte, Tourmaleten, gurpil bakarraren gainean; hainbat egunetan hartutako irudiak dira.  |   m.uriArte

Markel uriarte | Orbea Enduro Crew taldeko riderra

"igotzea baino, tourmalet atzeko 
gurpil gainean jaistea zailagoa da" 

Abuztuaren 22an igo zuen frantziako mendatetzarra gurpil bakarraren gainean

udazken honetan Anboto jaitsi nahi du bizikleta gainean, Arrazola aldera

La Thuilen, eta uztaileko azken 
astean Coloradon. Proba erabat 
ezberdinak ziren, Italian sekula-
ko jaitsierak izan genituen, ikus-
garriak, eta paraje ederrak. AEBe-
tan, berriz, ibilbide asko artifi-
zialak ziren; hau da, antolatzaileek 
moldatutakoak: peralte askoko 
kurbak, pedalei etengabe eragin 
beharreko zirkuituak... Gu ohi-
tuago gaude Italiako parajeetara, 
nahiz eta halako jaitsiera luze 
eta gogorrik ez dugun.
Eta gustura egindako lanaz?
Bai, oso. Italian 400 parte-hartzai-
le izan ginen, eta 75. postuan 
sailkatu nintzen. Hainbat eroriko 
izan nituen, baina halako jaitsie-
ra luzeetan normala da erorikoak 

izatea, jaitsiera motzenak 1.000 
metroko desnibela zuelako. Eta 
AEBetan 300 bat izango ginen, 
eta 96. postuan sailkatu nintzen. 
Hor ere pozik, kontutan izanda 
halako zirkuituetara ohituta ez 
gaudela. Gainera, horrelakoetan 
astebete ematen duzu etxetik kan-
pora, beste pilotu askorekin ibil-
tzeko aukera izaten dugu eta 
horiengandik izugarri ikasten da. 
Kurbak trazatzeko modu ezber-
dinak, zelan jaitsi azkarrago... 
Esperientzia ederra izan da.  

"Halakoek enduroko 
probek baino 
oihartzun 
handiagoa dute"

"gurpil bakarraren 
gainean 500 
kilometro inguru 
egin ditut"

"World serietan 
parte hartzea ederra 
izan da, asko ikasten 
da halakoetan"

"gurpil bakarrean 
ibiltzeak ez du 
sekreturik, orduak 
sartzea"

"Ia bi orduz 
kontzentratuta 
joatea zaila da, eta 
nekagarria"

Aralar eta Anboto, hurrengo erronkak
Uriartek onartu moduan, enduroko lasterketetan lortutako emaitza 
onek baino zorion mezu gehiago jasotzen ditu halako erronkak 
egiten dituenean; esaterako, Udalatx bizikleta gainean jaitsi eta 
Tourmaleta igo: "Enduroko lasterketetan gabiltzanon artean 
badakigu gutako bakoitzak zer egiten duen, baina horrek ez du 
aparteko oihartzunik izaten. Kontrara, Tourmaleteko bideoa 
Youtubera igo eta jende askok zoriondu nau. Hori ikusita, tarteka 
halako erronkak ere egin beharko ditugu".

Datorren urtera begira badu erronka polit bat buruan, baina 
oraingoz ez du lau haizetara zabaldu nahi, hainbat gauza lotu nahi 
dituelako. Epe motzera, baina, baditu erronka politak.

lehenengo erronka, eguaztenean bertan
Eguaztenean, irailak 3, Espainiako Itzuliko etapa Aralarko San 
Migelen amaituko da, mendatea igota. Eta hor du 
Aretxabaletakoak hurrengo erronka: "Asmoa da bizikletari aurreko 
gurpila kendu, bizkarreko motxilara lotu eta mendatea caballitoan 
igotzea. Egia esan, inoiz ez naiz bizikleta gainean horrela ibili; hau 
da, aurreko gurpila kenduta, eta inpresioa egingo dit, seguru. Baina 
probatu egingo dut".

Eta udazkenean Anboto jaitsi nahi du: "Egon naiz nondik jaitsi 
begira, eta Arrazola aldera posible da %98 bizikleta gainean 
jaistea. Horretarako, baina, eguraldiak lagundu egin behar du, 
lainorik ez egotea, siku egotea...".

Bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Antzuolak eta Aretxabaletak 
jokatutako Bergara Hiria torneo-
ko finala parekatua izan zen 
lehenengo zatian. Bi taldeek ekin 
zioten indartsu partiduari, eta 
Antzuola izan zen gola egiten 
aurrenekoa, lehen zatiaren erdi 
aldera, Jokin Gorostolaren bitar-
tez. Laster berdindu zuen Are-
txabaletak, eta berriz ere Antzuo-
la aurretik jarri arren, atsede-
naldiaren aurretik markagailua 
bina berdintzeko gai izan ziren 
Gorka Valleren mutilak. Ander 
Fernandezek egin zuen banakoa 
korner batean, Oinatzek antzuo-
larren bigarrena kontrarioen 
hutsa aprobetxatuta, eta Imano-
lek berdinketa, falta baten bitar-
tez.

Aretxabaletakoen entrena-
tzaile Gorka Vallek partiduaren 
amaieran zioen eurek egindako 
akatsek kondenatu zutela taldea. 
Dena den, onartzen zuen Antzuo-
la hobeto ibili zela; behintzat, 
bigarren zatian. Lehenengo zati-
ko 15-20 minutu izan ziren, baka-
rrik, UDAkoenak.

Bigarren zatian, Danelek atze-
lariei bizkarra irabazita eginda-
ko golak eman zien garaipena 
Antzuolakoei. Ez zuten, ordea, 
finala pozik amaitu. Izan ere, 
bigarren zatian zelairatu eta ordu 
laurdena jokatuta min hartu zuen 
Ander Aranak, eta lesio larria 
zirudien, probak egin aurretik.

Lehenengo finalerdia 
1 eta 2 irabazi zion Antzuolak 
Bergarari egubakoitz arratsaldean 

Agorrosinen jokatutako lehen 
finalerdian. 0 eta 2 aurreratu 
ziren antzuolarrak lehen zatian, 
eta bigarrenaren erdi aldera joka-
lari bat gutxiagorekin gelditu 
arren, garaipena eskuratu 
zuten. 

Antzuolako entrenatzaile Jon 
Muruamendiaraz gustura zen 
neurketa bukaeran, batez ere, 
taldeak defentsiboki egindako 
lanarekin: "Orain arte landutako 
gauzak zelaira eraman ditugu". 
Baloi gabe egindako lanarekin, 
beraz, pozik antzuolarrak.

Zelai erdiaren jabe izanda, 
erasoan ere bi gol egitea lortu 
zuten, dena den, Muruamendia-
razen mutilek, lehen zatiaren 
erdi aldera: Ander Aranak egin 

zuen lehena eta, urrutitik egin-
dako jaurtiketa batekin, Jokin 
Gorostolak bigarrena.

Bergarak, berriz, ezer gutxi 
egin zuen erasoan lehen zatian. 
Bigarrenean, zerbait gehiago, 
baina, batez ere, baloiaren jabe-
tzan igarri zen aldaketa atsede-
naldiaren ostean. Bergararrek 
lehen zatitik bigarrenera talde 
osoa aldatuta eta antzuolarrak 
bat gutxiagorekin bigarren zati 
erditik aurrera –bigarren txar-
tela erakutsita Markel Lete kan-
poratu zuen epaileak–, baloia 
mahoneroena izan zen, eta Eñau-
tek egin zuen etxekoen gola. Ber-
dinketarik ezin lortu, hala ere, 
partiduko azken minutuetan.

Bigarren finalerdia 
Bigarren finalaurrekoan, 3 eta 1 
hartu zuen mendean Aretxaba-
letak Mondra. Lehen zatia 2 eta 
1-ekoarekin amaitu eta gero, 
bigarrenean Aretxabaletak han-
ditu egin zuen markagailuko 
aldea.

Partidua ez zen ona izan jokoa-
ri dagokionez. Fisikoki indartsu 
hasi zuten lehia bi taldeek, eta 
presio eta intentsitate handiko 
minutuak izan ziren hasierakoak. 
UDA izan zen aurreneko gola 
egin zuena, lehen zatiaren erdi 
aldera. Urtzi Lopezek buruz erre-
matatu zuen sarera albotik egin-
dako erdiraketa. Aretxabaletarrak 
aurretik jarri bai, baina ez zen 
denbora asko pasa Mondrak ber-

dintzerako. Falta batetik eginda-
ko jokaldiarekin, Mikel Barberok 
jarri zuen berdinketa markagai-
luan. Atsedenaldia iristeko gutxi 
falta zela, baina, berriz ere aurre-
tik jarri zen Aretxabaleta, eta 
ostera ere Urtzi Lopezen bitartez, 
Mondraren defentsak gaizki 
urrundutako baloi bat aprobe-
txatuz.

Bigarren zatian, bi taldeek 
egin zuten behera fisikoki, baina 
Aretxabaletak gehixeago eutsi 
zion, eta emaitza mantentzeaz 
harago, neurketa erabakita utzi 
zuen, hirugarren gola eginaz. 
Iban Espinosa izan zen azken 3 
eta 1-ekoa egin zuena, Bergara 
Hiria torneoko finalerako bigarren 
txartela ziurtatuz.

fUTBoLA

eMAiTzA

3-2
AntzuolA

AretxABAletA

julEN IrIONdO  |  ArrAsAte

EBA mailako ibilia etxetik kan-
po jokatuz hastea egokitu zaio 
Mondragon Unibertsitateari. 
Urriaren 19ko asteburuan izango 
dute arrasatearrek lehen partidua 
kategoria berrian, eta Universi-
dad de Valladolid edukiko dute 
aurrean. 

Arrasateko zaleek, beraz, aste-
bete geroago izango dute taldea 
Iturripen ikusteko modua. Centro 
de Estudios Mikeldi (Bilbo) tal-
dearen kontra izango da. Hasi 
bezala, amaitu ere etxetik kanpo 
egingo du liga MU-k, Megacalza-
do Ardoi (Zizur Nagusia) taldea-
ren kantxan jokatuz. Etxeko azken 

neurketa maiatzaren 2an izango 
da, Pas Pielagos (Kantabria) tal-
dearen kontra.

Ondorengoak dira EBA ligan 
MU-k kontrario izango dituen 
gainerako taldeak: Askartza 
(Leioa), Carlomar Estela (Kanta-
bria), Basket Burgos 2002, Fun-
dacion Baloncesto Valladolid, 
Easo Pastas Arruabarrena (Donos-
tia), Clavijo (Logroño), La Gallo-
fa Cantbasket (Kantabria), Take 
Tolosa eta Santurtzi.

Beñat Barberenarekin 
25 urteko arrasatearra etxera 
itzuli da, ondo ezagutzen duen 
EBA ligan MUri laguntzeko. 

Mu-k universidad de valladoliden kantxan hasiko du eba 

Garaipenarekin ezin 
izan zuten nahi beza-
la gozatu.
Torneoa eta gero, 
e t a  l e s i o a  a l d e 
batera utzita, nola 
doa prestaketa?
Dauden jokalariekin 
ondo, oso ondo. oso 
ondo ari gara lan 
egiten, eta jokalariek 
oso predisposizio ona 
dute lanerako. talde motza dugu-
la txarrena, baina ari gara pare bat 
lagunekin berbetan, eta ea sartzen 
diren taldean. Denboraldi osorako 
gutxi dira 19-20 jokalari.
Bigarren denboraldia du Antzuo-
lak kategorian; zein izango da 
asmoa?
mantentzea. Gero ikusiko dugu 
nola doan, baina printzipioz man-
tentzea.
lehenengo erreferentzia hau 

ez da txarra. Ber-
garari eta Aretxa-
baletari irabazi: 
ikusita Aretxaba-
letak iaz nola buka-
tu zuen liga...
Aretxabaletak joka-
lari batzuk bigarren 
taldekoak ekarri ditu, 
gehienak ez baina... 
Baina nik ez diet 
aurredenboraldiko 

emaitzei inportantzia asko ematen. 
Aurredenboraldikoa ez da sarri 
denboraldian islatzen. Beti hobe-
to irabaztea, baina kontuz. 
denboraldi hasierara ondo iri-
tsiko zarete?
Bai. Ari gara erritmoa eta fisikoa 
hartzen, eta hamabost egun barru 
ondo egongo gara. konpetizioak 
ematen du puntu hori, baina nik 
taldea ondo ikusten dut alde horre-
tatik.

Josetxo ArAntzABAl

"Ez diet aurredenboraldiko emaitzei 
inportantzia askorik ematen"

jon MUrUAMendiArAz | AntzuolAko entrenAtzAileA

Baloia Mondraren sarean.  |   imAnol soriAno

Bergarako eta Antzuolako jokalariak lehian.  |   imAnol soriAno

Beñat Barberena.  |   GoienA

Antzuolako kideak, amaieran, garaikurrarekin.  |   Josetxo ArAntzABAl

Antzuolako jokalaria jauzia eginda, lehian.  |   Josetxo ArAntzABAl

itxuraz, lesio larria egin zuen Ander Arana aurrelariak, 
eta horrek mikaztu zien garaipenaren zaporea 

bergara hiria 
irabazi baina 
jokalari bat galdu 
antzuolak

SASKiBALoiA

kirola

Aurreko denboraldia 
hasia zela taldearen 
ardura hartuta, orain-
goan hasieratik jar-
dungo du entrena-
tzaile.
Akatsak izan ditu-
zue goletan; dena 
den, torneoan iku-
sitakoarekin gus-
tura?
Jokalariek egindako 
esfortzuarekin gelditzen naiz, azken 
finean entrenamendu saio bat izan 
da guretzat; denboraldia presta-
tzeko saioa.
denboraldia hasteko gertu zau-
dete, hortaz?
horretarako lanean dihardugu. 
Datorren domekan dugu beste 
partidu bat eta egiten ari garen 
entrenamenduekin espero dut 
denboraldia ondo hasiko dugula.
Zein asmorekin hasiko duzue 

aurten liga?
Asmoa da iaz beza-
la jarraitzea; iaz biga-
rren buelta oso ona 
egin genuen, partidu 
bat galduta eta bes-
te bat berdinduta. 
hori da helburua, bide 
horretatik jarraitzea, 
baina ikusi beharko 
dugu nola hasten 
garen. noski, helbu-

rua beti izan behar da partiduak 
irabaztea. 
Pozik zaude duzun taldearekin? 
Aldaketarik izango da hemendik 
eta liga hasierara?
ez, momentuz, ez. Bi baja eta bi 
alta egon dira; zentral bat joan eta 
beste bat fitxatu dugu eta berdi-
na hegaleko batekin. iaz eibarre-
ra joan zen jokalari bat ere buel-
tatu da uDAra eta pozik nago 
ditudan jokalariekin. 

Josetxo ArAntzABAl

"Asmoa beti da partiduak irabaztea 
baina iazkoari eusten badiogu, ongi"

GorKA vALLe | AretxABAletAko entrenAtzAileA
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julEN IrIONdO  |  BerGArA

Antzuolak eta Aretxabaletak 
jokatutako Bergara Hiria torneo-
ko finala parekatua izan zen 
lehenengo zatian. Bi taldeek ekin 
zioten indartsu partiduari, eta 
Antzuola izan zen gola egiten 
aurrenekoa, lehen zatiaren erdi 
aldera, Jokin Gorostolaren bitar-
tez. Laster berdindu zuen Are-
txabaletak, eta berriz ere Antzuo-
la aurretik jarri arren, atsede-
naldiaren aurretik markagailua 
bina berdintzeko gai izan ziren 
Gorka Valleren mutilak. Ander 
Fernandezek egin zuen banakoa 
korner batean, Oinatzek antzuo-
larren bigarrena kontrarioen 
hutsa aprobetxatuta, eta Imano-
lek berdinketa, falta baten bitar-
tez.

Aretxabaletakoen entrena-
tzaile Gorka Vallek partiduaren 
amaieran zioen eurek egindako 
akatsek kondenatu zutela taldea. 
Dena den, onartzen zuen Antzuo-
la hobeto ibili zela; behintzat, 
bigarren zatian. Lehenengo zati-
ko 15-20 minutu izan ziren, baka-
rrik, UDAkoenak.

Bigarren zatian, Danelek atze-
lariei bizkarra irabazita eginda-
ko golak eman zien garaipena 
Antzuolakoei. Ez zuten, ordea, 
finala pozik amaitu. Izan ere, 
bigarren zatian zelairatu eta ordu 
laurdena jokatuta min hartu zuen 
Ander Aranak, eta lesio larria 
zirudien, probak egin aurretik.

