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Antzinako etxebizitzen jabeek 
eta bizilagun-komunitateek bete-
behar bat izango dute datozen 
hilabeteotan: Eraikinen Azterke-
ta Teknikoa (espainolezko ITE 
siglekin ere ezaguna) pasatu 
beharko du eraikinak. ITEa baze-
goen eta betebeharra zen adin 
batetik gorako etxebizitzetarako, 
baina abenduaren 15ean indarrean 
sartu zen Eusko Jaurlaritzaren 
dekretu batek epe zehatzak ipin-
tzen ditu betebehar horrekin 
kunplitu dezaten jabeek. Aurten 
bertan, 1901ekoak baino zaharra-
goak diren etxebizitzek egin 
beharko dute ITEa; 2014. urtean, 
1940ra artekoek; 2015ean, 1965era 
artekoek; eta ordukoak baino 
berriagoek, dagokien urtean. 
Etxebizitza sailaren datuak estra-
polatuta, Debagoieneko 1.000 bat 
eraikinek egin beharko dute ITEa 
hiru urte hauetan. Hori eta gero, 
ITEa 10 urtean behin egin behar-
ko da.

ITEa begiz egindako ikerketa 
da eta horretarako zertifikatuta-
ko profesionalek egin behar dute: 
arkitektoek, arkitekto teknikoek 
edo aparejadoreek. Azterketa 
bera egiteak orain arte 1.000 euro 
arteko dirulaguntza izan du, hau 
da, azterketaren gastu osoa edo 
ia osoa; eta, probabilitate handiz, 
dirulaguntza horiek jarraituko 
dute. Gero, konponketa batzuk 
egin beharra egon daiteke. 

Dagokion udalendako ere 
ardurak ezartzen ditu Etxebizitza 
sailaren dekretu horrek. Hala, 
derrigortuta dagoen jabe batek 
edo komunitate batek ez badu 
ITEa dagokionerako egiten, Uda-
lak modu subsidiarioan egin ahal 
izango du, eta zigorrak izan ditza-
ke jabe edo komunitate horrek.

Derrigortasun horren helbu-
rua Euskadiko Etxebizitzaren 
aldeko Gizarte-Hitzarmenaren 
haritik dator. Bere printzipioen 
artean, eraikitako parkea birgai-
tzeko helburua dago; etxebizitzen 
bizitza erabilgarria luzatzea eta 
bizi-izateko hobea eta erosoagoa 
egitea, irisgarriagoa izatea eta 
energetikoki eragingarriagoa 
izatea.

Ikusi eta diagnostikatu 
ITEak eta birgaitzeak egiten espe-
zializatuta dauden arkitekto 
batzuek osatzen dute Ite Euskadi 
elkartea (www.ite-euskadi.com). 
Gipuzkoan bi ordezkaritza dute, 
horietako bat Arrasaten, Alberto 
Mendieta eta Edurne Goiatxe 
arkitektoek osatua. Jendea lasai-
tu gura dute: "Ikuskatzen dena 
guztiz araututa dago, eta Etxebi-
zitza sailak aplikazio informati-
koa sortu du dena erregulatuta 
egon dadin. Dena begiz aztertzen 
dugu. Idealena izango litzateke 
apurketak egitea, baina ez dugu 
horrela egiten. Gure esperien-
tziaren bidez jakin dezakegu 

bistan dagoen zerbait arazo baten 
aztarna izan daitekeen". 

Dekretuaren arabera, lau arlo 
aztertu behar dira: estaldura, 
estruktura edo egitura, aurreal-
dea edo fatxada –horrek dituen 
elementu guztiekin: balkoiak, 
barandak…– eta ur-instalazioak 
–ur-hornikuntza eta saneamendu 
instalazioak; eta bakarrik komu-
nitarioak direnak, ez norberaren 
etxekoak. 

Gero, ikerketa egin dutenek  
informea idatzi behar dute, Etxe-
bizitza sailak ematen dituen 
jarraibideen arabera. "Hori egin 
eta gero, mediku batek pazien-
tearekin egiten duen moduan, 
diagnosia egin behar da: ze topa-
tu duzun eta, zure iritziz, zerga-
tik dauden arazo horiek", azaltzen 
du Alberto Mendietak.

Bost kalifikazio posible 
Baliteke ITEa egin eta gero, etxe-
bizitza horrek konponketarik 
behar ez izatea. Edo baliteke 
baietz. Premia hori ikerketa egin 
duenak erabaki behar du. "Hori 
da zati garrantzitsuena", esaten 
dute Mendietak eta Goiatxek. 
"Bost premia gradu daude: bereha-
lakoa, oso premiazkoa, premiaz-
koa, epe ertainekoa eta mantenua. 
Ikerketa egin duen teknikariak 
zehaztu behar du. Proiektua behar 
izateko moduko kalte larriak 
badira, hala esan behar du, eta 
proiektua noizko egon behar den 

eginda. Adibidez, aurrealdean 
zerbait jausi beharrean badago, 
segituan konpondu behar da; edo, 
adibidez, kalte estetikoak edo 
arazo larririk ekartzen ez duten 
hezetasunak baldin badaude, 
proiektuak itxoin dezake", gai-
neratzen dute arkitektoek.

ITEaren ondorioz egiten den 
informea komunitateari edo erai-
kinaren jabeari ematen diote; 
hark bere udalari eman behar 
dio; eta udalak, Eusko Jaurlari-
tzari. Gainera, udalaren ardura 
da konpondu egin behar diren 
etxebizitzen jarraipena egitea. 
Dena dela, ITEa 10 urtean behin 
egin behar denez, hurrengo azter-
keten zati bat da aurreko azter-
keten ondorioz sortu ziren bete-
beharrak bete egin direla ziur-
tatzea.

Katastroko datuak 
ITEa jabeak edo komunitateak 
eskatu behar du. Horretarako, 
kontzientzia hartu eta hurrengo 
pausoa da azterketa egiteko bai-
menduta dagoen norbaitengana 
jotzea. Etxebizitza noizkoa den 
jakiteko, Ogasun Foralera jo dai-
teke, katastrora.

itea betebeharra zen, baina orain epe batzuk ditu

aurten, 1901era arteko etxeek egin behar dute

azterketa bisuala da, eta diruz lagunduta dago

50 urtetik gorako 
etxe guztiek itea 
pasa behar dute 
2015 bitartean

Etxebizitzak Arrasate erdialdean.  |   leire kortabarria

Jakin 
beharrekoak

legeA EAEko Lurzoru eta 
Hirigintza 2/2006 Legeak 
agintzen du 50 urtetik 
gorako eraikinen jabeek 10 
urtean behin ITEa 
enkargatzeko.

dIrUlAgUntzA 
Eraikinaren arabera, 
gehiago edo gutxiago 
kostatzen da ITEa. 1.000 
euro arteko dirulaguntzak 
ematen ditu Jaurlaritzak 
azterketa egiteko.

enKArgAtU Eraikinaren 
jabeak edo bizilagun 
komunitateko presidenteak 
enkargatu behar dio ITEa 
horretarako kalifikatuta 
dagoen arkitekto edo 
aparejadore bati.

prozesUA Galdetegi bat 
bete beharko dute 
bizilagunek. Gero, 
etxebizitza batzuk begiz 
aztertuko ditu teknikoak.

txostenA Topatu dituen 
arazoak txosten baten 
zehaztu eta, kasuan kasu, 
konpontzeko proiektua 
egiteko epea zehaztuko du 
teknikoak. Informe hori 
udalak eta Jaurlaritzak ere 
izango dute.

esAnAK

a l b e r t o  M e n D i e ta   |   A r k i T E k T O A e D u r n e  g o i at x e   |   A r k i T E k T O A

"komunitarioa 
dena begiratzen 
da, ez etxebizitza 
bakoitzarena"

"garrantzitsuena 
da ze arazo den 
larria eta zein ez, 
hori erabakitzea"

"50 urteko etxea 
erosi nahi duenak 
ItEaren emaitzak 
ikusi ahalko ditu"

"Euskadiko 
etxeen %32k 
mende erdi edo 
gehiago dute"
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Orain arte ere derrigorrezkoa zen ItEa, ezta?
alberto Mendieta: bai. 2006ko lurzoruaren legeko arti-
kulu batek 50 urtetik gorako eraikinen jabeendako ezartzen 
zuen derrigortasun hori. baina jendeak ez du horren berri 
izan, askok ez dute egin… norbait etxebizitza birgaitzeko 
dirulaguntza eske joaten zenean, suradesara edo beste 
nonbaitera, orduan esaten zieten lehenengo itea egin 
behar zutela, eta, obrak egin behar baziren, dirulaguntza-
rekin lehenengo horiek egin behar zituztela. 
Azterketa teknikoak txosten bat sorraraziko du. Horre-
kin zer gertatuko da?
edurne Goiatxe: iteko informea Udalak eta eusko jaur-
laritzak jasoko dute. eusko jaurlaritzak eraikin guztien 
artxibo orokorra sortzeko asmoa du. apiriletik-edo aurre-
ra, 50 urtetik gorako etxebizitza erosten duenak artxibo 
horretan informazioa jasotzeko aukera izango du.
a.M.: abantaila handia izango da, informazio hori publikoa 
izango delako. etxebizitza hori erosi nahi duenak jakin ahal 
izango du eraikinak itea pasa zuen, zer antzeman zen, 
konpondu ote zen…
gastua izango da, ordea…
a.M.: bai, komunitateendako gastua da. Dena dela, itea-
ren kostu osoa edo ia osoa subentzionatuta dago, eta 
obrak egin beharra egon daiteke, edo beharbada ez. eta 
interesgarria da itea, ez bakarrik etxe horretan bizi dire-
nendako, baita oinezkoarendako ere, zenbait kasutan 
arriskua sor daitekeelako etxebizitza batzuen inguruan.
ItEa egiteko, ze pauso jarraitzen dira?
a.M.: telefonoz egoten gara komunitateko presidentea-
rekin, eta datu batzuk ematen digu: eraikina non dagoen, 
noizkoa den… Gero, bizilagunek galdera gutxi batzuk 
erantzun behar dute idatziz: ea hezetasunak, zartadurak 
eta antzekoak topatu dituzten; gero, arazoak dituzten 
etxebizitzak begiratzen ditugu, jabearen baimenarekin.
Zein da derrigortasun honen helburua?
a.M.: ondarea ondo gordetzea. Dagoena ondo eduki behar 
da eta, ahal bada, hobetu; jakin zer daukagun, ea segurua 
den, ea energetikoki eraginkorra den, ea irisgarria den… 

bizilagunendako etxebizitza hobea eta erosoagoa izan 
dadin, eta pentsatzen dut egin behar diren obrak diruz 
laguntzeko partidak sortuko dituela eusko jaurlaritzak. 
Nola daude hemengo etxebizitzak?
e.G.: eusko jaurlaritzak dio 50 urte edo zaharragoak 
direla euskadiko etxebizitzen %32; eta Gipuzkoan dago 
portzentaia handiena. 
a.M.: bai. 100 urtetik gorakoak zeintzuk diren ezin da ziur 
jakin. nola dauden… denetarik dago; birgaitze lanak egin 
izan dira, baina denetarik dago. Urte horietako etxebizitzek, 
normalean, arazoren bat edo beste izaten dute: egituran 
pipia, termita, onddoak… ez daude jausteko zorian, ez; 
baina, orokorrean, ez dira ondo zaindu, eta beste erreme-
diorik ez dagoenean bakarrik ekin izan zaie.
Nola jakin etxeak ze azterketa pasa dituen, ze obra 
egin dioten…?
a.M.: eraikin berriek bere liburua dute eta, horren barruan, 
mantenu-liburua, autoek duten bezala. hor agertzen da 
liburuaren mantenuaren historia, eta ikusi daiteke zer 
mantendu behar den, zenbatero… etxebizitza zaharragoek 
ez dute liburua, eta horiek egin egin behar dutela esaten 
du dekretuak. hori itea egiten duten teknikoek egin 
dezakete: ze aztertu behar den, noiz… horrela, komunita-
teak edo jabeak jarraibide batzuk izango ditu etorkizune-
rako.

"Azterketa teknikoen datuak publikoak izango dira"

edUrne goIAtxe etA Alberto mendIetA | arkitektoak
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Oñatiko alkate ohi eta egun udal-
batzan EAJren zinegotzi eta boze-
ramaile den Lourdes Idoiagak 
mehatxuak zituen mezu anonimo 
bat jaso zuen duela bi aste.
Nola jaso zenuen mezua?
Urtarrilaren 7an. Irakurtzean, 
sabeleko min, larritasun eta ingu-
rukoen artean sortzen duen kez-
karekin hartu nuen. Orduan 
isilik mantentzea erabaki nuen 
Oñatiko egoera ez areagotzeko.
Neurririk hartuko duzu?
Ez; salaketa formal bat jartzen 
badut badakit pertsona batzuk 
ikerketetan hasiko direla. Bada-
kit uko egiten diodala eskubide 
bati, baina ez dut nahi bazterrak 
nahasterik. Mezu hau atez ate-
koaren aldeko edo gure kontrako 
ingurunetik dator; pentsatu behar-
ko dute nola desagerrarazi hau 
euren inguru eta euren jarrere-
tatik.
Zergatik erabaki duzu orain egitea 
publiko?

Hilaren 13an agertu zen 350 herri-
tarrek atez atekoarentzat aukera 
bat eskatzen zutela. Hori oso ondo 
iruditzen zait, eskubide osoa dute. 
Baina burura etorri zitzaidan  
PaP Ez! platafomakoek 2.416 firma 
aurkeztu zituztela udaletxean 
bosgarren edukiontziari aukera 
emateko eskatzen. Udal Gobernuak 
orduan ez zuen kasurik egin; 
alderantziz, zalantzan jarri zuten 
firmen egiazkotasuna eta jatorria. 

Ikustean beste era batera pentsa-
tzen dutenekin zein jarrera hotza 
erakutsi zuten, tratu desegokia 
iruditu zitzaidan;  kezkatuta gera-
tu nintzen. Gero, ikusi nuenean 
plataforma desegin zela eurek 
azaldutako moduan presioengatik 
eta errepresalien beldur, tratua 
okerragoa iruditu zitzaidan: Udal 
Gobernuak esan zuenean biktima 
papera hartzen ari zirela edo par-
te-hartze prozesua oztopatu nahi 
zutela, portaera txarra iruditu 
zitzaidan alkatearen eta Udal 
Gobernuaren partetik; Udal Gober-
nuak herritar guztiei egin behar 
die kasu. Baina, gero, Joseba Per-
machek eta Udal Gobernuak 
gezurtatu zutenean mehatxuak 
egon zirela, pentsatu nuen: 
"batzuek, atez atekoen kontra 
gaudenok, mehatxuak poltsikoan 
ditugu". Eta publiko egitea era-
baki nuen. Izan ere, plataformak 
ez du momentu baten ere esan 
mehatxurik jaso duenik, presioak 
baizik. Udal Gobernua presio 

giro horren inguruan kezkatu 
behar da, mehatxu hitza ez da 
hain garrantzitsua.
Zer iruditzen zaizu PaP Ez! plata-
forma desegitea?
Pena handia eman zidan bi arra-
zoigatik: urtebetean egin duten 
lan guztia hor geratu delako; eta 
batez ere politikatik at dauden 
eta 2.400 herritarren ordezkari 
moduan ibili direnek presio, 
pintada eta errepresalien beldu-
rragatik utzi dutelako. Alkateak 
esan du presioak alde batetik eta 
bestetik egon direla. Guk, EAJk, 
ez dugu inor presionatu, eta 
burutik ere ez zait pasatzen pla-
taformakoek horrelakorik egin 
dutenik.
Hondakinen auzia dela eta, nola 
ikusten duzu giroa Oñatin?
Jendea etortzen zaigu esaten ez 
doazela poltsarik jartzera gero 
identifikatuko dituzten beldur 
direlako. Beldur horiek kendu 
eta askatasuna bilatu behar da: 
pentsatzen duguna modu onean 
adierazi. Hori denen artean lor-
tu behar dugu. Oñatiko Udalak 
ez du inor errepresaliatzen, ez 
nuke sekula hori esan edo sinis-
tuko, baina jendeak beldur hori 
du.  

Aintzane Oiarbideren alde 
ere berba egin nahi nuke: bera 
da orain Oñatiko Udalak diana-
tzat hartu duena. Oiarbidek ez 
du sekula esan Udalak errepre-
saliarik hartu duenik: Permachek 
adierazpenak egiten dituenean 
moduan, Oñatiko herritik heltzen 
zaizkionak esan ditu. Aintzane 
Oiarbidek esandakoak bere lekuan 
ipintzea gustatuko litzaidake.

Lourdes Idoiaga.  |   t.M.

lourdes idoiaga | Oñatiko EAJ-ren zinegotzia

"udal gobernuak presio giroaren 
inguruan kezkatu behar du"
oñatiko alkate ohiak ostiralean eman zuen bere 
kontrako mehatxuak zituen mezu anonimo baten berri

Oñatiko Udala eta PaP Ez! 
plataforma txalotu ditu Deba-
goieneko EH Bilduk, biek 
batera ateratako oharra dela
-eta, "izandako jarreragatik 
eta erakutsitako heldutasuna-
gatik". Bikaina iruditu zaio, 
era berean, ehunka oñatiar 
egunotan burutzen ari den 
parte-hartze prozesuan izaten 
ari diren jarrera "eredugarria". 
EAJri, berriz, "gezurretan" 
aritzea egotzi dio. Bestalde, 
EH Bilduren legebiltzarkide 
Marian Beitialarraingotiak, 
hondakinen kudeaketari buruz-
ko eztabaida "sosegatua" eska-
tu du asteburuon.

oñatiko udala eta PaP 
ez plataforma txalotu 
ditu ibarreko eh bilduk

EAJren kargu publikoek osa-
tzen duten Gipuzkoa Garbia 
taldeak prentsaurrekoa eskai-
ni zuen egubakoitzean, eta 
bertan, Bilduri birziklatzearen 
aldeko plataformekiko erres-
petua eta inposatzeari uzteko 
eskatu zioten. Jeltzaleek esker 
ona adierazi zieten baita ere 
atez ateko bilketa sistemaren 
aurkako eta bosgarren edu-
kiontziaren bidez birzikla-
tzearen aldeko plataformetan 
lana egiten duten herrita-
rrei.

eaJk bilduri eskatu dio
"errespetua izateko eta 
inposatzeari uzteko"

t.m.  |  oñati

Oñatiko Zero Zabor plataformak 
adierazpen bat zabaldu du, 
euren esanetan azken astean 
Oñatin izan diren irain eta 
mehatxu salaketen inguruan 
sortu den hika-mikan platafor-
ma ere azaltzen delako.  

Adierazpenean diotenez, 
OZZ plataforma duela bi urte 
sortu zen, eta hasieran horrela 
adostu zutelako, lehenengo egu-
netik egin dituzten ekintza eta 
ekimen guztiak logoaren bidez 
sinatu dituzte. Gaineratzen dute 
azken asteetan Oñatiko balkoi 
batzuetan OZZk babestu izan 
duen bilketa sistema batekiko 
desadostasuna adierazten duten-
zabor poltsak agertu direla-eta, 
ekintza desberdinak burutu 
dituztela, hala nola esku-orriak 
banatzea, pankartak jartzea eta 
behebarruetan bilketa sistema 
ezberdinen datuak agertzen 
diren orriak jartzea. 

prozesu "arrakastatsua"
Adierazpenean diote era berean 
azken egunetan Udala egiten 
ari den atez atekoaren inguru-
ko parte-hartze prozesua arra-
kastatsua izaten ari dela, eta 
errauskailuaren aldekoek ere 

badakitela hori. Azken hauei 
herritarrak nahasteko kanpai-
na abiaraztea egozten diete:  
"Hondakinez ez den beste edo-
zertaz hitz egin nahi dute eta 
azken egunetan kanpaina 
mediatiko nahasia jarri da 
martxan eztabaidaren muina 
de sb ide ra t z eko  han  e t a 
hemen". 

Oñati Zero Zabor platafor-
makoek oñatiatarrak infor-
matzera animatzen dituzte 
adierazpenean; baita, alderdi 
politikoen arteko liskarreta-
tik kanpo  gaiaren inguruan 
naturaltasunez hitz egitera 
ere.

oñati Zero Zabor: "azken egunetan 
kanpaina mediatiko nahasia jarri 
da martxan han eta hemen"

txOmIN mAdINA  |  oñati

Oñatiko Bildu Udal Taldeak bere 
elkartasun osoa helarazi dio 
Lourdes Idoiagari, honek jaso-
tako mezu anonimoan agertzen 
diren mehatxuen berri eman 
ostean.  

Hedabideei helarazitako pren-
tsaoharrean, herrian atez ate-
koaren inguruan azken egunotan 
jazotako gertakarien lapurpena 
egiten dute Bildu Udal Taldekoek, 
eta ondoren lau puntu dituen 
adierazpenaren berri ematen 
dute. Bertan, alkate ohiari elkar-
tasuna adieraztearekin batera,   
azaltzen dute zapatura arte ez 
zutela mehatxuen berri izan, eta 
gaineratzen dute "garbi eta ozen" 
salatu nahi dituztela euren hitze-
tan erabat soberan dauden meha-
txuak bezalako jokabideak. Era 
berean, prest agertzen dira aku-
sazio partikular moduan azal-
tzeko. 

Presioen inguruan ere mintzo 
dira Bildu Udal Taldekoak: "zori-
txarrez" alde bateko zein beste-
ko presioa jasaten ari diren 
hainbat herritar daudela esan 
ostean guztiei elkartasuna adie-
razten diete. Era berean, oztopo 

izan daitezkeen eztabaida arbuia-
garriak alde batera utzita herri-
tar guztiak eztabaida baketsu 
batean parte hartzera animatzen 
dituzte. 

Errektifikazio eskariak
Prentsa oharrean, Bildu Udal 
Taldekoek gaineratzen dute Uda-
lak ez duela momentu batean 
ere errepresaliarik erabili herri-
tarren aurka: "Ez zaigu onarga-
rria iruditzen EAJko kide batek 
berriki gobernatzen dugun uda-
lari egozten dizkionak. (...) Alde 
horretatik errektifikazio bat 
eskatzen diogu eta bide batez 
EAJri eztabaida hau ez dezala 
politizatu exigitzen diogu".

Prentsaoharrean, asteotan 
burutzen ari diren atez atekoa-
ren inguruko parte-hartze pro-
zesuari ere egiten diote errefe-
rentzia: "Orain arte hondakinen 
problematikari buruzko eztabai-
dek, bilerek eta parte-hartze 
prozesuak izan duen eta izaten 
ari den normaltasuna azpima-
rratu nahi dugu". 

Zentzu horretan, bigarren 
fasean geratzen diren hamar 
bileretan eta ondoren etorriko 
den hirugarren fasean ere, herri-
tarrei deia egiten diete orain 
arte bezala parte hartzen jarrai-
tzeko eta beraien iritzi eta ekar-
penak askatasun eta normaltasun 
osoz adierazteko.

oñatiko bildu udal taldeak bere 
elkartasuna adierazi dio idoiagari
"argi eta ozen" salatzen dituzte mehatxuak bezalako jokabideak

esAnAK

"Eztabaida 
baketsu batean 
parte hartzera 
animatzen 
ditugu 
herritarrak"

"Udalak ez du 
momentu 
batean ere 
errepresaliarik 
erabili herritarren 
aurka"

o ñ at i ko  b i l D u  u D a l  ta l D e a

esAnAK

"Ekintza eta 
ekimen guzti- 
guztiak sinatu
ditugu 
logoaren 
bidez"
o ñ at i  Z e r o  Z a b o r  P l ata f o r M a  
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Mondragon Unibertsitateko 
LEINN graduondoko ikasle 
batzuek debagoiendar guztiak 
gonbidatu nahi dituzte urta-
rrilaren 25ean eta 26an, egu-
bakoitza eta zapatua, Duran-
goko Landako gunera joate-
ra, eurek antolatu duten 
Berdeago ekitaldira. Ingu-
rumenaren, iraunkortasu-
naren eta eraginkortasun 
energetikoaren inguruan 
gizartea kontzientziatzeko 
eta arlo horretako produktu 
eta zerbitzuak azaltzeko egi-
tasmoa da Berdeago.

Muko ikasleek 
ingurumenaren gaineko 
ekitaldia antolatu dute

2012a 67 ERErekin bukatu du 
Debagoienak, Gipuzkoako 
bigarren kopuru txikiena, 
eskualdeka. 1.187 langile zeu-
den etendura-espediente baten 
eraginpean; 164, murrizketa
-espediente batenean; eta 18, 
kontratu-desegite espediente 
baten eraginpean; denetara, 
1.374 langile, 992 gizonezko 
eta 382 emakumezko. Enplegu 
eta Gizarte Politikarako Sai-
lak emandako datuak dira. 
EAEn, 37.429 pertsona enple-
gu-erregulazioko hiru moda-
litateren batean egon ziren. 

urtea 67 ererekin 
amaitu zuen 
Debagoienak

lEIrE kOrtAbArrIA  |  oñati

Krisi latzean ere, ausardiaz, enpre-
sa-ideia bat egia bihurtzen dutenak 
badira. Kasu bat Oñatiko Jon Obe-
so eta Maite Almeida senar-emazteek 
osatzen dute. Ibilgailuak alokatzeko 
Goiena I-Rent enpresa sortu 
zuten.
Zeintzuk zarete goiena I-rent?
Goiena I-Rent gidari gabeko edozein 
motatako ibilgailuak alokatzeko 
enpresa bat gara. 2012ko ekainean 
jarri genuen gure proiektua martxan. 
Gure bulegoa Oñatiko Udalak Zubi-
llaga auzoko Olaburu zentroan dituen 
instalaziotan dago kokatuta.
Zela okurritu zitzaizuen ideia? 
Emaztea eta biok aspalditik genbil-
tzan gure negozio propioa jartzeko 
asmotan, eta gure eskualdean ze 
zerbitzu mota faltan zegoen ikusten 
hasi ginen. Orduan gogoratu ginen 
behin baino gehiagotan furgoneta 
baten beharra genuela, eta non 
alokatu? Horrela ikusi genuen alo-
kairuko enpresarik ez zegoela gure 
artean. 
Esaten da hasierak zailak direla. Zuen 
kasuan ere hala izan zen? 
Bai, denok dakigu nolabait proiek-

tu berri bat aurrera ateratzea ez 
dela gauza samurra eta, gure kasuan, 
are gehiago, gure bailaran ez zegoe-
lako orain arte horrelako zerbitzu 
bat. Eta alde batetik ezagutzera 
eman eta beste batetik horrelako 
zerbitzu berri bat jendeari barnea-
raztea ez da gauza erraza izaten, 
normala den bezala. Era berean, 
hasieran gaude; diru eta ordu asko 
sartu behar dira oraindik.
Oñatiko Udalaren laguntza jaso duzue, 
ezta? 
Bai. Enpresa eta lanpostu berriak 
sortzeagatik dagoen dirulaguntza 
jaso dugu. Gainera, esan bezala, 

Udalak Zubillagan instalazio batzuk 
ditu, eta hango bulego bat ere alo-
katu digu. Hori bai, alokairua ez da 
kalean topatzen direnak bezalakoak, 
baizik eta laguntza moduan eman-
dako alokairu merke bat.
Ibilgailu asko eta mota askotakoak 
dituzue. Nola lortu dituzue?
Bai, ibilgailu abanikoa oso zabala 
da: auto txiki batetik hasita, 9 lagu-
nendako furgonetaraino. Furgone-
ta industrialak ere baditugu. Guk 
I-Rent izena duen enpresa bat dugu 
atzean. Horrek Madrilen du egoitza 
nagusia eta hainbat agentzia ditu, 
euren artean gurea. Euren eskutik 
lortzen ditugu ibilgailuak.
Zelako bezeroak izan dituzue?
Hasiera batean ez geneukan oso 
garbi zein izango zen gure bezero 
mota. Ideia bat genuen enpresak 

izango zirela. Eta horrela izan da, 
azkenean. Geroz eta enpresa gehia-
gok daukate gurekin konfiantza eta 
hor gabiltza lanean. Norbanako 
bezeroak asko harritu gintuen opo-
rraldi denboran. Abuztua izan zen 
fakturazio handiena jaso dugun 
hilabetea ordea. Baina fakturazio 
kopuru globalean, enpresak izan 
dira gehienak.
Oñatin betidanik izan da garraio publi-
ko falta. Zuek enpresa moduan ere 
igartzen duzue hori?
Guk garraio falta hori ez dugu asko 
nabaritu, agian aireportura joateko 
bateren bat, baina orokorrean autoak 
bidaiatzeko eta etxez aldatzeko eska-
tzen dizkigute, eta lanerako, furgo-
neten kasuan. Baina herri batetik 
bestera mugitzeko, ez. Normala den 
bezala, guk ez dugu galdetzen zer-
tarako nahi duten ibilgailua; orduan, 
ez daukagu datu zehatzik. 
Ateraino eramaten duzue autoa; loiu-
ko aireportura ere eraman daiteke; eta 
24 orduko zerbitzua ematen duzue. 
Nola moldatzen zarete hori dena eskain-
tzeko?
Bai, zerbitzu innobatzailea da ibil-
gailua etxe nahiz lantokiko ate-
raino eramatea. Loiuko aireportuan 
ere zerbitzua daukagu, han jaso 
edo utzi daiteke ibilgailua. 24 ordu-
ko zerbitzua, oraingoz ez dugu 
batere eduki baina, tarifa espezial 
bat du, eta gura izanez gero ema-
ten dugu zerbitzua, izan ere dome-
ka eta jaiegun bat baino gehiagoan 
egin dugu lan. Nolabait, enpresa 
bat sortzeagatik ordaindu behar 
den peajea da, hasieran behintzat. 
Baina gogotsu gaude eta ez zaigu 
asko inporta. 

Jon Obeso.  |   leire kortabarria

Jon obeso | Ekintzailea

"Jaiegunetan lan egin izan dugu, 
baina gogotsu gabiltza"

jon obesok eta emazteak sortu eta kudeatzen dute Goiena i-rent

joan den ekainean sortu zuten ibilgailuak alokatzeko enpresa

"gure negozioa jarri 
nahi genuen, eta ze 
zerbitzu falta zen 
begiratu genuen"
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txOmIN mAdINA  |  arrasate

Ilaski Serrano eta Kike Amona-
rriz telebistako aurpegi ezagunek 
gidatu zuten zapatu iluntzean 
Arrasateko Amaia antzokian 
Berria Taldearen alde egin zuten 
Ziztada jaia. 

Debagoieneko euskalgintzako 
taldeek antolatutako jaialdiak 
musika, antzerkia, bertsoak eta 
kirola uztartu zituen, eta ibarre-
ko jendea izan zen uneoro ager-
toki gainean egon zena. Jaiak 
280 ikusle inguru erakartzea lor-
tu zuen. 

debagoiendarrak agertokian
Ekitaldia 'Berria'-ren ale bat bai-
litzan egituratu zuten, egunkaria-
ren ohiko ataletan banatuta: Eus-
kal Herria, Mundua, Kirola, Eko-
nomia... Atal bakoitzari bideo 
batekin eman zioten hasiera, 
'Berria'-ren ibilbidean sail bakoi-
tzean garrantzitsuenak izan diren 
gertakariak jasotzen zituzten 
bideoekin, hain zuzen ere. 