Lehenengo finalerdia 
1 eta 2 irabazi zion Antzuolak 
Bergarari egubakoitz arratsaldean 

Agorrosinen jokatutako lehen 
finalerdian. 0 eta 2 aurreratu 
ziren antzuolarrak lehen zatian, 
eta bigarrenaren erdi aldera joka-
lari bat gutxiagorekin gelditu 
arren, garaipena eskuratu 
zuten. 

Antzuolako entrenatzaile Jon 
Muruamendiaraz gustura zen 
neurketa bukaeran, batez ere, 
taldeak defentsiboki egindako 
lanarekin: "Orain arte landutako 
gauzak zelaira eraman ditugu". 
Baloi gabe egindako lanarekin, 
beraz, pozik antzuolarrak.

Zelai erdiaren jabe izanda, 
erasoan ere bi gol egitea lortu 
zuten, dena den, Muruamendia-
razen mutilek, lehen zatiaren 
erdi aldera: Ander Aranak egin 

zuen lehena eta, urrutitik egin-
dako jaurtiketa batekin, Jokin 
Gorostolak bigarrena.

Bergarak, berriz, ezer gutxi 
egin zuen erasoan lehen zatian. 
Bigarrenean, zerbait gehiago, 
baina, batez ere, baloiaren jabe-
tzan igarri zen aldaketa atsede-
naldiaren ostean. Bergararrek 
lehen zatitik bigarrenera talde 
osoa aldatuta eta antzuolarrak 
bat gutxiagorekin bigarren zati 
erditik aurrera –bigarren txar-
tela erakutsita Markel Lete kan-
poratu zuen epaileak–, baloia 
mahoneroena izan zen, eta Eñau-
tek egin zuen etxekoen gola. Ber-
dinketarik ezin lortu, hala ere, 
partiduko azken minutuetan.

Bigarren finalerdia 
Bigarren finalaurrekoan, 3 eta 1 
hartu zuen mendean Aretxaba-
letak Mondra. Lehen zatia 2 eta 
1-ekoarekin amaitu eta gero, 
bigarrenean Aretxabaletak han-
ditu egin zuen markagailuko 
aldea.

Partidua ez zen ona izan jokoa-
ri dagokionez. Fisikoki indartsu 
hasi zuten lehia bi taldeek, eta 
presio eta intentsitate handiko 
minutuak izan ziren hasierakoak. 
UDA izan zen aurreneko gola 
egin zuena, lehen zatiaren erdi 
aldera. Urtzi Lopezek buruz erre-
matatu zuen sarera albotik egin-
dako erdiraketa. Aretxabaletarrak 
aurretik jarri bai, baina ez zen 
denbora asko pasa Mondrak ber-

dintzerako. Falta batetik eginda-
ko jokaldiarekin, Mikel Barberok 
jarri zuen berdinketa markagai-
luan. Atsedenaldia iristeko gutxi 
falta zela, baina, berriz ere aurre-
tik jarri zen Aretxabaleta, eta 
ostera ere Urtzi Lopezen bitartez, 
Mondraren defentsak gaizki 
urrundutako baloi bat aprobe-
txatuz.

Bigarren zatian, bi taldeek 
egin zuten behera fisikoki, baina 
Aretxabaletak gehixeago eutsi 
zion, eta emaitza mantentzeaz 
harago, neurketa erabakita utzi 
zuen, hirugarren gola eginaz. 
Iban Espinosa izan zen azken 3 
eta 1-ekoa egin zuena, Bergara 
Hiria torneoko finalerako bigarren 
txartela ziurtatuz.
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julEN IrIONdO  |  ArrAsAte

EBA mailako ibilia etxetik kan-
po jokatuz hastea egokitu zaio 
Mondragon Unibertsitateari. 
Urriaren 19ko asteburuan izango 
dute arrasatearrek lehen partidua 
kategoria berrian, eta Universi-
dad de Valladolid edukiko dute 
aurrean. 

Arrasateko zaleek, beraz, aste-
bete geroago izango dute taldea 
Iturripen ikusteko modua. Centro 
de Estudios Mikeldi (Bilbo) tal-
dearen kontra izango da. Hasi 
bezala, amaitu ere etxetik kanpo 
egingo du liga MU-k, Megacalza-
do Ardoi (Zizur Nagusia) taldea-
ren kantxan jokatuz. Etxeko azken 

neurketa maiatzaren 2an izango 
da, Pas Pielagos (Kantabria) tal-
dearen kontra.

Ondorengoak dira EBA ligan 
MU-k kontrario izango dituen 
gainerako taldeak: Askartza 
(Leioa), Carlomar Estela (Kanta-
bria), Basket Burgos 2002, Fun-
dacion Baloncesto Valladolid, 
Easo Pastas Arruabarrena (Donos-
tia), Clavijo (Logroño), La Gallo-
fa Cantbasket (Kantabria), Take 
Tolosa eta Santurtzi.

Beñat Barberenarekin 
25 urteko arrasatearra etxera 
itzuli da, ondo ezagutzen duen 
EBA ligan MUri laguntzeko. 

Mu-k universidad de valladoliden kantxan hasiko du eba 

Garaipenarekin ezin 
izan zuten nahi beza-
la gozatu.
Torneoa eta gero, 
e t a  l e s i o a  a l d e 
batera utzita, nola 
doa prestaketa?
Dauden jokalariekin 
ondo, oso ondo. oso 
ondo ari gara lan 
egiten, eta jokalariek 
oso predisposizio ona 
dute lanerako. talde motza dugu-
la txarrena, baina ari gara pare bat 
lagunekin berbetan, eta ea sartzen 
diren taldean. Denboraldi osorako 
gutxi dira 19-20 jokalari.
Bigarren denboraldia du Antzuo-
lak kategorian; zein izango da 
asmoa?
mantentzea. Gero ikusiko dugu 
nola doan, baina printzipioz man-
tentzea.
lehenengo erreferentzia hau 

ez da txarra. Ber-
garari eta Aretxa-
baletari irabazi: 
ikusita Aretxaba-
letak iaz nola buka-
tu zuen liga...
Aretxabaletak joka-
lari batzuk bigarren 
taldekoak ekarri ditu, 
gehienak ez baina... 
Baina nik ez diet 
aurredenboraldiko 

emaitzei inportantzia asko ematen. 
Aurredenboraldikoa ez da sarri 
denboraldian islatzen. Beti hobe-
to irabaztea, baina kontuz. 
denboraldi hasierara ondo iri-
tsiko zarete?
Bai. Ari gara erritmoa eta fisikoa 
hartzen, eta hamabost egun barru 
ondo egongo gara. konpetizioak 
ematen du puntu hori, baina nik 
taldea ondo ikusten dut alde horre-
tatik.

Josetxo ArAntzABAl

"Ez diet aurredenboraldiko emaitzei 
inportantzia askorik ematen"

jon MUrUAMendiArAz | AntzuolAko entrenAtzAileA

Baloia Mondraren sarean.  |   imAnol soriAno

Bergarako eta Antzuolako jokalariak lehian.  |   imAnol soriAno

Beñat Barberena.  |   GoienA

Antzuolako kideak, amaieran, garaikurrarekin.  |   Josetxo ArAntzABAl

Antzuolako jokalaria jauzia eginda, lehian.  |   Josetxo ArAntzABAl

itxuraz, lesio larria egin zuen Ander Arana aurrelariak, 
eta horrek mikaztu zien garaipenaren zaporea 

bergara hiria 
irabazi baina 
jokalari bat galdu 
antzuolak

SASKiBALoiA

kirola

Bakioko Futbol Taldearen 25. urteu-
rrena ospatzeko partidua izan zen 
eta 2-2ko berdinketarekin amaitu 
zen. Atsedenerako tarte gutxi dute 
oñatiarrek izan ere, etzi, Soraluze 
hartuko dute etxean eta zapatuan, 
Jose Luis Agirreren oroimenezkoa 
jokatuko dute, Laudioren kontra. 
Taldearen aurkezpen partidua 
izango da zapatuko hori. 

berdinketa batekin bukatu 
zen egubakoitzean aloña 
Mendi eta bakioren artekoa

Datorren zapatuan, hilak 6, 
jokatuko da Arrasate Hiria 
txapelketa. 16:30etan hasiko 
da hiruko torneoa eta lehe-
nengoan, Elorriok eta Berga-
rak neurtuko dituzte indarrak; 
ondoren etorriko da Mondra 
eta Elorrioren artekoa eta 
azkenik, Mondra eta Berga-
raren arteko partidua.  

Mondra, bergara eta 
elorrio, arrasate hiria 
txapelketan, zapatuan

Abuztuaren 23an hasi eta zapa-
tuan bukatu zen proba 91. pos-
tuan bukatu du bergararrak. 
Tourreko laugarren etapan 
egin zuen Aristik denborarik 
onena, etapako irabazlearekin 
batera iritsi baitzen bergararra 
helmugara, pelotoian. Espai-
niako selekzioko taldearekin 
egin du itzulia Aristik. 

91. postuan bukatu du 
Mikel aristi bergararrak 
etorkizunekoen tourra

fUTBoLA fUTBoLA TXirrindULAriTzA

M.A  |  eskoriAtzA

Gipuzkoa Basket eta Laboral Kutxa 
Baskoniaren arteko norgehiagoka 
ikusteko aukera izango da bihar 
19:00retan, Eskoriatzako kiroldegian. 
Eskoriatza Kirol Elkarteak 50. 
urteurrena ospatzeko antolatu dituen 
ekintzetan garrantzitsuena izango 
da hori: "Oso pozik gaude maila 
horretako taldeak hemen egotea 
lortu dugulako. Gipuzkoa Basketen 
ahaleginari esker, puntako partidua 
ikusteko aukera izango da. Eskerrak 
eman beharrean gaude", dio Esko-
riatza Kirol Elkarteko presidente 
Javi Corbalek. Eta gaineratu du: 
"Hiru urtetan ACB ligako bi par-
tidu izan ditugu herrian eta hori 
asko da Eskoriatza bezalako herri 
txiki batendako". 

denboraldiko lehena 
Biharko lagunartekoa denboral-
diaurreko lehena izango da eta 
beraz, talde biendako aurkezpen 
partidua ere bai: "Jokalarien aur-
kezpena egingo da bihar hemen 
eta horrek ere balio erantsia ema-
ten dio partiduari". 

zaleendako aukera ederra 
600 lagunendako tokia dago kirol-
degian eta dena betetzea espero 
dute antolatzaileek. "Badakigu 
Gasteiztik ere jende asko etorri-
ko dela, izan ere, ari gara deiak 
jasotzen. Zaleendako sekulako 

aukera da, disfrutatzeko partidua. 
Bi taldetako maskotak ere eto-
rriko dira, sekulako giroa egon-
go da", dio. 

Bestetik, Eskoriatzako saski-
baloi eskoletako neska-mutikoak 
ere aterako dira bihar kantxara, 
atsedenaldietan. 

gipuzkoa basket eta laboral kutxa aurrez 
aurre, bihar, eskoriatzako kiroldegian

SASKiBALoiA

Baskoniako Lamont Hamilton.  |   BAsconiA.com

eskoriatza kirol elkartearen 50. urteurrena ospatzeko partidua izango da
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

l.Z.  |  ArrAsAte

Adimen handiko bi umeren ama 
da Amaia Agiriano. Izan ere, 
gaitasun handiko haurrak eza-
gutzen direnak baino askoz ere 
gehiago direla dio Guraso.com 
atarian, eta hezkuntza sisteman 
asko dagoela egiteko ezezagun 
zaizkion eta ahaztuta dauden 
haur horien alde.

Aupatuz elkartea osatu dute 
adimen gaitasun handiko hau-
rrak dituzten Euskal Herriko 
familiek. Defendatzen dute ezja-
kintasun handia dagoela gai 
horren inguruan, eta beharrez-
koa dela hezkuntza behar bere-

ziak dituzten haur horiendako 
profesionalak sentsibilizatzea 
eta prestatzea. "Ezjakintasunak, 
mitoek eta estereotipo faltsuek 
oztopatu egiten dute, askotan, 
erantzun egokia eskaintzea", 
dio.

oso talde heterogeneoa
Adimen gaitasun handiko haurren 
taldea oso heterogeneoa dela dio 
Agirianok: "Ez dago gaitasun 
handiko haur eredu bakarra". 
Aipatu ditu goiztiartasuna duten 
haurrak, talentudunak, aparteko 
gaitasunak dituztenak, jenioak, 
haur prodijioak... Eta denek 

dituzte ezaugarri bereziak eta 
ezberdinak elkarren artean. "Ez 
dugu ahaztu behar lehenik eta 
behin haurrak direla eta familia 
dela lehenengo ingurunea eta 
giza garapenaren ingurune 
garrantzitsuena (...) Zeresan han-
dia du etxeko heziketak haurra-
ren garapenean, bere izaeraren 
eraikuntzan, pentsamenduan, 
hizkuntzaren garapenean, afek-
tuan… Horregatik, komenigarria 
da gurasook ere adimen gaitasun 
handiko haurren berri izatea (...) 
sentitzeko, ikasteko, eta funtsean, 
izateko modu berezia baitute".

Agirianok argi du laguntza 
hobea eskaintzen dela "adimen 
intelektualaz gain adimen emo-
zionala ere zainduta. Oso haur 
sentikorrak dira, eta, antzemate 
goiztiarrak izaten dituzten hain-
bat jokabide ulertzeko aukera 
emateaz gain, hezkuntza hobeto 
bideratzeko eta behar emoziona-
lei modu egokian erantzuteko 
aukera" ematen du.

Gaitasun handiko haurren inguruan jardungo du 
aurrerantzean Amaia Agiriano aretxabaletarrak

"sentitzeko, ikasteko eta 
izateko modu berezia dute"

l.Z.  |  ArrAsAte

Nork bere gustuko fruituak 
aukera ditzake sorbetea egi-
teko, baina zapore konbina-
keta eta propietate antioxida-
tzaileak kontuan hartuta 
proposatzen ditugu ahabiak 
—arandanoak—, andare-maha-
tsa —grosellak—, mugurdiak 
eta masustak.

Lau pertsonarendako 
osagaiak dira: 300 gramo 
basafruitu, zuringo bat eta 
koilarakada bi azukre-hauts. 
Fruta zati txikitan prestatu 
eta izoztu egingo dugu. Izoz-
kailutik ateratakoan xehatu 
egingo dugu, hondar-xehe 
itxurako emaitza lortu arte. 
Aukeran, Thermomix edo 
antzerako gailu batekin egin-
go dugu. Gehitu zuringoa 
eta azukre-hautsa. Xehatu 
berriz nahasketa, sorbete 
krematsua lortu arte. Buka-
tzeko, zerbitzatu kopa han-
di batean mendafin orritxo 
batekin.

basafruituekin 
egindako 
sorbete freskoa

e r r e z e ta

l.Z.  |  ArrAsAte

Umeen adinaren arabera, 45 
minutuan egiten den igoera 
da. Urkiolako gainean dagoen 
aparkalekutik abiatu eta 
Saibirako bidea erakusten 
duten gezi zuri-gorriak jarrai-
tuko ditugu. Lehen aldapa 
igota Toki Alai interpretazio 
zentroa aurkituko dugu. 
Urkiolako parke naturalari 
buruzko parketxea da. Bertan, 
parkeko ibilbide zein inte-
resguneei buruzko informa-
zioa, erakusketa interaktiboa 
eta sai kolonia bat bideoka-
meraz zuzenean ikusteko 
aukera izango dugu. Bidera 
itzulitakoan eta marka zuri
-gorriak jarraituz Saibi txi-
kira iritsiko gara lehenengo, 
eta Saibi gainera ondoren. 
Gurutze handi bat dago ton-
torrean, Espainiako gerran 
hildako gudarien omenez. 
Orientazio maila ere badago. 
Eguraldi onarekin bista zora-
garriak daude.

urkiolatik saibira, 
ibilaldi erraz 
bezain polita

i r t e e r a

l.Z.  |  ArrAsAte

Haurtzaroan gertatzen diren 
jazarpen egoerek kezka handia 
sortzen dute. Egoera gogorrak 
izaten dira, eta funtsezkoa da 
lehenbailehen antzematea.  

Haur bat jazarle edo biktima 
izan daiteke. Jazarpen egoera 
baten lekuko ere izan daiteke. 
Guraso.com atarira ekarri dugun 
artikulu batean azaltzen dute 
zer egin dezakegun etxetik 
horrelakoak prebenitzeko. Gogo-
rra suerta badaiteke ere, plan-
teatzen dute nola prestatu umea 
horrelako egoera bati aurre 
egiteko.

eredu izan
Gogorarazten digute, beste 
behin, umeek imitazioz ikasten 

dutela. Errespetuan eta maita-
sunean heztea garrantzitsua 
dela diote. Etxean kolpeak eta 
irainak jasotzen baditu, jarrera 
horiek errepikatu egingo ditu 
etxetik kanpo. Autoritarismotik 
baino gehiago, autoritatetik 
hezi behar dugula, alegia.

Etxean jazarpen egoerei 
buruz hitz egitea ere onuraga-
rria da. Egoera horiek gertatzen 
direla, ez direla biktimaren 
erruz gertatzen eta horrelakoe-
tan biktima babestu egin behar 
dela adierazi behar zaie. Lagun-
tza eskatzeko garrantziaz ere 
ohartarazi behar ditugu.

Kontua da bai jazarle bai 
biktima jarrerak saihestea. 
Heziketak garrantzi handia du 
horretan.

etxetik ere lan egin daiteke jazarle 
zein biktima jarrerak saihesten

Jazarpen egoera bat.  |  trixor

lArrAITZ ZEBErIO  |  ArrAsAte

Golden 5 hezkuntza programa 
bat da, eta Maria Jose Lera da 
programan aitzindaria. Duela 
bi urte hasi ziren programa 
hori Ordiziako, Lasarteko eta 
Durangoko Berritzeguneetan 
lantzen. Datorren ikasturtean, 
Irungo, Donostiako eta Eibarko 
Berritzeguneak eta Iruñeko 
Irakasleen Laguntzarako Zentroa 
hasiko dira. Programak propo-
satzen du, besteak beste, hau-
rraren motibazioa gailurrera 

eramateko eskolan positibo 
nabarmentzea.

Atribuzio positiboak
Oinarria da ikuspegia aldatzea: 
"Aldaketak txikiak eta errazak 
dira, eta lorpenak handiak", dio 
Lerak. Abiapuntua atribuzioen 
eta espektatiben teorian datza, 
eta Golden 5 programak propo-
satzen du atribuzio positiboak 
bakarrik egitea ikasgelan. Beste 
modu batera esanda, ume bakoi-
tzak merezi duela atribuzio posi-

tibo bat gelan, eta denen aurrean. 
Esatea zer ona den halako gaian. 
Eta horrek berak motibatuko du 
ikaslea. "Familiak ikuspegi honen 
partaide egin behar dira", dio 
Lerak. "Ikerketek frogatu dute 
ikasle batekiko espektatiba altuak 
dituen helduak oharkabean arre-
ta gehiago eskaintzen diola, azal-
penak hobeto eta bere modura 
ematen dizkiola, gehiago anima-
tzen duela, bere akatsak gutxies-
ten dituela, tematzen dela...".

esperientzia positiboak
Beste faktore batzuk ere kontuan 
hartu beharrekoak direla adie-
razten du Lerak, laguntzen dute-
lako ikasleen motibazioa hobetzen. 
Lehenengo eta behin, garrantzi-
tsua da testuingurua zaintzea. 
Ikasgela polita eta goxoa bada, 
motibatuagoak egongo dira ikas-
leak. Umeek, bestalde, konpeten-
te, autonomo eta ongi harreman-
dunak sentitzeko beharra dute. 
Gaitasun horiek bultzatu behar 
dira.

Landu behar da, baita ere, 
pentsatzeko era: "Ikasle onena 
ez da inoiz erortzen ez dena, bai-
zik eta erori ostean zutitzen dena. 
Gehiagotan zutitzen dena indar-
tsuagoa da. Eskola porrota, zen-
tzu horretan, etsitzea da, erori 
eta ez altxatzea". Lerak argi dau-
ka: "Zutitzeko behar duguna da 
esperientzia positibo asko eta 
asko izatea norberaren garapenean 
konfiantza izateko".

ume bakoitzak merezi du 
atribuzio positibo bat gelan
'Golden 5' izeneko hezkuntza programari buruz aritu da maria Jose lera

Neska-mutilak ikasgelan.  |  nAthA1308
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UdAKo ArGAzKien 
X. GoienA LehiAKeTA

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

udakoargazkiak udakoargazkiakBaita hemen ere:

Oinarriak*

• Parte-hartzaile bakoitzeko, gehienez, 
5 argazki.

• Argazkiarekin batera adierazi beharko 
dira: 

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

diren.
• Argazkiak jasotzeko epea:  uztailaren 

11tik irailaren 21era arte (biak barne).
• Argazkiak aurkeztu ahal izango 

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

• Bidali argazkiak eta aipatutako 
datu GuztiAk argazkiak@goiena.
com helbidera, edo Goienara ekarri: 
ArrAsAte: otalora lizentziaduna 31, 
Arrrasate. 

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

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

Sariak:
1. saria: nikon D3100 
reflex argazki-kamera 
digitala eta 18-55 mm-ko 
objektiboa. Bergarako 
kB Photoestudio 
argazki-dendaren eskutik.
2. saria:  orioko Aisia 
hotelean, zirkuitu termala eta bazkaria edo afaria, Arrasate Bidaiak-en 
eskutik. 
3. saria: bi pertsonarendako afari edo bazkaria leintz Gatzagako Gu-
re Ametsa jatetxean.
herritarren saria: sPc 5604s liburu elektroniko irakurgailua 
Arrasateko eroski hipermerkatuaren eskutik.
Boto emaileentzat saria: munduko kafe ezberdinen otarra, Arra-
sateko karibu dendaren eskutik.* oinarri guztiak: ttiki.com/70956

J A T E T X E A

laguntzaileak:

antolatzailea:

munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua

BehiAK. udan urnietara joan eta handik ekarri digu argazkia 

Plazaolak: gezurretako behiak larrean. /Argazkia: Aimar Plazaola /Oñati

hondArTzAn iTXoiTen. 2010ean izan zen Altube aretxa-
baletarra marokon oporretan. Asilah-ko hondartzan egindako argazkia da honakoa. /Argazkia: Andoni Altube /Aretxabaleta

oPorrAK new yorK-en. new York hiri ederra da argazkiak 

egiteko, baina harako bidean ere atera daitezke irudi asko; hega-

zkinetik Portugal, esaterako. /Argazkia: Eliana Martin /Eskoriatza

iLUnTzeA MALTAn. maltan izan da olivas bergararra aurtengo ekainean eta hango iluntze ikusgarri bat erakusten digu argazki honetan. /Argazkia: Iraia Olivas /Bergara

SUrrAKo GUrUTzeTiK. Bergara, surrako gurutzetik ikusita, 
aurtengo abuztu hasieran. ez dago urrun joan beharrik oporretan 
gaudela sentitzeko. /Argazkia: Olatz Larrañaga /Bergara

BeroA. Bero egiten du udan eta Bardeetan zer esanik ez. 
hango bizidun bat aukeratu du oñatiarrak argazkirako: intsektua 
belarraren gainean. /Argazkia: Maialen Martinez de Zuazo /Oñati

MoMenTU BiriBiLA iLUnABArreAn. zarautzen hartu 

zuen goiko irudia Iñarra bergararrak. Irudi biribil gisa definitu du, 

Getariako arratoia erdi-erdian dagoela. /Argazkia:Maddi Iñarra /Bergara
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UdAKo ArGAzKien 
X. GoienA LehiAKeTA

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

udakoargazkiak udakoargazkiakBaita hemen ere:

AToMiUn. Bruselako Atomiun monumentua, 1958eko erakus-

keta unibertsalerako sortua. /Argazkia: Irantzu Elortza /Oñati

eSKoziAKo SKy irLAn. sky irlan halako eskulturarik  ikusi 

duzue sekula? elortzak bai, behintzat, eta argazkia egiteko 

aprobetxatu zuen. /Argazkia: Xabi Elortza /Bergara

iTzUrUn. ilunabar ederra bidali du kortabarriak; Gipuzkoako 
kostakoa, zumaiako itzurun hondartzakoa, hain zuzen ere.               
/Argazkia: Itziar Kortabarria

AndrAMAiXAK. herriko jaiekin gozatu du sandovalek 

abuztuan, hilabete  erdialdera ospatzen diren Aretxabaletako 

Andramaixekin, hain zuzen. /Argazkia: Elena Sandoval /Aretxabaleta

BiziTzAren oreKA. oreka, eta horren bitartez erabateko 

lasaitasuna transmititzen du goiko irudiak. menorcako Pregon-

dan kalan atera zuten. /Argazkia: Sara Zubia /Oñati

eGUzKiA SArTzen. indiar taldea etxera bidean. sundarbans-go Parke nazionala. /Argazkia: Ander 
Arizaleta /Arrasate nATUrA. suitzan, oñatin eta nojan egindako naturari buruzko argazki sorta bidali du oñatiar honek. 

nojan 10 zentimetroko algari ateratako irudia aukeratu dugu guk. /Argazkia: Mikel Garai /Oñati

MATXinSALToA. oierren eskua eta kolore berde zoragarri bateko matxinsaltoa, simon Arrietan. /Argazkia: Ione Moñux /Bergara

SAn rAfAeL. Albufeiran (Portugal) izan da oporretan olabarria bergararra eta hango san rafael hondartzan egindako argazkiak bidali dizkigu. /Argazkia: Josu Olabarria /Bergara
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MIrEN ArrEgI  |  DeBAGoienA

Donostiako Zinemaldiaren 62. 
edizioa berezia izango da; izan 
ere, euskarazko zinemagintzak 
inoizko parte hartzerik handiena 
izango du Sail Ofizialean. Antxon 
Ezeizaren Ke arteko egunak izan 
zen Sail Ofizialeko lehiaketan 
parte hartu zuen euskarazko lehen 
pelikula, eta ordutik ez da bes-
terik izan.

Aurten, euskarazko bi film 
daude hautatuen artean; Jon 
Garaño eta Jose Mari Goenagaren 
Loreak –bikotearen bigarren lan 
luzea, 80 egunean arrakastatsua 
eta gero– eta Pablo Maloren Lasa 
eta Zabala. Bada, film horietan 
hiru debagoiendarrek hartu dute 
parte; besteak beste, Aitor Arre-
gi zuzendari oñatiarrak Loreak 
filmaren grabaketan; gidoilari 

lanak egin ditu eta ekoizle era-
gilea ere izan da. Baita bigarren 
unitateko zuzendaria ere. Oña-
tiarrak ez ezik, Mariasun Pagoa-
ga aktore arrasatearrak ere par-
te hartu du filmean; paper txiki 
bat eduki du. 

Irailaren 23an, 22:00etan zapal-
duko du alfonbra gorria Loreak 
filmeko lan-taldeak: "Ikaragarria 
izango da Kursaala jendez beteta 
ikustea. Urduri eta gogotsu gau-
de une horretarako", dio Aitor 
Arregi zuzendariak. 

'Lasa eta Zabala', Sail Ofizialean
Pablo Maloren Lasa eta Zabala 
da Sail Ofizialean parte hartuko 
duen bigarren euskarazko filma. 
Hori, baina, lehiaketatik kanpo 
emango dute. Bada, azken hone-
tan parte-hartze zuzena izan dute 

bi debagoiendarrek; Mariasun 
Pagoaga, Lasaren ama izango da 
fikzioan. Bestetik, Aitor Mantxo-
la oñatiarra argazki zuzendari 
lanetan aritu da. Hilaren 25ean 
emango dute, eta gogotsu eta 
ilusioz beterik daude egun horri 
begira, Aitor Mantxolaren esa-
netan.

zabaltegin ere, izen ezagunak
Zabaltegi sailak ere izango du 
guretik aurtengoan. Esaterako, 
Aitor Arregi oñatiarraren Zarau-
tzen erosi zuen film laburra era-
kutsiko da. "Belodromoan eman-
go dute eta oso harro nago Loreak 
ez ezik, hau ere Zinemaldirako 
aukeratua izan delako", dio Arre-
gik.  Zabaltegin ere, Asier Altu-
na Kixi bergararraren Soroa 
ikusteko aukera egongo da. 

mariasun Pagoaga, Aitor Arregi eta Aitor mantxola, 
Sail Ofizialerako aukeratutako filmetan

zabaltegin ere Debagoieneko bi izen; Aitor 
Arregirena eta Asier Altuna Kixi-rena

Debagoieneko ordezkaritza 
polita aurtengoan ere, 
Donostiako zinemaldian

Nagore Aranburu, Loreak filmeko une baten.  |   GoienA

Lasa eta Zabala fil-
meko argazki zuzen-
dari lanak egin ditu 
Aitor mantxola oña-
tiarrak. Pozik da fil-
mak sail ofizialean 
egotea lortu duela-
ko. 
s a i l  O f i z i a l e a n 
emango dute filma. Zure lehe-
nengoa?
Juanma Bajo ulloaren Alas de 
mariposa pelikularekin izan nintzen 
lehenengoz sail ofizialean, eta,  
gainera, urrezko maskorra irabazi 
zuen. ikaragarria izan zen, pentsa, 
28 urte nituen orduan. Lasa eta 
Zabalarekin han izateak ilusio bere-
zia egiten dit. etxean egindako lana 

izanik, opari bat da 
niretzat. 
gustora egindakoa-
rekin?
oso gustura. tekni-
koki oso maila altuko 
lana da. oso neurrikoa 
eta konplikatua gaia-
ri dagokionez. Beha-

rrezkoa zen gai horren gaineko 
horrelako lan bat. 
lehiaketan ez izatearen penarik 
baduzue?
Sail Ofizialean egote hutsa gauza 
handia da. Plataforma ederra fil-
marendako, aurrera begira. osagai 
politiko handiko filma da, eta nor-
mala ikusten dut lehiaketatik kan-
po egotea ere. 

GoienA

"Beharrezkoa zen horrelako lan bat"

AiTor MAnTXoLA | ArGAzki zuzenDAriA

mariasun Pagoagak 
Joxean lasaren ama-
ren papera interpreta-
tu du Pablo maloren 
filmean; Loreak-en ere 
hartu du parte. 
Loreak eta Lasa eta 
Zabala filmak eman-
go dituzte Zinemal-
dian eta bietan hartu duzu par-
te.
ohore handia izan da bietan parte 
hartu ahal izatea eta berriz ere zuzen-
dari horiekin lan egitea.
80 egunean filmarekin ere izan 
zineten donostian. Aurten ere, 
alfonbra gorria zapaltzeko gogo-
tsu?
niretzat mundiala izan zen zinemal-

dia ezagutzea eta fil-
mak izan zuen arra-
kastaren testigu izatea. 
80 egunean ez beza-
la, oraingo hauek sail 
Ofizialean aurkeztuko 
dira. Donostiako zine-
maldian egotea oso 
garrantzitsua da etor-

kizunera begira. Profesional ausartak 
dira zuzendariak. 
Eta zer suposatzen du zuretzat 
pelikula horien parte izateak?
oso pozik nago aukera hau eman 
didatelako, eta biak ala biak Sail Ofi-
zialean egoteak ere asko pozten nau. 
Dena den, nik ez diot horri garrantzia 
gehiegirik ematen; zuzendariendako 
pisua izango du, baina niretzat ez.  

GoienA

"Pozik nago aukera eman didatelako"

MAriASUn PAGoAGA | AktoreA

zinemagi lea eta 
huheziko ikus-entzu-
nezkoetako irakaslea 
da Aitor Arregi. haren 
bi film ikusi ahalko dira 
aurtengo Donostiako 
zinemaldian. 
Loreak eta Zarau-
tzen erosi zuen film 
laburra aurten Zinemaldian. Bada 
zerbait.
Oso garrantzitsua da bi filmak Zine-
maldian egotea. sail ofizialean   
emango duten euskara hutsean 
grabatutako lehen filma da Loreak. 
sail horretan egote hutsak izena eta 
aukera handiak emango dizkio fil-
mari. 
gustura zaudete egindako lana-

rekin?
oso gustura. Askotan 
gauzak ez dira gura 
bezala ateratzen, bai-
na Loreak filmaren 
kasuan esango nuke 
uste baino hobeto 
atera direla. inpresioa 
da filma handituz joan 

dela eta lan oso polita dela emai-
tza.  
urrezko Maskorra irabazteko 
esperantzarik?
Amestea libre da, baina egia da oso 
zaila izango dela. hala ere, beste 
sari asko emango dituzte eta, zer-
gatik ez, horietako bat eskuratu 
genezake. ederra litzateke, oso 
motibagarria. 

GoienA

"Uste baino hobeto atera dira gauzak"

AiTor ArreGi | zinemAGileA
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j.B.  |  ArrAsAte

Dotore donostiarrak hiruga-
rren lana aurkeztuko du Arra-
sateko Kulturaten hilaren 
7an. Lanaren aurrerapenek 
erakusten dutenez, doinu eta 
estilo aldaketa dakar Los vera-
nos y los días txalotuaren 
jarraipenak. Joana Serratek, 
ostera, 13an joko ditu Espai-
niako bakarlarien artean bere 
txokoa eskuratzeko balio izan 
dioten abestiak.