Ibarrekoen parte-hartzeari 
dagokionez, iazko tobera arra-
kastatsuko hainbat kidek epai-
keta txiki bat burutu zuten eta 
Bea Azurmendi eta Oier Arregi 
kantariek Pink abeslari estatu-
batuarraren Dear Mr President 
jo zuten. Atzerrian bizi diren 
debagoiendarren hitzak ere entzun 
ahal izan ziren eta hauek, den 
lekuan egonda ere Euskal Herri-
ko albisteak jasotzearen garran-
tzia azpimarratu zuten. 

Bertsoak eta kirola eskutik 
joan ziren, Maddi Labaien eta 
Manex Agirre bertsotan ari zire-

la Oihana Kortazar eta Alberto 
Iñurrategi bizikletaren pedalak 
astindu zituzten-eta. Oñatiko 
Ganbara Txikiko neska-mutikoen 
bi kanturekin (tartean, Xalbado-
rren heriotzean ezaguna), Berria 
Taldeko Joan Martin Larrarteren 
mezuarekin eta oparien zozketa-
rekin amaitu zen jaia.

'berria'-koak, pozik
Joan Mari Larrartek adierazi 
zuenez, oso gustura hartu dute 
debagoiendarren ziztada: "Berria-
ren alde egingo duen era hone-
tako proiektu bat,  erabat bertan 
antolatua dena eta eragileek 
herriaren parte hartzearekin 
burutu dutena, oso pozgarria da 
guretzat".

Antolatzaile  ibili den AEDko 
Itxaro Artolak ere balorazio posi-
tiboa egin zuen: "Ikuskizuna oso 
ondo egon da; ez genuen gutxia-
go espero, baina jendeak maila 
eman du. Asistentziarekin ere 
pozik gaude".

'berria'-k debagoiendarren 'ziztada' 
onuragarria jaso zuen zapatuan

zapatuan egin zuten arrasaten berria-ren aldeko Ziztada jaia

kantuan, bertsotan, antzezten edo bizikletan, debagoiendarrak nagusi agertokian

Bertsoak eta kirola: Manex Agirre eta Maddi Labaien, Oihana Kortzara eta Alberto Iñurrategirekin.  |   iManol soriano

Miren 
Gurutze 
anduaG a 
A N T z u O L A

"Laguntzeko asmoarekin etorri 
naiz, euskal hedabideek 
laguntza behar dute-eta. 
Ikuskizuna bera polita iruditu 
zait, arina eta ikusteko erraza".

Mañole
e zenar r o 
A r r A S AT E

"Euskararen alde egin behar da, 
geuk ez badugu egiten ez du-eta 
inork egingo. Ez da aitzakia, baina 
gazteleraz ikasi nuen eta ez dut 
euskaraz gehiegi irakurtzen".

Josu
zuGasti 
A r r A S AT E

"Etxean hasieratik izan gara 
Berria-ren harpidedun, eta 
ikusita ixteko arriskuan egon 
daitekeela, bultzadatxo bat 
ematera etorri naiz".

Egubakoitzean
telebistan

Goiena Telebistak bertatik 
bertara jaso zituen 
jaialdian gertatutakoak, 
eta oso-osorik ikusteko 
aukera egongo da 
egubakoitz gauean, 
22:53tatik aurrera.

mIrArI AltUbE  |  berGara

Egubakoitzean aurkeztu zuten 
Tximeletak dokumentala Berga-
ran; baita lagun asko elkartu ere 
eta Zabalotegi txiki utzi. "Arra-
kasta handiena izan duen aur-
kezpena izan da, hiriburuetan 
ere ez dugu izan halakorik, eta 
oso pozik gaude" jakinarazi du 
Iraitz Salegik. 130 bat lagun elkar-
tu ziren, eta bergarakoez gain 
Oñati, Arrasate eta Elgoibar alde-
tik etorritakoak ere bazeuden.

Txalaparta doinuekin eta ber-
tsoak botata eman zioten hasiera 

aurkezpenari. Ondoren Salegik 
berak hartu zuen hitza eta Txi-
meletak: Etengabeko Metamorfo-
sian egitasmoaren nondik nora-
koen berri eman: "Hamarkada 
bakoitzaren berri emateko sasoi 
hartako bideoak tartekatu geni-
tuen". Euskal Herriko gazte mugi-
menduek hiru hamarkada luzee-
tan utzitako arrastoa jaso eta 
aztertu dute hain zuzen, Txime-
letak dokumentalean.

80ko hamarkadaren berri 
ematerakoan dokumentaleko 
protagonistetako bat den Mikel 

Zubimendi bergararra gonbidatu 
zuten, eta bere esperientziaren 
berri eman zien. Garai hura giro-
tzeko, ostera, RIP taldearen Terro-
rismo policial kantua jo zuten 
gitarrarekin Ekaitz Aranbarrik 
eta Ekaitz Otxoak. "Ondoren iku-
rrin dantza izan zen, baina iku-
rrinarekin beharrean Haikaren 
logoarekin", zioen Salegik. 

gaztetxean kontu-kontari 
Aurkezpenaren azken tartean 
Aitziber Plazaola bergararrak 
hartu zuen txanda, eta azken 

urteotako kontuei gainbegiratua 
eman. Bukatutakoan gaztetxera 
jo zuten guztiek mokadutxoa 
jatera eta hori ere momentu oso 
polita izan zela zioen Salegik 
pozik: "Hainbat belaunalditako 

lagunak elkartu ginen eta nor-
beraren esperientziak kontatu 
bertan". 

Hegoaldeko aurkezpenak buka-
tuta iparraldera joko dute orain; 
lehenengoa Donapaleun da.

'tximeletak', gazte mugimenduen 
gainean jarduteko aitzakia bikaina
Dokumentala aurkeztu zuten bergaran; 130 lagun elkartu ziren giro ezin hobean

Iraitz Salegi 'Tximeletak' dokumentala aurkezten Zabalotegin.  |   iManol soriano
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AItZIbEr ArANbUrUZAbAlA  |  arrasate

Beñat Barrutia (1992) arrasatea-
rrak Pirritx eta Porrotx pailazo 
ezagunekin jarduten du lanean. 
Porrotxin da bera, Porrotxen anaia 
zaharrena. Zaletasun asko dituen 
saltseroak bere ametsa betetzea 
lortu du: pailazoa izatea.  
Zu zara Porrotxin. Zelakoa?
Bai, Porrotxen anaia zaharrena 
naiz. Porrotxen antz handia dudan 
arren, ez naiz hain bihurria. 
txikilandian ikusi zintugun taularen 
gainean azkenekoz. Zer moduz?
Bikain! Antzeztu eta abestu egin 
genuen. Ezagun asko hurbildu 
zitzaizkidan, eta baita familiakoak 
ere. "Onena zara!", oihukatzen 
zidaten.
baina Porrotxin izena eta eurekin 
elkarlana lehenagotik dator.
Bai; iazko Eskoriatzako ikuski-
zunean bataiatu ninduten, Zaz-
pikoloro ikuskizunean. Taularen 
gainera lehenengo aldiz, baina, 
Irrien Lagunak ikuskizunarekin 
igo nintzen, oraindik Porrotxin 
jaio barik zegoen. Eskoriatzako 
Ongi etorri, Pupu eta Lore ikus-
kizunean hasi nintzen berbetan: 
"Asko maite zaitugu!", esan nuen; 
bereziki gogoan dudan saioa da 
horregatik.
txikitatik izan zara Pirritx eta Porro-
txen jarraitzaile eta aukera guztiak 
aprobetxatu dituzu beti eurengana 
hurbiltzeko.
Bai, eta, azkenean, nire ametsa 
bete dut eta ezagutu egin ditut 
guztiak; Pirritx, Porrotx eta Tako-
lo ezagutu nituen lehenengo.
Irakasle batek hurbildu zintuen 
pailazoengana.
Bai, pailazo izatea nahi izan dut 
betidanik, eta Irune Iribecampo-
sek, nire irakasleak, ezagutzen 
zituenez, eraman ninduen haien-
gana. 
Zer esan zenien estreinakoz eure-
kin izan zinenean?
Eurekin lan egin ahal nuen gal-
detu nion zuzenean Porrotxi. Eta 
hark baietz. "Diruarekin edo 
gabe?",  galdetu zidan, eta nik, 
aukeran, soldatarekin nahiago 
nuela erantzun nion.
Zelan egoten zara emanaldiaren 
aurretik? Ze sekretu duzu taula 
gainera igo aurretik?
Normal. Lehenengo aldian urdu-
ri nengoen, baina gainontzekoe-
tan lasai egon naiz. Ez dut pres-
takuntza berezirik egiten saioa-
ren aurretik, mania berezirik ere 
ez dut.
Jantzi, margotu eta lasai-lasai gora, 
beraz. Nork margotzen zaitu?
Porrotxek. Ni oso gaizki molda-
tzen naiz; nahiago dut beste batek 
egitea.
kalean zer esaten dizute? Auto-

graforik sinatzen al duzu?
Kalean askok ezagutu egiten nau-
te eta... "Hombre, Porrotxin!", 
esaten didate. Haurrek eta helduek 
eskatu izan didate sinatzeko; 
Arrasaten, Aretxabaletan eta 
Bergaran, besteak beste.
Zer idazten diezu?
Maitasunez... Zu zara politena 
eta horrelakoak idazten dizkiet 
eta Porrotxin moduan sinatzen 
dut gero. 
Urnietara ere joaten zara diskoak 
grabatzera.
Bai, birritan. Lehenengo aldian, 
Zazpikoloro diskoan, ipuin bati 
ahotsa jarri nion beste mutiko 
batekin batera. Bigarren aldiz, 
aurten kaleratu duten 25. urteu-
rrenekoan. Ipuinetan agertzen 
naiz han ere. 
Pailazoekin zabiltzanean, sekretu-
txo asko kontatuko dizkizute; ondo 
gordetzen al dituzu horiek?
Bai, oso ondo. Etxean ez dut kon-
tatzen eta Ane Lizaur eta Ruth 
Merino nire lagun minek galde-
tzen didatenean ere ez. Ez ditut 
sekula ikuskizun edo horrelakoe-
tara eraman, baina egunen baten 
eramango ditut.
Orain urte batzuk Porrotxen modu-
ko arropak oparitu zizkizuten.
Monterrongo Zazpikoloro ikus-
kizunean eman zizkidan Alaine 
Roa nire lehengusinak. Porrotxek, 
berriz, peluka eta guanteak opa-
ritu zizkidan. Taula gainean 
ikusi nindutenean, "Porrotx!" 
oihukatzen hasi zen jendea; nik 
Porrotxin nintzela erantzun 
nien.
Zelakoak dira arropa horiek?
Koloretsuak, pirata marrazkidun 
kamiseta gorria, marradun frakak 
eta pololoak. Zapatak ere baditut. 
Etxean ondo gordeta ditut.
laster Inauteriak; jantziko dituzu?  
Bai; lehenengo, Bergarako ikus-
kizunean, baina gero, kalean ere 
bai. Oso gustuko dut Porrotxez 
mozorrotzea. Pirritxena ere badut, 
gainera! Hori ere nire lehengu-
sinak oparitu zidan.
Askok aukeratzen dute Porrotxen 
mozorroa. Axola dizu?
Ez. Zenbat eta porrotx gehiago, 
hobeto. 
Sarritan joaten zara eurengana?
Bai, entseguetara joan behar iza-
ten dut batzuetan; Josemarirekin 
elkartzen naiz.
benito lertxundiren laguna ere 
bazara.
Bai; Orioko kanpinean izan ohi 
gara, eta handik ezagutzen dut. 
Autografoa eskatu nion behin, 
eta orain lagunak gara. Orioko 
arraun taldeko kide ere banaiz. 
Lertxundik Amaia antzokian 
kontzertua egin zuen baten, ager-

tokitik izen eta abizenez agurtu 
ninduen. 
Zuk ere hainbat aldiz zapaldu duzu 
agertoki hori.
Bai, hala da; besteak beste, zar-
zuelatan izan naiz. Arrasate 
Musikaleko bandan perkusioa, 
danborra, jotzen dut. Oso gustu-
ko dut txikitatik musika; saxofoia 
jotzen ikasten nabil orain. Xilo-
foia ere jotzen dut, baita pianotxoa 
ere. Santa Agedako koruan ere 
abesten dut. 
Igeriketa egokituan zabiltza.
Bai. Txapelketetara ere joaten naiz. 
Hiru domina ditut dagoeneko. 
Hurrengoa ekainean izango dugu; 
gogorra izango da, bat oso ona 
delako, baina gogoz entrenatuko 
naiz irabazten saiatzeko. 
Arratsaldeetako "lan" batzuk horiek;  
baina goizetan, Aretxabaletako 
zaharren egoitzan izaten zara.
Bai; oso gustura nabil han ere. 
09:00etatik 13:00etara izaten naiz. 
Arrasaten eta Donostian ikasketak 
egin ondoren, maiatzera bitartean, 
praktiketan ari naiz orain. Denetik 
egiten dut: ura banatu, arropak 
garbitokira eraman, aitaita-amamak 
gosaltzera eraman; fardelak ipini, 
behar dutenetan lagundu, arropa 
garbitegiko lan gehiago…
gustura zaude lanean?
Bai; asko gustatzen zait. Lan 
gogorra da, baina bikain molda-
tzen naiz eurekin. Ikasketak 
bukatu eta gero gustuko lana 
nuke hori ere.
bi ogibide izango dituzu, orduan.
Ba bai, hemendik urte batzuetara 
ere pailazo izaten jarraitu nahi 
nuke-eta. Lan gogorra da hori ere, 
ez zaude beti umoretsu edo barre 
eragiteko gogoarekin, baina poli-
ta da haurrei eta baita helduei ere 
poztasuna, irribarreak, hitz baten, 
koloretako mundua ematea.
Ez da hor amaitzen, baina, zure 
eguneroko lan-jarduna.
Ez, egia da bai. Arratsaldeetan, 
Arizmendiko Behar Berezien ZIG 
gelara joaten naiz, 14:30etik 16:20-
ra. Han ere denetik egiten dut: 
ogia, adibidez. Otsailean kara-
paixoa egiten dugu; matematikak, 
hizkuntzak… horrelakoak ere 
ikasten ditugu. 
Horrenbesteko lanarekin, geratzen 
al zaizu astirik lasai egoteko?
Luzerik ez, baina... Telebista ikus-
tea gustuko dut. Disney Channel 
katea eta Pokemon marrazki bizi-
dunak ditut gustukoen.
Askoren ametsa bete duzu eta zurea 
ere bai. Zerekin edo zeinekin bete 
gura duzu hurrengoa? 
Badakit oso zaila dela, ezinezkoa 
ere esan daiteke, baina Pokemon 
pertsonaia ezagutzea asko-asko 
gustutako litzaidake.

Beñat Barrutia, Porrotxinen peluka eta sudurrarekin.  |   aitziber aranbUrUzabalax

beñat barrutia | porrotxin

"Porrotxi eurekin pailazo moduan lan egin ahal 
nuen galdetuta, segituan eman zidan baiezkoa" 

zaletasun asko ditu: musika; igeriketa... baina bereziki, Pirritx eta Porrotx pailazoak 

aretxabaletako zaharren egoitzako egoiliarrei laguntzen jarduten du goizetan

"Porrotxin izanda, 
txikitatik nuen 
pailazo izateko 
ametsa bete dut"

"bikain moldatzen 
naiz Aretxabaletako 
zaharren egoitzako 
aitaita-amamekin"

"benito lertxundik 
agertokitik izen eta 
abizenez agurtu 
ninduen, Amaian"

"Alaine 
lehengusinak 
oparitu zizkidan 
Porrotxen arropak"
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KOMUNIKAZIO tAlDEA

LAguNTzAiLEAk

k a l e  i n k e s ta

JUlIAn
conde 
arrasate

"Oso etxekoia naiz eta ez 
dut ohiturarik 
sagardotegietara joateko; 
emazteari ere ez zaio 
gustatzen, gainera".

cAndIdA 
sAncHez 
arrasate

"Ni ez naiz joaten, baina 
nire semea bai, Donostia 
aldera joaten dira urtero, 
Hernanira. Koadrilako 
guztiak joan ohi dira".

eUxebIo 
IñArrA 
arrasate

"Lehen, joaten nintzen, 
baina orain, ez. Hala ere, 
aste honetan baba-jana 
dugu, eta bertan 
sagardorik ez da faltako".

gAlA 
sAncHez
arrasate

"Bakarrik nago eta ez 
naiz joaten, ez dut 
gogorik handirik izaten. 
Joatekotan familiarekin 
joaten naiz, Errioxara".

Hasi da txotx denboraldia. Sagardotegiren batera joateko 
asmorik baduzu? Zein sagardotegitara joan ohi zara?

E
dozein komunikabidetan argitaratzen diren iritzi arti-
kuluak testuinguru zehatzetan koka daitezke. Hain zuzen 
ere, hurrengoa negu gogorrean idatzitakoa da (eta agian, 
oraindik, gogorragoaren esperoan). Euria goitik behera 

erruz botatzen ari du eta gure lurraldeko toki askotan zuritu 
ere egin du. 

Esan bezala, egun hauetan euriak eta elurrak lekua hartu 
diote ezohikoa izan dugun abenduari (egun batzuetan kapaz 
izan gara kamiseta manga motzean ateratzeko kalera). Orain, 
aldiz, milaka herritar ibaien hazkundeari begira daude ordu 
askotan. Kolore desberdineko 
alarmak piztu dira. Horrela-
koetan hainbat gogoeta etortzen 
zaizkit burura.

Lehenengoa, azken urteetan 
askok izan duten harrotasuna 
naturarekiko. Izan ere, nahi 
duten tokian eraiki dute eta 
nahierara. Baina ama lurrak 
ez du ahazten. Denborarekin 
ordainarazten ditu berari egin-
dakoak. Edo kasualitatea al da Bilbon bezalako hiri batean, 
uholdeak behin eta berriz izatea? Ez ahaztu: uholderik gogo-
rrenetakoak Euskal Herrian hiri honetan gertatuak izan dira. 
Martuteneko auzokoak berriro ere larritu egin dira, zoritxarrez 
denbora tarte laburrean bigarren aldiz.

Bigarrenik, aire librean jarduten duten milaka langileen 
jardunaz oroitarazten naiz. Bada, zutabe umil honetatik nire 
animorik beroenak eman nahi dizkiet pertsona horiei guztiei. 
Horien jardun gabe ziurrenik askok ezin izango genuke gure 
egunerokoa aurrera eraman. Baita ere, ahaztu gabe, alerta 
egoeran dauden pertsona horiek guztiak. Eta ostean ondorioak 
jasan dituztenak ere zutabe honetara ekarri nahi ditut. Ea 
ekaitza azkar pasatzen den.

Zorionez, ibaia beti ez da berdina, eta aurrera egiten du. 
Iraganean egindakoak zuzendu daitezke. Guk ere aurrera egin 
behar dugu urak goitik zakar etorri arren.

IbAN PErEZ
http://goiena.net/iritzia/

Ekaitzaren ostean barealdia?

"kasualitatea al 
da bilbon uholdeak 
behin eta berriz 
izatea?"

z a b a l i k

B
ergarako Zabala farmaziak 100 urte bete ditu aurten. 
Mendeurrena. Ez da inondik inora ere urteurren maka-
la! Mundu aldakor honetan meritu handia dauka. Zalan-
tza barik, azken mendean gauza asko aldatu dira gure 

herrian, baina Zabala familiak jakin izan du bere lan egiteko 
moduarekin eta izaerarekin bergararroi zerbitzu gertukoa eta 
atsegina ematen. Hori ez da aldatu, eta agian horixe da hainbes-
te urte betetzera iristeko gakoetako bat. Etorkizunera begira ere 
erreleboa ziurtatuta dute familian. Zorionak, bada, eta horrela 
jarraitu dezazuela beste ehun urtez, gutxienez.

mONIkA bElAStEgI | mbelastegi@goiena.com

Ehun urte, eta aurrera

u st e a k  u st e

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

Zergatik hitz egin 
du orain?
Jon torner Zabala
http://argia.com/blogak/jon-torner/

Azkenean aitortu du guztiok 
genekiena. Debekatutako 
sustantziak hartu zituela, 
alegia. Hainbeste urtetan egia 
ukatzen aritu ostean, Lance 
Armstrong ziklista 
estatubatuarrak ebidentziei 
men egin behar izan die. 
Zergatik orain? 

Galdera horixe egin dio bart 
Oprah Winfrey telebista 
aurkezleak. "Galdera logikoena 
hori da", erantzun dio 
amerikano harroxkoak. "Ez 
dakit. Ez dut erantzun 
handirik. Berandu heldu da, 
hori egia da. Litekeena da 
jende gehienarentzat ere 
berandu heltzea, eta hori nire 
errua da. Egoera hau sarri 
errepikatu den gezur handi bat 
zela ikusi nuen. Bazirudien 
'ez'-aren bidea onartu nuela, eta 
ez nuela hura bazterrean utzi 
nahi". [...]

Hainbat dira Armstrongen 
erabakia azaldu gura duten 
hipotesiak. Bere izaeraz mintzo 
dira asko, izaera berezi horren 
parte den lehiakortasunaz; 
erretiratu ostean bere gosea ase 
zuten IronMan eta triatloietan 

lehiatzen jarraitu nahi badu, 
derrigor aitortu behar 
baitzituen egindakoak. Bere 
Fundazioa (Livestrong) 
ekonomikoki babestu duten 
erakunde eta enpresariek egin 
dioten presioa aipatu dute 
besteek; babes hori galtzerik 
nahi ez badu, derrigor garbitu 
behar baititu bere kontzientzia 
eta irudi publikoa.

Izaera berezikoa da 
Armstrong, "ego" handikoa, 
Axier Sukiak Tropela.net 
webgunean idatzi duen 
moduan: "Lancek ezin du 
bizitza publikotik aldenduta 
bizi, gezur bati eutsita, bere 
popularitatea egunetik egunera 
nola erortzen den ikusten duen 
bitartean. Bere bizitzaren 
bigarren zatirako zituen asmoei 
(Fundazioa, ibilbide politikoa) 
ezin die betiko uko egin, ez 
behintzat borrokarik egin 
gabe". Eta birgaitzeari ekiteko, 
"ezinbestekoa du aitorpenaren 
langa mingarri eta arriskutsua 
gainditzea". [...] Oraingoz 
Armstrongek bere errua aitortu 
besterik ez du egin. Ez du inor 
salatu, ez du argitu 
debekatutako sustantziak nork 
ematen zizkion, odol 
transfusioak egiten nork 
laguntzen zion, berak 
egindakoak nork ezkutatzen 
zituen eta abar eta abar. Baina 
piztia gehiegi estutzen badute, 

haren haginkadek jende asko 
zaurituko dute.

Egindakoa aitortzea 
zergatik da "arriskutsua"?

Armstrongek behin eta 
berriro esan du sekula ez duela 
legez kanpoko deus egin. 
Derrigor mantendu behar zuen 
rol hori, kontrakoa frogatzerik 
balego, epaiketa zibil bati aurre 
egin beharko liokeelako, Egoitz 
Lizasok Tropela.net-en 
nabarmendu duen bezala: "US 
Postal taldeak jaso zuen diru 
publikoa asmo txarrez 
erabiltzea leporatuko liokete. 
Ez litzateke txantxetakoa 
izango".

Gezurrezko zina egiteagatik 
ez dute espetxeratuko, delitu 
hori preskribatu egin delako, 
baina AEBetako Justizia 
Departamenduak bere aurka 
egin lezake berriro, adituek 
pentsatzen duten arren ez dela 
halakorik gertatuko. [...]

Txirrindularitzaren 
mundua hizpide, Armstrongek 
guztia gezur potolo bat zela 
adierazi du, burbuila batean 
bizi zela. Gauza bera esan zuen 
David Millar txirrindulariak 
duela bi hilabete, Canal+ 
telebista katean. Gezurrak 
gezurren gainean. Eta kaka 
guztiaren azpian, 
txirrindulariak eurak. Eta 
nazka-nazka eginda gauden 
zaletuak.
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Elgetako Espaloia
kafe antzokian

2013
urtarrila | otsaila Elgetako

I. MONOLOGO MOSTRA
 

Urtarrilak 25
 

eta
 

26 - 22:30

SARA ESCUDERO
eta MIGUEL IRIBAR

 

Sara Escudero El Club de la Comediako azken irabazlea da. 
Miguel Iribar Paramount Comedyko komikoa eta gidoilaria.

Sarrera: 12-10 euro.

 

sarrerak erosteko: www.espaloia.com

JOkIN bErEZIArtUA  |  araMaio

Ilusioz eta lan egiteko asmoz 
sartu zen Amaia Axpe (Aramaio-
ko Azkoaga auzoa, 1970) Udalean. 
Giro politikoa zaila izan arren, 
"esperientzia oso aberasgarria" 
izan zen harendako. Euskara 
teknikaria da egun Debagoiene-
ko Mankomunitatean.
Zergatik aurkeztu zenuen zure burua 
zinegotzi izateko zerrendetan?
Herriaren alde lan egiteko gertu 
nengoen eta lau urteko konpro-
misoa hartu nuen. Euskararen 
aldeko lana nuen buruan sartu 
aurretik, baina banekien herri 
txiki bateko Udalean denetarik 
egitea tokatzen dela. Ez nuen era-
baki politikan sartzea, herriaren 
alde lan egitea baizik. 
Euskara eta Hezkuntza batzordeko 
ardura eraman zenuen, ezta? 
Hala da. Garai hartan EAJko 
Iñaki Nafarrate zen alkatea eta 
batzordeen banaketa egiterakoan 
Euskara eta Hezkuntza batzor-
deko buru izatea aukeratu genuen. 
Beste batzorde batzuetan ere 
bagenuen ordezkaritza, baina 
buru, sail horretan bakarrik. 
Nolakoa zen alderdien arteko harre-
mana, nolakoa udaletxeko giroa? 
Egunerokoa ez zen alderdien 
arteko harremana, pertsonen 
artekoa baizik. Zinegotzien arte-
ko harreman hori ona zen. Giroa 
politika gordinak kaskartu zuen; 
erabat politikoak ziren gaietan 
oso ikuspuntu ezberdinak geni-
tuen. Adibidez, atentatu bat zegoe-
nean gaitzespena eskatzen zitzai-
gun behin eta berriz; guretzat 
gaitzespen soila ez zen konpon-
bidea. Herrigintzatik kanpo dau-
den gaietan sortzen ziren tirabi-
rak; osoko bilkuretan horiek ziren 
eztabaida sortzen zuten gaiak 

gehienetan. Kasu askotan alder-
dietako zuzendaritzatik zetozen 
dokumentuak eztabaidatzen ziren 
eta horietan ez zegoen akordiorik, 
jarrerak oso kontrajarriak zire-

lako. Alde hori da gogoratzen 
dudan txarrena: politika gordinak 
eragiten zituen tentsio uneak. 
giro horrek eragin zuzena izan al 
zuen Udalaren jardunean? 
Argi utzi behar dut alkatetza EAJ-
rena bazen ere, nire batzordean 
ez nuela oztoporik izan beharrez-
koak ikusten nituen ekimenak 
aurrera eramateko. Herrirako 
planteatu nituen proiektuetan ez 
nuen arazorik izan. Izan ere, herri 
txiki bateko zinegotzi izanda herri-
rako benetan lan egiten baduzu, 
nahiz eta oposizioan egon, oso 
zaila da ondo landutako proposa-
men bat atzera botatzea. Lana 
eskatzen du, hori bai. Nire kasuan 
euskara teknikari moduan egun 
erdiz nenbilen lanean, baina bes-
te erdi edo gehiago ematen nuen 
udaletxean.  

Zeintzuk izan ziren abiarazi zeni-
tuzten proiektu nagusiak? 
Orain ikusten dut euskara arloan 
orduan abiarazitako ekimenek 
bere horretan jarraitzen dutela. 

Alde batetik poza sentitzen dut, 
ondo egindako lanaren fruitu 
direlako. Ordukoak dira udaleku 
irekiak, ludoteka Kultur etxeare-
kin batera zabaltzea, Aramaioko 
euskara jasotzen duen liburua, 
horren arrakastatsua den eta etxe 
guztietara heltzen den egutegia... 
Orduan Udaleko euskara kontuak 
eramateko ikusi genuen oso tres-
na baliagarria izango zela euska-
ra elkarte bat egotea; bada, Txi-
rritolaren sorrera fasea bideratu 
genuen. Era berean, baina, esan 
behar dut aldaketa batzuk ez lira-
tekeela gaizki etorriko. 
Nolako esperientzia izan zen?
Lan asko egin bai, baina asko 
ikasi nuen. Administrazio kon-
tuetan asko ikasi nuen eta jende 
berri asko ezagutu, denetarikoa: 
euskalgintzakoa, herritarrak, era-
kundeetakoak... Harremanetarako 
esparru bat da Udalen lan egitea, 
eta hor asko ikas daiteke. Hori 
zuretzat geratzen da. Lan egiteko 
sartzeko asmoa duenari gomen-
datuko nioke: objektiboa eta arra-
zionala izanez gero lan ederra egin 
daiteke herriaren alde. Niretzat 
oso aberasgarria izan zen. Era 
berean, esan behar dut lau urteko 
zikloa motz geratu zitzaidala. Lau 
urte ez ziren nahikoa izan esku 
artean genituen proiektu guztien-
dako.  
Agintaldiaren amaiera zaila izan zen. 
Nola gogoratzen ditu une haiek? 
Ilegalizazioen garaia hasi zen 
orduan, tragikoa izan zen. Hurren-
go hauteskundeetarako zerrenda-
buru moduan nindoan; besteren 
bat deseatzen egongo zen agintal-
dia amaitu eta lekukoa uzteko, 
baina nik asmoa nuen herriaren 
alde lan egiten jarraitzeko. Pena 
handia izan zen.   

Amaia Axpe zinegotzi ohia, joan den eguen iluntzean, Aramaioko Azkoaga auzoan.  |   jokin bereziartUa

"Euskara arloko 
ekimenek bere 
horretan jarraitzen 
dute oraindik"

"lau urte ez ziren 
nahikoa izan         
gure proiektu 
guztiendako"

"Ez nuen erabaki 
politikan sartzea, 
herriaren alde lan 
egitea baizik" 

"Atentatuen 
gaitzespen soila ez 
zen konponbidea, 
gure ustez"

u da l  o r d e z k a r i  i z a n da koa k

amaia axpe | Euskal Herritarrok alderdiko zinegotzia Aramaion (1999-2003)

euskara eta hezkuntza batzordeko buru izan zen: "lau urte ez dira nahikoa", uste du  

ezker abertzalearen ilegalizazioak hurrengo agintaldirako zerrendaburu izatea ekidin zuen 

lan handia eskatu arren, herri txiki bateko zinegotzi izatea "aberasgarria" dela dio

"Zinegotzien arteko harremana ona zen orduan; 
udaleko giroa politika gordinak kaskartu zuen"



gOIENA  |  2013-01-21  |  astelehena 11

h e r r i a k
AntzUolA

mAIdEr ArrEgI  |  antzUola

Aurten ere, Saharar Herriaren 
Lagunen Euskal Elkarteek kan-
paina jarri dute abian Euskal 
Herrian. Antzuolan, eskolak, 
Udalak eta Anelkarrek bultzatzen 
dute kanpaina hori: IX Piztu 
Itxaropena. Eta laguntza hori 
bideratzeko asmoz, elikagaiak 
batzeko kanpaina martxa onean 
doala esan digu Kontxi Lasku-
rainek, Anelkarko kideak: "Esko-
lan elikagai asko batu ditugu; 
dendetan poliki-poliki, baina 
batuaz goaz". Otsailean bidaliko 
dituzte Saharara Euskal Herrian 
batutako kaxa guztiak. 