Bossa, country eta soula
Aurtengo saio akustikoak, 
berriz, Txuma Murugarren 
gipuzkoarrak hasiko ditu. 
Sasoi ilunak ohiak barikuan 
joko du. Zapatuan lekukoa 
Thaïs Morell brasildarrak 
hartuko dio. Bossa nova egi-
ten du Morellek, jazzera ala 
popera gerturatzeko abiapun-
tu gisa.The Fakeband getxoz-
tarra Tulsa eta Smile taldee-
tako kideek osatzen dute, eta 
12an joko dute. Arcana Has 
Soul, aldiz, valentziarrak dira 
eta instrumentazio oso bere-
ziko neo-soul musika egiten 
dute. Kontzertu guztiak 20:00e-
tan dira, areto nagusian, eta 
sarrera doakoa da.

Dotore eta 
Joana serrat, 
kulturate 
akustikoetan

Iñaki Olazabal (Andoain, 1959) 
artistaren eskultura erakus-
keta dago ikusgai irailaren 
7ra bitartean Aroztegi aretoan, 
Bergaran. Neurri ertaineko 
eskulturak dira eta 2014 izena 
du sortak. Artista gipuzkoa-
rrak Alemaniako eskultura 
sozialaren eskolan kokatu du 
bere abiapuntua eta, hain 
zuzen, eskultura publikoan 
hainbat lan esanguratsu dauz-
ka, Gipuzkoako Batzar Nagu-
sien sarrerakoa kasu, eta 
baita bilduma pribatu ugari-
tan ere.

iñaki olazabalen 
eskulturak aroztegin, 
domekara bitartean 

Pikupe Produkzioak taldeak  
Peter Pan musikala eta Malú 
kantari espainiarraren kon-
tzertua ikusteko irteerak 
antolatu ditu, autobusez. Tele-
bistari esker ezagun egindako 
Malú kantariaren kontzertua 
urriaren 17an izango da Gas-
teizko Buesa Arenan, eta Peter 
Pan musikala, ostera, Bilboko 
Euskaldunan urriaren 25ean. 
Musikala ikusteko azken auke-
ra izango da, gainera. Anto-
latzaileek, interesa izanez gero 
lehenbailehen informatzeko 
dei egin dute.

Peter Pan eta Malú 
ikusteko autobusak 
antolatu ditu Pikupek

jON BErEZIBAr  |  BerGArA

Ramon Arantzabal margolariak 
bere lanen bigarren egoitza bila-
katu du ia Munibe plaza. Han 
bertan du hark estudioa eta lehe-
nago ere bertan Gau magikoak 

Munibe plazan performance-a 
egindakoa da 2011n. Inguru pare-
gabetzat jotzen du artistak plaza, 
"herriko eraikinik garrantzitsue-
nen artean" kokatua, eta oraingoan 
bere sortarik berriena erakuste-

ko erabili du lekua: Erritmoak. 
Bereizgarri dituen kolore bizi 
eta musikalak dira, berriz ere, 
protagonista serie berrian, baina 
oraingoan, azaltzen duenez, "mar-
moken mugimendu dardarti eta 

etengabea" du inspirazio iturri, 
uhin formak eta mugimendua 
iradokiz. Margo guztietan bereiz-
garri diren lerroen eta koloreen 
bitartez ezartzen den erritmo ia 
musikala da serie berriaren ezau-
garri bistakoena, "margoaren 
poro bakoitzak mugimendua ira-
dokitzea" bilatzen duelako. Obre-
tako hesietan kokatu ditu lanak, 
plaza inguratuz, ordena zehatz 
barik, eta erakusketari beste 
astebete eustea da haren asmoa, 
betiere, eguraldiak ematen duen 
aukeraren arabera.

herritarrak txunditzeko zain 
Herri erdian kokatuta, artistak 
aitortzen du arreta handia era-
karri duela erakusketak. Halere, 
kuxkuxero, hainbat herritar ger-
turatu arren, askori geratu eta 
begiratzea kosta egiten zaiela 
aitortzen du. Artistarentzat bera-
rentzat, era berean, dibertsioa 
ere bada erakusketa berezi hau, 
erreakzioak ikusteko balio baitio 
kale-instalazioak. Deigarria bada, 
gutxienez; plazaren erdian, 
mahaia, aulkiak eta arroparik 
gabeko manikia kokatu ditu, eta 
lehen begi-kolpean horretxek 
harrapatzen du ikuslea. Munibe-
ko dama ei da, Arantzabalek 
azaltzen duenez, eta bere totem 
modura ikusten du. Ikur horrekin, 
bere aurreko lanak eta Munibe 
lotzen ditu, Gau magikoen oina-
rri zen Jean Sibelius konposa-
tzailearen Tuonelako zisnea lana-
ren pertsonaietako bat den itsas-
lamia baita panpina, kasu 
honetan.

kale-instalazioarekin, serie berria 
aurkeztu du ramon arantzabalek
'erritmoak' izeneko sorta ipini du Bergarako munibe plazan, margolanekin

Kale-instalazioa, Munibe plazan, "dama" erdian duela.  |   imAnol soriAno

j.B.  |  BerGArA

Pikupe Produkzioen eskutik 
eta Udalaren laguntzarekin Edu 
Muruamendiarazen Aukeran 
dantza konpainiak Geltokia 
ikuskizuna egingo du Bergara-
ko pilotalekuan, hilaren 12an, 
22:00etan. Sarrerak salgai dau-
de, Interneten edo Pikupekoen-
gana jota. Tren bidaia batekin 
alderatzen du bizitza Aukeranen 
ikuskizun berriak, eta, narrazio 
ildo gisa geltokia bera, maletak 
ala bidaiariak hartuta, ikuspe-
gi transzendental horrek ema-
ten dio forma ikuskizun ede-
rrari. Gidoia, hain zuzen, Miren 
Agur Meaberena da, eta Xabier 
Zeberio arduratu da musikaz. 

Geltokia-n ere Murumendiara-
zek  euskal dantza tradizionala 
erabiltzen du, dantza garaiki-
dearen lengoaian txertatuta. 

Urnietar Prestu 
Edu Muruamendiaraz dantzari 
eta koreografo bergararra aur-
tengo Urnietar Prestu izendatu 
du Gipuzkoako herri horretako 
Iñistorra Euskaltzaleen Biltza-
rrak. Ohiturazko euskal dantzak 
erakusteagatik, dantza horiek 
ikuspegi berritzailez eralda-
tzeagatik eta Aukeran dantza 
konpainiarekin dantza ikuski-
zun modernoak sortzeagatik 
eman diote izendapen hori. Saria 
irailaren 29an jasoko du.

Muruamendiarazen 'geltokia' 
ikuskizun berria, hilaren 12an 

'Geltokia' ikuskizunaren promozio irudia.  |   AukerAn

j.B.  |  oñAti

Udalaren udarako programazioa-
ren barruan blues eta rock kon-
tzertua egon zen zapatuan Atze-
ko kalean. Los Ladrones de Gui-
tarras eta The Romanticos taldeek 
jo zuten halako kontzertuetarako 
giro ezin hobea zegoen zapatu 
gauean. Lehen taldeak  antzina-
ko  gustuko surf-rock eta rock
-and-roll instrumentala egiten 
du. Moldaketa oso ezagunen 
artean, nabarmentzeko modukoak 
izan ziren spaguetti western gene-
rora gerturatu ziren piezak. Biga-
rrenak Gaztelupeko Hotsaken 
eskutik etorri ziren eta blues eta 
afroamerikar sustraietako kon-
tzertu atsegina jo zuten. Txalo 
egin bai, baina hotz antzean 

erreakzionatu zuten zapatuan 
ikusleek oholtzara igotako bi 
proposamen txukunen aurrean.

Surf festa, bertan behera 
Erreleborik lortu ezin eta bertan 
behera geratu da aurten joanda-
ko asteburu honetan zortzigarren 
aldiz egitekoa zen Oñatiko Surf  
Festa. Antolaketa taldean lekukoa 
nork hartu ez da egon eta eten 
egin da orain arte Usakoko jauzi 
txapelketagatik ala sardina jana-
gatik, besteak beste, herrian eza-
gun egin den ospakizuna. Musi-
ka ere parte garrantzitsua izan 
ohi zen eta, hain zuzen, Atzeko 
kaleko kontzertua izan zen festak 
zukeen egitarautik egin zen eki-
taldi bakarra.

surf rocka eta bluesa zapatuan 
oñatin, gaua animatzeko

Los Ladrones de Guitarras.  |   imAnol soriAno
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jAgOBA dOMINgO  |  ArrAsAte

Brigada Criminal, Captain Nemo, 
Eskoria-Tza eta Los Rockinsons 
taldeetan ibilitako musikariek 
sortutako proiektua da Ladislao. 
Tartean, Josu Errasti eskoriatza-
rra dago, eta estreinako diskoa 
kaleratu zuen Artza anaiek, Erras-
tik eta Lakuonak osaturiko lau-
koteak: Pantailak.  
Nola hasi zen ladislao?
Kontua da Brigada Criminal –Jose-
ba eta Iker Artza– eta Captain 
Nemo –Josu Errasti eta Xabier 
Lekuona– taldeek amaiera jo zute-
la, eta laurok gure artean proiek-

tu bat egitea erabaki genuen. 
Aspaldiko lagunak gara, eta, talde 
barik geratu ginenez, bertsio batzuk 
jotzeko elkartzea erabaki genuen. 
Horrela hasi ginen, besteak beste, 
Flag Blag, Celibate Rifles, Rose 
Tattoo, Rip eta TDK taldeen kan-
tuak jotzen. Pixkanaka, gure kan-
tu propioak egiteko beharra sen-
titu genuen, eta horretan hasi 
ginen. Bertsioak jotzea oso diber-
tigarria da, baina beste pauso bat 
ematea erabaki genuen.
diskoa prestatzen hasi zineten.
Material propioa sortzen hasi 
ginenean, Josu Artza Argentina-

ra joan zen bizi izatera hilabete 
batzuk, eta besteok lokalean lanean 
jarraitu genuen. Bueltan etorri 
zenerako kantuak borobiltzen 
hasi ginen. Hori duela bi urte izan 
zen, eta ordutik diskoa prestatze-
ko lanetan ibili ginen, martxoan 
estudioan sartu ginen arte.
Zelakoa izan zen grabazioa?
Bonberenea Ekintzekin kaleratu 
dugu diskoa, guretzako aukera 
naturalena delako. Aspaldiko 
lagunak ditugu bertan, eta, ber-
tsioak jotzen genituenean, Bon-
berenean egin genuen kontzertu 
baten ostean, diskoa editatzeko 

interesa azaldu zuten. Esan beza-
la martxoan sartu ginen estudioan 
Karlos Osinaga Txap-en gidari-
tzapean eta hiru bat egunean 
grabatu genuen guztia. Oraingo 
honetan, Brigada Criminalekin 
eta Captain Nemorekin ez beza-
la, zuzenean grabatu ditugu kan-
tuak; Brigada Criminalen azken 
singlea horrela grabatu genuen, 
baina ordura arte disko oso bat 
zuzenean ez dugu grabatu. Egia 
esan, horrela grabatzeak beste 
freskotasun bat ematen dio dis-
koari, zuzenagoa dela uste dugu. 
Horrez gain, grabazio prozesua 
arinagoa eta atseginagoa da. Bes-
talde, ez dugu izan nahi zuzenean 
entzungo ez diren efektuak edo 
instrumentuak sartu. Azken 
finean, lokalean entzuten dena 
diskora eraman nahi izan dugu, 
soinu naturalagoa eta zuzenekoa-
goa bilatu dugu.
Nondik dator Pantailak?
Bizi garen gizarte honetan iru-
ditzen zaigu denok gaudela pan-
tailen menpe, gu ere barne. Etxe-
ra heldu eta 200 bat pantaila 
ditugu gure inguruan eta egun 
osoa horiei begira gaude. 
Biniloa noizko helduko da?
Biniloa hilabete honetan argita-
ratuko da; arazo batzuk direla
-eta nahi baino gehiago atzeratu 
da, baina espero dugu aste gutxi 
barru esku artean izatea. 
Inguruan ikusteko aukerarik?
Arrasaten hilaren 13an egongo 
gara jotzen, Elkartasun Egunean, 
Muxibar tabernan, 18:00etan. Eta 
Arrasaten amaitu ostean Bea-
saingo gaztetxera joango gara.

hilaren 13an, elkartasun egunean, muxibarren joko du ladislaok

Brigada criminal eta captain nemo desagertu ostean batu zen laukotea

"zuzenean grabatu 
dugu, freskotasuna 
eta naturaltasuna 
lortzeko asmoz"

Ladislao laukotea Pantailak diskorako promozio argazkian.  |   lADislAo

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

zerTzeLAdA

Pantailak

estiloa: punk-rock.
egilea: Ladislao (Eskoriatza-Lazkao, 2014).
argitaletxea: bonberenea Ekintzak.
iraupena: 27:20 minutu.

Eskoria-Tza, Heriotza, Brigada 
Criminal, Captain Nemo, 
Señor No eta zerrenda askoz 

luzeagoan ibilitakoak, Lazkao eta 
Eskoriatzakoak, dira. Punka adiera 
askotan lantzen dute: oso 
gitarreroa, hardcore-punk 
amorratua eta Ezin Izan taldearen 
hardcore melodikoaren hazia ere. 
Abestiek oinarri indartsua dute, 
askotan abiadura ere eta gitarrak 
zorrotzak, baina Lekuonak ahots 
garbia, ulergarria eta melodia 
dezentekoa du. Gainera, AEBetako 
eta Andoaingo 80ko hamarkadako 
punk-hardcorearen arrastoa dute, 
eta baita La Perrera eta 
hastapenetako NCCrena ere, 
‘Pantailak’ kasu. ‘Hemen eta orain’ 
hit!a bada ere, ‘Huang’-ek 
taldearen ezaugarri guztiak batzen 
ditu. 

Eskola zaharreko 
txakurrak

IkEr BArANdIArAN

laDislao
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jON BErEZIBAr  |  ArrAsAte

Estrategia berriarekin epe luze-
rako iraupena kolokan jar deza-
ketela dirudi. Ausarta da bide 
berriak urratzeko saiakera berria, 
zerbait izatekotan, inondik ere. 

Bitan banatu dituzte lehen Fours-
quarek zerabilzkien askotariko 
funtzioak. Planteamendu berria-
rekin, Foursquaren lekuen gomen-
dioak geratzen dira eta Swarm-en 
bitartez check-in eta kontaktuen 

kokapena ikus daiteke. Balorazio 
nahiko txarrak izan ditu aplika-
zio berriak sarean, baina Fours-
quaretik diote erabiltzaileen hiru 
laurdenak jada baduela aplikazio 
berria instalatuta. 

'chec-in'-ak Swarm-en 
Diseinu berria eta, batera, estra-
tegia deigarria abiatu berri du 
geolokalizazioari esker eta sare 
sozialetan lekuen gomendioak 
egiten dituen Foursquare apli-
kazioak. Hain zuzen, bi aplika-
ziotan banatzen da orain arte 
Foursquarek bakarrean bideratzen 
zuen zerbitzua: Foursquare, bate-
tik; eta bestetik, Swarm.

diseinu berria 
Aplikazio nagusiari goitik behe-
ra aldatu diote diseinua. Milioi-
ka erabiltzaile ditu Foursquare 
aplikazioak, baina jadanik ez ditu 
hasierako funtzioa guztiak; izan 
ere, check-in ezagun horiek orain 
Swarm delako aplikazio berrian 
egin behar dira eta Foursquaren 
soilik gomendioak agertzen dira. 
Hala, check-in-ak egin eta lagunen 
kokapena ikusteko, Swarm apli-
kazio independentea erabili beha-
rra dago eta Foursquare aplika-
zioan geratzen dira beste erabil-
tzaileen check-in-en zenbaketak, 
leku berrien gomendioak eta horiei 
buruzko informazio osagarria, 

iruzkinekin. Geolokalizazioari 
lotutako gomendioen eremuan 
lehia aurkez diezaiokeen aplika-
zio bakarra Yelp da, baina azken 
horrek, hain zuzen, check-in-etan 
egiten du huts; orain Swarmen 
bitartez gauzatzen den ekintza. 
Gomendioen trafikoan egin gura 
du negozioa Foursquarek eta 
litekeena da hori dela-eta horre-
tara bideratu izana, esklusiboki, 
Foursquare. Apustu horrek, ordea, 
izan du bere ifrentzua, ze erabil-
tzaileei banaketa horren aurreko 
check-in guztiak ezabatu baitiz-
kiete Foursquaretik, eta osagarri 
moduan Swarm aplikazioa jaitsi 
beste erremedio ez dute erabil-
tzaileek, lehengo zerbitzu baka-
rraren truke, orain bi aplikazioa-
ren beharrarekin.  Estrategia 
horrek ez ditu erabiltzaileak kon-
bentzitu eta Swarmek oso balo-
razio txarrak izan ditu. Fours-
quaretik diote dagoeneko erabil-
tzaileen hiru laurdenak jaitsi 
duela aplikazio berria eta biak 
aldi berean erabiltzen dituela, 
osagarri moduan. 