Saharari laguntzeko kanpai-
nan, gaur amaitzen den arren, 
bihar eguerdira arte ere badute 
antzuolarrek aukera. Ondorengo 

elikagaiekin lagundu daiteke: 
hegaluzea eta sardinak oliotan, 
arroza, azukrea, pasta eta lekaleak. 
Helduentzako fardelak eta kon-
presak ere jasoko dira. Elikagaiak 
Antzuolako eskolan, Aixan Eros-
kin eta Kalebarren dendan jaso-
ko dira.

Umeak udan etxean jasotzeko 
Uda sasoian umeak etxean har-
tuko dituzten familiak bilatzeko 
kanpaina ere bultzatu gura dute. 
"Jendea animatu nahiko genuke; 
haur horiendako aberasgarria 
eta oso positiboa delako Euskal 
Herrian egiten duten denboraldia. 
Oso erraz integratzen dira gai-
nera Antzuolan", dio Laskurainek.
Hala, aukera duten herritarrak 
animatu gura ditu Anelkarrek.

anelkarrek elikagaiak bidaltzeko martxan jarri duen kanpaina amaitzear dago

herriko eskolan, aixan eroskin eta kalebarren dendan jasoko dira jakiak

Saharari laguntza emateko

Saharar gazteak kanpamenduan eraikitako eskolan.  |   leire UnaMUno

Saharar emakumezkoak, bilduta, Agüenit Dairan-en.  |   leire UnaMUno

leire Unamuno antzuolarra anel-
karko kide da. 2011ko aste san-
tuan saharara borondatezko 
lankide gisa joan zen hamar egu-
nerako. bertan izandako bizipenak 
kontatu dizkigu:
Zelako esperientzia izan da?
nire etxera etortzen zen neskati-
la sahararraren familiarekin egon 
nintzen. oso esperientzia aberas-
garria izan zen niretako. beste 
mundu bat ezagutzeko aukera 
izan nuen, bertan ikusitakoak asko 
harritu ninduen. auserd-eko Wila-
yan-en egon nintzen, zehatzago 
esanda agüenit Dairan-en.
Zelako herritarrekin topo egin 
duzu?
basamortuaren erdian baldintza 
oso gogorretan bizi den herri bate-
kin egin nuen topo. euren herrial-
detik bota zituzten eta orain 
beraiena ez den herrialdean bizi 
dira. bertan jasaten dituzten bal-
dintzak oso gogorrak dira. oso 
gutxirekin bizi dira; izan ere, ber-
tan ez dago lanik. horrez gain, oso 
herri irekia dira, oso ondo tratatzen 
dituzte kanpotarrak eta euren 
bizimodua nolakoa den erakusten 
dizute.
Zer erakutsi dizue?
ezer eduki gabe ere bizi daitekee-
la erakutsi zidaten, ez dugula 
gauza askorik behar zoriontsu 
izateko. edozein detaile txikirekin 

pozten dira eta asko eskertzen 
dute. horrez gain, bizitzak aurrean 
jartzen dizkigun oztopoei aurre 
egin eta aurrera egin behar daite-
keela ere erakutsi zidaten, inoiz 
ez dela itxaropena galdu behar.
Nasra Antzuolan izan da.
oso aberasgarria den esperientzia 
da, haur hauek ematen dutena 
guk eurei eman diezaiekeguna 
baino askoz gehiago baita. nasrak 
12 urte ditu, eta 5 urtez etorri da 
nire etxera. hasieran denak harri-
tzen zuen, argiaren etengailuak, 
iturritik ura irteteak, komunak... 
euskara ikasi eta udalekuetan 
lagunak egin zituen. baina ez da 
gehiago etorriko, 12 urteak bete 
ditu eta ezin izango da berriz ere 
Oporrak bakean programarekin 
etorri. Gauza asko beste modu 
batera ikusten erakutsi digu. 

leire UnaMUno

"Ezer eduki gabe bizi daitekeela 
erakutsi didate sahararrek"

leIre UnAmUno | anelkarko kiDea
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ZUrIñE v.d.m.  |  arrasate

Hamar urte bete ditu Okendoko 
Ludotekak, eta festa giroan ospa-
tu zuten egubakoitz arratsaldean. 
Erguineko Usaetxeko eta Santa-
marinako ludoteketako neska-
mutilek ere bat egin zuten erdi-
guneko festarekin eta ez zen barre 
eta ilusiorik falta izan. 

Lehenengo hitzordua Kultu-
raten izan zen eta areto nagusia 
lepo bete zen Lili eta Lalo, Lolo-
ren bila kontakizunarekin goza-
tzeko. Hala eman baitzioten 

hasiera Okendoko Ludotekaren 
10. urteurren jaiari. Magia balia-
tuta txikienen irudimenarekin 
jolastu zuten protagonistek eta 
ikusleen konplizitatearekin egin 
zuten tupust ordubeteko saio 
interesgarrian. Txalo zaparrada-
rekin eman zioten amaiera ikus-
kizunari.

Kulturatetik, Okendoko ludo-
tekara lekualdatu ziren, askari 
goxoarekin disfrutatu eta lagu-
nartean jolasean aritzeko. Ludo-
tekako nagusienek, gainera, 

hezitzaileei lagundu zieten, eda-
riak-eta zerbitzatuz. Egun boro-
bila izan zen guztientzat. 

seber Altubetik, okendora
"Okendon egon aurretik Seber 
Altuben zegoen ludoteka, 1993tik 
hain zuzen. Kulturate egiteko 
lanak hasi zituztenean lekualda-
tu zen egungo tokira, duela hamar 
urte". Hala adierazi digu Txatxi-
lipurdiko zuzendari Eneko Bar-
berenak.  

Urte guzti hauetan gauzak 
aldatu egin dira. Horren erakus-
garria da, Berramesten proiektuan 
murgilduta daudela ludotekan, 
Mirari Arando hezitzaileak adie-
razi moduan: "Urte luzetan era-
bilitako eredua zaharkituta gera-
tu da, eta Berramesten proiektuak 
autonomia gehiago ematen die 
neska-mutilei, besteen artean, 
ludotekan zer egin gura duten 
erabakitzeko orduan". 

Okendoko ludotekan jolasean aritu zen neska lagun taldea.  |   zUriñe velez De MenDizabal

Lilik eta Lalok publikoa magiaz kutsatu zuten.  |   iManol soriano

erdiguneko ludotekak hamar urte egin ditu okendon, eta festa giroan ospatu zuten gaztetxoek 

Arratsalde magikoa Okendoko 
ludotekaren urteurrena ospatzeko

ArrAsAte

40 lagun inguru eseri ziren mahaiaren bueltan Korrika batzordeak deituta.  |   iManol soriano

Z.v.d.m.  |  leintz GatzaGa

Herriko Korrika batzordeak dei-
tuta, afaria egin zuten Gatzaga-
ko kultura etxean egubakoitzean. 
Erantzun bikaina izan zuen deial-
diak, 40 lagun inguru bertaratu 
baitziren lagunarteko afarira.

lehen ekimenaz pozik
Antolatu duen aurreneko ekime-
naren gaineko balorazio positiboa 
egin du Korrika batzordeak.

Rosa Urreta batzordeko kideak 
ere, kultura etxeko giro ona azpi-
marratu gura izan du: "Kantu 

liburuak atera ditugu gainera, 
eta laguntzeko, bi musikari egon 
dira, trikitia jotzen Eskoriatzako 
Imanol eta biolinarekin, berriz, 
Gatzako Javi".

Gatzagako Korrika batzorde-
tik gaineratu dutenez, otsailera 
begira beste ekimen bat presta-
tzen hasiak dira: "Beharbada 
umeak izango dira hurrengo 
txandan protagonista".

Martxoaren 21ean Korrika 
Gatzagatik pasa aurretik, beraz, 
egongo da zer egin batzordearen 
eskutik.

Korrikaren aitzakiatan 
afari dotoreaz gozatu 
zuten gatzagarrek

leIntz gAtzAgA
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mIrArI AltUbE  |  DebaGoiena

Eguraldi narrasa tarteko musean 
jarduteko aste bukaera bikaina 
izan da eta halaxe egin dute hain-
bat herritan. Aramaioko Alaiak 
erretiratuen elkartean, esaterako, 
urteroko txapelketa izan dute. 
Zortzi bikotek jardun zuen nor-

gehiagokan; txapeldunak izan 
ziren Benito Abarrategi eta Jabier 
Uribarren; eta txapeldun-ordeak, 
Jose Maria Arias eta Angel Fer-
nandez. 

euskal Herriko mus txapelketa
Antzuolan eta Eskoriatzan, oste-
ra, Euskal Herriko mus txapel-
ketako kanporaketak jokatu 
dituzte. Eskoriatzan txapeldunak 
izan ziren Zubizarreta eta Rober-
to, eta Segurako kanporaketara 
joango dira horiek.

Antzuolan bi egunetan egin 
dituzte. Egubakoitzean, Gailurren, 
Maikel Ortiz eta Xabi Garcia 
Pascual bikotea nagusitu zen, eta 
atzo, Eperran bi bikote: Josu 
Larrea eta Iker Murua; eta Txo-
min Alberdi eta Iñaki Agirre. 
Datorren domekan herriko fina-
la jokatuko dute bost bikotek; 
irabazleak Segurako kanporake-
tarako sailkatuko dira.

Musean jokatzeko aste 
bukaera ezin hobea izan da

Eskoriatzako Inkernun Euskal Herriko kanporaketa jokatzen.  |   josetxo arantzabalAramaioko Alaiak elkartean urteroko txapelketa jokatu zuten.  |   iManol soriano

m.A.  |  elGeta

Errege katolikoen garaitik dato-
rren ohiturari eutsita meza, 
batzarra eta bazkaria izan zituz-
ten atzo, hilak 20, San Sebastian 
kofradiako Elgetako eta Uberako 
kideek. Ia guztiak elkartu ziren, 
24 noble, eta meza bukatutakoan 

sakristian egin zuten batzarra 
azken kontuen berri eman eta 
altak eta bajak eguneratzeko. 
Hain zuzen, bi baja izango dire-
la jakinarazi zuen kofradiako 
idazkari den Juan Ramon Iraza-
balek, eta horien ordez ez dela 
inor sartuko. 

Kofradiako kideek urteko 
kontuak eguneratu dituzte 

San Sebastian kofradiako kideak Elgetako sakristian elkartuta domeka eguerdian.  |   josetxo arantzabal

elgetA
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JOkIN bErEZIArtUA  |  arrasate

Kirol arloan esperientzia luzea 
dauka Nuria Rodriguezek (Eibar, 
1970), eta azken bost urteotan 
Egoitek kirol enpresako kudea-
tzaile moduan ari da lanean 
Musakolako kiroldegian. 
Nola hasi zinen kirol arloko ikasta-
roak ematen?
Duela 20 urte aerobik ikastaroe-
kin hasi nintzen eta geroxeago 
spinning-a heldu zen. Bi ekintza 
horiek arrakasta handia zuten 
eta hasieran horiekin egin nuen 
lan, Bergaran. Beranduago ekin-
tza berriak iritsi ziren: body 
balance, body pump... Beti saia-
tzen gara azken tendentziak era-
biltzaileen artean zabaltzen.
Zeintzuk dira egun arrakasta gehien 
duten ekintzak?
Pilatesak eta spinning-ak erakar-
tzen dute jende gehien. 50 bat 
ikasle ditu lehenak eta 80 bat 
bigarrenak. Spinning-ak erresis-
tentzia aerobikoa lantzea eta gan-
tza erretzea ditu helburu. Pilates 
ikastaroetan egoten diren ikasle 
gehienak, aldiz, bizkarreko edo 
bestelako arazoekin datoz. Pilates 

egiterakoan giharrak lantzen ditu-
gu, gure gorputzaren pisua balia-
tuz. Gimnasia terapeutikoak eta 
uretako gimnasiak –aquagym– ere 
jende nahikotxo erakartzen du. 
Baina duela gutxi enteratu nintzen 
gimnasia abdominal hipopresiboa 
oso interesgarria izan zitekeela 
umea izan duten emakumeenda-
ko– zoru pelbikoa landu dezaten– 
zein prostata arazoak dituzten 
gizonezkoendako. Hala, hastapen 
eta hobekuntza ikastaroak jarri 
genituen martxan eta oraingoz, 
balorazio positiboa egiten dugu.  
Ez dakigunondako, zertan datza gim-
nasia abdominal hipopresiboak?
Tono abdominala eta zoru pelbikoa 
landu eta bizkarreko gainkargak 
askatzeko oso ariketa onak dira. 
Emakumeendako zoragarria da 

–batez ere kirola egiten duten 
amendako–, eta gizonezkoei ere 
mesede egiten die. Arnasketa bere-
zien bidez lantzen da; sekula egin 
ez duenak ez dezala beldurrik izan, 
berehala hartuko dio-eta. Horre-
tarako daude hastapen saioak. 
Jende berria datorrenean saio 
pertsonal batzuk egiten ditugu eta 
gero taldean sartzen doaz. 
Fitness gelaren aldeko apustua egin 
da. Zeintzuk dira berrikuntzak?
Aukeak fitness gela dohainik era-
biltzeko aukera ematen die abona-
tuei. Gela horretan denetarik lantzen 
da eta norberak bere beharren ara-
berako makinak aukeratzen ditu. 
Orain ez dago begiralerik, baina 
saio berezi batzuk eskaintzen ditu-
gu makinen funtzionamendua modu 
zehatzean azaltzeko. 
Zergatik gomendatuko zenuke kiro-
la egitea? 
Kirola egitea garrantzitsua da 
osasunerako, baina baita norbera 
psikologikoki ere ondo egon dadin. 
Kirola egiteko ohitura hartzea 
zaila da, baina gero engantxatu 
egiten du. Eskaintza falta, behin-
tzat, ez da aitzakia izango.

"berriendako saio 
pertsonalak egiten 
ditugu; gero taldean 
sartzen doaz"

Nuria Rodriguez Musakolako kiroldegiko fitness gelan.  |   jokin bereziartUa

nuria rodriguez | Egoitek kirol enpresako kudeatzailea Musakolako kiroldegian

"Ohitura hartzea zaila da, baina 
gero kirolak engantxatu egiten du"
Pilates eta spinning dira egun jende gehien erakartzen duten ekintzak; 
hilabeteotan gimnasia abdominal hipopresiboa indartu gura du aukeak

Urte osorako zein bi hilabetetarako
Gimnasia abdominal hipopresiboa ikasturte guztikoa edo bi 
hilabetekoa izan daiteke. Bi hilabeteko ikastaroan hipopresiboak 
nola egiten diren irakasten da eta gero norberak bere etxean egin 
behar ditu. Diziplina hori ez duten pertsonendako ikasturte 
osorako ikastaroa ere badago. Astelehen eta eguaztenetan batzen 
dira; hiru ordutegi ditu: 9:15ean, 17:30ean eta 20:30ean. Saio 
bakoitza ordu betekoa da eta abonatuek 37,60 euro ordaindu 
beharko dute hilean. Ez abonatuek, berriz, 47,60 euro. 

Hipopresiboaz aparte, beste hiru ikastaro jarriko ditu martxan 
Aukeak otsailean: patinaje ikastaroa –hastapena–, fitness gela ondo 
ezagutzeko hastapen ikastaroa eta gimnasia terapeutikoa. Horien 
gaineko informazio gehiagorako jo kiroldegira (943 77 16 77).

z.v.D.M.

Urtarrilaren 16an goizaldean izan zen lapurreta Juan Manuel Berrueta 
argazki-dendan. Arrasateko Udaltzaingoak, Ertzaintzarekin elkarlanean, 
19 urteko gizonezko bat atxilotu zuen. Herrizaingo Sailaren arabera, 
atxilotutakoak eta beste gazte batek estolda baten tapa saltokiaren 
erakusleihoaren kristalaren kontra bota, eta barruko hainbat artikulu 
lapurtu zituzten: bi argazki-kamera, ordenagailu eramangarri bat eta 
transformadore bat. Berruetak Goienari adierazi zionez, materiala 
berreskuratu bai, baina kamerak apurtu egin ziren atxiloketan.

Lapurreta argazki-dendan

Z.v.d.m.  |  arrasate

Geroz eta gutxiago geratzen da 
mozorroak soinean ipintzeko. 
Otsailaren 9an ospatuko dira ara-
tusteak, eta prestaketa lanetan 
murgilduta daude herritarrak. 

Urtero bezala, pregoiak emango 
dio hasiera festari, eta, kalejira-
ren eta sari banaketaren ostean, 
bazkaria egingo dute Uarkapen. 
Dagoeneko salgai daude bazkari-
ko txartelak Iluntz, Basati, Kajoi 

eta Monte tabernetan, 20 euroren 
truke. Honela esan digu Iñaki 
Gurrutxaga Harristi-k: "700 txar-
tel ipini dira salgai, eta jendea 
animatuko genuke lehenbailehen 
eros ditzaten". 

Kartel lehiaketa azken txanpan 
Bestalde, Udalak martxan ipini-
tako Inauterietako kartel lehia-
keta azken txanpan sartu da. Etzi 
izango da lanak aurkezteko azken 
eguna, 19:00ak baino lehen entre-
gatu beharko dira BAZen.

700 lagunentzako tokia 
Inauterietako bazkarian
txartela erosteko azkar ibiltzea gomendatu dute

Iazko Inauteriak.  |   Goiena

ZUrIñE vElEZ dE mENdIZAbAl

Zineskola programaren beste edizio 
bat ari dira aurrera eramaten Arra-
sateko Institutuko eta Arizmendi 
Ikastolako 4. DBHko 4. mailako eta 
Lanbide Heziketako ikasleak. 

Udaleko Ongizate Sailetik 
eskaintzen den zerbitzua da Zines-
kola. Maite Aizpiri Prebentzio 
teknikariak xehetasun gehiago 
eman dizkigu: "Duela hamarkada 
bat baino gehiagotik garatzen dugun 
programa da. 

Helburua garbia da, ikasleen 
artean hausnarketa kritikoa egite-
ra bultzatzea". Izan ere, ikasturtean 

zehar gai zehatzak jorratzen dituz-
te film ezberdinak ikusten dituzte 
ikasleek. "Amaia antzokian ikusten 

dituzten pelikulek balio edota gizar-
teko egoera jakinak lantzen dituz-
te. Horren ostean, unitate didakti-
ko batzuen bidez ikastetxeetan 
jorratzen dute gaia". 

Hiru film apirilera bitartean 
Azaroan hasi zen ikasturteko Zines-
kola; Haur basatiak izeneko filma 
ikusi zuten ikasleek. 

Maite Aizpirik adierazi digunez, 
programak aurrera jarraitzen du, 
eta urtarriletik apirilera bitartean 
hiru film ikusiko dituzte ikasleek: 
hain zuzen ere, Las Nieves del Kili-
manjaro, Bypass eta Detachment.

Ikasleengan gogoeta kritikoa bultzatzeko 
xedez, martxan da berriz ere Zineskola
Filmetan agertzen diren jarreren gaineko gogoeta egiten dute ikasleek

Bypass filmeko une bat.  |   byPass
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San Sebastian egunaren 
aitzakitan, ohikoa izaten da 
danborra joz ateratzea toki 
askotan. Argazkian, umezaintzako 
txikiak agertzen dira; urtebete eta 
bost urte arteko 200 
neska-mutiko inguruk euren 
danborrak astindu zituzten 
egubakoitzean. Gogotsu, ikuskizun 
polita eskaini zuten.

Txikiak ere 
danbor-jole
abilak direla 
erakutsiz

nerea arizMenDiarrieta

Z.v.d.m.  |  arrasate

Musikarekin hasi zuten Kool-
tur Ekintzako lagunek urta-
rrila. Porco Bravo bizkaitarren 
punkak eta Xabi San Sebastian 
Banden doinu rockeroek giro-
tu dituzte aurreko eguenak, 
arrakastaz. 

Asteon berriz, musikak 
antzerkiari utziko dio tartea 
eta gaztetxera bertaratzen 
direnek Rosalinda, sous le ciel 
antzezlanaz gozatu ahal izan-
go dute.

Umore klabean 
Rosalinda, sous le ciel obra 
Cristina Calvo eta Ekoma 
Teatroren ikuskizuna da. 
Emakume baten istorioan 
oinarrituta kontatzen da.  jen-
darteak ipinitako kanonetatik 
aldentzen den emakumea da 
Rosalinda eta arrazoi horre-
xegatik are pertsona bakar-
tiago bilakatu den protago-
nista. Umore klabean konta-
tutako istorioa.

Eszenografia soil baten 
bitartez bere mundura garraia-
tuko du ikuslea protagonis-
tak. 

Cristina Calvoren lan hau, 
Bizkaiko diputaziori aurkez-
tutako Barre eginarazteko 
artea izeneko proiektu baten 
baitan kokatzen da antzezlan 
hau. Horrek beka bat irabaz-
tea ekarri zion eta hiru urte 
egin zituen Parisen: "Eszena 
ulertzeko ikuspuntua guztiz 
eraldatu zitzaidan urte horie-
tan ikasitako guztiarekin".

Rosalinda 
ogi-puskaren 
istorioak, 
eguenean

ZUrIñE vElEZ dE mENdIZAbAl

Besaide Mendizale Elkartearen 
urteko batzar orokorra egin zuten 
eguenean Kulturateko Jokin Zai-
tegi aretoan.

2012ari errepasoa 
Juan Mari Lagunilla elkarteko 
idazkariak eta Aitor Zubiaga 
bokalak agertu ziren bazkideen 
aurrean. 

Ohi bezala, aurreko akta ira-
kurriz hasi zuten bilera eta aho 
batez onartu zuten bazkideek. 

Segidan, 2012ko jardunari 
errepasoa egiten zioten. Hala, 
nabarmentzeko moduan, Mendi 
irteeren baitan, ekainean egin 
zen Aiba mendi martxak atentzioa 
eman diela adierazi zuen Zubia-

gak; 170 pertsonak eman zuten 
izena, aurreko edizioetan baino 
gutxiagok, hain zuzen. "Ez daki-
gu izango den izenematea inter-
netez egin behar zelako".

Mendi Hamabostaldiari dago-
kionez ere, azken urteetan egin-
dako gogoeta izan zuten hizpide. 
Azken bi edizioetan ekintza 
gutxiagotan zentratu izanak gau-
zak txukunago egiteko balio izan 
dietela adierazi zuten elkarteko 
zuzendaritzako kideek. "2012an 
gainera, inguruko edo gertuko 
gaiak landu ziren, eta pozik gau-
de emaitzarekin".

Iaz gainera, Mendi Tour fes-
tibala nobedadea izan zela gogo-
ratu dute. "Besaide izan zen 
antolaketaren arduraduna eta 

Udalak Solitaire, Cold eta Fly or 
die filmeen aurrekontuak hartu 
zituen bere gain. Froga izan zen 
eta harrera ona eduki zuen, izan 
ere, 250 lagunek ikusi zituzten 
filmak Amaian. Gainera, horre-
lako pelikulak ikusteko areto 
bikaina daukagu herrian".

Leixargarateko txabolaren 
inguruan ere, inbertsioetarako 
egindako esfortzuak merezi izan 
duela azpimarratu zuten zuzen-
daritzako kideek. "Negurako 
goxatu eta txukundu da, eta 63 
erabiltzailetik 147ra igaro zen 
neguan".

bazkide kopuruak behera
Batzar orokorrean azaldu zutenez, 
azken bi urteotako bazkidetze 

joera beherazkoa izan da. Hain 
zuzen ere. 2012an 1.748 bazkide 
zituen Besaidek eta federatuak 
berriz, 943 ziren, 2011n baino 
zertxobait gutxiago.

2013ko erronkak
Oraindik zenbait kontu zehazte-
ke duten arren, dagoeneko hasi 
dira 2013rako zenbait ekintza 
antolatzen Besaiden. Aurreneko 
hitzordua, asteburu honetan 
(urtarrilak 19-20) Formigalera 
egin behar zen eski irteera izan-
go litzateke. "Bertan behera gera-
tu da, baina".

Mendi bizikletez ere egin zuten 
berba, eta 2013an MondranBike 
soilik ez, bestelako ekintzak ere 
egingo dituztela adierazi dute: 
"Osasuntsu dago taldea eta".

zuzendaritza berritzea 
Amaitzeko, gai garrantzitsua 
landu zuten Besaideko batzar 
orokorrean. Izan ere, lau urtez  
jarraian zuzendaritzako kide 
berdinek lan egin ostean, zati 
bat behintzat berritu beharko 
litzatekeela gaineratu zuten. 

"Jende berria ona litzateke 
Besaiderentzat. Badakigu lan 
talde guztiak ongi finkatuta dau-
dela, baina batzorderako ideia 
berriak entzutea aberasgarria 
izango litzateke, denontzako".

Hedabideetan gaia zabaldu 
den arren, deialdiak "erantzun 
txikia" eduki duela onartu zuten 
egungo zuzendaritzako kideek. 
Horregatik, datozen bi hilabe-
teotan gaia lantzeko erronka 
hartu dute beren gain, "zuzen-
daritza osoa ez bada ere, erdia
-edo berritu ahal izateko modua 
topatzeko".

Zuzendaritza berritzea, 
Besaideren lehentasuna
besaideko batzar orokorrean esan zutenez, datozen 
bi hilabeteotan lan egingo dute helburua lortzeko 

Besaide Mendizale Elkartearen batzar orokorra.  |   z.v.D.M.

Gaur 16:00etan Udaleko Toki-
ko Gobernu Batzordean zen-
bait gai landuko dituzte. Bes-
teen artean, San Josepe Kalea 
berriro urbanizatzeko proiek-
tuari eginiko alegazioei eran-
tzuna emango zaie; neguko 
bideragarritasun plana aur-
keztuko dute; edota udaltzai-
nen lan-poltsa sortzeko hau-
taketa prozesuaren deialdia 
egingo da. 

Askotariko gaiak 
gaurko Tokiko 
Gobernu Batzordean

ARTEk antolatutako erdi mai-
lako ikastaroan izena eman 
daiteke. Hilaren 28an hasiko 
dituzte eskolak eta 30 orduko 
iraupena edukiko du. Ikasta-
roen berri izan edo egin gura 
duten lana aukeratzeko, gaur-
tik aurrea pasa daitezke Nafa-
rroa etorbidean elkarteak duen 
lokaletik. Izena emateko dei-
tu 620 174 255 telefonora.

Erdi mailako taila 
ikastaroan izena 
emateko aukera 

dAtUA

Kopuru horretako 
arrekontua edukiko du 
Besaide Mendizale 
Elkarteak 2013an bere 
jardunari aurre egiteko.

138.600
eUro
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Gerriko Berdea, marka zuri-
berdez markatutako herri-xen-
da egin du Udalak. Hiru depar-
tamenturen, Turismo, Inguru-
men eta Kirol departamentuen, 
elkarlanaren fruitu da. Gerriko 
Berdearen ibilbideak Bergara-
ko hirigunea inguratzen du, 
aisialdirako espazioak lotuz eta 
natura kontserbatzeko eremuak 
zeharkatuz. Egileek ibilbidearen 
abiapuntu bezala Agorrosin 
Ekintza Gunea proposatu dute, 
baina bira horrek hainbat sar-
bide eta irtenbide ditu. Agorro-
sin Ekintza Gunean  hasita, 
San Martzial aldera egiten du 
ibilbideak; handik, Surragara; 
hortik, Artzamendira joko da 
Goiko Estaziñora igotzeko eta 
Moiua baserri ondotik jaitsita, 
Agorrosin Ekintza Gunean 
amaitzen da. 

Bederatzi kilometro pasatxo 
ditu eta ordu eta hiru laurden 
inguru behar dira bira guztia 
egiteko. Oinez ez ezik, bizikletan 
ere egin daiteke: oinez egiteko 
irteeratik San Martzial aldera 
jotzeko gomendatzen duten neu-
rrian, bizikletaz egiteko beste 
aldera, Moiuarantz hartzea gomen-
datzen dute. 

planoak kaleratu dituzte 
Ibilbidea bera ez da berria herri-
tarrendako, baina kanpotik etor-
tzen diren bisitariendako propo-
samen polita da, herria beste 
modu batera ezagutzeko aukera 
eskaintzen duelako. Senderismo-
ko ikurrekin markatu dute; mar-
katze homologatua da, eta ez dago 
galtzeko biderik. Horrekin bate-
ra, biraren hasiera puntuan, 
Agorrosinen, panela ere jartzekoak 
ziren egunotan, ibilbidearen gai-
neko xehetasunekin.

Horrekin batera, Turismo 
Bulegoan eta Agorrosinen saltzen 
jarriko dituzten planoak ere 
atera dituzte, mendian ibiltzeko 
paper iragazgaitzez egindakoak. 
Ibilbidearen planoarekin batera, 
interesguneen gaineko informa-
zioa jasotzen da, euskaraz eta 
gazteleraz. Udaletik aurreratu 
dutenez, Smartphonerako apli-
kazioa ere prestatzen ari dira 
eta Turismo Sailak laster izan-
go duen webgune berrian ere 
egongo da biraren gaineko infor-
mazioa –ingelesez eta frantsesez 
ere bai. 

Martxoan ospatuko den Zuhaitz 
Egunean inauguratuko dute Gerri-
ko Berdea.

herria inguratzen du aisialdiguneak, natura eta ondare artistikoa lotuta

bederatzi kilometro inguru ditu eta oinez zein bizikletaz egin daiteke 

Udalak Gerriko Berdea 
ibilbidea prestatu du

oinarrizko irUDia: GeoGraMa sl / berGarako UDala

fItxA

luzera: 9,225 km.

Desnibela: 175 m.

nola egin: Oinez zein bizikletaz egin 
daiteke.

Denbora: 1 h 44 min. oinez; bizikletan, 
ibp index 27Ab*.

ikurrak: bai. Senderismoko ikur 
homologatuekin markatuta dago.
ibilbidea: Agorrosin Ekintza gunetik 
abiatuta - San Martzial - Surraga- Agirre 
- San Antonio - Artzamendi - goiko 
Estaziñoa - Moiua - Agorrosin Ekintza 
gunea. 

Udalak antolatutako ibilbideak hiru interes 
arlo batzen ditu eta kaleratu duten 
planoak hiru arlo horien gaineko 
informazioa ere jasotzen du. Goiauzoa eta 
San Martzial, biodibertsitatea eta ondare 
historiko artistikoa, hain zuzen. 

Esaterako, San Martzialerako bidean 
aipagarriak dira Askatsuko iturria eta bere 
inguruetan kontserbatzen den hariztia eta 
San Martzial baselizaren inguruan 
atseden lekua eta natura zein lekuko 
tradizioak ezagutzeko baliabideak daude. 
Aurrera eginez, baserrien artean, ibilbideak 

Surragako gurutzera eramango gaitu, 
ikuspegi panoramiko bikaina eskaintzen 
duen lekua da hori. Jaitsieran, 200 
metrora dagoen Agirreko garaia ikusi 
ostean, Gabiria dorrera joan eta San 
Antonio auzora iritsiko gara.