Azken astean lehiakide berria, 
eta ez, gainera, txikia, atera zaiz-
kie Foursquare eta Swarm apli-
kazioei. Izan ere, Google Maps 
kokapenaren eta gustuen arabe-
ra lekuen iradokizunak egiten 
hasi da aplikazioan bertan, mapen 
baliabide guztiekin. Googlek bere 
mapak, bilaketak eta erabiltzai-
leei buruzko datuak gurutza 
ditzake eta erabiltzaileak berak 
check-in-ik egin gabe nahikoa 
informazio du sistemak gomendio 
pertsonalizatuak egiteko.Foursquare-n eskaera pantaila bat, mugikorrean.  |   4sQ

Foursquarek diseinu eta estrategia 
berriak ditu, zerbitzua birpentsatuta
swarm aplikazio osagarria behar da orain lehengo 'check-in'-etarako

j.B.  |  ArrAsAte

Mugikorrerako sistema eragile 
erabilienen artean hirugarrena 
da Windows Phone; Blackberry, 
makina bat arazoren ostean, 
atzean lagata. Azkenaldian tele-
fono merke eta eraginkorrekin 
eta aplikazioen eskaintza area-
gotuta, merkatuan duten lekua 
hobetzea lortu dute Windowse-
koek. Sistema eragileari dago-
kionez, Windows Phone 8 da 
azkena eta erabiltzaileei gauzak 
erraztu gura dizkiete orain 
kuota zabaldu nahian.

nokiak bultzatuta 
Nokiaren domeinuaren barruan, 
sistema eragilearen aukerak 
erabiltzen ikasteko bideo-tuto-
rialak ipini dituzte eskuragarri, 
horrekin batera, segurtasun 
ezarpenak eta konfigurazio 
aukera desberdinak azalduta. 
Gainontzeko sistema eragileen 
interfazeetatik zertxobait des-
berdina da Windows Phone, 
neurri diferente askotako leihoe-
kin. iOSek eta Androidek pan-
taila nagusiak aplikazioen 

botoiak erakusteko erabiltzen 
dituzte eta Windowsek neurri 
moldagarria duten koadrikulak 
erabiltzen ditu edukiak anto-
latzeko. Koadrikula bakoitzak, 
erakusten duen aplikazioaren 
arabera, portaera zehatz bat du 
eta informazioa erakusten dute 
aplikazio bera irekitzeko beha-
rrik izan barik.

hasiera botoiaren itzulera 
Sistema eragile berriari dago-
kionez, udazkenerako merka-
turatzeko gertu beharko luke 
Windows-en bertsio berriak, 
bederatzigarrenak. Azaleratu 
diren pantaila-irudien arabera,  
Hasiera botoiaren itzulera era-
kusten dutenak daude. Egungo 
diseinura egokitutako hasiera-
ko menu berria ikusten da 
pantaila-irudietan eta Windows 
Modern erabiltzaile-interfazea-
ren aplikazioak, adibidez, pan-
taila osora beharrean, leihoetan 
erakusten ditu. Hain zuzen, 
Modern-en nahitaezko erabile-
ra esklusibo hori izan da kexa 
nagusietako bat.

Windows Phone 
ezagutzeko gunea
sistema eragile mugikorra erabiltzen 
erakusteko webgunea abiatu du nokiak

j.B.  |  ArrAsAte

Teknologiaren eta kredituaren 
bi handikiak batu eta iPhone 
bidez erosketak ordaintzeko zuze-
neko sistema bat gertu izango 
lukete bi enpresek. Telefonoaren 
azken modeloaren Touch IDa  
erabiliko luke sistemak.

indar batuketa handia 
Sareko enpresa handi guztiek 
ordainketa sistemetan dihardute 
lanean. Kreditu txartela eskuko 
telefonoarengatik ordezkatzea da 
helburua eta dagoeneko propo-
samen bat baino gehiago dago 
merkatuan, batez ere, garraio 
publikorako eta erosketa txikien 
ordainketak egiteko. Asmoa, 
ordea, ordainketa guztiak mugi-

korretik bideratu eta kudeatzea 
da. Albiste da horren inguruan 
negoziazioetan dabiltzala bi mun-
duetako handikiak.

Apple ere aurretik ibili da 
garapenak aurkezten, baina ema-
ten du saiakera definitiboa dato-
rren udazkenean aurkeztuko 
dutela, The Information atariak 
aurreratu duenez. Cupertinoko 
enpresak VISArekin batera sis-
tema seguru eta propioa aurkez-
tuko du iPhone erabiltzaile guz-
tientzat. Segurtasun sistema 
berezia izango luke ordainketa 
aplikazioak, antza; jada garatu 
eta identifikazioa telefonoaren 
azken modeloak daukan Touch 
ID hatz-marka irakurgailuaren 
bitartez egingo litzateke.

Applek eta VISAk denda fisikoetan 
mugikorrekin erosteko sistema dute 

iPhone 5S modeloak duen ID Touch irakurgailua.  |   GooGle.

j.B.  |  ArrAsAte

Google Mapsen azken egune-
raketarekin, bereziki txirrin-
dulariengan pentsatutako 
berrikuntza dakar. Orain arte-
ko oinezko eta autozko ibilbi-
deez gain, bizikletaz egiteko 
bideen berri ere badakar, 
aldatsen malda mailari buruz-
ko informazioa barne. 

Maldari buruzko informa-
zioa gehitu diote mapei Goo-
glen eta orain aukera dago 
ibilbide baten barruan bideek 
duten aldatsa ikusi eta kalku-
luak egiteko. Ez da hori Goo-
gle Maps aplikazioaren azken 
eguneraketaren berrikuntza 
bakarra. Mapari erabiltzaileak 
aurrez zehaztutako puntuak 
gehi dakizkio orain, eta baita 
ahots bidezko aginduak eman. 
Uber aplikazioa ere txertatu 
dute oinezko eta garraio publi-
koaren informazioarekin bate-
ra. Hirugarren berrikuntza 
oso erabilgarri bat ere badago, 
aurrerantzean bi punturen 
arteko distantzia kalkulatzeko 
aukera ere ematen baitu Goo-
gle Mapsek, zehaztasun han-
diagoarekin eta, gainera, 
edozein ibilbidetan.

aldats maila 
ere badakar 
jada google 
Mapsek orain
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1. etXebizitzak

103. errentan eMan
2 0 14 -2 0 15  i ka st u r tea 
Donostian.  donostiako alde 
zaharrean, bi ikaslerentzako 
aproposa den buhardilla bat 
ematen da errentan. urritik 
ekainera. 520 euro hilean. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 616 01 40 17 

a r r a s a t e .   S a n  A n d r e s 
auzoan etxebizitza ematen 
d a  e r re n ta n .  p i s u  a rg i ts u a , 
guztiz altzariztatua, kanpoal-
d e r a  e m a t e n  d u e n a ,  h i r u 
l o g e l a ,  b a i n u g e l a ,  s u k a l d e 
independientea, egongela eta 
b a l k o i  z a b a l a .  H i r u g a r r e n 
s o l a i r u a .  i g o g a i l u r i k  g a b e . 
n te re s a t u o k  d e i t u  ze n b a k i 
hauetara: 634 70 98 01  edo 
943 04 49 74 

 
104. errentan hartu

arrasate.  Alde zahar ingu-
ruan etxe txiki edota atiko bila 
dabilen neska euskaluna naiz. 
Hilabetean 450 euro inguru 
orainduko nituzke gehienez. 
665 71 69 10

arrasate.  Etxebizitza behar 
dut errentan, erdigunean. 691 
16 96 43

arrasate. Etxebizitza behar 
dut errentan. Hilean 500 euro 
ordain ditzaket. Ebert Sanchez. 
648 00 86 55

arrasaten. Arrasaten erretan 
hartzeko etxebizitza bila gabil-
tzan bikote bat gara. 674 13 
91 59

b e r g a r a .  E t xe b i z i t z a  b i l a 
nabil. batendako modukoa edo 
partekatua izatea berdin dit. 
kontratuarekin komeni. urgen-
tea da. 672 68 57 77

b e r g a r a  e d o  a r r a s a t e . 
Etxe bila nabil. 300 euro ingu-
ru ordaintzeko prest. 637 18 
07 23

o ñ a t i .  b i ko te  e u s k a l d u n a 
errentan hartzeko etxebizitza 
bila. interesatua egonez gero 
deitu zenbaki honetara: 685 
79 73 00

oñati. Onatiko bikote euskal-
d u n a  e r re n ta n  e t xe b i z i t z a 
hartzeko prest. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 685 
79 73 00

 
105. etXeak osatu

aretxabaleta.  Araba ibilbidean 
bi logela ematen dira errentan. 
batek bainugela du barruan. biek 
dute balkoia eta argitsuak dira. 
kontratutarekin. nteresatuok 
deitu zenbaki hauetara: 678 73 
66 54  edo 662 38 14 18 

arrasate.  Lo g el a  ema ten 
d a  e r r e n t a n  b i t e r i  k a l e a n , 
etxebizitzako gune orokorrak 
erabiltzeko aukerarekin. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 619 88 60 30 

arrasate. Logela ematen da 
errentan erdigunean. ikaslea 
bada, hobeto. 699 78 87 36

b e r g a r a .  E t xe b i z i t z a  b i l a 
n a b i l .  p e r tso n a  ba te n d a ko 
m o d u k o a  e d o  n o r b a i t e k i n 
osatzeko. interesatuok deitu: 
669 83 38 75

bergara. Logela ematen da 
errentan Ozaeta kalean, etxe-
bizitzako gune orokorrak era-
biltzeko aukerarekin. 606 63 
19 91

Donostia. Antigua auzoan, 
Ondarreta hondartzatik 50 
metrora eta EHu-tik 8 minu-
tura oinez, beste bi ikaslerekin 
2014-2015 ikasturtean etxe-
b i z i t z a  o s a t z e k o  k i d e  b i l a 
g a b i l t z a . E t xe b i z i t z a k  h i r u 
l o g e l a  ( a r m a i r u  e t a  i k a s -
mahaiekin), bi komun, guztiz 
hornituriko sukaldea, jangela, 

egongela, terraza eta traste-
lekua ditu. Hilean 350 euro, 
gastuak barne (komunitatea, 
zabor tasa, ura eta berokun-
t z a ) .  i n te resa  i z a n ez  g e ro , 
deitu zenbaki hauetara: 630 
11 53 02 (maialen), 638 33 
29 37 (Ane) edo 646 34 75 
49 (Edurne).

oñati. Etxebizitza osatzeko 
pertsona bat beharko genu-
keen bi langile gara. interesa-
turik egonez gero deitu mese-
dez 18:00etatik aurrera zen-
baki honetara: 653 74 87 51 

2. garaJeak

204. errentan hartu

 oñati.  ugarkalde auzoan, 
garaje edo plaza bat errentan 
hartuko nuke. 617 71 40 50

4. lana

401. eskaintzak

antzuolan umeak zaindu.  
Antzuolan 4 urteko bi ume zain-
du eta etxeko lanak egiteko 
esperientzia duen emakumea 
behar da. nteresatuok deitu 
zenbaki honetara: 606 27 87 
47  edo 606 26 71 53 

antzuolan umeak zaindu.  
A n t z u o l a n  b i  u m e ,  8  e ta  2 
urtekoak, zaintzeko pertsona 
bat behar da. irailaren 1ean 
hasteko. 615 79 27 35  edo 
943 78 62 25 

au pair Dublinen. gure haurrak 
zainduko dituen au-pair baten bila 
gabiltza. Familia euskal-irlandarra, 
dublinen bizitzen. irailaren erdi 
aldera hasteko. Euskeraz hitzegitea 
derrigorrezkoa. interesatua egonez 
gero, bidali email bat igorgon@
gmail.com helbidera eta lan bal-
dintzak eta eskaintza bidaliko 
dizkizugu. 

eskoriatzan umeak zaindu. 
Eskoriatzan umeak zaindu eta 
etxeko lanak egiteko emakumea 
behar da. Autoa derrigorrezkoa. 
626 50 37 85

 
402. eskaerak

antzuolan umeak zaindu. 
Haur hezkuntzan eta umeekin 
e s p e r i e n t z i a  h a n d i a  d u e n 
neska prest Antzuolan umeak 
zaintzeko. 665 74 25 66

arrasate, aretxabaleta eta 
eskoriatza. 50 urteko ema-
k u m e a  a b u z t u a n  n a g u s i a k 
zaintzeko gertu. Etxean, resi-
dentzian edo ospitalean. 619 
42 75 21

arrasate. Emakume euskal-
duna plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. 699 54 17 27

bergara. Haur hezkuntzako 
ikasketak burutzen dabilen 24 
urteko neska euskalduna hau-
r ra k  z a i n t ze ko  p res t .  za z p i 
urteko esperientzia daukat. 
interesatu: 680 17 33 61

bergara edo inguruak. ber-
garako emakume arduratsu eta 
esperientziaduna etxeko lanak 
egiteko prest: garbiketa, per-
tsona nagusien edota umeen 
zainketa. 607 45 68 13, 943 
76 15 94

bergara eta inguruak. Ema-
k u m e  e u s ka l d u n  g a z te  ba t 
g o i ze ta n  u m e a k  z a i n t ze ko 
g e r t u .  E u ke ra z ,  g a z te l e ra z 
nahiz ingeleses hitz egin deza-

keena, irailaren 1ean hasteko. 
617 448 518

bergara eta inguruak. 44 
urteko emakume arduratsu eta 
esperientzia handikoa umeak 
z a i n t ze ko  e ta  e t xe ko  l a n a k 
egiteko prest. irailaren 1ean 
hasteko prest. 647 51 52 80

bergara eta inguruak. muti-
la gertu nagusiak zaintzeko 
orduka edo etxean bizi izaten. 
Atari eta abarren garbiketak, 
eraikuntza peoi eta abarretan 
ere aritu naiteke. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 602 
07 12 06

bergara eta inguruak. psi-
kologian lizentziatutako neska 
euskalduna, haurrak zaintzeko 
irrikaz. Esperientzia handia 
dut. 615 73 68 07

bergara. Adin ertaineko ema-
k u mea ,  i nfor mea k  di tu e na , 
umeak eta nagusiak zaindu 
zein etxeko lanak egiteko ger-
tu. 610 34 97 88

bergara. bergarako 48 urteko 
emakume euskalduna, ardu-
ratsua, umeak, persona eda-
detuak edo lanak egiteko prest 
dago goizetik 15:00ak arte. 
619 44 36 96

bergara. mutila lan bila dabil, 
n a g u s i a k  z a i n t z e k o ,  b a i t a 
baserrietan ere. Esperientzia-
duna eta dokumentuak egu-
nean dituena. 631 15 19 94, 
688 69 07 28

bergara. pertsona arduratsua 
eta informeak dituena garbi-
keta lanak egiteko prest. 696 
27 25 34

bergara. psikopedagogia eta 
Haur hezkuntzako ikasketak 
d i t u e n  n e s k a  b a te k  u m e a k 
zainduko lituzke irailetik aurre-
ra. Esperientziaduna. 669 64 
64 27

bergaran, arrasate edo 
oñati. mutila gertu nagusiak 
zaintzeko. Esperientziaduna 
eta sei hilabetez San juan de 
diosen lan egindakoa, erizain-
tza ofizial moduan. gauetan 
ere lan egingo nuke. 639 665 
788, 943 786 219

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
g e r b i k e t a  l a n a k  e g i n  e d o 
haurrak zein pertsona nagu-
siak zaintzeko prest. 636 50 
76 11

Debagoiena. bertako emaku-
mea gertu nagusiak zaintzeko. 
Esperientziaduna. Abuztuan 
ere bai. 637 18 07 23

Debagoiena. Emakume ardu-
ratsua gertu umeak zaintzeko, 
atariak garbitzeko edota taile-
rrean lan egiteko. 647 10 58 
72, 943 79 96 25

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e 
espainiarra, eskarmentuduna, 
nagusiak zaintzeko gertu. 633 
84 65 30

Debagoiena. Emakume eus-
kalduna lanerako gertu. 606 
50 25 67

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
batek nagusiak zaintzen edo 
garbiketa lanetan lan egingo 
luke. bertakoa naiz eta espe-
rientzia daukat. interesatuak: 
633 84 65 30

Debagoiena. geriatria titulu-
dun neska lan egiteko gertu. 
Ospitalean gaua pasatu edo 
e t xe a n  g a i xo a k  z a i n t ze ko . 
Autoa daukat. interesatuak: 
600 00 51 60

Debagoiena. mutil ardura-
tsua, lege-papereak dituena, 
nagusiak zaintzen eta garbi-
t a s u n e a n  a r i t z e k o  g e r t u . 
E t xe a n  b e r ta n  b i z i  i z a te n , 
orduka edo egunez. 688 48 
47 76

Debagoiena. mutil esperien-
t z i a d u n a  g e r t u  n a g u s i a k 
zaintzeko. Etxean bertan bizi 
izaten edo orduka. baserrietan 
ere bai. 662 43 08 54

Debagoiena. mutil langile eta 
ardurats u a l an erako  gertu. 
Eskarmentua dut garbitasu-
nean eta nagusiak zaintzen. 
Sukalde laguntzaile eta garbi-
ketan ere jardun naiteke. Lege 
papereak eguneratuta dauzkat. 
interesatuak: 632 26 01 84, 
658 74 94 63

Debagoiena. mutila gertu 
nagusiak zaintzeko orduka edo 
e t xe a n  b e r t a n  b i z i  i z a t e n . 
Atari eta abarren garbiketak, 
eraikuntza peoi eta abarretan 
ere aritu naiteke. interesatuak: 
602 07 12 06

Debagoiena. mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. Esperientzia 
d u t  e t a  e u s k a r a z  b a d a k i t . 
gidabaimena eta autoa dauz-
kat. 631 70 00 24

Debagoiena. Nagusiak eta 
umeak zainduko nituzke, baita 
g a r b i ta s u n  l a n a k  e g i n  e re . 
gauak ospitalean pasatzeko 
ere gertu nago. Esperientzia-
duna. informeak ditut. Autoa 
daukat eta euskalduna naiz. 
Erabateko prestasuna. 671 35 
22 60

Debagoiena. Nagusiak zain-
du, garbiketak edota etxeko 
lanak egingo nituzke. 619 88 
60 30

Debagoiena. Neska arduratsu 
e ta  l a n g i l ea  g e r t u  u m e  e ta 
n a g u s i a k  z a i n t z e k o  e d o t a 
garbiketa lanetarako gertu. 
686 60 52 43

Debagoiena. Neska arduratsu 
eta langilea gertu umeak zain-
tzeko. 663 63 79 64

Debagoiena. Neska ardura-
t s u a  n a g u s i a k  e t a  u m e a k 
zaintzen edo garbitasunean 
aritzeko gertu. Astelehenetik 
ostiralera, etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. Orduka ere 
bai. 688 484 776

Debagoiena. Neska ardura-
tsua, erreferentzia onekoa, 
nagusiak eta umeak zaindu edo 
g a r b i ke ta k  e g i te n  a r i t ze ko 
gertu. Etxean bertan bizi iza-
ten, egunez edo orduka. 654 
24 07 05

Debagoiena. Neska euskal-
duna nagusiak zaintzeko gertu. 
baita etxean bertan bizi izaten 
ere. klinika laguntzaile titulua 
daukat. 688 82 69 68

Debagoiena. N es ka  g ertu 
garbiketak egin eta nagusiak 
zaintzeko, etxean bertan bizi 
izaten. 662 23 10 47

Debagoiena. N es ka  g ertu 
lanerako: garbiketan, umeak 
zaintzen, sukaldean edo taber-
nan, nagusiak zaintzen eta 
abar. Etxean bertan bizi izaten, 
egunez edo baserrietan ere bai. 
gidabaimena eta autoa dauz-
kat. 697 20 00 86

Debagoiena. N es ka  g ertu 
lanerako: sukalde laguntzaile, 
g a r b i k e t a k ,  n a g u s i a k  e t a 
umeak zaintzen eta abar. 663 
40 92 67

Debagoiena. N es ka  g ertu 
nagusiak zaindu edota etxeko 
lanak egiteko. 686 71 77 93

Debagoiena. N es ka  g ertu 
ume eta nagusiak zaintzeko 
edota garbitasun lanetan ari-
t z e k o .  O r d u k a  e d o  e t xe a n 
bertan bizi izaten. baita aste-
buruetan ere. 645 01 05 84

Debagoiena. Neska lan bila. 
N a g u s i a k  z a i n t z e n  e t xe a n 
bertan bizi izaten edo orduka. 
garbitasun lanak ere bai. 631 
28 22 03

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
u m e  e t a  n a g u s i a k  z a i n d u 

etxean, ospitalean edota egoi-
tzan, gidari,  banatzaile eta 
abar. 696 32 13 69

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu:  sukalde laguntzaile, 
nagusiak zaintzen, ostalaritzan 
eta abar. Autoa daukat. 636 
11 23 40

Debagoiena. Neska nagusiak 
zaindu edota garbitasunean 
jarduteko gertu. Etxean bertan 
bizi izanda, egunez zein ordu-
ka. 610 99 70 46

tabernan lana. Neska gaz-
tea irailetik aurrera astebu -
ruetan tabernan lan egiteko 
prest. Esperientziaduna. 637 
85 88 27

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
 ingelesa. irailetik aurrera 
2014 -2015 ikasturte osoan 
zehar, etxean Arrasaten, dbH 
2-ko mutiko bateri ingeleseko 
eskolak emateko mutil baten bila 
gabiltza. Astean bi orduz, arra-
tsaldez, egunak zehazteke. 
jaioterrikoen semea bazara, 
hobe. 688 65 73 49 

7. aniMaliak

703. eMan
katuak eta katakumeak 
opari. katu helduak eta abuz-
t u a n  j a i o ta ko  k a ta k u m e a k 
ematen dira opari. 629 09 63 
46, 660 92 70 71

txakurkumeak.  Sei txakurku-
me ematen dira opari. border 
collie mestizoak dira. uztail 
hasieran jaiotakoak. nteresatuok 
deitu zenbaki honetara: 688 92 
00 86  

8. Denetarik

802. erosi
bergara. Herritik gertu lursaila 
erosiko nuke. 660 64 20 42

eskoriatza.  Lursaila erosiko 
nuke, herritik gertu. nteresatuok 
deitu zenbaki honetara: 618 76 
34 40 

 
804. hartu

bizikletak.  botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
berdin da zein egoeratan dagoen. 
iñaki. 699 06 23 95 

 
805. trukatu

hizkuntza trukea.  ingelesa 
praktikatu gura nuke eta trukean 
euskara edota gaztelania eraku-
tsiko nizuke. Aretxabaletakoa 
naiz. 628 51 22 78 

 
806. galDu

audifonoa galdu dut oña-
tin. uztailaren 24an, eguena, 
p l a z a t i k  S a n  L o r e n t z o r a 
bidean audifonoa galdu dut. 
688 63 82 28

trizikloa oñatin.  uztailaren 
14an, arratsaldean, ugarkalde 
parkean umearen trizikloa utzi 
genuen ahaztuta. Norbaitek 
aurkitu edo hartu badu, mesedez 
deitu zenbaki honetara. Eskerrik 
asko.615 70 08 74 

 

9. harreManak

904. bestelakoak

a u t o a n  D e b a g o i e n e t i k 
bastidara.  Egunero autoz 
bastidara joan  behar dut iraile-
tik aurrera. inguru haietara doan 
norbaitekin gastuak  banatu nahi 
ditut. Ordutegia adosteko. 680 
34 29 60 

iragarkia Jartzeko biDeak: 

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

bergara
Esperientziadun 

zerbitzaria behar da 
taberna eta jantokirako.

bergarakoa bada, hobeto.

663 02 14 051
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Pasta Freskoa 
langostinoekin

a
benduaren 24a zen errezeta 
hau lehen aldiz egin nuenean. 
Arrandegira joan nintzen. 

Imajinatuko duzue zela zegoen. 
Adin ertaineko berritsu batzuen 
artean tokia egitea lortu nuen, 
ahal izan nuen moduan, txanda 
eskatzeko.

Bazirudien mundua akabatze-
ra zihoala. Denak etxeko bunke-
rrak betetzera. Erregimentu haiei 
jaten eta edaten eman beharko 
zieten arrandegian batutakoek… 
Neurri bakoa zen dena. Horrega-
tik, arrandegikoa harrituta gera-
tu zen, eskukada bat langostino 
bakarrik eskatu niolako. Pinta 
onekoak ziren, hori bai.  

Botila bat txakolin ere erosi 
nuen. Eta gazta apur bat. Parme-
sanoa. Pasta prestatu behar nuen
-eta. Ez nuen besterik behar. Gabon 
gaueko afarira gonbidatu moduan 

nindoan eta eroan behar nuen 
postrea prest neukan hozkailuan. 
Ontzen. 

erosketa karro urria 
Nire erosketa karroak ez zeukan 
besteenekin zerikusirik: mariskoa, 
solomilloa, pateak, txerrikiak, 

ardoak eta bestelako edariak…; 
baita azken orduan erositako 
opariak eta sorbeteak egiteko 
cava txarrak ere!

Samur egitekoa
Etxera heldu nintzen eta, irten 
aurretik, pasta fresko apur bat 

jarri nuen desizozten. Madrilera 
egin nuen azken ihesaldian ero-
sitakoa. Kalitatezkoa. Krema 
saltsarekin eta langostinoekin 
lagundu nahi nuen pasta ederra. 
Samur prestatzeko moduko pla-
tera. Hogei minutuan eginda 
neukan. 

Prestaketa
1. Langostinoak ondo garbitu. 

Zuritu, eta burua eta hesteetako 
haria kendu. Gorde. 

2. Berakatz ale bat ondo txikitu 
eta zartaginean erre, oliba-olio 
apur batekin. Pipermin apur 
batekin ere egin daiteke, nahi 
izanez gero. 

3. Berakatza gorritzen hasi 
denean langostinoak gehitu eta 
ikusiko dugu apurka-apurka 
kolorea aldatzen zaiela. Laranja 
kolorekoak daudenean, txakolina 
gehitu (beste ardo zuriren bat 
ere izan daiteke) eta alkohola 
desagertu arte utziko dugu su 
bizian pare bat minutu.

4. Esne-gaina gehitu zartaginean, 
perrexil txikitu apur bat, gazta 
parmesano birrindu apur bat, 
eta dena nahastu. Saltsa 
apurka-apurka, su motelean, 
egiten laga. 

5. Pasta puntuan egosi ostean, 
lapikotik atera, ura ondo kendu 
eta langostinoekin egindako 
saltsarekin nahastu, eta prest 
mahaira ateratzeko!

Fitxa
 Denbora: 20 minutu.
 Zailtasuna: 

oSAGAiAK (Bi 
PerTSonArendAKo)

 Pasta freskoa, 250 g.

 langostinoak, 12-13.

 esne-gaina, 150 ml.

 txakolina, baso erdi.

 Berakatza, ale bat.

 Gatza, olioa eta 
piperrautsa.

 Pipermina (aukeran) eta 
perrexila, apur bat.

Edozein momentutan jateko moduko pasta platera.  |  PAtriziA Vitelli

Patrizia Vitelli

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

ANE ElOrdI  |  elGetA

Mendia maite du Oihana Korta-
zarrek (Elgeta, 1984), eta bi ume-
ren ama da. Korrika zein oinez, 
mendiaz eta naturaz gozatzea 
gustatzen zaio. Hori da bere afi-
zioa eta ofizioa.
Nolakoa da Oihana?
Pertsona geldiezina, nahiko buru-
gogorra, pazientzia txikikoa eta 
diziplinatua.
Zeintzuk dira zure zaletasunak?
Batez ere, kirola eta naturarekin 
zerikusia eta lotura duten gauza 
guztiak, egitasmo lasaiak. 
Kirola: ofizioa eta afizioa?
Zortea da gustuko duzun horre-
tatik bizi ahal izatea. Hala ere, 
afizioa ofizio bihurtzen denean 
bere alde txarra ikusten diozu.
sukaldean moldatzen zara?
Moldatzen naiz eta gustatzen zait; 
gainera, nahiko berezia naiz ni 
sukalde kontuetan, ondo jatea 
gustatzen zait, baina ez naiz oso 
erraza edozein tokitara joan eta 
edozer jateko. Nire modura kozi-
natzea gustatzen zait, esaterako, 
barazkiak. Ondorioz, hortik kan-
po kostatu egiten zait beste jate-
ko batzuetara ohitzea. Diziplina-
ren barnean sartzen da elikagaiak 
zaintzearena ere. 
Eguneko zein otordu da zure gus-
tukoena?

Gosaria da garrantzitsuena; egu-
nean lasai jateko dudan momen-
tua da niretzako, eta haurrak 
jaiki aurretik gosaltzea gustatzen 
zait, horretarako jartzen dut ira-
tzargailua nahita.
jatea ala egitea nahiago duzu?
Jatea nahiago dut. 
Zein da zure plater gustukoena?
Gutizia bezala bada, patata-tor-
tilla da gustukoena; baina beste-
la, edozer gauza.

sukaldean, esperimentatzea gus-
tuko duzu ala betiko jatekoak 
nahiago?
Betiko jakiak egin ohi ditut, nahiz 
eta gustatuko litzaidakeen gauza 
berriak egitea eta errezeta berriak 
probatzea, baina denbora falta-
gatik ez ditut egiten. 
lagun on bat zertara gonbidatuko 
zenuke?
Paella eder bat jatera. 
Mendian ibiltzeko, bakarrik ala kon-
painian nahiago?
Bakarrik nahiago, inguruko men-
dietara oso gustura joaten naiz 
bakarrik, niretzako pentsatzeko 
momentu bat delako. Entrenatu 
ere bakarrik entrenatzen naiz, 
nire helburuak betetzeko. Hala 
ere, beste irteera batzuetarako 
taldean joatea gustatzen zait, 
mendia ezezaguna baldin bada, 
taldean ere besteengandik ikasi 
egiten delako. 
Eta korrika ala oinez?
Lasterketa denboraldian oinez 
joatea faltan igartzen dut, eta 
lasterketak alboratzen ditudanean 
oinez joan nahiko nuke. Nire 
afizioa mendia da, ez mendian 
korrika egitea.
Zein da zure mendirik maiteena?
Euskal Herri mailan Anboto men-
dia da niretzat berezia, Bizkai 
aldea asko gustatzen zait eta 

Anbotoko magaletik asko pasatzen 
naiz, sarritan, saiatzen naiz ton-
torrera igotzen.
Ametsik betetzeko aukera izango 
bazenu, zeintzuk izango lirateke?
Ametsetako bat izango litzateke 
semeei kirolarekiko lotura eta 
balioak transmititzea, kirola bizi-
tza ohitura bat izatea, lehiakor-
tasuna sustatu gabe. 

Mendia ofizio eta kostaldea bizile-
ku, itsasoa ala mendia nahiago?
Mendia nahiago dut.
Herrialde asko ezagutzeko aukera 
izan duzu; bat aukeratu beharko 
bazenu, zein izango litzateke?
Toki bakoitzak bere gauzak ditu, 
baina Hego Amerika asko gusta-
tu zait, batez ere, bertako herri-
tarren umiltasunagatik. 
Eta egitea gustatuko litzaizukeen 
bidaiaren bat?
Egiptora joatea, ametsa da nire-
tzat, umetatik.
Zer esaldi edo aholku konpartituko 
zenuke?
Jendea arrazoi gabe ez kritikatzea, 
zu ere toki berean egon zaitez-
keelako beste batean.

Oihana Kortazar.  |   GoienA

oihana kortazar | mendi lasterketetako korrikalaria
munduko, europako eta espainiako txapelduna da lasterketa bertikaletan

'trail'-etan, maratoi erdietan eta mendi lasterketetan nabarmentzen da

"gosaria da garrantzitsuena, lasai 
jateko momentua da niretzako"

"gutizia bezala 
bada, patata-tortilla 
dut gustukoen; 
bestela, edozer"

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

lehen platera: Arroz integrala 
baporean egositako barazkiekin. 
bigarrena: Labean egindako edozein 
arrain; adibidez, legatza edo zapoa. 
Postrea: jogurt naturala marrubiekin. 
edatekoa: ura. 

AUKerAn...

wikimeDiA
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AMAIA TXINTXurrETA  |  ArrAsAte

Goiena telebista ohiko progra-
maziora itzuliko da gaur, aste-
lehena, udako oporren ostean.

Gaur estreinatuko dira den-
boraldi berriko Debagoiena zuze-
nean saioa (20:00etan, 21:00etan 
eta 22:30ean) eta Harmailatik 
(19:30ean eta 22:00etan), eta egue-
nean hasiko da Amaia DJ saioa 
(19:30ean eta 22:00etan).

Eguneko albisteen berri egu-
nero jaso ahal izango da Monika 
Belastegik aurkeztutako Berriak 
saioan (14:30ean, 16:30ean, 18:30ean, 
20:30ean eta 21:30ean).