San Antoniotik Ferrocarriles 
Vascongados trenbideak utzitako bidera 
igoko gara, ibilbidearen bigarren zatiari 
ekiteko. Bide eroso eta laua da, eskualdeko 
paisaien eta herriko kasko historikoaren 
ikuspegi ederrak gozatzeko aukera ematen 

duena. Aipagarria da, baita ere, Ugasarri 
ingurutik kaleraino iristen den basoa. 
Trenaren geltokia egondako lekura iristean, 
Moiua jauregirantz jaitsi eta herrira sartuko 
gara, ibilbidea Agorrosinen amaitzeko. 
Agorrosinek taberna-jatetxea, igerilekua 
eta bainuetxea eskaintzen ditu, gure 
aisialdi eguna borobiltzeko. 

Horrez gain, prismatiko batzuen 
laguntzaz, hegaztiak behatzeko aukera 
dago ibilbide guztian. Eta gida on batekin, 
bide bazterreko landare-espezie ugariak 
ere identifikatu ahal izango dira. Batzuk 
ohikoak dira; beste batzuk, oso bitxiak. 
Adibidez, gogortxua (viburnum tinus); 
Mediterraneoko izaera nabarmena duen 
espeziea izanik, Artzamendin ugari daude.

Interesguneen gaineko 
informazio osagarria 

Txirrindulari bat Goiko Estaziñoan.  |   U. asUrMenDi Agirreko garaia.  |   naiara corcUera

Hasiera / Amaiera

Askatsuko hariztia

Agorrosin

Errekaldeko 
Arbolaldia

Artzamendi

San Martzial

Gerriko Berdearen ibilbidea
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Bergara Garbia plataformak 
prentsa ohar baten bidez adie-
razi nahi izan die herritarrei 
ez ditzatela kontuan hartu 
Udalaren eta Bilduren Gober-
nuaren "hitz politak". "Atez 
atekoa inposatu digute eta ez 
diote beraiena ez den beste 
ezeri kasu egiten", diote. Bal-
koietako poltsen protestarekin 
jarraitzeko dei egin dute: "Pol-
tsen protesta mantendu eta 
areagotu behar dugu –beste 
ekintza batzuk baztertu barik– 
gure eskaerei kasu egiten 
dieten arte".

Bergara Garbiak 
poltsen protestarekin 
jarraitzeko eskatu du

Jardun Euskara Elkarteak 
puntua eta gantxilloa egitera 
animatu nahi ditu gazteak. 
Hala, ikastaroa antolatu du, 
eta domeketan izango dira 
eskolak, debalde, Zabalotegin 
(18:00-19:30).

Ikastaroan parte hartzeko 
Jardunen bulegora jo behar 
da izena ematera edo 943 76 
36 61 zenbakira deitu. 

Gazteendako puntu 
eta gantxillo ikastaroa 
antolatu du Jardunek

Astelehenean udalbatzak egin-
dako ezohiko osoko bilkuran 
onartu zuten Udal pilotaleku-
ko tabernaren alokairua arau-
tuko duen baldintzen plegua. 
Interesatuek udal webgunean 
(www.bergara.net) Kontrata-
tzailearen profila atalean 
dituzte baldintzok. Proposa-
menak aurkezteko azkeneko 
eguna urtarrilaren 30a da.

Pilotalekuko 
tabernaren kudeaketa 
lehiaketara atera da

Ertzaintzak astelehenean, 
hilak 14, arratsaldean jaso 
zuen abisua. Ernai kalean 
–San Lorentzoko etxebizitza 
berriak– lapurretan egin zuten, 
bi etxebizitzatan. Ertzaintzak 
emandako informazioaren 
arabera, bietan ere lapurrek 
atea indarrez zabaldu zuten. 
Batean dirua eroan zuten eta 
bigarrenean, gauzak tokiz 
mugituta zeuden arren, badi-
rudi ez zutela ezer lapurtu. 

Joan den astelehenean 
lapurretan egin zuten 
bi etxetzitzatan

Arabako Fracking Ez plata-
formak deituta Zer da frac-
kinga? hitzaldia egingo dute 
bihar, martitzena, Irizar jau-
regian (19:00). Arabako pla-
taformako kide den Azaitz 
Unanuek frackingaren gaine-
ko argibideak emango ditu 
eta entzuleen kezkak argitu.

'Zer da frackinga?' 
hitzaldia dago bihar 
Irizar jauregian

A.b.  |  berGara

Iruñeko El Columpio Asesino 
taldeak Bergarako Tartufon 
amaituko du Diamantes azke-
neko diskoa aurkezteko Euskal 
Herrian barrena egiten ari den 
bira. 

Emanaldia 22:00etan hasiko 
da eta antolatzaileek adierazi 
dute 21:30ean autobusa irtengo 
dela Oxirondo azokako gelto-
kitik. Sarrera 15 euro ordain-
du beharko da eta plazak muga-
tuak dira. 

soinu ilunak
Albaro Arizaletak, Raul Ari-
zaletak, Iñigo Solak, Kristina 
Martinezek eta Dani Uleziak 
Diamantes diskoan El Colum-

pio Asesino taldea ezagun egin 
zuten ezaugarriak mantendu 
dituzte: soinu ilunak, tentsioa 
eta kutsu ezberdina. Hori guz-
tia eta gehiago erakusteko 
asmoarekin datoz Tartufora. 

13 urte taula gainean
Iruñeko taldea 1999an jaio zen 
eta urte hartan bertan grabatu 
zuten lehenengo maketa. 
Berehala erakutsi zuten estilo 
eklektiko eta berezia zekarte-
la. Hamahiru urte hauetan lau 
disko kaleratu dituzte: El colum-
pio asesino (2003), De mi sangre 
a tus cuchillas (2006), La galli-
na (2008) eta azkena, Bergara-
ra ekarriko dutena, Diamantes 
(2011). 

El Columpio Asesino taldearen 
kontzertua eguenean Tartufon

El Columpio Asesino taldeko kideak.  |   Goiena

A.b.  |  berGara

Aztiker enpresak egindako iker-
keta baten arabera, Bergaran 
334 etxebizitza huts daude. Hain-
bat eremu eta auzotan –Alde 
Zaharra eta Angiozar batez ere– 
horrek dakarren "degradazioa 
ekiditeko", Bergarako Udalak 
etxe hutsen merkaturatzea eta 
alokairua sustatu nahi ditu. 
Horretarako, etxea hutsik iza-
tearen gaineko errekargua igo-
tzea erabaki du. Hori horrela, 
ohiko etxebizitza ez direnenen 
errekargua %150ekoa izango 
dela onartu berri du 2013ko orde-
nantzetan. 

plan orokorrari erantzunez 
Neurri horri esker, eremu degra-
datuak errekuperatu eta eraiki-
nen okupazioa handitu nahi du 
Udalak, lur berriak okupatu beha-
rrik ez izateko, Bergarako Plan 
Estrategikoan jasota dagoen 
moduan. Udalak azaldu du etxe-

bizitza hutsa kontsideratuko dela 
urte bat pasata inor erroldatua 
ez dagoena. 

salbuespenak 
Badira errekargua ordaindu 
beharrik izango ez dutenak; esa-
terako, zerga horren kuotan 
hobaria duten higiezinen susta-
tzaileak, Udalaren baimenarekin 
lanbide nahiz merkataritza jar-
dueretarako erabiltzen diren 
etxebizitzak badira edo heriotza 
baten ondorioz jasotako etxebi-
zitzen kasuan. Salbuespen horien 
gaineko informazio guztia udal 
webgunean eskura daiteke.

etxebizitza hutsen alokairua 
Udalak gonbita egin die etxebi-
zitza hutsen bat duten jabeei 
etxebizitza alokairuan jartzeko. 
Horretarako, Eusko Jaurlaritza-
ren Bizigune eta ASAP progra-
metara bideratzea gomendatu 
die herritarrei. 

Etxebizitza hutsen gaineko 
errekargua %150 igo du Udalak

A.b.  |  berGara

Otsailean Bergarako euskara 
lantzeko ikastaroak jarriko 
dira martxan, Bergarako Uda-
leko Euskara Zerbitzuak eta 
Jardun Euskara Elkarteak 
elkarrekin antolatuta. Ikasta-
rootan parte hartu nahi duten 
guztiek aurrez eman beharko 
dute izena. 

Lehen ere horrelako ikas-
taroak egin izan direnez, orain-
goan bi kategoriaren artean 
aukeratu beharko dute parte
-hartzaileek: hasierakoa edo 
jarraipenekoa. Gutxienez, zor-
tzi laguneko taldeak osatu 
beharko dira.

Akatsak zuzentzeko aukera
Ikastarook helburu bikoitza 
daukate: batetik, guraso, zain-
tzaile, begirale, entrenatzaile, 
eta abarri euren hizkuntza 
akatsak zuzentzen laguntzea; 
eta bestetik, umeen akatsak 

zuzentzeko nagusiek erabil 
ditzaketen estrategia eta lagun-
garriak eskaintzea.

bi orduko bost saio 
Eskolak Udal Euskaltegian 
izango dira. Talde bakoitzaren 
hasiera eguna eta ordua izena 
emateko epea bukatu eta taldeak 
osatu ondoren zehaztuko dira. 
Izan ere, ordutegiak sortzen 
diren taldeen arabera antola-
tuko dira. Hamar orduko ikas-
taroak izango dira, bi orduko 
bost saiotan banatuta. 

Interesa duten guztiek 
urtarrilaren 31, eguena, baino 
lehen egin beharko dute eskae-
ra. Horretarako, Udal Euskal-
tegira dei egin dezakete (943 
76 44 53), edo, bestela, izena 
emateko txartela bete eta Udal 
Euskaltegira eraman. Ikasta-
roan parte hartzeko hamar 
euroko matrikula ordaindu 
beharko da.

Bertako euskara 
lantzeko ikastaroa 
antolatu dute
jardunek kultura etxean daukan bulegoan 
eman behar da izena; matrikula hamar euro da

Emakume bat defentsa pertsonaleko ariketak egiten.  |   Goiena

Emakumeendako 
defentsa pertsonaleko 
eskolak Agorrosinen
Udalak shotokan elkartearekin batera antolatu du 
ikastaroa, doan da eta hilaren 26an hasiko da

ArrItxU bArrUSO  |  berGara

Emakumeendako defentsa per-
tsonaleko ikastaroa antolatu du 
Udalak Shotokan elkartearekin 
batera. Eskolak Agorrosinen 
izango dira eta lehenengoa urta-
rrilaren 26an izango da, zapatua. 
Izan ere, eskolak hilean behin 
izango dira, zapatuetan, 10:00e-
tatik 12:30era.

"ez dira arte martzialak" 
Shotokan elkarteko Josean Iñarrak 
emango ditu eskolak; emaku-
meendako oinarrizko defentsa 
pertsonalean espezialista da hura. 
Iñarrak adierazi du oinarri-oi-
narrizko ariketak egingo dituz-
tela eta edonork har dezakeela 

parte bertan: "Argi utzi nahi dugu 
ez direla arte martzialak. Hori 
oso bestelako kontu bat da. Ikas-
taroaren helburua da emakume 
batek etxean zein kalean erasoren 
bat jasaten badu oinarrizko mugi-
mendu batzuk erakustea defen-
datu ahal izateko", kontatu digu 
Iñarrak.

gazte zein nagusiendako
16 urtetik gorakoendako ikasta-
roa da, baina adin horretatik 
aurrera edozeinek eman dezake 
izena: "Adin guztietan egiteko 
moduko ariketak dira, 18 urte 
izan edo 60". Ikastaroa doan da 
eta interesa duenak Agorrosinen 
eman beharko du izena. 
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Urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra 
arte da aurten matrikulazio kan-
paina. Hori dela eta, ate irekiak 
egingo dituzte ikastetxeek datozen 
egunetan, eta beste hainbat gau-
za ere antolatu dituzte. 

txantxiku Ikastola 
Egubakoitzean, hilak 25, egingo 
dituzte ate irekiak Txantxiku 
Ikastolan, 17:00etatik 19:00etara. 
0 eta 6 urte artekoen gelak ikus-
teko aukera izango dute gurasoek, 
baita jantokia, informatika eta 
ingeles gela, adibidez. Bestalde, 
Potxin eta Patxin pailazoek ema-
naldia ere egingo dute, 17:00etan 
hasita hau ere.

Ate irekien aurretik, beste bi 
hitzordu: gaur –astelehena–, 
proiektu pedagogikoaren gaineko 

bilera informatiboa; eguaztenean, 
berriz, Nire haurrak jotzen du, 
nire haurra jotzen dute hitzaldia, 
Nerea Mendizabal psikopedago-
goarekin. 18:00etan izango dira, 
herritar denentzat irekiak. 

elkar Hezi 
Zapatuan egingo dituzte Elkar 
Hezin ate irekiak, Lehen Hez-
kuntzako gunean, 10:30ean. Hain-
bat ekintza ere izango dira: musi-
koterapia 0 eta 3 urte arteko 
haurrentzako eta hauen gura-
soentzako –ekintza hau irekia 
da–; sukalde tailerra (3-6); esku-
lanak (LHko 1. zikloa) eta masa-
je alternatiboak (2. zikloa). 12:00e-
tan luncha egingo dute. Musiko-
terapian parte hartu nahi eta 
eskolara bisita egin ezinda gera-
tzen direnek izango dute aukera 

beste egun baterako eskatzeko. 
Bestalde, gaur hasita, astelehe-
netik eguenera ekintza bat  –tai-
ler, hitzaldi...– izango dute egu-

nero datozen bi asteetan. 

errekalde 
Zapatua da Errekalden ere ate 
irekietarako aukeratutako eguna. 
Irakasleekin eskola bisitatzeko 
aukera egongo da –informatika 
gela, psikomotrizitaterakoa...–, 
eta bien bitartean zenbait taile-
rretan –txapak, bitxiak... egiten– 
jardungo dute geletan eskolako 
guraso eta ikasleek. 

19:00ak aldera, gainera, bertso 
eta dantza saioa egingo dute 6. 
mailako neska-mutikoek, eta 
Urgainen abestia ere kantatuko 
du eskolako abesbatzak. Txoko-
late beroa ere prestatuko dute, 
amaieran denek hartzeko.

Urgainen Zuazola gunean ere 
egingo dituzte ate irekiak, hilaren 
29an, 18:30etik aurrera.

Lapurdin XVII. mende hasie-
ran izandako inkisizioan dago 
oinarrituta Eneko Aritzaren 
Lagunak taldearen filma. Inki-
sizioak 600 pertsona baino 
gehiago torturatu eta hil zituen 
bertan. Filma herrikoia da, 
Euskal Herriko ehunka lagu-
nek hartzen dute-eta parte. 
Emanaldiaren ostean solasal-
dia egingo dute. Eguaztenean 
19:00etan da hitzordua. 

'Sua' film herrikoia eta 
haren gaineko solasa 
etzi, gaztetxean 

Su haietatik ke hauek izeneko 
liburua argitaratu du Iñaki 
Petxarroman (Lasarte-Oria) 
kazetariak, eta liburu horren 
aurkezpena egingo du etzi, 
eguaztena, kultura etxean, 
19:30ean. Errauste planten eta 
hiri hondakinen gainean 
dihardu liburuan, eta erraus-
te plantaren aurka egiten du. 
Oñati Zero Zabor taldeak 
antolatu du.

'Su haietatik ke hauek' 
liburua aurkeztuko 
dute kultura etxean 

Zuzendari txinatarraren filma 
egongo da ikusgai egueneko 
saioan, 20:00etan. Kultura Iraul-
tzaren garaian, hiritik mendi-
ko herri urruneko batera joan 
behar duen –heziketa desber-
dina jasotzeko– ikasle baten 
istorioa kontatzen du. Etxean 
ez du egoera erraza, eta Jingek 
badaki berak duela beraren 
eta familiaren ongizatearen 
erantzukizuna. 

Zhang Yimouren 
'Amor bajo el espino 
blanco', zineklubean

oihana elortza

Ez ziren aproposegiak 
igerilekuko dutxetara 
sartzeko zeuden ateak, 

eta, aldaketaren ostean, txukun 
geratu da sarbidea, argazkian ikus 
daitekeen moduan. Atearen bi 
orriak mugikorrak ziren hasiera 
batean; bat finkoa eta bestea 
mugikorra jarri zuten gero. Baina 
sarbidea ez zen aproposa, ate 
ostean inor egonez gero kolpea 
hartzeko arriskua zuen-eta. 
Sarbide berriarekin dutxatzeko 
gunea kanpotik ez ikustea lortzen 
da, inorendako arriskurik gabe.  

igerilekuko 
dutxetarako 
sarbide berria

t x a loa k  e ta  t x i s t u a k

v

ATE IrEKIAK 
IKASTETxEETAN
txantxiku ikastola: 
urtarrilak 25, 17:00etan.
elkar hezi: 
urtarrilak 26, 10:30ean.
errekalde: 
urtarrilak 26, 17:00etan.
Matrikulazio epea 
urtarrilaren 28an hasi eta 
otsailaren 8an amaituko da.

Ikastetxeek ate irekiak egingo 
dituzte egubakoitzean eta zapatuan
aurrez, egunean bertan eta ondoren ere hainbat ekintza egingo dituzte

Irakaslea eta ikasleak, eskola batean.  |   elkar hezi

gOIAtZ ArANA  |  oñati

PaP Ez! atez atekoaren kon-
trako Oñatiko plataformak 
gezurtatu egin du "mehatxa-
tuak" izan direnik. Desegite-
ko erabakia "errepresalien-
gatik" hartu dutela berretsi 
dute, eta hainbat hedabidek 
beraien ahotan esan ez dituz-
tenak jarri dituztela kritika-
tu dute. Hala jasotzen du eguen 
arratsaldean Bilduko udal 
taldearekin bilera izan eta 
gero alde biek adostutako 
testuak.

Era berean, Bilduko udal 
taldeak argitu du eguenean 
bertan, goizean, burututako 
prentsaurrekoa eta bertan 
esandakoak egunkari batzue-
tan argitaratutakoaren ingu-
ruan izan zirela: "Ez genuen 
plataformaren gutunaren 
berri", argitu dute.

PaP Ez! 
plataforma: 
"Ez gaituzte 
mehatxatu" 
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EGUN BATEAN 
hori guztia kalitate eta zerbitzu onena emanda.

Zure bainuontzia kendu eta dutxa jartzen dizugu 

Dei egiguzu konpromiso barik eta dituzun zalantza guztiak argituko dizkizugu.

Iturgintza, gasa, kalefakzioa eta eguzki-plaka termikoen instalazioa etxeko urarendako

Mitarte 5 behea - Tel.: 943 71 52 51 - 605 71 66 92 - ARETXABALETA

ORAINLEHEN LEHEN ORAIN LEHEN ORAIN

mIrIAN bItErI  |  eskoriatza

Arana kaleko 2. zenbakitik 
Intxaurtxueta auzoko Apotzaga-
ko bidegurutzerainoko errepide 
zatia konpontzea. Horixe da, esko-
riatzarren ustez, lehentasuna 
izan beharko lukeen proiektua. 

Hirigintza arloan datozen 
urteei begira Udalak gertatutako 
13 proiektuak bozkatzeko aukera 
izan zuten herritarrek eguazte-
nera arte; denera, 126 lagunek 
eman zuten iritzia Ibarraundi 
museoan jarritako erakusketan 
paperak edo Interneten zegoen 
inkesta betez. Esan bezala, erdi-
ko kalea asfaltatzeko proiektua 

nagusitu da, 883 punturekin. Lan 
horiek egin ahal izateko 96.000 
euroko aurrekontua aurreikusi 
du Udalak.

Aparkalekua bigarren
Santa Mariñe plaza ondoan 120 
ibilgailurendako aparkalekua 
egitea bigarren geratu da (781 
puntu); eta erdialdea oinezkoen-
dako egokitzea hirugarren (770). 
Gainerako egitasmoek sostengu 
txikiagoa jaso dute: Zaldibar antzo-
kia janztea (606), autobus geltoki 
berria Gorosarri plaza parean 
jartzea (580), Olazarko horma 
egonkortzea (570), Zaldibar kan-

potik urbanizatzea (473), Gaztaña-
duiko ur hornidura sareko hodia 
aldatzea (432), ur biltegietan eta 
kontagailuetan gailuak jartzea 
(427), kiroldegiko gimnasioa han-
ditzea (426), San Pedro auzoa 
berritzea (377), Luis Ezeizan hobe-
kuntzak egitea (335); udaletxeko 
harrera berritzea (66).  

Beñat Herce alkateak azaldu 
du emaitzek isla izango dutela 
aurrekontuetan; ezustekorik ez 
bada, hilaren 29an egingo den 
bilkuran onartuko dira. Urtarri-
laren 30ean, berriz, emaitzak eta 
aurrekontuak aurkeztuko dizkie-
te eskoriatzarrei.

Arana eta Intxaurtxueta asfaltatu 
beharra dagoela uste dute eskoriatzarrek
Udalak gertatutako 13 proiektuetatik bozkatuena izan da 883 punturekin

M.a.

San Sebastian egunaren harira, danborrak gogoz astindu zituzten 
egubakoitzean Aretxabaletako Kurtzebarriko neska-mutikoek. 
Eguraldiak hala aginduta, Iturrigorri pilotalekuan egin behar izan 
zuten; batean edo bestean, Sarriegiren martxa ederto jotzen dutela 
agerian geratu zen. Kurtzebarrin ez ezik, Arizmendiko Basabeazpin 
ere danborrada egin zuten San Sebastianen omenez; Pausoka 
haurreskolan, berriz, gaur goizean izango da. Bestalde, Eskoriatzan, 
Luis Ezeizan ere danbor hotsak entzun ziren egubakoitzean.

Danborrak astindu zituzten

m.b.  |  aretxabaleta

Aratusteetako bazkarirako txar-
telak salgai daude gaurtik; 600 
txartel jarri dituzte salgai: hel-
duena 18 eta umeena 13 eurotan. 
Menuari dagokionez, nagusiek 
patatak errioxar erara eta oilas-
koa izango dute eta umeek, maka-
rroiak eta oilaskoa. Kopak ez 
dira menuan sartzen.

Interesatuek Arkupeko biga-
rren solairuko zuzendaritzaren 
bulegotik pasa behar dute, hona-
ko ordutegian: astelehenetik 
eguenera 08:00etatik 13:00etara 
eta 14:00etatik 17:00etara; eta 
egubakoitzean 08:00etatik 14:00e-
tara. Koadrilaren izenarekin 
batera, joango direnen izena ere 
eman beharko da.

Gaur jarriko dituzte salgai Aratusteetako 
herri bazkarirako txartelak, 18 eurotan

m.b.  |  eskoriatza

Joan den asteko euriteen ondorioz, 
Intxaurtxueta eta Olazar auzoak 
batzen dituen bidegorri tartean 
lur-jausiak izan ziren, eta, arris-
kua egon zitekeela ikusita, tarte 
hori ixtea erabaki zen. 

Udalak gogorarazi du inguru-
ne horretan behin baino gehiago-

tan gertatu izan direla luiziak, 
eta, Diputazioak horiek ekiditeko 
neurriak hartu bitartean, itxita 
jarraituko duela bidegorriak. 

Diputaziotik jakinarazi digu-
tenez, datorren astean harriak eta 
lurra erretiratuko dute, eta "egue-
nerako edo" bidegorri zati hori 
zabaltzeko moduan egongo da.

Diputazioak neurriak hartu arte 
itxita jarraituko du bidegorriak

Bidegorria itxita.  |  aMaia txintxUrreta

AretxAbAletA
esKorIAtzA
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mAIdEr ArrEgI  |  antzUola

Korrikaren 18. edizioa martxoa-
ren 20tik 21erako gauean iritsiko 
da Antzuolara. Elosutik sartuko 
da gaueko hamabietan, Bergara-
ra jaitsiko da, Antzuolara joango 
da ondoren eta Zumarragan irten-
go da goizeko ordu biak inguruan. 
Gero, Udanara abiatuko da, eta 
Oñatira jaitsi. Egun horren aurre-

tik, baina, Korrikari laguntzeko 
hainbat modu daudela gogorara-
zi dute antolatzaileek. Kilometroak 
ere eros daitezke dagoeneko. 
Korrikari laguntzeko hainbat 
modu daude; esaterako, 12 euro-
ren truke Korrika laguntzaile 
egin daiteke. Trukean pin bat eta 
txartel bat jasoko dute laguntzai-
leek; txartelarekin deskontuak 

izango dituzte Debagoieneko eta 
Euskal Herriko hainbat komer-
tziotan. Interesa dutenek Antzuo-
lako kultura etxera jo beharko 
dute. Kilometroa diruz laguntze-
ko eskaerak egiteko epea ere 
zabalik dago. Korrika batzordee-
tan izena eman daiteke, eta bai-
ta korrika18debagoiena@gmail.
com-era idatzita ere. 

plastikoa batuko da bihar 
Baserri eta landa inguruetan 
sortzen diren plastikoak batuko 
dira bihar, urtarrilak 22. Ekarpen
-gune ondora eraman behar dira 
plastikoak. Gogoratu behar da, 
baina, plastikozko sokak ez dituz-
tela batuko.

Korrika 18ren laguntzaile egiteko 
dei egin diete herritar guztiei
kultura etxera jo eta 12 euroren truke korrikari 
laguntza eman diezaiokete antzuolarrek

AntzUolA

ArAmAIo

Juanjo Peciña, Arabako beste sagardogile bat eta Goseko musikariak eguenean, txotx egiteko gertu.  |  jokin bereziartUa

JOkIN bErEZIArtUA  |  araMaio

"Ohore eta plazer bat da guretzat 
gaur hemen egotea. Gipuzkoarrek 
uste dute Gipuzkoan bakarrik 
egiten dela sagardoa, baina Ara-
ban ere badago. Askotan urruti-
ra joaten gara txotx egitera eta 
ondo dago jakitea etxean bertan 
ere sagardo ederra dugula. Ega-
rri ere bagara eta beraz, bagoaz 
txotx! egitera". Hitz horiek izan 
zituen joan den eguenean Ines 
Osinaga Goseko abeslariak Ara-
bako sagardo berria dastatu 
ostean. Aurten ere goraino bete 
zen Iturrieta sagardotegia txotx 
denboraldiari ongi etorria egite-
ko. Aramaioar ugari, baina bai-
ta Arrasateko jende nahikotxo 
ere. Gasteiztik ere autobus bat 
etorri zen. Jende asko, eta horren 
adierazle garbia da sagardoa das-
tatu ostean mokadutxoa hartzea 
eginbehar zaila bihurtu zela.

Arabakoaren aldarrikapena
Txalaparta doinuekin hasi zen 
txotx denboraldia irekitzeko eki-
taldia. Gero, Aramaioko Manex 
Agirre eta Xabi Igoa bertsolariek 

bertso bana kantatu zuten eta 
ondoren Juan Jose Peciña Itu-
rrietako sagardogileak hartu zuen 
hitza: "Inoiz ez dut berbaldia 
prestatzen eta aurtengoa ez da 

ezberdina izango. Arabako sagar-
dogileen ordezkaritza hemen dugu 
eta baita Goseko musikariak ere. 
Eskerrik asko etortzeagatik eta 
ondo pasa!". 

Peciñaren berbaldi motzaren 
ostean Ines Osinaga Goseko abes-
lariak ireki zuen kupela. Arabako 
sagardoa aldarrikatu zuen Osina-
gak. Gero herritar guztiek hiru 
kupeletako sagardoa dastatzeko 
aukera izan dute, giro ederrean. 
Jatekorik, noski, ez zen falta izan: 
patata-tortila, txorizoa, saiheskiak, 
berakatz-zopa... Batek baino gehia-
gok ez zuen afalduko gero. 

sagardoa, "edateko oso erraza"
Aurtengo sagardoa "edateko oso 
erraza" ei da Peciñaren arabera: 
"Publiko orokorrarendako sagar-
doa da. Suabeagoa, erraza. Gure 
helburua da sagardo mundura 
jendea erakartzea, publiko guz-
tiarendako sagardoa egitea". 
Sagardogile arabarrak 16 urte 
daramatza Iturrietan, eta krisi 
garaia den arren, euskaldunok 
sagardo denboraldiari erantzun 
ona emango diogula uste du. 

Gosek egin zuen txotx eguenean Arabako 
sagardo berriari ongietorria egiteko
iturrieta sagardotegia goraino bete zen, Gasteiztik etorritako autobus eta 
guzti; aurtengo sagardoa "edateko oso erraza" dela dio juanjo Peciñak

esAnAK

"Edateko oso 
erraza da, 
subea. Publiko 
orokorrarendako 
sagardoa da"

J u a n  J o s e  P e c i ñ a   |   i T u r r i E TA

"Urruti goaz 
txotx egitera, 
baina etxean 
bertan sagardo 
ederra dugu" 

i n e s  o s i n a g a   |   g O S E mIrArI AltUbE  |  leintz GatzaGa

Egubakoitzean, hilaren 18an, 
ospatu zuten San Sebastianen 
omenezko eguna herri eskolako 
neska-mutikoek. Bazkalostean 
elkartu ziren San Migel plazan, 
eta aterrunea aprobetxatuta 
bertan astindu zituzten danbo-

rrak: Sarriegiren martxa eta 
beste hainbat doinu jo zituzten.
Sei ikasle daude eskolan, baina 
gaixotasunak eta ezin-etorriak 
tarteko, hiru bakarrik elkartu 
ziren irakasleekin batera. Hala 
ere, umore ona ez zuten galdu 
eta pozik ospatu zuten.

Gogotsu astindu zituzten 
danborrak herriko txikiek
aterrunea aprobetxatuta plazan elkartu ziren

leIntz gAtzAgA

Eskolako umeak eta irakasleak danborrak eskuetan dituztela.  |  M.a.

lArrAItZ ZEbErIO  |  elGeta

Zapatuan, 16:30ean, jokatu zen 
emakumezkoen txapelketako 
lehenengo futbito partidua. 
Jende kopuru politak jarraitu 
zuen norgehiagoka harmaile-
tatik. Kantxan, berriz, Gazteak 
eta Etxaon taldeko kideak; 
hamar lagun Gazteak taldean, 
eta zortzi Etxaon taldean.

Norgehiagoka 6-1 emaitza-
rekin amaitu zen. Gazteak tal-
dean Nagore Ojangurenek eta 
Leire Urgoitiak bina gol egin 
zituzten, eta bana Janire Laz-
kanok eta Nagore Moralesek. 
Etxaon taldeak gol bakarra egin 
zuen, eta Eli Romerok egin 
zuen.

Beste bi taldek hartuko dute 
parte herri mailako emakumez-

koen futbito txapelketan: Bajaon 
eta Bandoleira taldeek, hain 
zuzen ere. Bajaon taldea hilaren 
26an estreinatuko da, eta Ban-
doleira taldea otsailaren 2an. 

gizonezkoen txapelketa
Aste bukaera honetan gizonez-
koen txapelketako hiru nor-
gehiagoka jokatu dira. Astuan 
Billa taldeak 6-4 irabazi dio 
Jaitxo taldeari; Tzibaz United 
taldeak 12-6 irabazi dio Nahas-
te Borraste taldeari; eta Koko-
txa taldea 10-5 gailendu zaio 
Txapelari. 

Aste honetan golegileak izan 
dira Josu Mañarikua eta Iraitz 
Bolinaga lau golekin, eta Javi 
Gamarra eta Aitor Gorostiza 
hiruna gol eginda.

Martxan da herri 
mailako emakumezkoen 
futbito txapelketa ere
zapatuan jokatutako partiduan Gazteak 
taldeak 6-1 hartu zuen mendean etxaon

Zapatuan jendea harmailetan emakumezkoen partidua ikusten.  |  l.z.

elgetA
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bazkideentzat abantaila esklusiboak

eraman ezazu 
beti txartela aldean!

Beste abantaila batzuk:
•  Astelehenetan eta ostiraletan Goiena papera buzoian.
• Deskontuak iragarki sailkatuetan eta eskeletan.
•  Zozketa eta promozio berezietan parte hartzeko aukera. Abantailaz betetako kluba!

Etxe-Aundi Hotela/Jatetxea  
torreauzo auzoa 10 - oñati

%10eko deskontua menu berezian •	
(asteburuetakoan) eta kartan.

gahir Fisioterapia/Osteopatia  
aranburuzabala 6 behea - eskoriatza

%50eko deskontua lehenengo •	
kontsultan.

begiondo Optika  
belorrieta, 11 - aretxabaleta

%15eko produktu guztietan.•	
kontsulta doan.•	

Naren Fisioterapia Zentroa  
belorrieta 5 behea - aretxabaleta

%15a zerbitzu guztietan.•	

Alzu, S.l  
arantzazuko ama, 2 - oñati

arropetan %10eko beherapena.•	

Ninika loradenda  
ramon Maria lili, 8 - bergara

%10eko deskontua artikulu •	
guztietan.

Eskaintza gehiago: 
www.goienakluba.com

SMSaren kostua: 0,15 euro + bEza mezu bakoitzeko.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren 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

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

goienakluba.com

•  Pamiela: liburuak:  Joxe Mari Iturralderen “Frantzian je táime esaten dute”
    Patxi Zubizarretaren “Hiru gutun Iruñetik”
•  erremeixuak DVDa
•  Argiako jokua: nairobitarra
•  Goiena: pendrive
• Arrikrutz Kobetarako sarrerak
• Amaia antzokian: “Printzea eta  Ahatea” antzerkia. 2 sarrera (urtarrilaren 28an)
• Espaloia Kafe Antzokian:  sara escudero eta miguel Iribar   
    Monologo Mostra: 4 sarrera.

Espaloia Kafe Antzokia: Ernesto Sevilla "Monologos Coconut" 
sarreren irabazleak: Mikel Lopez de Arkaute eta Jesus Belamendia Agirre

SmS: KLUBA [sariaren izena] 
[bazkidearen zenbakia] 215800 zenbakira
telefonoz: 943 25 05 05
E-postaz: kluba@goiena.com
WhatsApp bidez: 688 69 00 08 zenbakira, saria adieraziz

Parte-hartzaile guztien artean zozketatuko da.

parte 
hartzeko

ZOZkEtA EtA PrOmOZIO bErEZIAkdESkONtUAk

UrtArrIlEkO SArIAk EtA PrOmOZIOAk

HOTELES
DEBA

AdI egon!
GOIENA Klubeko 4.000 bazkideon artean 
UrTArrILEAN honakoa zozketatuko dugu. 

Urtarrileko 
irabazleen berri 
otsailaren 1ean 
emango dugu.

Zorte on!

3 bono
Aisia Deba hotelean  
2  pertsonarentzako gaua 
ostatuan, buffet-gosaria eta 
zirkuitu termala.

3 bono
Aisia Deba hotelean 
2 pertsonarentzako 
relax gastronomikoa 
(bazkaria 
enkantuarekin eta 
spa zirkuitua).

Esko Sport

Esko Sport  
intxaurtxueta 5, eskoriatza

arropa eta zapatiletan %10eko •	
deskontua.

multiopticas  
juan carlos Guerra, 1 behea – arrasate 
ibargarai, 16 bergara

%15eko deskontua•	 *.

ez metagarria beste eskaintza batzuekin.* 

OÑATI 
GARAJEA

Oñati garajea  
Goribar auzoa 9 - oñati

%5 beherapena egiten diren •	
konponketetan.

G
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guztiz 
Eder  
kalebarria 29 
oñati

%10eko deskontua termason •	
tratamenduan 10 saio hartuz gero.
Drelimpur tratamendua:  10 bono: •	
100€. sesioko: 12€.
%5eko deskontua•	 * argizari 
epelarekin eta beroarekin egindako 
depilazioetan.

bekainak eta ezpain gainekoa izan ezik.* 

kuttuna Estetika 
aranburuzabala 19, behea - eskoriatza

%5eko deskontua•	 * zerbitzu 
guztietan.

beste promozio batzuk izan ezik* 

caravanas oñate

Caravanas Oñate  
otadui zuhaiztia, 25 - oñati

50€-ko erosketa egiteagatik, •	
%10 deskontua stockean 
dauzkaten oinetako eta 
ehun-gaietan. (ez du balio beste 
promoziotarako).
%20-ko deskontua lineako •	
patinetan.

Estacion Servicio Arrasate  
san andres 7 - arrasate

% 2a gasolindegian erregaia •	
erosita.
% 2a dendako produktuetan.•	

biotika  
iturriotz 21 - arrasate

hauschka kosmetika etxearen •	
makillaje produktuetan %10 
beherapena.

Imprespal, C.b Imprimategia  
komenio 2 - bergara

%5eko deskontua egiten den •	
edozein lan edo erosketetan.
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k i r o l a
oHorezKo erregIonAlA

xAbIEr UrtZElAI  |  arrasate

Irabazlea zapore gaziaz –sufritzen 
amaitu zuelako– eta galtzailea 
zapore gazi-gozoaz –galdu arren 
aurpegia eman zuelako. Halaxe 
erretiratu ziren Aretxabaletako 
eta Mondrako ordezkariak atzo. 
Izan ere, Ibarran batu ziren zaleek 
partidu nahasia ikusi zuten, joan
-etorri askokoa, eta filmaren amaie-
ra aurreikusteko aukera gutxi 
ematen zuena. 

Jokoa baino borroka izan zen 
berdegunean, bi taldeen erdialde-
koen lehia, jokoa menperatzeko. 
Aretxabaletak ondo asmatu zuen 
Mondraren atzealdea itotzen; defen-
tsek nekez ateratzen zuten baloia 
ondo jokatuta, Lutxok nahi izaten 
duen moduan –duela ez asko tal-
de zuri-morean agindua ostikoa 
eman eta aurrera joatea zen. Bai-
na, atzealdetik hasi nahi horretan 
tematuta, behin baino gehiagotan 

huts egin zuten. Gol aukeraren 
bat izan zuen Aretxabaletak –Aitor 
Perez bazebilen abisua ematen– eta 
beste atean Zaitegik buruz ere 
egin zuen erremate garbiren bat. 
Baina, Mondra ondoen jokatzen 
zebilenean Aretxabaletak eman 
zuen lehen kolpea (29. minutuan); 
hain zuzen, lehenago abisua eman 
zuen Perezek maisuki loratu zuen 
baloia, Mondrako atzealdean egin-
dako opari baten (1-0).  

gola egin arren, sufritzera
Bigarren zatia hasi eta gutxira 
etorri zen zuri-moreen bigarren 
oparia. Markaketan huts bat egin-
da Oinatzek egindako burukada 
–bakarrik zegoen– ondo geratu 
zuen Ruiz de Azuak, baina alda-
ratzea Perezek jaso zuen, bigarre-
na egiteko (2-0).

Partidua Aretxabaletaren alde 
jarri zen nabarmen, jokoan eta 
emaitzean, eta Albistegiren muti-
len 3. gola gertu zegoela zirudienean 
–Apraizek aukera ederra barkatu 
zuen Mondrako atezainaren 
aurrean izandako aurrez aurre-
koan– Iker Uribarrenek bikain 
errematatu zuen buruz eskuinal-
detik egindako erdiraketa ona (2-1, 
75. minutuan). Mondrak ez zuen 
aitzakia gehiago behar gora etor-
tzeko, eta gainera Aitor Perezek 
bigarren txartel horia ikusi eta 
aldagelarako bidea hartu zuen 
handik bi minutura –lehenago 
Lutxo Iturrino egotzi zuen epaileak, 
protesta egitearren. 

Egoera horretaz baliatzen aha-
legindu zen Mondra, gogo handiaz, 
baina zelan egin jakin barik. Gai-
nera, Aretxabaletak duen puntu 
indartsuetako bat atzealdea da, 
eta Etxabek, Kermanek, Arriara-
nek eta Gartzik, piboteez lagun-
duta, behin eta berriro zapuztu 
zituzten Arrasatekoen eraso aha-
leginak. Pentsa ze gogo zuen Mon-
drak, luzapenean atezaina korne-
rra errematatzera igo zela; ahale-
gindu beharra zegoen.

Mondrak garesti ordaindu zituen egindako opariak

2-0ekoaz aretxabaletak ez zuen errematatzen jakin

hernani liderra beherantz dator, eta lau puntura dago

aretxabaleta mailaz 
igotzeko borrokan 
sartu da ostera ere

Aretxabaletako Hernandez erdiraketa egin berri, Jon Zabaleta segika duela.  |j.a.

aretxabaleta: Agirregabiria, 
gorosabel, Etxabe, Arriaran, kerman, 
igartua, Orueta (Eraña, 45. min), 
perez, Oinatz (Apraiz, 62. min), 
Hernandez (badillo, 55. min), Ander 
(urzelai 11. min).
Mondra: Ander ruiz, kevin (Markel. 
82. min), zabaleta, Erik, iregi, iker 
Lopez, Txonan (Azkarate 67. min), 
gorka dueñas, zaitegi, uribarren, 
Aizpurua.
beste: Sarrera polita ibarran, 400 
lagun bai harmailetan.

FITxA TEKNIKOA

emAItzA

2-1
aretxabaleta

MonDra

Erik eta Lopez, Oinatzekin batera baloia errekuperatzeko lehian.  |   j.a.

Arratsaldeko protagonistetako bat, Aitor Perez.  |   j.a.

Pare bat gol aukera 
garbi ondo geratu 
zituen arrasateko 
atezainak, batez ere 
apraizekin izan zuen 
aurrez aurrekoa.
Partidu serioa egin 
du gaur mondrak, 
baina ez da nahikoa 
izan.
lehenengo zatian 
ondo presionatu 
digute baloiaren irteera, hor aka-
tsa batzuk izan ditugu, eta aka-
tsetako batean etorri da euren 
lehenengo gola. bigarrena ere gure 
huts bat izan da, eta dagoeneko 

badira batzuk.
Huts horiek gares-
ti ari zarete ordain-
tzen.
bai, gol gehien egiten 
dugun taldeetako bat 
gara, baina baita 
geh ien  jasotzen 
dituenetako bat ere. 
aurrean asmatu, eta 
atzealdean sendoa-
go jokatu beharko 

dugu.
Sailkapena oso estu dago.
Datorren astean trintxerpen ira-
bazi egin behar dugu lasaitasuna 
hartzeko. 

x.U.

"Gol gehien egiten dituen taldeetako 
bat gara, baina erraz jasotzen ditugu"

Ander rUIz de AzUA | MonDrako atezaina

Partidua irabazita 
ere, aretxabaletako 
aurrelari arrasatearra 
ez zen pozik parti-
duan egindakoaz. eta 
ia dena egin zuen 
ondo, jokaldi eraba-
kigarri batean huts 
egin zuen arte.
garaipenak zapore 
gozoa utziko zizun, 
baina 3-0ekoa egi-
teko izandako gol aukeragatik 
haserre?
apur bat bai, onena izan da taldeak 
irabazi egin duela. baina, gol hori 
sartu izan banu taldeak ez zuen 
horrenbeste sufrituko, eta partidua 

d eze n te  h o b e to 
amaituko genuen.
dena dela, garaipen 
batekin hasi duzue 
bigarren itzulia. 
Hiru puntu garran-
tzitsu dira horiek.
bai, oso inportanteak 
dira puntu hauek, 
izan ere, asteburuan 
hernanik berdindu 
egin du, eta real 

Unionek galdu. hala, liderra lau 
puntura dugu orain.
Itzuli luzea geratzen da.
bai, oso luzea izango da, eta gogo-
rra, maila oso parekatuta dagoe-
lako.

x.U.

"Garrantzitsuena garaipena da, baina 
atezain aurrean huts egin dudana..."

oxel AprAIz | aretxabaletako aUrrelaria

UDAk Mondrari 
egindako oparia 
urteurrenenean
Derbietan ohi moduan 
Aretxabaletako eta 
Mondrako zuzendaritzako 
ordezkariek bazkaria izan 
zuten domeka eguerdian, 
derbiaren aurretik.

Urte batzuetan bi 
kluben arteko harremanak 
ez dira onenean egon, 
baina atzean utzitako 
sasoiak dira horiek, eta 
domekan Aretxabaletak 
detaile polita izan zuen 
Mondrarekin, 100. 
urteurrena dela-eta tarta 
hau izan zuten postrerako.

mondra ondoen 
zebilenean egin 
zuen UdAk 
1-0ekoa

Sufritu arren, 
Aretxabaletak 
ondo eutsi zion 
partiduari

Aretxabaletako jokalariak Aitor Perezen gola ospatzen –arratsaldeko lehena– zaleen ondoan.  |   josetxo arantzabal.
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Mondrako Ainhoa Alonso baloia eskuratzeko ahaleginetan Mondrako eta Aurrerako jokalariak.  |   josetxo arantzabal

mIrArI AltUbE  |  arrasate

Azken asteotako bolada txarra-
ri buelta eman guran atera ziren 
Mondrako neskak atzo, zelaira. 
Eta aurrez aurre Gasteizko 
Aurrera, sailkapenean puntu 
kopuru bikoitza duena. Indartsu 

atera ziren arrasatearrak eta 
lehen minutuetan bi gol aukera 
polit izan zituzten. 21. minutuan 
iritsi zen gola; korner baten 
ostean areaz kanpotik jaurti 
Melanik eta barrura (1-0). Eta 
markagailuan aurretik zirela 
joan ziren atsedenaldira.

zoritxarreko jokaldia
Bigarren zatian gora begira ate-
ra ziren Aurrerako neskak eta 
Mondra kontrara jolasten. Hala, 
gol aukera pare bat izan zituzten 
kanpokoek; baita iritsi ere 41. 

minutuan zoritxarreko jokaldi 
baten ostean. Jaurtiketa indar-
tsu baten ostean atezainari ihes 
egin zion eskuetatik baloiak eta 
barrura. Esan behar atezain 
lanetan Vanesak jardun zuela, 
Oihana Aldaik ezin izan zuela-
ko jokatu; baita lan txukuna 
egin ere hark.

Azken minutuak sufritzen 
pasatu zituzten etxekoak, pun-
tu bakarrak ihes egiteko beldu-
rrez. Berdinketarekin konfian-
tza hartu gura dute Mondrakoek, 
eta puntuak eskuratzen hasi.

berdinketarekin orain arteko bolada txarrari 
buelta ematen hasi gura du Mondrak
atezainak ezin izan zuen jokatu atzo eta haren ardura vanesa jokalariak 
hartu zuen; lan txukuna egin eta gol bakarra sartu zioten 

iManol soriano

Lider izatea ez da samurra izaten, atzekoen presioak urduritasuna sor 
dezakeelako, baina Antzuola oso eroso dago, eta azken bederatzi 
jardunaldiotan ez du partidurik galdu. Hala, bosgarren postuan dagoen 
Ordizia hartu zuen etxean zapatuan, eta irabazi (1-0). Zaleen babesari 
esker etxean galdu barik jarraitzen du, eta puntuak batzen; atzetik 
jarraika datorkion Getariako Ketari bost puntu ateratzen dizkio.

etxean galdu 
barik jarraitzen
du antzuolak

erregIonAl preferenteA

emAKUmezKoen bIgArren mAIlA

emAItzA

1-1
MonDra

Gasteizko aUrrera

oHorezKo erregIonAlA
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partidu nahasia ikusi zuten, joan
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ematen zuena. 

Jokoa baino borroka izan zen 
berdegunean, bi taldeen erdialde-
koen lehia, jokoa menperatzeko. 
Aretxabaletak ondo asmatu zuen 
Mondraren atzealdea itotzen; defen-
tsek nekez ateratzen zuten baloia 
ondo jokatuta, Lutxok nahi izaten 
duen moduan –duela ez asko tal-
de zuri-morean agindua ostikoa 
eman eta aurrera joatea zen. Bai-
na, atzealdetik hasi nahi horretan 
tematuta, behin baino gehiagotan 

huts egin zuten. Gol aukeraren 
bat izan zuen Aretxabaletak –Aitor 
Perez bazebilen abisua ematen– eta 
beste atean Zaitegik buruz ere 
egin zuen erremate garbiren bat. 
Baina, Mondra ondoen jokatzen 
zebilenean Aretxabaletak eman 
zuen lehen kolpea (29. minutuan); 
hain zuzen, lehenago abisua eman 
zuen Perezek maisuki loratu zuen 
baloia, Mondrako atzealdean egin-
dako opari baten (1-0).  

gola egin arren, sufritzera
Bigarren zatia hasi eta gutxira 
etorri zen zuri-moreen bigarren 
oparia. Markaketan huts bat egin-
da Oinatzek egindako burukada 
–bakarrik zegoen– ondo geratu 
zuen Ruiz de Azuak, baina alda-
ratzea Perezek jaso zuen, bigarre-
na egiteko (2-0).
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jarri zen nabarmen, jokoan eta 
emaitzean, eta Albistegiren muti-
len 3. gola gertu zegoela zirudienean 
–Apraizek aukera ederra barkatu 
zuen Mondrako atezainaren 
aurrean izandako aurrez aurre-
koan– Iker Uribarrenek bikain 
errematatu zuen buruz eskuinal-
detik egindako erdiraketa ona (2-1, 
75. minutuan). Mondrak ez zuen 
aitzakia gehiago behar gora etor-
tzeko, eta gainera Aitor Perezek 
bigarren txartel horia ikusi eta 
aldagelarako bidea hartu zuen 
handik bi minutura –lehenago 
Lutxo Iturrino egotzi zuen epaileak, 
protesta egitearren. 

Egoera horretaz baliatzen aha-
legindu zen Mondra, gogo handiaz, 
baina zelan egin jakin barik. Gai-
nera, Aretxabaletak duen puntu 
indartsuetako bat atzealdea da, 
eta Etxabek, Kermanek, Arriara-
nek eta Gartzik, piboteez lagun-
duta, behin eta berriro zapuztu 
zituzten Arrasatekoen eraso aha-
leginak. Pentsa ze gogo zuen Mon-
drak, luzapenean atezaina korne-
rra errematatzera igo zela; ahale-
gindu beharra zegoen.

Mondrak garesti ordaindu zituen egindako opariak

2-0ekoaz aretxabaletak ez zuen errematatzen jakin

hernani liderra beherantz dator, eta lau puntura dago

aretxabaleta mailaz 
igotzeko borrokan 
sartu da ostera ere

Aretxabaletako Hernandez erdiraketa egin berri, Jon Zabaleta segika duela.  |j.a.

aretxabaleta: Agirregabiria, 
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igartua, Orueta (Eraña, 45. min), 
perez, Oinatz (Apraiz, 62. min), 
Hernandez (badillo, 55. min), Ander 
(urzelai 11. min).
Mondra: Ander ruiz, kevin (Markel. 
82. min), zabaleta, Erik, iregi, iker 
Lopez, Txonan (Azkarate 67. min), 
gorka dueñas, zaitegi, uribarren, 
Aizpurua.
beste: Sarrera polita ibarran, 400 
lagun bai harmailetan.
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garbi ondo geratu 
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apraizekin izan zuen 
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digute baloiaren irteera, hor aka-
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tsetako batean etorri da euren 
lehenengo gola. bigarrena ere gure 
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dugun taldeetako bat 
gara, baina baita 
geh ien  jasotzen 
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atzealdean sendoa-
go jokatu beharko 

dugu.
Sailkapena oso estu dago.
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gozoa utziko zizun, 
baina 3-0ekoa egi-
teko izandako gol aukeragatik 
haserre?
apur bat bai, onena izan da taldeak 
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batekin hasi duzue 
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dira puntu hauek, 
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hernanik berdindu 
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puntura dugu orain.
Itzuli luzea geratzen da.
bai, oso luzea izango da, eta gogo-
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Derbietan ohi moduan 
Aretxabaletako eta 
Mondrako zuzendaritzako 
ordezkariek bazkaria izan 
zuten domeka eguerdian, 
derbiaren aurretik.
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kluben arteko harremanak 
ez dira onenean egon, 
baina atzean utzitako 
sasoiak dira horiek, eta 
domekan Aretxabaletak 
detaile polita izan zuen 
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hau izan zuten postrerako.
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zebilenean egin 
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ebA mAIlA

xAbIEr UrtZElAI  |  oñati

Urte gutxi barru baliteke zapatuan 
EHU Araba taldean zeuden hain-
bat jokalari saskibaloiaren gai-
lurrean ikustea. Arabako taldeak 
Baskoniaren harrobiaz egiten du 
lan, eta etorkizuneko jokalariak 
izan daitezkeenak bertara bide-
ratzen dituzte, lehiatzen ikas 
dezaten. Martinez, Gacic, Mal-
manis, Bordignon... Bihar edo 
etziko izarrak izan daitezke, bai-
na zapatuan ezer gutxi erakutsi 
zuten, Oñatiko beteranoek Zubi-
koan legea ezarri zutelako. 

Talde gaztea du EHU Arabak. 
Kapaz dira bost minutuan bakar-
kako hainbat jokaldi on egiteko, 
hori egiteko moduko kalitate 
oneko jokalariak dituztelako. 
Baina gaur egun Natra Oñatiri 

irabazteko hori baino gehiago 
behar da; oraingoz, ez dute oña-
tiarrei min egiteko talde-perfila 
–adi itzuliko partiduan. 

lehen laurdenean, parean 
Partidua hasi eta lehenengo laur-
denean parean egon ziren inda-
rrak. Talde bakoitza bere jokoa 
ezartzeko lanean, markagailuak 
bi puntuko aldea baino ez zuen 
erakutsi laurden bukaeran, etxe-
koen alde. 

Bigarren laurden hasieran 
kanpotarrak hainbat minututan 
azukre ontza moduan urtu ziren, 
eta gorritxoek tarte txikian 12 
puntuko abantaila lortu zuten. 
Momentu horretan arabarren 
entrenatzaileak botatako oihuak 
–ez dugu idatziko– erakusten 
zuen ez zela onargarria modu 
horretan kontzentrazioa galtzea, 
eta bigarren laurdena amaitze-
rako txukundu egin zuten mar-
kagailua, 39-31.

minutu tontoak 
Bigarren zatiaren hasieran, berriz, 
lehenago aipatutako minutu ton-
to horiek Oñatikoendako izan 
ziren. Nahi baino partidu gehia-

gotan izaten dituzte oñatiarrek 
halako joko-txakalaldiak. Ez dute 
askorik irauten, baina zapatukoa 
nahikoa izan zen EHUkoei arnas 
apur bat emateko (39-35), eta mar-
kagailuan parekatzeko kapaz 
zirela sinestarazteko. 

Baina ume bati gozokia era-
kutsi eta ostera ere poltsikora 
sartzea modukoa izan zen. Hala, 
Gorka Kintanak zapuztu zuen 
arabar gaztetxoen ametsa, hiruko 
eder bat (42-35) eta desagertu da 
gozokia. Hortik aurrera Natra 
Oñatik ez zuen aukera txikiena 
ere eman. Josean Cavada min 
hartuta dagoen de la Iglesiaren 
paperean, eta Ander Gartzia sas-
kiratzaile nagusi moduan, gai-

nontzekoek ere minutu onak izan 
zituzten kantxan –Zaleen goza-
menerako geratu zen Bergarakoak 
57-44koan egindako matea, hiru-
garren laurdena amaitzeko 15 
segundo falta zirenean.

Hala, laugarren laurdenak ez 
zuen partidu hasieran aurreiku-
si zitekeen emoziorik izan –azken 
batean, EHU hirugarren dagoe-
lako sailkapenean. Hala, Oñati-
koek ligako zortzigarren partidua 
irabazi zuten (77-60). 

Argazki lehiaketa 
Saskibaloi sailak argazki lehia-
keta jarri du abian. Hala, zapa-
tuko partiduan zehar ateratako 
argazkiak jaso nahi dituzte, sas-

ehUk etorkizunean jokalari onak izango direnak ditu

lehenengo laurdenean egon ziren indarrak parean

oñatikoek ligako zortzigarren garaipena batu dute 

beteranotasunak 
bakarkako talentua 
gainditzen duenean

Josean Cavada arabarren artean barneraketa egiten. Atzean Zeziaga zain; Arrasatekoak orkatila bihurritu zuen.  |   iManol soriano

natra oñati: gamarra, zeziaga, 
Ander gartzia, Josean Cavada, 
zabaleta, kintana, iban Lizarralde, 
Xabier Osa, iñigo biain, ibai Osa

ehu araba: iñigo barandica, Jon 
Saenz, Carlos Martinez, Markel Lopez, 
imanol, Mascariano, gacic, Sergio gil, 
Arregi, Malmanis, Ndongala, 
Mordignon.

beste: Sarrera ona zubikoan, nahiz 
eta igarri zen realak ordu berean 
jokatzen zuela.

FITxA TEKNIKOAemAItzA

77-60
natra oñati

ehU araba

dAtUA

Lehenengo itzulia 
amaitzeko partidu bat 
geratzen denean, Natra 
Oñatik bederatzi 
partidutatik 8 irabazi ditu.

8
GaraiPen

JAgObA dOmINgO  |  arrasate

Oso gogotsu hasi zuen Arrasate-
ko taldeak zapatuko hitzordua. 
Iturripeko kantxara Gasteizko 
Aranberri taldea gerturatu zen 
eta lehen laurdenean ikusitakoa-
gatik bazirudien partidu erosoa 
izan behar zela. Baina ez. 

Lehen zatian, MU-koak era-
soan oso fin eta azkar ibili ziren, 
Aranberrik antolatutako defentsa 
gaindituz. Kantxa osoan presioa 
egiten saiatu ziren arabarrak, 
baina Arrasatekoek presio hori 
gainditzen zuten momentuan min 
egiten zieten erasoan; horretaz 

jabetuta, lehen laurdena 24-21koa 
izan zen. 

Bigarren laurdenean bi taldeek 
argi utzi zuten ez zutela parti-
duaren erritmoa jaitsiko. Saski-
ratze asko ikusi ziren Iturripen 
eta etxekoek 11-0ko partziala lor-
tu zuten, Barberoren errebote 
eta Aranzabalen puntu azkarrei 
esker. Defentsan lorturiko erre-
boteek korrika egitea ahalbidetzen 
zuten; horrela jokatuta eroso 
sentitu zen MU. Hala, partidua 
bideratuta utzi zuen etxeko tal-
deak, atsedenaldira 49-37ko emai-
tzarekin erretiratu ziren-eta.

egindako lana, hankaz gora
Hirugarren laurdenean gauzak 
dezente aldatu ziren. Aranberri-
koak defentsan oso agresibo kan-
txaratu ziren eta horrek etxekoen 
saskiratze-kopurua asko murriz-
tu zuen. MUk ezin izan zuen bere 
jokoa egin eta horren ondorioz 
erasoan huts asko egin zituz-
ten.

Partiduaren azken 10 minu-
tuak hasi orduko, etxekoen aban-
taila 3 puntutakoa zen eta sen-
tsazioak ez ziren oso positiboak: 
azken laurdenak gorabehera han-
diak eta puntu gutxi izan zituen 

(etxekoek 12 puntu egin zituzten). 
Jokoa moteldu egin zen, tartean 
epaileen erabaki eztabaidagarri 
batzuen ondoren, eta Larrategiren 
mutilak partidutik irten ziren. 
Atzean erraztasunak eman ondo-
ren erasoan kontrol falta zen 
nagusi. Hala ere, partiduko azken 
minutura markagailuan aurretik 
heldu ziren, eta partidua erabat 
definitzeko jaurtiketa libre larre-
gi huts egin ondoren, azken baloi 
jabetzak partidua erabaki zuen.

Aranberrikoak kementsu irten 
ziren azken 20 segundoei aurre 
egitera, partidu osoa atzetik ibi-
li ondoren garaipena lortzea 
posible zelako eta saskibaloian 
sarri gertatzen den bezala, azken 
hirukoak partidua itxi zuen. 
Aranberriko Peñak defentsa gai-
nean izan arren ahal zuen beza-
la bota zuen, eta baita saskiratu 
ere. Amaiera gogorra partidu ero 
batentzat (74-75).

Partidu beroa izan zen iturripen, 
zapatuko denboraleari aurre egiteko
MU-k azken baloi jabetzan galdu zuen partidua 74-75eko emaitzarekin

Balanzategi eta Isasa Aranberrikoen defentsa gainditu nahian.  |   iManol soriano

leHen nAzIonAlA
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kibaloiaren gaineko argazkiak
–Zubikoan bertan ateratako edo-
zein argazkik balioko du (parti-
dukoa, harmailetako giroa, 
maskotarekin, jokalariekin ate-
ratakoak...). Ondoren, urtarrila-
ren 26a baino lehen alonamendi.
saskibaloi@gmail.com  helbidera 
bidali beharko dira argazkiak, 
bakoitzak bere datuak (izen abi-
zenak eta telefono zenbakia) 
zehaztuta. Epaimahai batek argaz-
ki onena hautatuko du eta urta-
rrilaren 29an jakinaraziko da 
zein izan den irabazlea. Irabazleak 
bi pertsonentzako bono bat ira-
baziko du Gasteizen jokatuko 
den Errege Kopa guztia doan 
ikusi ahal izateko.

Josean Cavada arabarren artean barneraketa egiten. Atzean Zeziaga zain; Arrasatekoak orkatila bihurritu zuen.  |   iManol soriano

"Bigarren 
itzulian gehiago 
kostako zaigu 
partiduak 
irabaztea"
beteranotasunak irabazi du 
gaur.
bai. ehU arabak oso jokalari 
onak ditu baina igarri da gure 
beteranotasuna. Markagailuan 
aldea hartu eta tarteka 15 
puntuko abantaila izan dugu. 
Gero bai, eurek estutzen zuten, 
baina aldea hartzen genuen 
ostera. bigarren itzulian, bai-
na, gehiago kostako zaigu 
halako taldeei irabaztea.
lehenengo itzulia amaitzear, 
orain artekoa lan ona izan 
da.
bai, partidu bat geratzen zai-
gu, eta galduta ere 10 parti-
dutan bi porrot baino ez ditu-
gu izango, edo bestela porrot 
bakarra. liga hasieran ez nuen 
uste horren ondo ibiliko gine-
nik.
Emaitza horiek lasaitasuna 
ematen dute bigarren itzu-
lira begira.
bai, baina bigarren itzulia luzea 
egingo zaigu, seguru. lehen 
esan dugu beteranoak garela, 
eta igarriko dugu.
datorren astean kantabria-
ra.
Pielagosen kantxara. kanpo-
ko denak dira zailak, gehiago 
kostatzen zaigu motibatzea.

IñIgo bIAIn 
jokalaria

x.Urtzelai

JAgObA dOmINgO  |  arrasate

Oso gogotsu hasi zuen Arrasate-
ko taldeak zapatuko hitzordua. 
Iturripeko kantxara Gasteizko 
Aranberri taldea gerturatu zen 
eta lehen laurdenean ikusitakoa-
gatik bazirudien partidu erosoa 
izan behar zela. Baina ez. 

Lehen zatian, MU-koak era-
soan oso fin eta azkar ibili ziren, 
Aranberrik antolatutako defentsa 
gaindituz. Kantxa osoan presioa 
egiten saiatu ziren arabarrak, 
baina Arrasatekoek presio hori 
gainditzen zuten momentuan min 
egiten zieten erasoan; horretaz 

jabetuta, lehen laurdena 24-21koa 
izan zen. 