'debagoiena zuzenean' 
Gaur, astelehena, Txomin Madi-
nak aurkeztuta, asteburuan Arri-
krutz kobetan egindako Espeleo 
Txiki abentura nolakoa izan zen 
jasoko da. Eta abuztuko eguraldi 
kontuei buruz jardungo du Pello 
Zabala eguraldi adituarekin. 
Astelehenetik egubakoitzera bitar-
tean eskainiko da saioa.

'harmailatik' 
Markel Uriarte Orbeako rider 
aretxabaletarrak Tourmalet men-
date mitikoa gurpil bakarrean 
igo zuen, eta Uriarte izango da 

gaur, astelehena, Xabier Urzelai 
aurkezlearekin batera platoan. 
Esperientziaren berri emango du 
Uriartek. Eta asteburuan jokatu 
den Bergara Hiria torneoak eman 
duena ere ikusi ahal izango da 
kirolen saioan.

'Amaia dj' 
Bideoklipen saioan gazteen eskae-
rak jarriko dira. Hauek dira 
kantuak eskatzeko bideak: Wha-
tsapp (688 69 00 17), Twitter bitar-
tez @amaiadj eta Tuentitik DJ 
Amaia Txintxurretara idatzita.

ohiko saioak itzuliko 
dira gaurtik aurrera 
goiena telebistara
Gaur hasiko dira 'Debagoiena zuzenean' eta 
'harmailatik'; eguenean hasiko da 'Amaia DJ'

Debagoiena zuzenean saioko aurkezle Txomin Madina, telebistako platoan.  |   GoienA

'debagoiena 
zuzenean' saioa 
egunero eskainiko 
da 20:00etan

F
riends telesail komi-
koaren ostean, arra-
kastarik gehien lortu 
duen telebista saioa 

bilakatu da The big Bang 
Theory (Neox).

Gaur egun, eten gabe, tele-
bistak ez duela ezer berririk 
eskaintzen entzuten dugu, 
kaltegarria dela, telezaborra 
baino ez dagoela...

Ba, kasu honetan, Chuck 
Lorre ekoizle estatubatuarrak 
erakutsi du, posible dela kali-
tatezko telebista egitea, oso 
ongi jositako gidoi gatzdun 
eta burutsuekin.

Zalantza barik, telesail 
honetako protagonista nagu-
sia Sheldom Cooper da, Jim 
Parson aktoreak antzezten 
duen zientzialari maniatiko, 
bitxi eta eszentrikoa.

Arrakasta horren handia 
izanik, lau protagonistei sol-
data laukoiztu diete, ondorioz, 
milioi bat dolar kobratuko 
dute kapitulu bakoitzeko. Bai, 
milioi bat dolar.

Hori bai, nire ustez, kome-
dia honen asmakizunik han-
diena Mayim Bialik aktorea-
ren agerpena izan da; alegia, 
Cooper protagonistaren nes-
kalaguna den Amy; orain arte, 
guztiok Blossom moduan eza-
gutzen genuen aktorearen 
lanak urrezko domina jartzen 
dio, berez, podiumean zegoen 
gidoilari taldeari. Zorionak!

OIHAN
VEgA

'The Big Bang 
Theory'

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

ARRASATE IRRATIA

Abuztuko oporren bueltan, 
gaur, astelehena, itzuliko da 
107.7ko uhinetara Uda giroan, 
10:00etan. Astelehenetik egu-
bakoitzera eskainiko da saioa 
eta gaur, esaterako, Maroko-
ko Gobernuak Saharatik kan-
poratu duen bigarren euskal 
brigadan dauden bi oñatia-
rrekin hitz egingo da.

'uda giroan' irratsaioa 
gaurtik aurrera 
eskainiko da, egunero

Egubakoitzeko zozketan Patxi 
Zubizarretak idatzitako Hiru 
gutun Iruñetik liburua zozke-
tatuko da Arrasate Irratian.
Zozketan parte hartzeko modu 
hauek daude: 943 25 05 05 tele-
fonora deitu daiteke edo bes-
tela irratia@goiena.com hel-
bidera bidali mezua. Anima-
tu, parte hartu eta zorte on!

Patxi zubizarretaren 
'hiru gutun iruñetik' 
liburua zozketan

Oregonen ospatu zen mundu-
ko txapelketan lehiatzen izan 
zen Malen Ruiz de Azua arra-
satearra eta bertan bizi izan-
dako esperientziaren berri 
emango du atletak bihar, mar-
titzena, Uda giroan irratsaioan 
11:00etan. Lehiaketa zer moduz 
joan zitzaion azalduko du eta 
udan nondik nora ibili den 
ere kontatuko du.

Malen ruiz de azua 
atletarekin berbetan, 
bihar 11:00etan 
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GOIENA TELEBISTA

espeleo txiki
zapatuan espeleo txi-
ki abentura egin zuten 
Arrikrutz kobetan, eta 
han jasotakoa ikusgai 
izango da. | 20:00

'berriak'
egunero bezala, ger-
t a t u t a k o  a l b i s t e 
garrantzitsuenen berri, 
Goiena telebistako 
albistegian. | 14:30

'erakusleiho'
Arrasateko ferrerias 
kalean dagoen izpi 
Alaia ile-apaindegia 
ezagutu ahal izango 
da. | 20:00

kultura kontuak
Asteburuan Debagoie-
nean izango diren 
kultura hitzorduen 
berri jasoko da egue-
neko saioan. | 20:00

legatza saltsan
iñaki uribetxebarriak 
legatza saltsan pres-
tatuko du Debagoiena 
zuzenean-eko sukal-
daritza tartean. | 20:00
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bErgArA
asier garitano agirre
irailaren 7an, urtebete. 
zorionak etxeko 
txikienari eta muxu 
handi-handi bat 
etxekoen partetik.

 bErgArA
ziortza ibaibarriaga 
apoita
irailaren 7an, 12 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, maitia. 
muxu mordoa, etxekoen 
partetik.

ESkOriATzA
Malen bengoa Muxika
irailaren 7an, 4 urte. Lau 
urte beteta, neska 
handixe egitten zabiltz 
gero, e? besarkada 
potolo bat eta muxu 
pila-pila zuretako.

bErgArA
ane azkarate 
unamuno
irailaren 4an, 13 urte. 
urte askotarako 
familiakoen eta, bereziki, 
uxue ahizparen izenean. 
Ondo pasatu eguna!

bErgArA
Maren unamuno 
Martinez
irailaren 3an, 10 urte. 
zorionak, printzesa, eta 
egun ona pasatu zure 
urtebetetzean. 
Familiakoen eta, 
bereziki, Naiaren 
izenean.

ArETXAbALETA
oier aranegi eta haritz garai
irailaren 2an, 7 urte. Oierrek abuztuaren 9an, 5 urte eta 
haritzek irailaren 2an, 7 urte. zorionak, bikote! muxu 
eta besarkada handi bat bioi familia guztiaren partetik. 
Aupa Erreala!

ArETXAbALETA
izar zuazo oianguren
irailaren 2an, 7 urte. 
zorionak, printzesa! 
zazpi urte! Ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean eta patxo 
potolo-potolo bat 
unaxen, amatxoren eta 
aitatxoren partetik!

ArETXAbALETA
alluitz lazkano
irailaren 2an, 7 urte. 
zorionak, printzesa! 
Ondo pasatu zure 
egunean. ia zenbat 
sorpresa aurkitzen 
dittuzun, txapeldun! 
muxu mordo bat; batez 
be, zaraitzuren partetik!

ANTzuOLA
Julen gezalaga 
esnaola
irailaren 2an, 8 urte. 
zorionak, julen! Asko 
maite zaitugun guztien 
partetik, ondo pasa 
dezazula zure egunean 
eta opari asko jaso 
ditzazula, guapo.

ArrASATE
nerea urrizalki ayesa
irailaren 2an, 10 urte. 
zorionak, Nerea, etxeko 
guztien eta, batez ere, 
Ainhoaren eta maialenen 
partetik.

OñATi
ekain olalde suarez
irailaren 1an, 5 urte. 
zorionak, Ekain! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean, potxoli! 
Amatxoren, aitatxoren, 
uxuriren eta gainerako 
familiakoen partetik. 
muxu handi-handi bat!

ESkOriATzA
oxel bengoa Muxika
Abuztuaren 30an, 2 
urte. bi urtetxo egin 
dituzula! patxo bat 
familixako danon 
partetik.

ArETXAbALETA
Julen gutierrez olave
Abuztuaren 29an, 9 
urte. zorionak eta patxo 
handi bat etxeko danon 
partetik. jarraittu 
holaxe, txapeldun!

ANTzuOLA
ainhize azkarate 
vazquez
Abuztuaren 28an, 4 
urte. zorionak gure 
etxeko txikixenari. muxu 
potolo bat zuretzat.

OñATi
uxue aranburu
Abuztuaren 28an, 3 
urte. zorionak, polittori!  
"printzesa-sorgintxo" 
bat eginda zauz 
honezkero. musu 
erraldoi bat Haizearen, 
Nahiaren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik. 

bErgArA
aitzol Puga saez
Abuztuaren 27an, 6 urte. 
zorionak, Aitzol! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna. muxu pila 
guztion partetik eta 
handiena izarorena. 
Aupa Osasuna.

ArETXAbALETA
ane lasagabaster 
arrieta
Abuztuaren 27an, 2 urte. 
zorionak gure etxeko 
txirripistinari! Ondo 
pasatu zure egunien! 
patxo bat.

ArAmAiO
aratz ezpeleta 
etxeberria
Abuztuaren 22an, 8 
urte. zorionak eta muxu 
potolo-potolo bat etxeko 
danon partetik. 
Ondo-ondo pasatu 
eguna!

ArETXAbALETA
Manex amozarrain 
olabarria
Abuztuaren 25an, 4 
urte. Tranpati! Aurten 
lau! patxuak!

ArETXAbALETA
aner villar Pastor
Abuztuaren 22an, 
urtebete. zorionak, 
txapeldun! Ondo pasatu 
zure eguna eta patxo 
handi bat familixako 
danon partetik!

ArAmAiO
ilargi bengoa gomez 
de segura
Abuztuaren 21an, 7 urte. 
zorionak! maripertxenta bat 
einda zaz honezkero! Ondo 
pasatu zure urtebetetze eguna 
eta gozatu oporrak! patxo 
bana Hegoaren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik!

OñATi
lide lazkano
Abuztuaren 20an, 
urtebete. zorionak zure 
lehen urtebetetzean! 
patxo handi bat 
etxekoen partetik! Egun 
polita pasatu, printzesa!

OñATi
beñat telleria 
rodriguez
Abuztuaren 17an, 8 urte. 
zorionak etxeko danon 
partetik! Ondo pasatu 
zure eguna galizia 
aldian.

ArAmAiO
irati garaitonandia 
Martelo
Abuztuaren 15an, 5 urte. 
zorionak, printzesa! 
muxu potolo bat 
etxekoen eta, batez ere, 
amama klararen eta tia 
pakitaren partetik.

dEbAgOiENA
aroa garro eta Maddi arriaran
Abuztuaren 14an, 8 urte. Aroak abuztuaren 14an eta 
maddik 15ean, 8 urte. zorionak, bikote! primeran 
pasatu biok oporretan eta irailean batera ospatuko 
dugu. Horrela jarraitu biok eta patxo potolo bat 
gurasoen partetik.

OñATi
helene kortabarria 
otxoa-aizpurua
Abuztuaren 12an, 3 urte. 
zorionak!Hiru urtetxo! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetzeko 
merendolan. patxo handi 
bat familixa danaren 
partetik.

OñATi
nahia umerez
Abuztuaren 12an, 3 urte. 
zorionak, sorgintxo. Oso 
ondo pasatu genuen zure 
egunean. milaka patxo 
familiako danen eta, bereziki, 
Heleneren, Ekainen, izaroren, 
Aiuriren, Hodeiren eta Amets 
txikiaren partetik.

ArETXAbALETA
oinatz urkia berezibar
Abuztuaren 11n, 5 urte. 
zorionak, Oinatz! jada 
bost urte! zorionak 
etxeko guztion partetik.

ArrASATE
Jaione lazpiur 
Abuztuaren 8an, 30 
urte. zorionak, jaio! uda 
ostean danok batera 
ongi ospatuko dugu. 
Heriotzaren hirukotearen 
partetik. Asko maite 
zaitugu! muxu asko.

bErgArA
Danel olañeta Cueva
Abuztuaren 8an, 4 urte. 
zorionak, maitxia! gaur 
lau urte. Ondo-ondo 
pasatu zure eguna eta 
muxu handi bat 
amatxoren, aitatxoren, 
ikerren eta unaxen 
partetik.

ESkOriATzA
laia urzelai 
barriocanal
Abuztuaren 7an, 4 urte. 
zorionak, printzesita! 
jaso muxu handi asko 
amatxoren, aitatxoren 
eta gariren partetik.

ArrASATE
iñigo altzola
Abuztuaren 6an, 24 
urte. zorionak, 
i&ntilde;igo, zurizako 
lagunen partetik! ia ba 
urtiak aurrera fan ahala 
malaletxe hori pasetan 
jatzun! kar, kar, kar.

ArETXAbALETA
iraide larrañaga 
Abuztuaren 5an, 4 urte. 
zorionak, printzesa! 
zelako ederki pasatu 
dugun zure eguna 
oporretan! muxu 
potolo-potolo bat 
familiaren eta, bereziki, 
jonen partetik.

bErgArA
 unai beistegi Frias
Abuztuaren 5an, 3 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu zure 
eguna eta muxu handi 
bat etxeko guztion eta, 
bereziki, Aitorren, 
Aneren, martinen eta 
Eriken partetik!

ArrASATE
nerea oroiz Muñez
Abuztuaren 5an, 4 urte. 
zorionak, preziosa! Oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean! 
musu potolo bat etxeko 
guztien eta, bereziki, 
Naiararen partetik.

ArrASATE
nerea baena 
Abuztuaren 5an, 30 urte. 
zorionak, preziosa! Nahiz 
eta Santiago bidean izan, 
oso ondo pasatu zure 
eguna! denok zutaz 
akordatu eta sagardoakin 
topa egingo dugu zure 
omenez. 

bErgArA
Danel goikoetxea
Abuztuaren 4an, 4 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu zure 
egunean! patxo handi 
bat etxeko guztien eta, 
bereziki, maialenen eta 
Eleneren partetik!

ArETXAbALETA
nahia vales Martinez
Abuztuaren 4an, 8 urte. 
zorionak, Nahia! jadanik 
zortzi urte. Ondo-ondo 
pasatu zure familiarekin 
eta lagunekin. patxo 
potolo-potolo bat denon 
partetik.

OñATi
ixone guridi urteaga
Abuztuaren 2an, 6 urte. 
zorionak, sorgin hori, 
etxeko danon partetik. 
Ondo ospatu zure 
seigarren urtebetetzea. 
maite zaitugu.

OñATi
garazi eta eñaut arriaran idigoras
Abuztuaren 2an, 5 urte. zorionak bixori! garazik 
abuztuaren 2an, 5 urte eta E&ntilde;autek abuztuaren 
6an, bi urtetxo. merendola eder batekin ospatuko dogu 
bixon urtebetzea!

z o r i o n  ag u r r a k
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OñATi
ane garitano Moiua
uztailaren 31n, 6 urte. 
zorionak, Ane! ze 
handixa egin zaren jada! 
patxo handi bat familixa 
osuaren partetik!

bErgArA
Maialen garcia
Abuztuaren 2an, 3 urte. 
zorionak, potxola! Oso 
ondo ospatu genuen 
danok Ezkaraien zure 
urtebetetze eguna. 
patxo handi bat etxeko 
guztien eta, bereziki, 
Naroa txikiaren partetik.

bErgArA
egoitz goiti zubia
Abuztuaren 6an, 3 urte.
zorionak, "Txitxarito". 
intzaren, amatxoren eta 
aitatxoren partetik.

bErgArA
unax barrenetxea 
uztailaren 30an, 
urtebete. zorionak, 
maitxia! zure 
txalo-txaloekin jarraitxu 
inguruko danok alaitzen 
eta ondo-ondo pasatu 
zure lehen urtebetetze 
eguna!

ArrASATE
Maialen urrizalki 
ayesa
uztailaren 29an, 6 urte. 
zorionak, maialen! Ondo 
pasatu eguna, Ainhoaren 
eta Nerearen partetik!

bErgArA
naiara Melendi 
Moreno
uztailaren 29an, 6 urte. 
zorionak, guapetona! 
Ondo pasatu eguna. 
Etxeko guztien partetik, 
patxo handi bat.

OñATi
noa Mugarza urizar
uztailaren 28an, 3 urte. 
mila kilo zorion gure 
etxeko panpoxarentzat. 
infinitura!

bErgArA
ander ortiz lizarralde
uztailaren 26an, 4 urte. 
zorionak, txapeldun! mutiko 
handi egiten ari zara 
dagoeneko! zure 
urtebetetze egunian 
zoriontsu izan zaitezela opa 
dotzugu familiako guztiok. 
Lau patxo handi zuretzat!