Bigarren laurdenean bi taldeek 
argi utzi zuten ez zutela parti-
duaren erritmoa jaitsiko. Saski-
ratze asko ikusi ziren Iturripen 
eta etxekoek 11-0ko partziala lor-
tu zuten, Barberoren errebote 
eta Aranzabalen puntu azkarrei 
esker. Defentsan lorturiko erre-
boteek korrika egitea ahalbidetzen 
zuten; horrela jokatuta eroso 
sentitu zen MU. Hala, partidua 
bideratuta utzi zuen etxeko tal-
deak, atsedenaldira 49-37ko emai-
tzarekin erretiratu ziren-eta.

egindako lana, hankaz gora
Hirugarren laurdenean gauzak 
dezente aldatu ziren. Aranberri-
koak defentsan oso agresibo kan-
txaratu ziren eta horrek etxekoen 
saskiratze-kopurua asko murriz-
tu zuen. MUk ezin izan zuen bere 
jokoa egin eta horren ondorioz 
erasoan huts asko egin zituz-
ten.

Partiduaren azken 10 minu-
tuak hasi orduko, etxekoen aban-
taila 3 puntutakoa zen eta sen-
tsazioak ez ziren oso positiboak: 
azken laurdenak gorabehera han-
diak eta puntu gutxi izan zituen 

(etxekoek 12 puntu egin zituzten). 
Jokoa moteldu egin zen, tartean 
epaileen erabaki eztabaidagarri 
batzuen ondoren, eta Larrategiren 
mutilak partidutik irten ziren. 
Atzean erraztasunak eman ondo-
ren erasoan kontrol falta zen 
nagusi. Hala ere, partiduko azken 
minutura markagailuan aurretik 
heldu ziren, eta partidua erabat 
definitzeko jaurtiketa libre larre-
gi huts egin ondoren, azken baloi 
jabetzak partidua erabaki zuen.

Aranberrikoak kementsu irten 
ziren azken 20 segundoei aurre 
egitera, partidu osoa atzetik ibi-
li ondoren garaipena lortzea 
posible zelako eta saskibaloian 
sarri gertatzen den bezala, azken 
hirukoak partidua itxi zuen. 
Aranberriko Peñak defentsa gai-
nean izan arren ahal zuen beza-
la bota zuen, eta baita saskiratu 
ere. Amaiera gogorra partidu ero 
batentzat (74-75).

Partidu beroa izan zen iturripen, 
zapatuko denboraleari aurre egiteko
MU-k azken baloi jabetzan galdu zuen partidua 74-75eko emaitzarekin

Balanzategi eta Isasa Aranberrikoen defentsa gainditu nahian.  |   iManol soriano

leHen nAzIonAlA

Irabazten hastea garrantzitsua zela jakinik zezena legez atera ziren Ford Mugarriko jokalariak.  |   iManol soriano

estutasunik pasatu gabe 
nagusitu zitzaion ford 
Mugarri bigarren dagoenari

mIrArI AltUbE  |  arrasate

Denboraldi bukaeran berebizi-
ko garrantzia izan dezakeen 
partidua irabazi zuen zapatuan 
Ford Mugarrik. Bigarren buel-
ta hasi dute aste bukaeran Eus-
kadiko Txapelketa jokatzen 
dabiltzan taldeek, eta arerio 
zuzena duen Askartza hartu 
zuen etxean. Lehenengo buelta 
lider bukatu du Ford Mugarrik 
Askartzarekin puntuetara ber-
dinduta (23). Hala, irabaztea 
zuten helburu etxekoek, eta 
errebantxa hartzea, bizkaitarren 
etxean galdu egin zutelako 
denboraldi hasieran. 

Hasieratik aurretik
Partidu garrantzitsua zela 
jakinik, dena emateko gogotsu 
atera ziren jokalari arrasatea-
rrak zapatuan, Iturripeko 
kantxara. Baita eman ere. 
Hasieratik jarri ziren marka-
gailuan aurretik (4-1): "Gure-
tako oso partidu garrantzitsua 
izan da, eta hasieratik oso 
indartsu atera gara bagene-
kielako partidu zailetan hala 
egin behar dela. Abantailatxoa 
hartu dugu, eta horrek eman 
digun konfiantzarekin irabazi", 

zioen Kepa Isasmendi jokalariak. 
Lehenengo zatiaren erdian ber-
dintzea lortu zuten Askartzakoek 
(6-6), eta horrek, garbi erakutsi 
zuen golak egiten asmatzen zue-
nak eta defentsa lanetan ondo 
jardun irabaziko zuela. Urduri-
tasunean erori barik aurrera 
egiten asmatu zuten Ford Muga-
rrikoek; hori horrela, atsede-
naldira lau goleko aldearekin 
joan ziren (17-13). 

taldea eroso
Askartzakoak ez ziren eroso 
sentitu kantxan, eta hainbat 
hutsegite izan zituzten. Bigarren 
zatiaren hasieran gora egiteko 
gogoa erakutsi zuten kanpokoek, 
baina etxekoek ez zieten utzi 
eta ordura arte izandako alderik 
handiena lortu zuten (21-14). 

Hala, atzetik zirela ikusita defen-
tsa mistoa erabili zuten, hau 
da, Ford Mugarrik zuenean baloia 
bi jokalariri ez utzi jokatzen. 
Golak egiteko zailtasun gehiago 
izan arren etxekoek, ez zuten 
markagailuan hurbiltzerik lor-
tu bizkaitarrek eta sei punturen 
aldearekin bukatu zen partidua 
(32-26).

Talde arrasatearraren gida-
ri izan zen Isasmendi pozik zegoen 
bukaeran: "Taldea eroso ibili da, 
batez ere aurretik izan garelako 
uneoro. Gainera, guztiok jokatu 
dugu eta hori ere garrantzitsua 
da taldea "egiten" joateko", zioen. 
Eta argi du helburua: "Iaz ihes 
egin zigun igoera gura dugu. 
Zaila izango da; nik uste sailka-
tu egingo garela baina igoera 
fasea beste kontu bat da.

lehenengotatik ibili ziren aurretik etxekoak

Gol diferentzia erabakigarria izan daiteke 
denboraldi bukaeran; arrasatearrak dira aurretik

esKUbAloIA

emAItzA

32-26
ForD MUGarri

askartza

Soraluze BKE berdinketarekin itzuli zen
Gasteizera joan zen domeka goizean Soraluze BKE eta 
berdinketarekin itzuli El Pilarren kantxatik (30-30). Emaitza 
horretan epaileek zeresan handia izan zutela zioen Josetxo 
Muniategi entrenatzaileak "nahiz eta hori ez izan aitzakia". 

Partidu ia guztian izan ziren aurretik bergararrak txukun 
jokatuta, bi- hiru gol aurretik, eta bigarren zatiko hasieran bakarrik 
aurreratu zitzaizkien gasteiztarrak (23-22). Akatsik larrienak 
azken minutuetan iritsi ziren. Bi minutu eta erdi geratzen zirenean 
bukatzeko 3 gol aurretik ziren, eta "gero kaka egin dugu", zioen 
Muniategik penatuta. "Akatsak erasoan, defentsan jaurtiketa 
errazak egiten utzi… eta hala ez dago irabazterik". Eta dagoeneko 
datorren asteko partiduari begira daude. Trapagaran hartuko dute 
etxean; eta hori ere partidu zaila izango da.
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gUre KIrolA
goIenA telebIstA | HArmAIlAtIK
astelehenero, 20:45, 22:30

ohorezko erreGional Maila
eMaitzak
urola-real union  2-0
berio-Tolosa  3-1
Hondarribia-Hernani  0-0
Lagun Onak-bergara  1-3
Ostadar-Aloña Mendi  2-1
Aurrera-Touring  1-2
Aretxabaleta-Mondra  2-1
Trintxerpe-beti gazte  2-0
Oiartzun-zarautz  2-0

sailkaPena
  TALdEA p J
 1 Hernani 40 18
 2 real union  39 18
 3 Aretxabaleta 36 18
 4 Oiartzun 35 18
 5 Bergara 32 18
 6 berio 32 18
 7 Hondarribia 30 18
 8 Touring 28 18
 9 Tolosa 24 18
 10  Aloña Mendi 20 18
11  Trintxerpe 20 18
 12 Ostadar 19 18
 13 Mondra 18 18

 14 Lagun Onak 18 18
 15 zarautz 17 18
 16 beti gazte 17 18
 17 Aurrera 17 18
 18 urola 16 18

hurrenGo Jardunaldia

zarautz-urola
real union-berio
Tolosa-Hondarribia
Hernani-Lagun Onak
bergara-Ostadar
Aloña Mendi-Aurrera
Touring-Aretxabaleta
Mondra-Trintxerpe
beti gazte-Oiartzun

F u t b o l a

erreGional PreFerentea
Antzuola-Ordizia 1-0

1. erreGionala
Arizmendi-Soraluze 3- 4
bergara-Aretxabaleta udA b 2-2

Gazteen euskal liGa
Eibar-Aretxabaleta 0-0

ohorezko Gazteak
bergara-billabona 3-0
Aloña Mendi-Tolosa 3-1
Ordizia-Mondra 1-1

Gazteen 1. Maila
Arizmendi-Soraluze 0-1
Aretxabaleta-bergara 3-3
Anaitasuna-Aloña Mendi 2-2

ohorezko kadeteak
Arrasate-Anaitasuna 3-0
real Sociedad-Aloña Mendi 6-0
beasain-bergara 3-1
Aretxabaleta-urola 2-1

eMakuMeen 2. Maila
Mondra-gasteizko Aurrera 1-1

Gazte eMakuMeak koPa
Touring-Mondra 0-3
bergara-irun Artia 3-1
Aloña Mendi-Amara berri 0-0

lehen nazionala
Ford Mugarri-Askartza 32-26 
El pilar-Soraluze bkE 30-30

euskadiko txaP. eMak.
Aiala-Aloña Mendi -

GiPuzkoako 1. Maila
Eibarko Haritza-Aloña Mendi 26-28

GiPuzkoako 2. Maila
Arrasate-Ordizia -
bergara-Leizaran 37-27

kadeteak, Gizonezkoak
Soraluce bkE-Amenabar 36-32
usurbil-Arrasate 32-17

kadeteak, eMakuMezkoak
Aloña Mendi -

e s k u b a l o i a
eba liGa

Natra Oñati-EHu Araba 76-60

lehen nazional Maila
Mu-Aranberri 74-75

s as k i b a l o i a

GiPuzkoako 1. Maila

Hirukide-Aretxabaleta 4-7

a r e to  F u t b o l a

seniorrak

independientes-kanpanzar ArT 14-24

e r r u G b i a

itziar alDekoa

III Kirolprobak herri lasterketen txapelketaren sariak banatu zituzten 
zapatuan, Donostian. Eta emakumeen artean Debagoienekoak izan 
ziren nagusi sailkapen horretan: beteranoen artean: lehenengoa, 
Arantxi De La Fuente (Bergara); eta sailkapen orokorrean: 
lehenengoa, Itziar Aldekoa (Bergara); bigarrena, Amaia Bernal 
(Oñati); eta hirugarrena, Maria rosa Agirre (Bergara).

emakume kirolariak sarituak

xAKeA

Jokalari asko zituen min hartuta aste bukaeran Kanpanzar ART 
taldeak eta ordezko bi jokalarirekin bakarrik joan zen Kantabria 
aldera. Dena eman beharra zuten, eta hori jakinik 12. minutura-
ko 0-17 ziren aurretik. Orduantxe esnatu zen etxeko taldea eta bi 
entsegu eginda hiru puntura jarri ziren 14-17; halaxe bukatu zen 
lehenengo zatia. Bigarrenean indarrak parekatuta ziren; arrasa-
tearrak nekatzen hasita eta etxekoak puntuak eskuratu nahian. 
Polemikaz betetako jokaldi baten ostean Aitor Lezamizek entse-
gua egitea lortu zuen, eta azkenean 10 punturen aldearekin ira-
bazi. Datorren zapatuan Elorrio hartuko dute etxean.

bost puntu ekarri zituen kanpanzar art taldeak 
kantabriatik 14-24 irabazita independienteri

mIrArI AltUbE  |  aretxabaleta

Joan den astean hasi zuten xake 
denboraldia, eta Euskadiko Txa-
pelketako lehenengo mailan 
dagoen Arrasate-Arlutzek bikain 
hasi du. Zapatuan, Errenteriako 
Fomento Cultural taldea hartu 
zuen etxean, Aretxabaletan; bai-
ta irabazi ere (3-1).

Fran eta Andoni Miguel anaiek 
segituan bukatu zituzten partidak. 
Errenteriarrek "tablas" edo ber-

dinketa eskaini zien eta etxekoek 
onartu. Hala, Aitor Alcaide eta 
Asier Etxagibel talde-kideak ira-
bazi beharrean ziren: "Nik, neuk, 
jokaldi txar bat egin nuela uste 
dut, baina azkenean buelta eman 
eta puntuak etxekoondako", zioen 
Alcaidek bukaeran. 

Sailkapeneko bigarren postuan 
daude orain bost punturekin; 
hain zuzen euren asmoa horixe 
da lehen postuetan bukatzea. 

"Igotzerik izango dugun? Zaila 
izango da, baina badugu espe-
rantza txiki bat", zioten.

gipuzkoako txapelketa
Gipuzkoako txapelketan dabiltzan 
taldeek ere izan zituzten partidak; 
hona: preferente mailan: Baiona 
1-Arrasate-Arlutz B 3; lehen mai-
lan: C. Iriondo 2,5- Arrasate-Arlutz 
C 2,5; hirugarren mailan: Alfil B 
3- Arrasate-Arlutz D 1.

Arrasate-Arlutz eta Fomento taldeetako kideak partidak hasteko gertu zapatu arratsaldean, Aretxabaletan .  |  M.a.

fomento taldeari irabazi eta sailkapeneko 
bigarren postuan dago arrasate-arlutz
lehen postuen artean egotea da arrasate eta aretxabaletako jokalarien asmoa

AtletIsmoA

errUgbIA
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txIrrIndUlArItzA

xAbIEr UrtZElAI  |  berGara

Bergaran euria ari du, gelditu 
barik. Bizikleta gainean entre-
natzera derrigortuta daudenak 
mekauenka dabiltza honezkero, 
nahiz eta orain arte negu aparta 
izan duten hanketan kilometroak 
pilatzeko. Horretan ibili da Mikel 
Aristi ere (Bergara, 1993), eta 
bizikletan igartzen zaio egindako 
lana, ziklo-krosa egiteko erabili 
duela dirudi: "Eta ez zait gustatzen 
bizikleta zikin izatea, gaztetan 
irakatsi ziguten bizikleta garbi 
izan behar dela, eta mania hori 
dut". Lerrook irakurtzen ditu-
zuenerako, berriz, Aristi Levan-
te aldean ibiliko da bizikleta 
txukun, beste txirrindulari batzue-
kin –tartean profesionalak– ondo 
aprobetxatutako eta tenperatura 
onean egindako entrenamendu 
saioak burutzen, astebetez ez 
bada ere.
maila kontinentalean diharduen 
Euskadi taldean korrituko duzu 
aurten. beste aurrerapauso bat da 
hori.
Bai. Tarteka profesionalekin 
batera lehiatuko gara, eurek era-
maten duten bizimodua izango 
dugu, eurak beste entrenatu 
beharko gara, eta guk ere kon-
tratu bat dugu, hortan, neo-pro-
fesional bilakatu gara. Hau da, 
orain ordaindu egingo digute 
pedalei ematearren. Lehen gustuz 
egiten genuen gauza bat da, eta 
orain ere gustuz egiten dugu. 
Baina, orain norbait dugu atzean 
tarteka torlojuak estutzen dizki-
guna. Hori bai, maila Kontinen-
tala profesionalena baino koska 
bat beherago dago.
Orain arteko zaletasuna lanbide 
bilakatuko delako beldur zara?
Beldurra ez, ilusio handia dut 
nire bizitzako ametsa hori izan 
delako, ziklista izatearena. Pau-
soz-pauso noa. 
Zelan doa negua?
Oso ondo, uste dut hauxe dela 
entrenatzeko inoiz izan dudan 
negurik onena. Bizikletan inoiz 
ez naiz sasoi honetan horrenbes-
te ibili, eta birritan baino ez naiz 
busti; alde horretatik, chapeau. 
Eta hori dagoeneko urtarril erdian 
gaudela.
Bai, horregatik. Egia da oraindik 
negu luzea geratzen dela. Eguno-
tan oso eguraldi txarra egiten 
ari da, baina kanpora entrena-
tzera joateko aprobetxatuko dugu 
hamar egunez. Eta ondoren las-
terketak hasiko dira. 
Iaz afizionatu mailara salto eginda 
motibatuta egoteko motiboak zeni-
tuen. Aurten zer esanik ez.
Iazkoa salto bat izan zen, eta 
aurtengoa beste bat da, handiagoa, 

hori bai. Sekulako motibazioa 
dut, gauzak ondo egiteko gogoa, 
eta lanerako gertu nago. 
Erreferente batzuk izango dituzu 
ziklismoan, eta atzetik datozen 
gazteendako erreferente zara. Zer 
esan dizute batzuek, eta zer esaten 
diezu besteei?
Profesional mailan dihardutenek 
esaten didate hor goian gauzak 
oso zail daudela, baina aurrera 
egin behar dela berdin-berdin. 
Ezagunak ditugu taldeak bilatze-
ko zailtasunak izan dituztenak, 
horrek dena esaten du. Eta atze-
tik datozenei esaten diet oso zai-
la dela saltoa ematea, baina posi-
ble dela, ni ez naizelako beste 
munduko inor. 
Ze filosofia izango du Euskadi tal-
deak?
Migel Madariagak Euskaltel-Eus-
kadi taldea sortu zuen berbera, 
ilusioz jardutea. Eta gero, ilusio 
gehiago. 
Zer da orain arte egin duzuena?
Astebururo elkartu gara batera 
entrenatzeko, eta horrekin bate-
ra pistan lehiatzen ere ibili izan 
naiz [Anoetako belodromoan]. 
Entrenamendu mota ezberdinak 
egin ditugu, txarla psikologikoak... 
Denetik izan dugu; egia esan, 
negu nahiko konpletoa izan da. 
Ze itxura hartzen diozu talderi?
Taldearen egoera ekonomikoa ez 
da ona, badakigu hori. Hala ere, 
zailtasun horiek gainditzeko jen-
dea ahalegin handia egiten dabil, 
eta uste dut talde polita izango 
dugula. 
talde moduan ze helburu duzue? 
Eta, zuk zeuk ze helburu duzu?
Entrenatzailea oso-oso motiba-
tuta ikusten dut [Aritz Arberas, 
iaz Orbeako zuzendaria] eta bera 
konbentzituta dago taldea laster-
ketetan ondo lehiatzeko kapaz 
izango dela, eta horrek niri segur-
tasun handia ematen dit. Ni, 
berriz, munduko errespetu guz-
tiarekin noa, badakit oso-oso 
jende ona egongo dela, baina ez 
daukat batere beldurrik. Gure 

helburua lasterketetan maillota 
erakustea izango da. Taldea ziklis-
ta gazteekin osatuta dago, badau-
de apur bat nagusiagoak, baina 
orokorrean oso talde gaztea gara, 
eta aurretik lan handia dugu 
egiteko. 
mallorkan hasiko zarete, eta 
gero?
Bai, denboraldia Mallorkan hasi-
ko dugu, otsailaren 4an. Hortik 
aurrera, baina, ez dugu egutegi 
zehatzik. Lehen aurreratu moduan, 
ekonomikoki egoera zaila da, eta 
lasterketetara joateko aurrekon-
tua behar da. Badakigu, gainera, 
lasterketa mordoa desagertu egin-
go direla, eta beste antolatzaile 
askok ezingo gaituzte gonbidatu, 
eurak ere diruz txarto dabiltza-
lako. Hala, badakigu aurten ez 
ditugula lasterketa mordoa izan-
go, eta horrek esan nahi du auke-
ra bakoitza ondo aprobetxatu 
beharko dugula. 
gustatuko litzaidake ikustea, mallor-
kako Itzulia hasi baino bost minu-
tu lehenago, irteera puntuan, Aris-
tik ze aurpegi duen...
[Barre] Bai, gainera, esan dida-
tenez nahiko harrigarria izaten 
da ziklista guztiak hotel berean 
izaten direlako. Ba pentsa... Bizi 
osoa daramat lasterketak jarrai-
tzen, argazkiak ateratzen, sina-
durak eskatzen... Eta orain euren 
ondoan korritu behar dut. Ba 
bai, ea ze aurpegi dudan. 
dena dela, garrantzitsuagoa izan-
go da, hasieran baino, mallorkako 
Itzuliaren amaieran ze aurpegi duzun 
ikustea.
Hori beste bat izango da! [Barre]. 
Nik uste lepoa apur bat hazi egin-
go zaidala, baina beno... 
Euskaltelek hartutako politika 
berriak zaildu egiten du gora egi-
tea?
Euskaltelera salto egiteko berdin
-berdin erakutsi behar hor egotea 
merezi duzula. Nik uste dut, bai-
na, gazteondako benetako zailta-
suna UCIk ezarritako puntu 
sistema dela. Momentu honetan 
puntuak dituen jendeak balio du, 
eta Euskaltelek horiei begiratu-
ko die, beste taldeek moduan. 
Sistema hori ez bada aldatzen, 
gazteok zail izango dugu gora 
egiteko. 
gaur egun profesionalen artean, 
nor jarraitzen duzu?
Gertu ditudan ziklistak zaintzen 
ditut asko, eta alde horretatik, 
Markel [Irizar] erreferente da 
niretako. Ziklismoan beti entzun 
izan da ziklistak oso argala izan 
behar duela, eta Irizar eta ni 
gorpuzkera nahiko handikoak 
gara; ezaugarri antzerakoak-edo 
ditugulako, erreferente da, bai.Mikel Aristi, joan den astean, Bergaran.  |   xabier Urtzelai

Mikel aristi | Euskadi taldeko txirrindularia

"badakit aurten lepoa luzatuko zaidala, baina 
ez diot beldurrik profesionalekin jarduteari" 

bergarako ziklistak beste aurrerapauso bat egin du, eta profesionalekin jardungo du 

Denboraldia hasteko irrikan dago, eta Mallorkako itzulian emango ditu lehen pedalkadak

"gutxi korrituko dut 
aurten; aukerak 
ondo aprobetxatu 
beharko ditut"

"talde gaztea gara, 
baina ilusio handiz 
ikusten ditut denak 
eta lanerako gogoz"
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lArrAItZ ZEbErIO  |  arrasate

Gabonetan opari mordoa jaso ohi 
dute haurrek, aditu askoren ustez 
larregi. Familia askotan urtero-
ko helburua da neurria hartzea, 
baina sarri ez da betetzen. Gura-
so.com atarira asteon ekarritako 
artikulu batean gai hori izan dute 
hizpide. Gabonetan jasotako zen-
bat opari daude dagoeneko baz-
tertuta? Zer egin dezakegu jos-
tailu mordo horrekin, eta nola 
kudeatu behar dugu egoera?

neurrian oparitu 
Esan gabe doa lehenengo helbu-
ruak neurrian oparitzea behar 
duela izan. Haurraren gustuak 
eta adina hartu behar dira kon-
tuan, eta arduraz jokatu. "Jostai-
lu larregi jasotzeak ilusioa zapuz-
ten du", diote artikuluan. "Gure 
haurrek zenbat gauza jasotzen 
dituzte eskatu aurretik? Neurriz 
oparitzen badugu haurrek gehia-
go zaintzen dituzte jostailuak, 
gehiago elkarbanatzen dituzte, 

eta gehiago lantzen dute irudi-
mena. Duten hori baloratzen 
ikasten dute". Jostailu larregi 
jaso baditugu trikimailu ona da 
batzuk gorde, eta egoki ikusten 
dugunean, berriz, ateratzea. Eta, 
jostailu bat behin eta berriz baz-
tertzen badute onartu behar dugu 
Olentzerok ez duela asmatu. Kasu 
horretan bota beharrean oparitu 
beste umeren bati —senitartekoa, 
laguna...—, edo eman jostailuak 
jasotzen dituen elkarteren bati. 

haurrei neurrian oparitu 
behar dizkiegu jostailuak
Gabonetan jasotako zenbat opari daude dagoeneko baztertuta etxean?

Haur txikia Gabonetako opariak zabaltzen  |  avoDrocc

l.Z.  |  arrasate

Murtziako unibertsitateak egin-
dako ikerketa batek adierazi 
du 3-5 urte bitarteko umeen 
herenak beldurra diola ilunta-
sunari. Beldur ebolutiboa eta 
naturala dela diote adituek. 
Neurriak hartzeko gomendioa 
ere egiten dute, beldur ebolu-
tibo hori fobia ez bihurtzeko.   

Jolasaren bitartez 
Jolasa izan daiteke beldurrari 
aurre egiteko neurrietako bat. 
Begiak estalita egiten diren 
jolasak eta ilunantzean egiten 
direnak lagungarriak izan dai-
tezke. Bestetik, ez diogu beldu-
rrik izan behar gauean argi 
txikiren bat piztuta lagatzeari. 
Hori bai, haurra ikaratuta esna-
tzen bada, eta ikas dezan, ez 
piztu argi handia lasaitu arte. 
Oheratzeko unea bera ere egu-

nerokoaren barruan errutina 
moduan ezartzeak asko lagun-
duko du. Haurra lasaituko dute 
ekintzak egin, eta oheratzera-
koan aurreratu biharamunean 
batera egingo ditugun gauza 
guztiak.

ez behartu haurra 
Hartu kontuan haurraren errit-
moak, eta ez behartu nahi ez 
duen hori egitera. Saihestu 
beldurra eragiten dizkioten 
gauzak: telebista saioak, ipui-
nak... eta ez burlarik egin. 
Zoriondu ausardia keinuak, eta 
etxeko txokoren batek beldurra 
ematen badio, eraman berta-
raino, eta erakutsi ez dagoela 
ezer. Esan gabe doa kaltegarria 
dela haurra gutxiestea, indarrez 
behartzea edo haserretzen gare-
nean ilunpean zigortuko dugu-
la mehatxu egitea.

iluntasunari beldurra: 
ebolutiboa eta 
naturala haurtzaroan 

Bi ume oilo zahar jolasean.  |  jose traMirez rUiz

l.Z.  |  arrasate

Euskal medikuntza herritarrean 
sendabelarren erabilera oso sus-
traituta egon da beti. Ekain Mar-
tinez de Lizarduiren Sendabelarrak 
eta gure txikiak izeneko artikulua 
jaso dugu asteon Guraso.com ata-
rian. "Hamaika erremedio aurki 
daitezke gure txikien ondoezak 
arintzeko (...) Gonbidapen bat 
luzatzen dizuet, belarrak ezagutu, 
bildu, prestatu eta erabiltzen has-
teko", adierazi du, eta hiru erre-
medio eman ditu.   

Argibide garrantzitsuak 
Erremedioak eman aurretik, ordea, 
hainbat puntu argitu ditu. "Bela-
rrak produktu naturalak izateak 
ez du edozein modutan eta kan-
titatetan kontsumi daitezkeenik 
esan nahi. Izan ere, sendabelar 
batzuek sendagai konbentzional 
askok bezainbeste eragin sor deza-

kete". Dio sendabelarrak bestela-
ko sendagaiekin uztar daitezkee-
la, eta, kasu batzuetan, sendagaia-
ren beraren eraginkortasuna 
biderka dezaketela. Eta gomen-
datzen du beti eskatzeko senda-
gilearen edo bestelako espezialis-
ta baten iritzia.

Horiek esanda, txikiendako 
hiru erremedio ematen ditu Mar-
tinez de Lizarduik: azalean sor 
daitezkeen erredurendako uken-
dua, beherakoetarako azenario 
ura, eta kolikoetarako infusioa. 
Sukarra, eztula, katarroak, der-
matitisak... leuntzeko eta senda-
tzeko belarrak ere badaudela 
adierazten du.  

erredurendako ukendua 
Kalendula —Calendula officina-
lis— lore eskukada bat bildu, aloe 
—aloe vera— zati baten barruko 
gel guztia, eta intsusa —sambucus 

nigra— adar baten bigarren aza-
la oliotan beratzen ipini, su txikian. 
Ordubete pasa ondoren, zapi edo 
kaferako filtro batzuk erabiliz 
filtratu. Filtratutakoan, argizaria 
bota, eta, behin urtuta, tarro txi-
kitan sartu. 

Azenario ura 
200 gramo azenario eta itsas-gatz 
pixka bat litro ur batean ipini. Ur 
hori irakiten jarri, eta erdira jais-
ten denean itzali. Ur horri gehitu 
ura hasierako kantitatea lortu 
arte —berriz ere, litro ur bat lor-
tu arte—. Ur hori iragazi eta hoz-
kailuan gorde. 

Kolikoendako infusioa 
Arraizka —melisa officinalis—, 
mihilua —foeniculum vulgare—, 
eta kamamila —matricaria camo-
mila— infusio bidez hartzen 
dira.

haurren kasuan ere, zelako gaitza, halako belarra

l.Z.  |  arrasate

Haur desobedientzia aztertu dute 
Consumer aldizkarian. 16 urtetik 
beherako haurren %15ek aurkezten 
omen dituzte desobedientzia arazo 
larriak: desoreka ukakor desafia-
tzailea esaten diote.

Bi edo hiru urterekin antzeman 
daitekeela dio Maria Jesus Mardo-
mingo psikiatrak. Haurraren jokae-
rak bere garapena kaltetzen du, eta 
familian desoreka larriak sortzen 
ditu. Psikiatrak dio, dena den, jarre-
ra aldaketa lortzea posible dela. Hori 
bai, gurasoen inplikazio osoa beha-
rrezkoa dela azpimarratzen du. 

Haurra motibatu
Lehenengo eta behin, haur desobe-
dientea identifikatu behar da. Patroia 
da autoritate figura direnekiko 
desobedientzia eta liskar etengabea. 
"Terapia eraginkorrenak haurraren 

motibazioa estimulatzea eta jarrera 
egokiak indartzea da", dio Mardo-
mingok. Haurrari adierazten utzi 
behar zaiola dio, haren kezkak entzun 
egin behar direla. Bere jarrerak 
sortzen dituen arazoak ere azaldu 
behar zaizkio.

Haserrea neurtu  
Zaila izanik ere, oso garrantzitsua 
da helduak haserrea neurtzea. Kon-
trolatu egoera, eta gaizki egin due-
nean esan bere jarrera ez dela onar-
garria. "Errutinak, ordutegi  jakin 
batzuk errespetatzeak eta inguruan 
garbitasuna eta ordena egoteak asko 
laguntzen du", dio adituak. Garran-
tzitsua da, baita ere, arauak eta 
mugak ipintzea. Argiak eta zentzuz-
koak behar dute, eta haurraren 
adinarendako egokiak. Azkenik, 
ondo egindakoak ikusarazi behar 
dira. 

haur desobeditzaileendako terapiak badaude, 
baina gurasoen inplikazioa ezinbestekoa da

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera
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k u lt u r a

a Maia 
a rroitia
A r r A S AT E

"Asko ezagutu barik etorri naiz 
eta hasieran asko gustatu ez 
arren, gero barre piloa egin dut. 
Senarrak ikusi ohi ditu 
monologoak, nik neuk ez. Baina 
gaur gustatu zait, zerbait 
ezberdina iruditu zait".

Maricruz
Garitano
b E r g A r A

"Oso polita iruditu zait, eta bera 
ere oso ondo ikusi dut. Gauzak 
esateko duen erraztasuna 
azpimarratuko nuke, baita nola 
aldatzen duen gaiz ere. 
Telebistan ere ikusten ditut 
tarteka monologoak".

i ñ i G o
arri zala
E i b A r

"Telebistatik ezagutzen nuen 
Sevilla, baina zuzenean askoz 
gehiago gustatu zait, jartzen 
dituen aurpegiak-eta... Bere 
beste emanaldi baten ere egon 
nintzen, baina gaurkoa luzeagoa 
eta dibertigarriagoa izan da".

G orka
i ñ urri eta
b E r g A r A

"Telebistan ikusi izan ditudan 
monologoak denak batean sartu 
ditu eta dibertigarria iruditu 
zait. Jendea ere gustura ikusi 
dut, berehala poltsikoratu du; 
azkenean balio seguru bat da 
hau ekartzea".

izasku n
oianGu r en
E S kO r i AT z A

"Oso ondo egon da. Ez dut 
monologoak ikusteko ohitura 
handirik, baina pare bat ikusi 
ditut eta gustatzen zaizkit. 
Mostra oso ondo iruditzen zait; 
kontzertuez gain herriari beste 
bizitasun bat emango dio".

txOmIN mAdINA  |  elGeta

Formatuak ez du aparteko mis-
teriorik: era sinplean atondutako 
agertokia eta pertsona bat ber-
betan. Luze. Hutsalak diruditen 
gaien inguruan gehienetan. Bai-
na ez beti. Itxura baten behintzat 
gai batetik bestera erraztasunez 
salto eginaz. 

Zertan datza orduan monolo-
go baten arrakastaren giltzak? 
Zergatik bakarrizketa batzuek 
irribarre lotsati batzuk bakarrik 
lortzen dituzte eta beste baka-
rrizketa batzuek algara ozenak? 
Zergatik lortu du Ernesto Sevi-
llaren Monologos Coconut ikus-
kizunak asteburuan Elgetara 
gerturatu direnak barrez leher-
tzea? Bere esanetan monologoen 
arrakasta hizlariaren gertutasu-

nean datza: publikoak ez dezala 
umorista bat ikusi, bizitako azken 
komeriak kontatzen ari den lagun 
bat baizik. Eta gakoa hori bada, 
esan daiteke Albacetekoak bete
-betean asmatzen duela.

Umorea, edozeri buruz 
Lagun batekin edozertaz hitz egin 
dezakezu. Horrelaxe egin du Sevi-
llak asteburuan Elgetako Espaloia 
Kafe Antzokian  eskainitako bi 
saioetan. Drogak, nerabeak, ume-
tako oroitzapenak, politikariak, 
famatuak, familia... Denak balio 
d u  u m o r e r a k o  e l e m e n t u 
moduan.

Eta umorea bera, edozein modu-
takoa izan daiteke. Argi geratu 
zen Sevillak ia bi ordu iraun zituen 
ikuskizunean botatako perletako 

batzuetan: zenbait pasartetan umo-
re krudela izan zen nagusi ("Ez 
zaizkit bi hanken gainean jartzen 
diren animaliak gustatzen; esate-
rako, Maria Teresa Campos"); 
beste batzuetan bere buruaz barre 
egin zuen ("Hain dut buru handia, 
behin gauza bat bota zidaten buru-
ra eta gauza hori orbitan bueltaka 
izan nuen hainbat egunez"); eta 
zuzentasun politikoak ere alde 
batera utzi zituen ("Bada agerto-
kira igoko den neskarik? Ez? Eta 
lumarik duen mutilik?").

La hora chanante, Muchacha-
da Nui edo Museo Coconut tele-
bista saioetan aritutako Sevillak 
ederki kontrolatzen du formatua: 
guztion buruan gauzatzen diren 
ideiak eta egoerak primeran azal-
tzen ditu, ikusleekin berehalako 

konexioa lortuz. Eta egin beha-
rreko txistea akaso hain ona ez 
denean, badaki ojete hitza bota 
eta barreak ziurtatuta dituela. 
Horixe da-eta bere beste armetako 
bat; publikoak ezagutzen duela: 
badaki zeintzuk diren bere esa-
moldeak, espresioak. Eta ezagutzeaz 
gain, gogoz itxaroten ditu.

egubakoitzean gehiago
Ernesto Sevillak hasiera aparta 
eman dio Elgetako I. Monologo 
Mostrari. Aparta kalitateari dago-
kionez, eta baita kantitateari 
dagokionez ere: egubakoitzeko 
eta zapatuko ikuskizunetan, gorai-
no bete zen espaloia. Datorren 
asteburruan jarraituko du Mos-
trak Sara Escudero eta Miguel 
Iribarrekin.

ernesto sevilla, edo edozeri punta 
atereaz barre algarak lortzeko artea 
elgetako i. Monologo Mostrak arrakastaz ekin dio bere ibilbideari

Ernesto Sevilla zapatuko ikuskizuneko une baten; publikoaren parte-hartzea ere eskatu zuen monologistak.  |   iManol soriano

"Monologo 
baten gakoa da 
ikuspegi 
orijinala 
eskaintzea"
Nola geratu zara behin mono-
logoa amaituta?
oso ondo, esperientzia indar-
garria izan da. izan ere publi-
koa oso ona izan da: barre egin 
dute, txalo... Publikoa zoraga-
rria izan da. zer gehiago eska 
daiteke?
Irten orduko hasi da jendea 
barrezka. Hori da ohikoe-
na?
nahiko nuke beti horrela iza-
tea, baina batzuetan gehiago 
kostatzen da. orain, telebistan  
agertuta, irten eta jendeak 
barre egiten du, lehen gogo-
rragoa zen. baina leku guz-
tietan ere ez da berdin.
Azken urteotan  monologoak 
bogan daude. Zein da  mono-
l o g o  o n  b a t  e g i t e k o 
gakoa?
nik uste dut gakoa dela umo-
ristak perspektiba orijinala, 
ezberdina izatea. tipo arrunta 
izatea ere bai, jendea zurekin 
identifikatzea:	jendeak	ez	deza-
la komiko bat ikusi, zerbait kon-
tatzen dion laguna baizik.
Zer iruditzen zaizu Elgeta 
moduko batek horrelako 
mostra antolatzea? 
oso ondo. kuriosoa iruditzen 
zait horrelako herri txiki batek 
horrelako mostra bat izatea;-
gustatuko litzaidake ekimen 
hau bezalakoak beste leku 
batzuetan ere errepikatzea.

ernesto sevIllA 
MonoloGista

i.soriano
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Z.v.d.m.  |  berGara

San Kanuto egunak atzean utzi 
ditu Aretxabaletan igarotako 
hamar urteak eta Bergarara 
lekualdatu da oraingo honetan. 

Izan ere, zapatuan ospatu zuten 
jaia Laino skate parkean eta herri 
ezberdinetatik bertaratutako 
lagunak erakarri zituen deialdiak; 
gazte eta ez horren gazteek bat 
egin zuten festarekin. 

Eguerdiko txupinazoarekin 
eta mokadu janarekin inaugura-
tu zuten San Kanuto eguneko 
egitaraua eta momentu horreta-

tik aurrera, festak ez zuen atse-
denik hartu. Nahiz eta bazkarira 
uste baino jende gutxixeago hur-
bildu zen, ez zen girorik falta 
izan. Eta mahaiaren bueltan 
indarberritzeak ziur mesede egin 
ziela bati baino gehiagori, egu-
narekin jarraitzeko.

musikaz girotuta
Hip-hop doinuen txanda izan zen 
ondoren. Skate parkeko taberna 
musikaz girotu zen arratsaldean. 
Bertaratutakoek gustura entzun 
zituzten San Kanutoren omenez 

aritu ziren DJak eta baita osteko 
Agresion Verbal, Artilleria Pesa-
da eta Kabal taldeak ere. 

doan patinatzeko aukera 
San Kanuto eguna skate parkean 
ospatzeak, gainera, instalazioak 
doan erabiltzeko aukera ekarri 
zuen, eta asko eta asko izan ziren 
zapatuan zehar goiz zein arra-
tsaldean aukera aprobetxatu guran 
bertaratu eta euren trebezia era-
kutsi zutenak.

Ordu txikitan agurtu zuten 
San Kanuto Bergarako Lainon. 

kultura

JAgObA dOmINgO  |  antzUola

Antzuolako gaztetxea ondo baino 
hobeto berotu zuten Los Cretinos 
eta ZZ Blues Band taldeek egu-
bakoitz gauean. Garage eta blues 
gau izerditsua izango zela zioen 
kontzertuko kartelak eta hala 
izan zen, Los Cretinos taldeko 
baxu-jole Pondok esan bezala, 
kontzertu bizia izan zen eta jen-
dea gogotsu joan zen gaztetxera. 
Hitzordura 70 pertsona inguru 
gerturatu ziren eta taula gainera 
igo zen lehen taldea Arrasateko 
garageroa izan zen. 

sasoi onean dago taldea 
Azkenaldian kontzertu asko eskai-
ni dituzte eta taula gainean asko 
igartzen da, Papelina instrumen-
talarekin abiarazi orduko, esze-
natokiaren errege bihurtzen da 
Jim bluesman-a. Eta momentu 
horretatik aurrera kantak balak 

bezala jaurtitzen dituzte. Disko 
berriak taldea biziberritu du eta 
zuzenekoetan Amaiaren farfisa 
teklatuak garrantzian eta pre-

sentzian irabazi ahala, kantuek, 
berriek zein zaharrek, beste pun-
tu bat lortu dute.

Kontzertu bizia izan zela esan 
zuten taldekideek, eszenatokian 
eroso sentitu ziren eta publikoak 
ere ondo erantzun zuen. 

Gaua amaitzeko Zuhaitz Zati-
txuak blues band Soraluzeko 
taldeak gerturatutakoak dantzan 
jarri zituen Rhythm and blues 
erritmo kutsakorrarekin euren 
lehen lana aurkezten.

gau izerditsua los cretinos 
taldearen 60's punk-arekin
antzuolako gaztetxea musikaz bete zuten 
egubakoitzean zz blues band taldearekin batera

iñiGo biain

Gaztelekuko IV. Bertso Paper Lehiaketak baditu irabazleak; LH 
sailean Uxue Egaña izan da lehenengoa eta Intza Osa bigarren. DBH 
sailean berriz, Maider Arregi eta Oneka Anduagaren lanak irten ziren 
aurreneko bi postuetan. Aurten, 135 lan jaso dituzte antolatzaileek, 
aurreko edizioan baino 8 gehiago. Oñatiko Bertso Eskolako kideek 
osatutako epaimahaiak ez zuen lan makala izan. Zorionak guztioi!

bertso paper lehiaketan sarituak

bergaran ere sinestunak ditu 
san kanutok; jai ederra egin zuten
hip-hop doinuez girotuta, gazteek doan patinatzeko aukera izan zuten lainon

Hip-hop doinuak nagusi.  |   iManol soriano

Los Cretinos Antzuolako gaztetxean.  |   iManol soriano

Ez zen musikarik falta.  |   iManol soriano

Doan patinatzeko aukera izan zuten zapatuan Lainon.  |   iManol soriano

lUIs mArtInez 
berGara

Jon Irondo 
aretxabaleta

HodeI elexpUrU 
berGara

"Bazkalostean iritsi naiz, eta 
aparteko giroa topatu dut. Herrian 
egiten den lehenengo aldia izateko 
ederto joan dela iruditzen zait. 
Musikak girotuta, jendea 
patinatzen eta gu, kartetan 
jokatzen, primeran".

"Asko gustatzen zait patinatzea 
eta sarritan etortzen naiz 
Bergarara instalazioak-eta onak 
direlako. Eta San Kanuto eguna 
dela eta, Laino skate parkerako 
sarrera doakoa izan denez 
aprobetxatu gura izan dut". 

"Aretxabaletari erreleboa hartuta 
San Kanuto Eguna Bergaran 
antolatu dugun lehenengo aldia 
izan da eta ongi joan da. Gustura 
gaude eduki duen erantzunarekin, 
eta datorren urtean ere antolatuko 
dugulakoan nago".
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TARTUFO ARETOA - San Juan auzoa 35, Bergara

Urtarrilak 24, eguena, 22:00etan
Sarrera 15-18 euro. Sarrerak mugatuak dira.

Autobusa 21:30ean Oxirondo azokako geltokitik.

+ DJ MANSI - JAIA 60'S
TARTUFO ARETOA

URTARRILAK 19, 23:00 8/10E
SAN JUAN AUZOA 35, BERGARA

ZUrIñE v.d.m.  |  arrasate

Itxungi Rock jaialdiaren edizio berria 
egin da asteburuan. Punk, hardco-
re zein rockabilly doinuek Arrasa-
teko Gaztetxea hartu dute bi egunez 
eta dena, Itxungi Irrati librea auto-
gestionatzen laguntzeko. 

Bi egun eta zortzi talde: Psi-
coterror, Bar Remigio eta Metra-
lleta egubakoitzean eta WC, Los 
Cretinos, Papalagi, Transistores 
50 eta Dissater People zapatuan. 
Arrasateko Gaztetxean asteburuan 
entzun diren askotariko doinuek 
helburu bera izan dute: Itxungi 
irrati librearen alde dirua bil-

tzea.
Kontzertuak lasai segitzeko 

modukoak izan dira, jendetzarik 
gabe, emanaldi bakoitza gustura 
asko jarraitzekoak. "Bertaratu-
takoek giro ederra sortu dute bi 
egunetan, eta taldeen artean ere, 
izugarrizko bizikidetza egon da". 
Hala esan digu Mikel Arregi 
Itxungi irrati libreko kideak.

Wc, fat lizzyren ordez
Bost lagun aritu dira jaialdia 
prestatzen, eta bi egunetan lan-
petuta pasa ondoren, egindakoa-
rekin pozik daudela esan digu 

Arregik. Halere, jaialdi aurretik 
dena prest eduki arren, eguba-
koitzean zapatuko karteldegia 
aldatu behar izan zuten. "Hasie-
ran Fat Lizzyk jo behar zuen, 
baina taldekide batek goloak 
zituela eta, bertan behera geratu 
zen emanaldia". 

Beraien ordez, WC talde gaz-
tea igo zen oholtzara. "Euren 
lehenengo kontzertuetariko bat 
izan da. Pozik zeuden horrelako 
eszenatokira igotzeko aukera 
izateagatik". 

Musikan hasi berriak batzuk 
eta beteranoak besteak. Los 
Cretinos talde arrasatearrak 
azken uztak emandako Addictos 
Sonitus laneko zein aurreko 
diskoetako kantuak tartekatu 
zituzten. Eta Donostiatik ber-
taratutako Transistores 50 hiru-
koteak doinu rock&rolleroek 
dantzan ipini zuten gaztetxea. 
Itxungi irratiari bultzada ema-
teko jaialdiak, DJ Elviscaino-
rekin itxi zituen ateak ordu 
txikitan.

tuperik gabeko rockabilly eta guzti martxa 
onean joan da itxungi rock jaialdia asteburuan

itxungi irrati librearen aldeko bi eguneko festak gustu guztientzako musika ekarri du arrasatera

ikusleek sortutako giro ederra eta taldeen arteko bizikidetza bikaina azpimarratu dute antolatzaileek 

Psicoterror taldea, egubakoitzean.  |   iManol soriano 

Z.v.d.m.  |  arrasate

Arrasate Zientzia Elkarteak urte-
ko batzar orokorra egin zuen 
zapatuan. 90ko hamarkadan sor-
tutako taldea denboraldi bat lozo-
rroan egon ostean, iazko urtarri-
lean indarberrituta agertu zen 
eta aurreneko urte honen balora-
zio positiboa egin du elkarteak.

Aurrera ateratako ekimen 
ezberdinek (bisita gidatuek edo-
ta hitzaldi zikloek, kasu) erantzun 
bikaina izan dutela adierazi zuten. 
2013an ere bide horretatik jarrai-
tu gurako luketela gaineratu zuten, 
herritarren artean piztuko inte-
resa dela medio. Bestalde, Arra-
sateri buruzko dokumentazio 
historiko gehiena herritik kanpo, 
Sevilla, edo Valladoliden topatu 
daiteke,"eta zerbait egin gura 
dugu horiek eskurago izateko". 

Udalari eginiko lokal eskaerak 
ere erantzuna izan duela esan 
zuten; orain eskaintza aztertuko 
dute. Amaitzeko, bazkideak prest 
azaldu ziren etorkizuneko proiek-
tuetan behar izanez gero, auzo-
lanean aritzeko.

lehen urteko balorazio 
positiboa egin du aZek
bisita gidatuak eta hitzaldi zikloak, arrakastatsuak  

iManol soriano

Zapatu arratsaldean disko festa egin zuten Bergarako Zabalotegi 
aretoan. Arrakastatsua izan zen DJ Amaiak gidatu zuen saioa 
neska-mutil mordoa erakartzea lortu baitzuen. Dantzalekua utzita, 
musika jartzailearekin oholtzara dantza egitera animatu zirenak ere 
egon ziren, koreografia eta guzti, gainera.

Musikaren erritmora dantzan

Arrasate Zientzia Elkartearen batzar orokorra.  |   iManol soriano
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
PROFESIONAL
LIBERALAK

ABOKATUAK

BERNARdINO MAIzTEgI 
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

JUAN ANTONIO SIERRA
BERGARA / Irizar 2
Tel.: 943 76 03 35

BEgOñA LASAgABASTER
ARRASATE / Iturriotz 15, 1 A
Tel.: 943 79 98 86 
Faxa: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

RAFAEL ARANBURU
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

ROSA BEITIA / ATxEN MUNgIA / 
NAIARA MENdIBIL (zENBAKI)
ARETXABALETA / Basabe ind. f-0-10-pab.
Tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.es

 

AhOLKULARITzAK

AIERdI AhOLKULARITzA
BERGARA / Artekale 1
Tel.: 943 76 03 50

ANdRA MARI AhOLKULARITzA
ARETXABALETA / Andra Mari auzunea 3
Tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

ASEgI AhOLKULARIAK
ARRASATE / Otalora Lizentziaduna 4
Tel.: 943 71 25 49
Faxa: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

TBg AhOLKULARITzA
BERGARA / Matxiategi 36
Tel.: 943 76 90 83

zENBAKI AhOLKULARIAK
ARETXABALETA / Basabe ind. F-0-10 pab.
Tel.: 943 71 21 12
Faxa: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.es

ARKITEKTOAK

BIARK ARKITEKTOAK
ARRASATE / Usaetxe plaza 1, behea
Tel.: 943 79 80 33
www.biark.net

ARKITEKTO TEKNIKOAK

JESUS LASKURAIN PEREz
BERGARA / Zurradero 4
Tel.: 943 76 53 53

ETxE AdMINISTRAzIOAK

URIBESALgO AdMINISTRAzIOAK
ARRASATE / Otalora 16, solairuartea esk.
Tel.: 943 79 51 25
Faxa: 943 71 19 85
uribesalgo@telefonica.net

PROKURAdOREAK

JOSE M. BARRIOLA ETxEBERRIA
DONOSTIA / Easo 57-3 esk.
Tel.: 943 45 27 26 / 656 41 55 49
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JAgObA dOmINgO  |  arrasate

Oraingo honetan, hard rock musi-
karen urrezko aroko talde han-
dienetako batera egin dugu sal-
to;gitarra indartsuak, melodia 
itsaskorrak eta kantu borobilak. 
Guzti horretaz hitz egiteko, Fat 
Lizzy taldeko Borja Hernandez, 
baxu-jole eta abeslariarekin, eta 
Enaitz Etxebarria, bateria-jolea-
rekin egon gara. Thin Lizzy tal-
de irlandarraren kantuak ber-
pizten dituzte arrasatear hauek. 
Bitter Honey taldeko base errit-
mikoa osatzen dute, eta gitarra 
lanetan, Jon Garcia eta Iñigo 
Zubizarreta aurkituko ditugu, 
biak ala biak sei sokekin trebezia 
handikoak.
Nola sortu zen Fat lizzy?
Istorio hau aspalditik dator, gure 
lehen taldean, Fase Terminalekin 

Waiting for an alibi abestia jotzen 
genuen eta ordutik aurrera, gure 
ibilbide musikalean, momentu 
ezberdinetan oso presente egon 
den taldea izan da Thin Lizzy. 
Denbora aurrera joan ahala, kan-
tu bat egitetik kontzertu oso bat 
eskaintzeko kantuak egitera pasa-
tu ginen. Hala ere, gaur egungo 
formazioa ez zen lehena izan. 
Hasieran Chicos Boom, gure 
garaiko taldearekin eman genuen 

lehenengo kontzertua Arrasateko 
Gaztetxean antolatu zen 70ko 
hamarkadako jaialdian, eta urteak 
joan ahala formazio honekin 
amaitu dugu.
talde ezberdinetako kideak biltzen 
zarete, zaila izango da ezta?
Bai, hala izaten da, orain arte 
Gabonetan eman ditugu kontzer-
tuak, denok ere denbora tarte 
handiagoa dugulako Fat Lizzy 
proiektuari heltzeko. Honen hasie-
ran, Iñigo Bostonen zegoen ikas-
turtean gitarra ikasten, beraz 
Gabonetako egunak aprobetxatzen 
genituen. Eta gaur egun, talde-
kide bakoitzak ibilbide musikal 
ezberdinak ditu eta orduantxe 
izaten da honi heltzeko sasoi 
aproposena, denok etxean gau-
delako eta egun libre batzuk izan 
ohi ditugulako.

Zergatik thin lizzy?
Talde irlandarraren bertsioak 
bakarrik egin aurretik, Queens 
of rock bertsio taldearekin gus-
tuko kantak jotzen genituen. 
Adibidez Judas Priest, U.F.O. edo 
Iron Maiden taldeen kantuekin 
osatzen genuen kontzertua, bai-
na egia esan, Thin Lizzy-k xarma 
berezi bat izan du gutako asko-
rentzat eta bide horretatik jarrai-
tzea erabaki genuen. Gainera, 
taldean bi gitarrista birtuoso 
izanda, Thin Lizzy-ren kantuak 
aukera politak eskaintzen ditu 
eta nola ez, kanta oso onak dituen 
talde handi bat da.
Zelan aukeratzen dituzue jo beha-
rreko kantuak?
Egia esan ez dugu burua larregi 
astindu kantuak aukeratzeko. 
Taldearen etapa nagusia betetzen 
saiatzen gara, 1976tik, Jailbreak 
diskoa atera zutenetik; 1981era 
Renegade kaleratu zutenean. Egia 
esan aurretik ere disko onak 
dituzte, baina bi gitarren arteko 
joku indartsua Jailbreak diskan 
hasi zen, beraz nahiko naturala 
ikusten dugu datu hori.
Ahotsak baina, zeresana du.
Bai, hori da kantuak egiteko bal-
dintza bakarretarikoa, eroso 
sentitu behar naiz hauek abesten. 
Tonu aldetik lan handia dutela-
ko, baina horrez gain letra oso 
luzeak idazteko ohitura zuen Phil 
Lynott-ek, eta hauek ondo ikasteak 
orduak eskatzen ditu. Hala ere 
zaila izaten da hainbeste kantu 
onen artean aukeraketa egitea.
Alde batetik klasikoak jotzen ditu-
zue, baina eskertzekoa da kantu 
ilun batzuk jotzea.
Bai, argi dago kantu ezagun asko 
jo egin behar dituzula, baina 
ezkutuko altxor batzuk jotzea ere 
pozgarria da, adibidez Black Rose 
diskoan dauden Get out of here 
edo Thoughest street in town.

gabon inguruko kontzertuak egi-
teko zenbat entsegu egiten ditu-
zue?
Aurten bi bakarrik egin ditugu, 
baina egia da urte batzuk dara-
matzagula kantu hauek jotzen. 
Hala ere, detailez jositako kantuak 
dira eta norberak bere kontu 
lokalera lanak eginda eraman 
ohi ditu.
Eta orain zein asmo duzue Fat lizzy
-rekin?
Lagunarteko proiektu bezala sor-
tu zena, omenaldi talde serioago 
batean bilakatzea pentsatu dugu. 
Lan handia da urtean bat edo bi 
kontzertu jotzeko, gainera Bacon 
Maiden bertsio taldean ia forma-
zio berdina gaude, beraz, auke-
ratzeko momentua heldu zaigula 
uste dugu.
Orduan thin lizzy-ren aldeko apus-
tua egingo duzue?
Bai, seguruenik aurrerantzean 
urtean zehar ere kontzertuak 
ematen saiatuko gara, nahiz eta 
agenda kontuekin zaila izango 
dela argi dugun. Azken finean 
gutako bi Bitter Honey taldean 
gabiltza, beste bat gitarra ikasten 
Iruñan eta bestea S.A. taldearekin 
kontzertuak ematen. Hala ere, 
esperantza txiki bat dugu eta 
gauzak hobeto eta serioago egi-
teko gogo handia daukagu. Aurre-
rantzean kantuak lantzeaz apar-
te, karakterizazioari, eszenara-
tzeari edota jantziei garrantzia 
gehiago emango diegu. Gauzak 
ondo joanez gero, omenaldi talde 
serioa egiten saiatuko gara.
beraz thin lizzy edo Iron mai-
den?
Biekin geldituko ginateke, musi-
kalki esperientzia ezberdinak 
baina aberasgarriak direlako 
biak eta bata eta bestea maite 
ditugu berdin. Hala ere oraingo 
honetan Thin Lizzy irlandarren-
gatik apostu egingo dugu.

Fat Lizzy taldea Arrasateko 360 aretoan emandako kontzertu batean.  |   jaGoba DoMinGo

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

fat liZZy

"Omenaldi 
talde serioa 
sortu nahi dugu 
Fat lizzy-rekin"

Musika munduan eskarmentu handia dute arrasateko gazte hauek

rock and roll-aren historian baztertutako talde handi bat berpizten dute

"gure ibilbide 
musikalean oso 
presente egon da 
thin lizzy"
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1. etxebiZitZak

101. salDu
abadiño. Matienan pisua sal-
gai. gela bi, egongela, bainu-ge-
la eta sukaldea. Altzariz hornitua. 
berogailua gas naturalarekin. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 682-43 93 
2 3  ( 9 : 3 0 -1 3 : 0 0  /  1 5 : 3 0
-20:00).

abadiño. pisua salgai/ alokai-
ruan Muntsaratz auzoan, Aba-
diñon. Sukalde-egongela, 3 
logela, bainugela eta komuna, 
balkoi handia, igogailua eta 
berogailua, garajea. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
94-681 68 91.

almeria. 80m2-ko etxebizitza 
salgai. 2 logela handi, komun 
bat, balkoi bat, sukaldea eskegi-
tokiarekin. igerilekua eta hon-
dartzatik 50 metrotara. guztiz 
jantzi barik eta estreinatu barik. 
Oso argitsua. prezioa 110.000 
euro. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 608-19 73 17

Durango. durangon San igna-
zio auzunean pisua salgai. gela 
bikoa, argitsua eta lasaia. pre-
zioa: 155.000 euro. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 686-21 77 01.

iurreta. pisua salgai iurretan, 
Maspe kalean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
633-23 38 48 (Jon).

otxandio. Otxandion aparta-
mentua salgai. Trastelekua eta 
igogailuarekin. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
675-71 72 83.

Zaldibar. zaldibarren pisua 
salgai. 3 logela, komuna, egon-
gela, sukaldea biltegiarekin eta 
balkoia. Altzariz hornitua. inte-
resatuoku 697-28 59 48.

Zigoitia. zigoitian etxea salgai. 
Etxeak 12 urte ditu eta oso 
egoera onean dago. Sukaldea 
(13m2) eta bi komunak guztiz 
ekipatuta, hiru logela, tximinia-
dun txokoa, beiratedun terra-
za(28m2) eta egongela(30m2) 
ditu. Hegoalderantz orientatuta 
dagoenez, oso eguzkitsua da. 
partzelak 850m2 ditu. garajean 
bi kotxe sartzen dira. interesa-
tuek 693-24 37 12 telefono 
zenbakira deitu dezakete edota 
maricarmen. vitoriagasteiz@
gmail.com helbidera idatzi. 

 
103. errentan eMan

aretxabaleta. 95 metro koa-
dro erabilgarri. Etxebizitza berria, 
hirugarren solairuan. igogailua-
rekin. Hiru logela eta bi bainuge-
la. dena kanpoaldera begira. 
Hilean 600 euro, komunitate 
gastuak barne. Argazkiak ikus-
teko: www.euskalnet.  net/
aguirre.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 630
-60 47 75.

arrasate. Erdigunean etxebi-
zitza ematen da errentan. Hiru 
logela. berokuntza indibiduala. 
berritua. Jantzia. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
607-27 66 47.

atxondo. Apatan, lau logela, 
komun bi, egongela eta sukaldea 
duen pisu berria salgai edo alo-
kairuan. garajea aukeran. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 679-29 08 96.

bergara. Erdigunean guztiz 
berritutako 84 metro karratuko 
pisua ematen da errentan. bi 
logela handi ditu, sukalde, jan-
gela eta egongela handiak eta 
trasteleku txiki bat etxean ber-
tan. interesatuok deitu telefono 
honetara: 685-72 51 58.

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan. bi logelakoa. 500 
euro hilean. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 691
-74 06 64.

Durango. durangoko erdigu-
nean logela biko etxea alokagai. 
guztiz berritua. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
695-78 75 35.

Durango. durangon, Landako 
etorbidean, logelak alokagai. 
607-68 64 02.

elorrio. Elorrion pisu bat aloka-
gai. 3 logela, altzariz jantzia. 
bizitzeko prest. prezioa 500 
euro. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 94-658 
20 18.

elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai Elorrion. Logela, komu-
na eta sukalde-egongela. igo-
gailua ere badu eta prest dago 
bizitzera sartzeko... Oso polita. 
Tel: 606 043 835 posta: loitza-
te@hotmail.com.

elorrio. Apartamentua alokagai 
herrigunean: logela bat, sukal-
dea-egongela eta bainugela ditu. 
Altzariekin, berogailua-gasa. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 94-682 04 
38 (gauez).

oñati. Etxebizitza errentan 
ematen da Oñatiko erdigunean. 
Hiru logela, egongela, sukaldea 
eta igogailua ditu. interesatuak 
arratsaldez interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 652
-77 87 15.

Puerto rico (kanariar irlak). 
Neguan kanariar irletan aparta-
mentu bat alokagai, puerto rico 
herrian. bista onak. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
600-46 44 11.

santo Domingo de la cal-
zada (errioxa). pisu berria 
alokatzen da. Ezkaraitik hurbil. 
denboraldietarako. 2-4 pertso-
nentzako. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  657
-77 26 13.

Zumaia. zumaian etxebizitza 
bat eman nahi dut errentan. 
Larretxo auzoan dago, itzurungo 
hondartzatik gertu. 90 metro 
karratu ditu:hiru logela, bi komu-
na , sukaldea eta egon gela 
ederra ditu. Harremanetan jar-
tzeko deitu zenbaki honeta-
ra:637-15 09 54. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
628-20 30 37. posta: mari-
lueo@gmail.com.

104. errentan hartu
arrasate. bikote euskaldun eta 
arduratsua etxebizitza ekono-
miko baten bila Arrasateko 
erdigunean. 615 73 89 13 

iurreta. baserria alokatu edo 
erosiko genuke, lur sailekin. 
iurretan. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 647
-44 40 57.