ArETXAbALETA
Maddi eskibel
uztailaren 26an, 2 urte. 
zorionak eta patxo 
potolo bana familixa 
danaren eta, batez ere, 
amatxoren, aitatxoren 
eta Haitzen partetik. 
Ondo pasatu zeure 
egunian!

OñATi
izaro agirre zoilo
uztailaren 25an, 6 urte. 
zorionak, txapelduna! 
Ondo pasatu zure 
egunean eta indarra 
hartu sei kandeleei putz 
egiteko. muxu handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
marenen partetik.

ArrASATE
irati horrillo tierno
uztailaren 25an, 3 urte. zorionak, printzesa! bikain 
pasatu zure egunean. mila kilo muxu osaba ivanen, 
izeba Alaiaren eta lehengusina Areneren partetik.

bErgArA
oier gantxegi 
gallastegi
uztailaren 23an, 
urtebete. zorionak! 
danon partetik eta 
Enekoren partetik 

bereziki. muxu.

ESkOriATzA
itxaso lopez Feijoo
uztailaren 22an, 8 urte. 
zorionak gurasoen 
partetik, itxaso. Ondo 
pasatu eguna.

ArrASATE
Miren zabaleta
uztailaren 22an, 94 
urte. zorionak maitasun 
osoz! Lagunen eta 
etxekoen partetik! Egun 
ona pasatu!

ArrASATE
nikole eta elene urretabizkaia Diaz
uztailaren 21an, 4 urte. zorionak, printzesak! primeran 
pasatuko dugu ospakizunean. Familiaren eta 
umezaintzako laguntxuen partetik, egun polita pasatu!

OñATi
ane arrizabalaga 
txintxurreta
uztailaren 21an, 3 urte. 
zorionak, Ane! 
Txokolatezko patxo pilia 
familixakuen partetik eta 
ondo ospatu! Asko 
maitte zaittugu.

bErgArA
Maren lezeta 
uztailaren 21an, 8 urte. 
zorionak, printzesa! . 
mila zorion hainbeste 
maite zaituen familiaren 
partetik. Aiur, Noa, 
aitatxo eta amatxo. Egun 
polita pasatu, bihotza!

OñATi
izar unzurrunzaga 
uztailaren 20an, 6 urte. 
zorionak zure familia eta 
lagun guztien partetik. 
muxu handi-handi bat.

ArrASATE
itxaso barrutiabengoa 
uztailaren 26an, 32 urte. 
zorionak maitasun osoz, 
amatxo! muxu potoloak eta 
besarkada handi bat zure 
etxeko guztien eta, bereziki, 
zure senarraren eta 
semearen, partetik. Oso-oso 
ondo pasatu eguna. mua!

ESkOriATzA
iradi aramendi altuna
uztailaren 18an, 
urtebete. zorionak, 
kukina! zure lehenengo 
urtebetetzerako 
&uml;patxo-patxo eta 
muxu-muxu&uml; pila 
bat etxeko guztien 
partetik! mua!

OñATi
oinatz agirregabiria 
aguirre
uztailaren 16an, 3 urte. 
zorionak, Oinatz! 
Ondo-ondo pasaTu 
eguna eta muxu bat 
etxeko danan 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.eus 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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nora iturbe egaña 
Aretxabaleta 3,280  kilo. Abuztuaren 24a. 
Gurasoak: itsazne eta Gorka. Argazkian,  nora 
aitaren besoetan.

Peio uriarte del Campo 
oñati 3,520  kilo. Abuztuaren 24a. Gurasoak: 
Jessica eta Aitor. Argazkian,  Peio jaioberria, 
sehaskan.

Manex bilbao uribetxebarria 
elorrio 3,200  kilo. uztailaren 23a. Gurasoak: leire eta 
Aitor. Argazkian,  manex aitarekin.

endika Pineda Fernandez 
Antzuola 3,370  kilo. uztailaren 21a. Gurasoak: saray 
eta Javi. Argazkian,  endika, anaia Anderren besoetan.

axular ibarra auñabeitia 
elorrio 4  kilo. Abuztuaren 24a. . Argazkian,  
Axular jaio berria gurasoekin eta anaiaren 
besoetan.

laia Mier Pinacho 
Arrasate 3,380  kilo. Abuztuaren 24a. Gura-
soak: oihana eta Gorka. Argazkian,  laia ama-
rekin.

izeia Martin arana 
Arrasate 2,930  kilo. Abuztuaren 19a. Gura-
soak: Amagoia eta mikel. Argazkian,  izeia, 
ahizparekin eta amamarekin.

Paul Diaz uberuaga 
Bergara 2,580  kilo. Abuztuaren 21a. Gura-
soak: susana eta unai. Argazkian,  Paul txikia 
aitarekin.

aimar garcia lopez 
oñati 3,100  kilo. Abuztuaren 21a. Gurasoak: 
rakel eta Jose. Argazkian,  Aimar txikia ama-
ren besoetan.

irati galdos umerez 
oñati 3  kilo. Abuztuaren 22a. Gurasoak: ene-
ritz eta iker. Argazkian,  irati, izeba Aiorarekin 
eta amarekin.

ibai benitez gongueta 
elorrio 3,350  kilo. Abuztuaren 24a. Gurasoak: 
Amaia eta Antonio. Argazkian,  ibai, sehaskan 
lo.

leire kortabarria alvaro 
Arrasate 3,600  kilo. Abuztuaren 26a. Gura-
soak: Amaia eta Aitor. Argazkian,  leire jaio-
berria.

lier nin ibarruri 
Bergara. 3,420  kilo. Abuztuaren 19a. Gura-
soak: mikel eta itxaso. Argazkian, lier jaiobe-
rria sehaskan,  

laia umerez ezeolaza 
oñati 2,830  kilo. uztailaren 22a. Gurasoak: 
Aintzane eta Aitor. Argazkian,  laia txikia lasai
-lasai sehaskan.

Danel vara riera 
 3,140  kilo. uztailaren 23a. Gurasoak: iratxe 
eta Gontzal. Argazkian,  Danel jaioberria sehas-
kan.

unax garai sarrao 
Bergara 3,300  kilo. uztailaren 20a. Gurasoak: 
saioa eta Arnaitz. Argazkian,  unax txikia 
sehaskan.

ekain akizu arenaza 
Aretxabaleta 4,280  kilo. uztailaren 18a. 
Gurasoak: Aitziber eta Jon. Argazkian,  ekain 
amarekin.

lia guedes hernandez 
Arrasate 3,660  kilo. uztailaren 23a. Gurasoak: 
tamara eta Antonio. Argazkian,  lia jaioberria 
amarekin.
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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!

Jaio da!
eman jaiotzen berri goiena paperean eta interneten. 
Deitu 943 25 05 05 telefonora edo zatoz goienaren ordezkaritza batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte jasotako jaiotzak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.

nora iturbe egaña 
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Jessica eta Aitor. Argazkian,  Peio jaioberria, 
sehaskan.
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elorrio 3,200  kilo. uztailaren 23a. Gurasoak: leire eta 
Aitor. Argazkian,  manex aitarekin.
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Antzuola 3,370  kilo. uztailaren 21a. Gurasoak: saray 
eta Javi. Argazkian,  endika, anaia Anderren besoetan.

axular ibarra auñabeitia 
elorrio 4  kilo. Abuztuaren 24a. . Argazkian,  
Axular jaio berria gurasoekin eta anaiaren 
besoetan.

laia Mier Pinacho 
Arrasate 3,380  kilo. Abuztuaren 24a. Gura-
soak: oihana eta Gorka. Argazkian,  laia ama-
rekin.

izeia Martin arana 
Arrasate 2,930  kilo. Abuztuaren 19a. Gura-
soak: Amagoia eta mikel. Argazkian,  izeia, 
ahizparekin eta amamarekin.

Paul Diaz uberuaga 
Bergara 2,580  kilo. Abuztuaren 21a. Gura-
soak: susana eta unai. Argazkian,  Paul txikia 
aitarekin.

aimar garcia lopez 
oñati 3,100  kilo. Abuztuaren 21a. Gurasoak: 
rakel eta Jose. Argazkian,  Aimar txikia ama-
ren besoetan.

irati galdos umerez 
oñati 3  kilo. Abuztuaren 22a. Gurasoak: ene-
ritz eta iker. Argazkian,  irati, izeba Aiorarekin 
eta amarekin.

ibai benitez gongueta 
elorrio 3,350  kilo. Abuztuaren 24a. Gurasoak: 
Amaia eta Antonio. Argazkian,  ibai, sehaskan 
lo.

leire kortabarria alvaro 
Arrasate 3,600  kilo. Abuztuaren 26a. Gura-
soak: Amaia eta Aitor. Argazkian,  leire jaio-
berria.

lier nin ibarruri 
Bergara. 3,420  kilo. Abuztuaren 19a. Gura-
soak: mikel eta itxaso. Argazkian, lier jaiobe-
rria sehaskan,  

laia umerez ezeolaza 
oñati 2,830  kilo. uztailaren 22a. Gurasoak: 
Aintzane eta Aitor. Argazkian,  laia txikia lasai
-lasai sehaskan.

Danel vara riera 
 3,140  kilo. uztailaren 23a. Gurasoak: iratxe 
eta Gontzal. Argazkian,  Danel jaioberria sehas-
kan.

unax garai sarrao 
Bergara 3,300  kilo. uztailaren 20a. Gurasoak: 
saioa eta Arnaitz. Argazkian,  unax txikia 
sehaskan.

ekain akizu arenaza 
Aretxabaleta 4,280  kilo. uztailaren 18a. 
Gurasoak: Aitziber eta Jon. Argazkian,  ekain 
amarekin.

lia guedes hernandez 
Arrasate 3,660  kilo. uztailaren 23a. Gurasoak: 
tamara eta Antonio. Argazkian,  lia jaioberria 
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Eguraldiak hoberako joerari 
eutsiko dio nahiz eta hodei 
batzuk sortu ipar isurialdean.
euskalmet.net

Max. 27º

Min. 14º

e g u r a l d i a

eguna hasteko, 
benetako buru-jana
Selfie-n modaren ostean, hona 
hemen hurrengo joera posiblea: 
ogia nahi dugun argazkiaren ara-
bera xigortzen duen xigorgailua.
www.likecool.com

a i ,  e n e !

www.thelongestfilm.com

2020ko abenduaren 31n estreina-
tuko dute historiako pelikularik 
luzeena izango dena. Ambiancé 
du izena, Anders Weberg suedia-
rra da zuzendaria, eta, behin baka-
rrik eman ostean, suntsitu egingo 
dute. Ikusgai dago aurrerapena: 
72 minutuko teaser-a.

as t e ko  dat u a

720
orDu

Miriam Cabeza  'mi querido klikowsky', 'Vaya semanita', 'irrikitown', 'euskadi movie'... irailean cuatron 
estreinatuko den 'Gym tony' da aktore donostiarrak egingo duen hurrengo urratsa.  |  TXOMIN MAdINA

"badirudi, nik jakin barik, 'choni'-a oso barruan daroadala"

h a m a r r e koa

1. Zenbat pentsatu zenuen Gym 
Tony-ri baietz esan aurretik?
Data kontuengatik, hemengo ekoiz-
tetxeak baimena ematean esan 
nuen baietz. Gogoa nuen: proiektu 
interesgarria da, eta nazio mailan 
oihartzuna izateko balio ahal dit. 
Oso itxura ona duen komedia da.

2. Bertan Vanessa zara, telebis-
tako izarra izan gura duen neska.
Choni hutsa da. Horrelako pertso-
naietan espezializatzen nabil; badi-
rudi, nik jakin barik, oso barruan 
daroadala! Neska inuzentea da, 
bururatzen zaion edozer dioena, 
festazalea, urdanga samarra... 

3. Zu joaten zara gimnasiora?
Proiektu honekin ez zait besterik 
geratu! Egun osoan makinetan 
grabatzen nabilenez, neuk ere 
derrigorrez sasoian jarri behar 
izan dut benetako gimnasio baten. 
Gihar-minekin bizi naiz!

4. Miren Ibarguren, Barbara goe-
naga, Marta Etura... Madrilen arra-
kasta duen beste donostiar bat 
izateko prest?
Eskerrik asko alderaketagatik! 
Prest egon banago, baina hau 
bide luzeko lasterketa da. Horre-
tarako borrokan nabil, eta badi-
rudi bide onetik noala.

5. ETBko saioetan hainbat paper 
egin dituzu. Zer egin ez zoratzeko?
Zoroa izatearena apur bat berezkoa 
dudanez... Batzuetan bada nahas-
pila, baina bakoitzari ukitu ezber-
dina ematen saiatzen naiz, jolas-
ten; hori da dibertitzen nauena.

6. jendea harritu egingo da euska-
ra ez duzula menderatzen jakinda.
Kostatzen zait buruz ikastea, ulertu 
arren ez dut-eta normalean hitz 
egiten. Lankideek asko laguntzen 
didate. Euskaltegian nabil, baina 
zaila da umetatik ikasten ez baduzu; 
ausartu egin behar da, gainera. 

7. Ezagutzen zaituzte Ocho ape-
llidos vascos-eko eszenagatik?
Oso eszena motza den arren, jende 
asko gerturatzen zait horrekin. Eta 
nik pentsatzen dut: "Jolin, lanean 
daramadan denbora guztiarekin, 
pare bat minutuko kontuagatik 
ezagutzea...". Baina pozik!

8. Edozein pelikulatako edozein 
pertsonaia aukeratu ahal bazenu...
Beti ez daukaguna gura dugu, eta 
pelikula intimista bat egingo nuke, 
dramatikoa, zinema independen-
tea; estetika zaindua duen Amelie 
bezalako pertsonaia bat ere bai. 

9. umetatik izan gura duzu akto-
re. Bainugelan Oscarraren hitzaldia 
entseatzen zuenetakoa zara?
[Barreak] Ezin dut ukatu, egin dut
-eta! Honetan ibiltzen zen irakasle 
bat nuen umetan, eta haren esanek 
animatu ninduten. Familian uste 
zuten pasako zitzaidala, baina ez!

10. Eta nondik dator bisuteria 
diseinatzeko afizioa?
Amak eskulan-denda bat zuenez, 
gertuko mundua nuen. Lan barik 
nengoenean egiten nuen; jendea-
ri gustatu, erosten hasi eta hazten 
joan zen. Orain, hainbeste lanekin, 
apur bat geldi dago; B plana da.

MAKiLA MAGiKoA BAneUKA...

"Zentzu komun dosi bat 
emango nioke mundu osoari, 
eta nire ingurukoendako 
zoriontasuna eskatuko nuke"

AGm

Amilaga 39, Bergara  •  Tel./Faxa: 943 76 12 99  •  e-posta: euskalduna@harrespil.net

Hileta Zerbitzuak

BEILATOKIA	•	ETENGABEKO	ZERBITZUA	•	LORE	KOROAK	
ESKELAK	•	TRAMITE	GUZTIEN	BIDERATZEA

MArkOs 
BAlENTZIAgA

A
urten ere iraila pil-pi-
lean dator. Hasteko, 
Wert-en Hezkuntza 
Legea abiarazi beha-

rra izango da. Horrek hogei-
taka urtetan politikan ibili 
(1992-93an Hezkuntzako minis-
tro) eta ekainean utzi egin 
zuen Alfredo Perez Rubalca-
bari ere eragingo dio, uniber-
tsitatera itzuli baita Kimika-
ko irakasle.

Rubalcabarenak bati bai-
no gehiagori Julio Anguitak, 
Izquierda Unidako buruak, 
eginikoa ekarriko dio gogora. 
Anguita 2000. urtean ardura 
politiko guztiak bertan behe-
ra utzi eta eskolako lanpostu 
zaharrera itzuli zen, "deskan-
tsatzera", garaiko hedabideek 
zabaldu zutenez. Osasun-ara-
zo oso serioak ere bazituen 
gizonak.

Anguita, beraz, politikako 
katramiletatik ihesi, eskolara 
bueltatu zen "deskantsatzera!". 
Horixe da freskura bila sumen-
diaren aho-ahoraino joatea! 
Eta zer gertatu zen sumen-
diaren ahoan? Apenas zen 
giro han ere eta, hilabete 
batzuen buruan, "deskantsu-
tik" erretirora largatu zen.

Orain galdera da: zenbat 
iraungo du Rubalcabak ira-
kaskuntzan –unibertsitatean 
bada ere –energia-enpresaren 
bateko kontseilura, "deskan-
tsatzera", edota erretirora 
zuzen-zuzenean joan aurre-
tik?

Itzulera 
gori-gori

b i h a r a m u n a