 
105. etxeak osatu

abadiño. Logela bat alokatzen 
dut Muntsaratz auzoan. pisu 
berria, eguzkitsua eta merke. 
679-61 71 54.

arrasate. Etxea osatzeko bi 
pertsona behar dira. Langile 
giroa. Errenta gastua: 185 euro 
gehi pisuko gastuak. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 699-11 45 14.

arrasate. Logela ematen da 
errentan Juan Carlos guerran. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 610-82 02 17.

arrasate.  bi pertsona behar 
dira etxebizitza osatzeko uribe 
auzoan. 610 78 46 50 

arrasate. Logela ematen da 
errentan erdialdean. 120 euro 
gastuak barne. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
943 77 13 02

bergara. Lagun bat behar da 
etxea osatzeko bolun. prezioa: 
250 euro, dena barne. deitu 
670-85 86 68 zenbakira.

berriz. berrizen bi pisukide 
hirugarren baten bila. Tren gel-
tokitik eta autobus paradatik 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 662-92 
69 11.

berriz. berrizen logela bat 
alokagai. Erdi-erdian, tren gelto-
kitik eta autobus paradatik 
minutu batera. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
615-75 21 36.

Durango. durangon logela bat 
alokatzen dut.interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
630-76 18 28 (arratsaldez).

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

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

2. garaJeak

201. salDu

Durango. durangon partzela 
bat salgai, Antso Estegiz kalean. 
Motorretarako eta atoietarako. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 666-33 35 72.

elorrio. Elorrioko berrio-Otxoa 
kalean garaje itxia saltzen da. 
interesa baduzu eta informazio 
gehiago nahi baduzu, deitu! 
658-75 92 64.

otxandio. bi garaje salgai, bat 
itxia. Otxandion.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
675 71 72 83

202. errentan eMan
Durango. Muruetatorre auzoan 
garajea alokatzen dugu 60 
euroan. deitu 679-31 00 83 
telefonora.

elorrio. garajea alokatzen dugu 
Elorrion. kiroldegiko lehen solai-
ruan. 40 euro hilean. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 94-623 14 02.

elorrio. Elorrion, aparkaleku 
plaza alokatzen dut polikirolde-
gi inguruan. 94-658 20 18.

3. lokalak

301. salDu

Durango. 25 m2ko eraikuntza 
berriko lokala. bulego baterako 
edo komertziorako aproposa. 
zonalde komertzial onean koka-
tua. gutxienez bi logela dituen 
etxebizitza batengatik aldatzen 
dut. 688-81 85 92.

gasteiz.  Tailer mekanikoa 
garbitzeko, engrasatzeko eta ibi 
lizentzia ditu. bulegoko altzariak 
eta garajeko atea. portero auto-
matikoa eta alarma. 2 komun 
ditu, bat mugikortasun urriko 
pertsonei moldatua. Hiri erdigu-
nekiko komunikazio onak. Auto-
bus geltokiak hurbil daude. Alo-
katzea ere posible da: 800euro 
/ hilean. 665 75 78 07 (Ana) ana.
vitoria.gasteiz@gmail.com

303. errentan eMan
elorrio. 170 metroko lokala 
Elorrio erdian alokatzeko prest, 4 
eskaparate haundiak, autobus 
geltokiaren ondoan edozein 
negozio ipintzeko prest primerako 
baldintzekin. 606-39 00 09

4. lana

401. eskaintZak
oñati. Emakume  euskaldun 
esperientziaduna behar da 
adineko gizon bat zaindu eta 
etxeko lanak egiteko. Ordutegia 
goizeko 9:00etatik 13:00etara. 
beharrezkoa litzateke gida bai-
mena eta kotxea izatea.  677 34 
12 96  edo 688 62 74 89 

 402. eskaerak
arrasate. Emakume euskaldu-
na garbitasunak eta plantxa 
egiteko gertu. 699-54 17 27.

arrasate. Sukaldaria, esperien-
tziaduna, lan egiteko prest. 
Lorea. 677-64 84 82 / 943-53 
34 24.

arrasate. Neska gertu ume edo 
nagusiak zaintzeko eta baita 
garbiketak egiten zein dendari 
jarduteko. Orduka, etxean bizi 
izaten edo bestela. Erreferen-
tziak ditut. 636-41 98 14.

arrasate. Neska, klinika lagun-
tzaile tituluduna, lanerako prest. 
Nagusiak zaindu zein ospitalean 
gauak egiteko. 943-25 02 96 
/ 688-80 27 01.

arrasate. goizez haurrak zain-
du edo etxeko lanak egiteko 
emakumea prest. deitu 649-52 
86 54 telefonora. 

arrasate. Neska gertu supermer-
katuetan lan egiteko edo etxean 
laguntzeko debabagoienan. Jate-
txeetan ere bai, laguntzaile gisa. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 630-20 12 03.

arrasate. Emakume ardura-
tsua, euskalduna, haur heziketa 
tituluduna eta eskarmentu 
handikoa, umeak zaintzeko 
gertud debagoienan. Arantza. 
688-65 30 62.

arrasate. Emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko debagoie-
nan. Ospitalean gauak egiteko 
gertu nago. baita asteburu edo 
egunez ere. Atariak garbitzen ere 
lan egingo nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699-60 91 90.

arrasate. Neska arduratsua eta 
esperientziaduna umeak zain-
tzeko gertud debagoienan, 
garbiketak orduka egiteko edo 
nagusiekin egon eta pasioan 
laguntzeko. deitu 695-73 87 
95 / 943-71 53 74 telefono 
zenbakietara.

arrasate. pertsona nagusiak 
edo umeak zaintzen lan egingo 
nuke, baita garbiketa lanetan ere 
debagoienan. geriatriako titulua 
daukat. deitu 691-03 25 02, 
943-54 09 41 zenbakietara

bergara. Neska gertu nagusiak 
edo umeak zaintzeko arratsal-
dez. Esperientziaduna. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 665-75 41 32.

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

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

bergara edo arrasate. Neska 
gertu nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia handia. gauak egiteko 
gertu nengoke. baita etxean bizi 
izaten, egunez zein orduka lan 
egiteko ere. Legezko paperekin. 
674-93 20 47.

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

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

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

Debagoiena. Mutil gaztea, 
arduratsua, lanerako gertu. 
Nagusiak eta ospitalean gaixoak 
zaintzen edo garbitasun lanetan 
arituko nintzateke. Etxean bizi 
izaten edo bestela. Wilber. 618
-85 12 85.

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

Debagoiena. Neska ardura-
tsua, esperientziaduna eta 
erreferentzia onak dituena, 
lanerako gertu. Nagusiak zain-
duko nituzke etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
633-34 76 22.

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

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

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

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

Debagoiena. umeak zaintze-
ko prest nago, euskalduna eta 
esperientzia handia. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 651-90 40 10.

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

Durangaldea. Neska gaztea 
durangaldeko denda eta tabernatan 
lan egiteko prest.  600-66 64 17.

Durangaldea. ume zein nagu-
siak zaintzeko, garbiketan edo 
sukaldari laguntzaile lez aritzeko 
lan bila durangaldean. deitu 
631-03 48 12 telefonora.

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

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

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

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

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

Durangaldea. bolibiako neska, 
24 orduz umeak edo nagusiak 
zaintzeko edota garbiketa lanak 
egiteko prest. Erreferentziak. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 692-57 18 71.

Durango. durangon, nagusiak 
zein umeak zaintzeko edo gar-
biketan aritzeko lan bila. gauez 
zein egunez aritzeko prest. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 678-23 02 66.

Durangaldea. Neska ardura-
ts u a ,  n a g u s i a k  ze i n  u m ea k 
zaintzeko lan bila durangaldean. 
24 orduz edo egunez. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 602-07 29 28.

Durangaldea. 29 urteko nes-
ka edozein lan egiteko prest 
durangaldean. goizeko edozein 
ordutatik 12:00ak arte, eta 
15:30etik edozein ordura arte, 
gauak barne. umeekin, ezindu 
psikiko eta fisikoekin, eta nagu-
siekin esperientzia handikoa. 
kotxe propioa. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra:690 99 66 18.

Durangaldea. Esperientziadun 
emakumea pertsonak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko lan bila 
durangaldean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
686-19 00 24.

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

Durangaldea. Esperientziadun 
emakumea asteburuetan eta 
jaiegunetan lan egiteko prest 
debagoienean. pertsona nagu-
siak zaintzen zein garbiketan. 
Erreferentziaduna. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra:666-75 21 47.

Durangaldea. Emakume ardu-

ratsua eta errefentziaduna lan 
bila. pertsona nagusiak zaintze-
ko, garbiketan edo sukaldeko 
laguntzaile lanetan aritzeko. 24 
orduz, egunez edo orduka. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 608-65 90 55/ 602
-80 53 85.

Durangaldea. pertsona nagu-
sien zaintzan, garbiketan edo 
baserrien mantentzean lan bila 
nabil. 638-37 36 79.

Durangaldea. 24 orduz edo 
egunez, orduka zein gauez, por-
taleak garbitzeko lan bila. Espe-
rientziaduna. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 626
-69 77 23.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua nagusiak edo umeak 
zaintzeko zein etxeko lanak 
egiteko lan bila, 24 orduz, egunez 
edo orduka aritzeko prest. inte-
resatuok deitu zenbaki honetara: 
631 13 22 91.

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

Durangaldea. 24 orduz edo 
egunez, orduka zein gauez, por-
taleak garbitzeko lan bila. Espe-
rientziaduna. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 602
-35 01 10.

Durangaldea. Emakume ardu-

ratsua pertsona nagusiak zein 
etxeko lanak egiteko lan prest 
durangaldean. Lansaio osoan 
edo erdian, baita asteburu edo 
gauetan ere. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 644
-20 03 70.

Durangaldea. ileapaintzaile 
laguntzailea durangaldeko ilea-
paindegietan lan egiteko prest. 
Esperientziaduna. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
672-69 91 52.

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

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

Durangaldea. durangaldean 
pertsona nagusiak zein umeak 
zaintzeko lan bila. 24 orduz. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 603-43 63 23.

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

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

Durangaldea. pertsona nagu-
siak edo umeak zaintzeko lan 
bila nabil. 24 orduz, egunez edo 
orduka. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 602
-14 79 35.

Durangaldea. pertsona nagu-
sien zaintzan lan bila nabil. 
Arratsaldetan, gauetan eta 
asteburuetan. Erreferentziadu-
na. interesatuok deitu telefono 
honetara: 618-46 00 07.

Durango. garbiketan, ume zein 
pertsona nagusien zaintzan edo 
ostalaritzan zerbitzari lanetan 
aritzeko prest. Egunez. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 600-05 51 17.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
h e z k u n t z a  b e r e z i a  e g i n a k 
dituen eta udalekutan lanean 
e s p e r i e n t z i a  d u e n  n e s k a 
gazte euskalduna, arratsal-
dez haurrak zaindu eta esko-
lako lanekin laguntzeko prest. 
urteak daramatzat honetan 
eta haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! interesa baduzu, 
deitu: 688-64 06 04.

lemoa. pertsona bereziak, 
gaixoak, pertsona helduak etab, 
ospitaleetan zaintzeko prest. 
Sociosanitaria titulua, experien-
tzia, euskaraz , deitu konpromi-
su gabe. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  656
-71 92 81 (pili) 

5. irakaskuntZa

502. eMan
bergara. ingeleseko eskolak 
ematen ditut. gazte eta helduei. 
interesatuz gero ahozkotasuna 
bakarrik ere landu daiteke. goi-
zetan eta eguerditan. 637 52 89 
83 edo 943 76 51 96

Debagoiena. Hizkuntzen psi-
kopedagogian lizentziatua eta 
haur hezkuntzan diplomatua. 
Hainbat urtetako esperientzia. 
Eskola partikularrak ematen ditut 
lehen hezkuntzan eta dbhn. 
Honez gain, euskara errefortzuak 
ematen ditut haur zein helduei, 
eta ikasketa plan pertsonaliza-
tuak diseinatzen ditut pertsona 
bakoitzaren beharren arabera. 
646-62 05 15.

Durangaldea. gazte euskal-
duna durangaldean eskola par-
tikularrak emoteko prest. Lehen 
Hezkuntza, dbH zein batxilergo-
ko ikasgaiak. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 650
-90 06 53 (Jon).

Durangaldea. Haur eta Lehen 
Hezkuntzako magisteritzan 
diplomatua eskola partikularrak 
emateko prest. durangaldean. 
679-73 97 85

Durango. irakasle euskalduna, 
Magisteritzan diplomatua, klase 
partikularrak emateko prest 
Lehen Hezkuntzan eta dbHn. 
Edozein galdera egiteko, deitu: 
618-06 87 49.

Durango. ingeleseko eskola 
partikularrak emateko prest 
durangon. Hizkuntza Eskolako 
tituludun irakaslea. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
637-29 24 65.

D u r a n g o .  i r a k a s k u n t z a n 
esperientzia duen gazte eus-
kaldun diplomatua, lehenen-
go eta bigarren hezkuntzan 
partikularrak emateko prest. 
interesatuok deitu telefono 
zen ba k i  h o n e ta ra :   6 75 - 0 0 
79 19 egorrono@gmail.com

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

Durango. gaztelera eta litera-
tura azterketetarako klaseak 
ematen ditut: dbH, batxilergoa, 
selektibitatea, erdi mailako eta 
goi mailako heziketa zikloak. 
656-79 15 99.

Durangaldea. Sei urteko espe-
rientziadun neska euskalduna 
naiz eta eskola partikularrak 
emateko prest nago. Hezkuntza 
berezian eta hizkuntza arazoetan 
espezialista naiz. zure seme-a-
labek laguntza behar badute edo 
eskolako lanak egiteko norbaiten 
bila bazabiltza, deitu inolako 
konpromisoik gabe 615-73 53 
85 telefono zenbakira.

Durangaldea. Neska euskal-
duna batxilergoduna eta admi-

nistrazioan titulatua eskola 
partikularrak emateko prest. 
Le h e n  H ez k u n t z a ,  d b H  e ta 
batxilergoan. 662-36 41 67.

Durangaldea. psikologo eus-
kaldunak eskaintzen du: ikaske-
ta teknikoak, idazketa-irakurketa- 
ulermen arazoak. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
679-38 23 69.

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

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

6. Motorra

601. salgai
honda cbf 600 sa salgai. 
Honda cbf 600 sa salgai. 600e-
ko zilindrada, 2006 urtekoa, 20. 
600 km. berri berria dagoen 
motorra, beti garajean gordea 
eta ondo zaindua. bi kaskorentzat 
givi kofrearekin, kordurazko 
maleta lateralak, anticaida-ko 
topeak, motor limitatua papere-
tan ( limitazio kit-a ematen da), 
gurpilak berriak, ez erabiltzeaga-
tik saltzen da. Hasi berrientzat 
aproposa, hirian eta errepidean 
ibiltzeko egokia. Aukera parega-
bea da, ikustea merezi du. 4300 
eurotan. 666- 37 26 71.

Daf 55.250 kamioia salgai. 
daf 55.250 garabi kamioia 
salgai. 2002. urtekoa. 600.000 
km eta egoera onean. Oraindik 
erabilgarri .  699-99 85 10 
aotxotorena@yahoo.es.

karabana salgai. 4-5 plaza-
dun roller karabana salgai. 
Egoera eta prezio onean. Tel.: 
679-31 00 83.

 7. aniMaliak

701. salgai

ahuntzak salgai. 3 ahuntz, 
urtebeteko auma eta 4 urteko 
akerra salgai. Ahuntzak ernaldu-
ta daude. 629-45 27 54.

armotxenako Doberman-
nak. Ar bi beltzak eta bat marroia. 
Aita eslobeniar txapelduna, eta 
ama Hd-a, ipO ii. biak erakuske-
tetako lehen postuetan eta rCi 
lanetan. kirolarientzako edo 
zeozer egin nahi dutenentzako 
baldintza bereziak. 2012-10-15 

jaiotakoak. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 656
-79 10 27.

untxi erraldoia salgai. untxi 
erraldoia salgai. Hamar hileko 
arra, 8 kilo ingurukoa. gris iluna. 
94-621 82 57.

703. eMan
artzai txakurrak. Artzai arra-
zako txakurkumeak ematen ditut 
opari. interesatuok deitu telefo-
no honetara: 685 75 86 49 

katuak ematen dira opa-
ri. urtebeteko katuak ematen 
dira opari. interesatuok deitu 
te l efo n o  ze n ba k i  h o n e ta ra : 
669 72 08 93.

txakurkumeak. Setter ingeles 
eta Setter gordons arteko nahas-
keta duten txakurkume bi ematen 
dira opari. bi hilabetekoak. inte-
resatuok deitu telefono  605 73 
75 30  edo 607 65 53 51  zen-
bakietara.

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

704. bestelakoak
txakur bat galdu egin da 
goiuria inguruan. golden eta 
artzain-txakur nahasteko txaku-
rra galdu egin zen urtarrilaren 
5ean, goiuria inguruan (iurreta). 
bost hilabete ditu, eta urre-ko-
loreko ile luzea. 659-17 45 82 
edo 94-620 38 04.

 8. Denetarik

801. salgai
aulkiak eta mahaiak salgai. 
Tabernetako terrazetako mahaiak 
eta aulkiak saltzen ditut. prezio 
ekonomikoa. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 691
-78 86 31.

autorako umeen aulkia 
salgai. Autorako umeen aulkia 
salgai. 0 urtetik 10 urtera. bMW 
marka, ixofix sistemarekin. 
Egoera onean: ondo zainduta eta 
gutxi erabilita. Merkea. Jabi. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 679-17 43 67.

bernedo. Lursail eraikigarria 
urturin salgai dago, bernedon. 
gasteizetik 40km-tara dago, eta 
izkiko golfetik 3minututara baino 
ez. 308m2 eraikitzea posible 
da, 7ml-ko eta bi solairuko altue-
ra  m a x i m oa re k i n .  i n g u r u a n 
beste lursail eta etxebizitza 
batzuk ditu; baita golfeko hotela 
ere. interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara:  665-75 78 
07 (Ana) edo idatzi mezu bat ana.
vitoria.gasteiz@ gmail.com 
helbidera.

bikientzako aulkia salgai. 
bikientzako aulkia salgai, Jane 
markakoa, ume bat bestearen 

atzean jartzekoa. Ondo dago, 
k a k i  k o l o r e k o a ,  e u r i t a r a k o 
p l a s t i k o a  d a u k a .  5 0  e u r o . 
Otxandio. interesatuok deitu 
te l efo n o  ze n ba k i  h o n e ta ra : 
695-72 52 74. Cristina.

bolibar. 4000m2-ko lur sail 
bat salgai bolibar-en (bizkaia). 
Herri  ondoan.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
660-35 80 67.

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

idazmahaia, aulkia, apalak 
eta mahaitxoa salgai. idaz-
mahaia, aulkia, apalak eta ohe 
ondoko mahaitxoa salgai. bel-
tzak dira. Mahaitxoa: 46,3x35,3 
Alt. 70 cm. idazmahaia: 70,4x50 
Alt. 72 cm. Apalak: 62x25 Alt. 
165 cm. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:659
-12 49 11.

izotza egiteko gailua salgai. 
izotza egiteko gailua salgai. Oso 
prezio ekonomikoa. 691-78 86 31.

Musika ekipoa salgai. Eclerc 
mac 90 nahasketa mahaia sal-
gai, prezioa 150 euro. Yamaha 
cdx 397 cd irakugailua salgai, 
prezioa 50 euro. Technics ekua-
lizagailua 50 euro-an salgai. 
dena egoera onean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606-26 62 44.

M e n d i ra ko  g P s a .  g p Sa , 
garmin Oregon 550t , kamaraz 
guztiz, oso gutxitan erabilia, 
dendetan 350 euro. iñigo. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 629-81 88 14.

Quinny freestyle xl (silla+-
kapazoa). kapazoa (gris iluna) 
berria da eta silla (beltza) oso 
egoera onean dago. Sillak lau 
posizio ditu eta posizio batean 
erabat etzaten da. Silla bi noran-
tzatan jarri daiteke, haurra zuri 
begira dagolea edo aurrera begi-
ra. gehigarriak: euritik babesteko 
plastikoak.350 euro. 660-25 
25 13 (Ana)

ume bizikleta salgai. umeen-
tzako bizikleta salgai. Sei urtera 
arte. Merkea. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 679
-17 43 67.

umeak mendira eroateko 
motxila. “red castle sport” 
u m ea k  m e n d i r a  e r a m a te ko 
motxila, ia erabili gabe. boltsa 
handia eta poltsikoak barne, pisu 
ezberdineko umeak lotzeko 
egokia, hainbat gorpuzkerarako 
loturak eroalearentzat, eguzki-
tako kengarria eguzki edo euri-
rako. 90 euro. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
653-71 24 70.

umeendako karroa.Mutsy 4 
rider modeloa. beltza. Euritarako 
plastikoarekin. 677-52 56 27.

802. erosi

antzinako gauzak. Antzinako 
gauzak jaso edo erosten dira: 
bizikletak, josteko makinak, 
argazki kamarak, idazteko maki-
na... Egoeraren arabera ordain-
tzen da. Harremanetan jartzeko 
emailez edo Watsapp bidez 
argazkia bidali edo deitu 678-47 
43 54.

estetikako tresnak. Esteti-
kako bigarren eskuko materiala 
erosteko prest. 619-87 95 57.

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

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

 

806. galDu

bizikleta urkulun. Azaroaren 
3an, zapatua, umeen bizikleta 
txikia galdu genuen. pedalik gabe-
koa eta kokua etxekoa da. Aurkitu 
baduzu, deitu mesedez zenbaki 
honetara: 637-98 08 76.

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

txalekoa, ileduna galdu ber-
garan. inork emakumezko txale-
koa, ileduna, aurkitu badu bergaran, 
dei dezala zenbaki honetara, mese-
dez: 678-43 31 23.

 

807. aurkitu

aurkitu. Aretxabaletako plazan, 
urtarrilaren 5ean, arratsaldean, 
brotxe edo apaingarri bat aurkitu 
genuen. 699 86 17 79 

 

808. bestelakoak

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

9. harreManak

904. bestelakoak

bazkide berrien bila txoko 
salabarriren parte izateko. 
bazkide berrien bila gabiltza 
Txoko Salabarriren parte izateko 
(Mendizabal auzunean). 650
-49 90 74.. kopuru mugatua.

iragarkia JartZeko biDeak: 

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

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

orDaintZeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (bEz barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EdO astelehenean: 22 € (+bEz).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+bEz).
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104. Errentan hartu
105. Etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
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304. Errentan hartu
305. bestelakoak
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debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

Zure iragarkiak
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1. etxebiZitZak

101. salDu
abadiño. Matienan pisua sal-
gai. gela bi, egongela, bainu-ge-
la eta sukaldea. Altzariz hornitua. 
berogailua gas naturalarekin. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 682-43 93 
2 3  ( 9 : 3 0 -1 3 : 0 0  /  1 5 : 3 0
-20:00).

abadiño. pisua salgai/ alokai-
ruan Muntsaratz auzoan, Aba-
diñon. Sukalde-egongela, 3 
logela, bainugela eta komuna, 
balkoi handia, igogailua eta 
berogailua, garajea. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
94-681 68 91.

almeria. 80m2-ko etxebizitza 
salgai. 2 logela handi, komun 
bat, balkoi bat, sukaldea eskegi-
tokiarekin. igerilekua eta hon-
dartzatik 50 metrotara. guztiz 
jantzi barik eta estreinatu barik. 
Oso argitsua. prezioa 110.000 
euro. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 608-19 73 17

Durango. durangon San igna-
zio auzunean pisua salgai. gela 
bikoa, argitsua eta lasaia. pre-
zioa: 155.000 euro. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 686-21 77 01.

iurreta. pisua salgai iurretan, 
Maspe kalean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
633-23 38 48 (Jon).

otxandio. Otxandion aparta-
mentua salgai. Trastelekua eta 
igogailuarekin. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
675-71 72 83.

Zaldibar. zaldibarren pisua 
salgai. 3 logela, komuna, egon-
gela, sukaldea biltegiarekin eta 
balkoia. Altzariz hornitua. inte-
resatuoku 697-28 59 48.

Zigoitia. zigoitian etxea salgai. 
Etxeak 12 urte ditu eta oso 
egoera onean dago. Sukaldea 
(13m2) eta bi komunak guztiz 
ekipatuta, hiru logela, tximinia-
dun txokoa, beiratedun terra-
za(28m2) eta egongela(30m2) 
ditu. Hegoalderantz orientatuta 
dagoenez, oso eguzkitsua da. 
partzelak 850m2 ditu. garajean 
bi kotxe sartzen dira. interesa-
tuek 693-24 37 12 telefono 
zenbakira deitu dezakete edota 
maricarmen. vitoriagasteiz@
gmail.com helbidera idatzi. 

 
103. errentan eMan

aretxabaleta. 95 metro koa-
dro erabilgarri. Etxebizitza berria, 
hirugarren solairuan. igogailua-
rekin. Hiru logela eta bi bainuge-
la. dena kanpoaldera begira. 
Hilean 600 euro, komunitate 
gastuak barne. Argazkiak ikus-
teko: www.euskalnet.  net/
aguirre.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 630
-60 47 75.

arrasate. Erdigunean etxebi-
zitza ematen da errentan. Hiru 
logela. berokuntza indibiduala. 
berritua. Jantzia. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
607-27 66 47.

atxondo. Apatan, lau logela, 
komun bi, egongela eta sukaldea 
duen pisu berria salgai edo alo-
kairuan. garajea aukeran. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 679-29 08 96.

bergara. Erdigunean guztiz 
berritutako 84 metro karratuko 
pisua ematen da errentan. bi 
logela handi ditu, sukalde, jan-
gela eta egongela handiak eta 
trasteleku txiki bat etxean ber-
tan. interesatuok deitu telefono 
honetara: 685-72 51 58.

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan. bi logelakoa. 500 
euro hilean. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 691
-74 06 64.

Durango. durangoko erdigu-
nean logela biko etxea alokagai. 
guztiz berritua. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
695-78 75 35.

Durango. durangon, Landako 
etorbidean, logelak alokagai. 
607-68 64 02.

elorrio. Elorrion pisu bat aloka-
gai. 3 logela, altzariz jantzia. 
bizitzeko prest. prezioa 500 
euro. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 94-658 
20 18.

elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai Elorrion. Logela, komu-
na eta sukalde-egongela. igo-
gailua ere badu eta prest dago 
bizitzera sartzeko... Oso polita. 
Tel: 606 043 835 posta: loitza-
te@hotmail.com.

elorrio. Apartamentua alokagai 
herrigunean: logela bat, sukal-
dea-egongela eta bainugela ditu. 
Altzariekin, berogailua-gasa. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 94-682 04 
38 (gauez).

oñati. Etxebizitza errentan 
ematen da Oñatiko erdigunean. 
Hiru logela, egongela, sukaldea 
eta igogailua ditu. interesatuak 
arratsaldez interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 652
-77 87 15.

Puerto rico (kanariar irlak). 
Neguan kanariar irletan aparta-
mentu bat alokagai, puerto rico 
herrian. bista onak. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
600-46 44 11.

santo Domingo de la cal-
zada (errioxa). pisu berria 
alokatzen da. Ezkaraitik hurbil. 
denboraldietarako. 2-4 pertso-
nentzako. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  657
-77 26 13.

Zumaia. zumaian etxebizitza 
bat eman nahi dut errentan. 
Larretxo auzoan dago, itzurungo 
hondartzatik gertu. 90 metro 
karratu ditu:hiru logela, bi komu-
na , sukaldea eta egon gela 
ederra ditu. Harremanetan jar-
tzeko deitu zenbaki honeta-
ra:637-15 09 54. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
628-20 30 37. posta: mari-
lueo@gmail.com.

104. errentan hartu
arrasate. bikote euskaldun eta 
arduratsua etxebizitza ekono-
miko baten bila Arrasateko 
erdigunean. 615 73 89 13 

iurreta. baserria alokatu edo 
erosiko genuke, lur sailekin. 
iurretan. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 647
-44 40 57.

 
105. etxeak osatu

abadiño. Logela bat alokatzen 
dut Muntsaratz auzoan. pisu 
berria, eguzkitsua eta merke. 
679-61 71 54.

arrasate. Etxea osatzeko bi 
pertsona behar dira. Langile 
giroa. Errenta gastua: 185 euro 
gehi pisuko gastuak. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 699-11 45 14.

arrasate. Logela ematen da 
errentan Juan Carlos guerran. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 610-82 02 17.

arrasate.  bi pertsona behar 
dira etxebizitza osatzeko uribe 
auzoan. 610 78 46 50 

arrasate. Logela ematen da 
errentan erdialdean. 120 euro 
gastuak barne. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
943 77 13 02

bergara. Lagun bat behar da 
etxea osatzeko bolun. prezioa: 
250 euro, dena barne. deitu 
670-85 86 68 zenbakira.

berriz. berrizen bi pisukide 
hirugarren baten bila. Tren gel-
tokitik eta autobus paradatik 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 662-92 
69 11.

berriz. berrizen logela bat 
alokagai. Erdi-erdian, tren gelto-
kitik eta autobus paradatik 
minutu batera. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
615-75 21 36.

Durango. durangon logela bat 
alokatzen dut.interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
630-76 18 28 (arratsaldez).

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

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

2. garaJeak

201. salDu

Durango. durangon partzela 
bat salgai, Antso Estegiz kalean. 
Motorretarako eta atoietarako. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 666-33 35 72.

elorrio. Elorrioko berrio-Otxoa 
kalean garaje itxia saltzen da. 
interesa baduzu eta informazio 
gehiago nahi baduzu, deitu! 
658-75 92 64.

otxandio. bi garaje salgai, bat 
itxia. Otxandion.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
675 71 72 83

202. errentan eMan
Durango. Muruetatorre auzoan 
garajea alokatzen dugu 60 
euroan. deitu 679-31 00 83 
telefonora.

elorrio. garajea alokatzen dugu 
Elorrion. kiroldegiko lehen solai-
ruan. 40 euro hilean. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 94-623 14 02.

elorrio. Elorrion, aparkaleku 
plaza alokatzen dut polikirolde-
gi inguruan. 94-658 20 18.

3. lokalak

301. salDu

Durango. 25 m2ko eraikuntza 
berriko lokala. bulego baterako 
edo komertziorako aproposa. 
zonalde komertzial onean koka-
tua. gutxienez bi logela dituen 
etxebizitza batengatik aldatzen 
dut. 688-81 85 92.

gasteiz.  Tailer mekanikoa 
garbitzeko, engrasatzeko eta ibi 
lizentzia ditu. bulegoko altzariak 
eta garajeko atea. portero auto-
matikoa eta alarma. 2 komun 
ditu, bat mugikortasun urriko 
pertsonei moldatua. Hiri erdigu-
nekiko komunikazio onak. Auto-
bus geltokiak hurbil daude. Alo-
katzea ere posible da: 800euro 
/ hilean. 665 75 78 07 (Ana) ana.
vitoria.gasteiz@gmail.com

303. errentan eMan
elorrio. 170 metroko lokala 
Elorrio erdian alokatzeko prest, 4 
eskaparate haundiak, autobus 
geltokiaren ondoan edozein 
negozio ipintzeko prest primerako 
baldintzekin. 606-39 00 09

4. lana

401. eskaintZak
oñati. Emakume  euskaldun 
esperientziaduna behar da 
adineko gizon bat zaindu eta 
etxeko lanak egiteko. Ordutegia 
goizeko 9:00etatik 13:00etara. 
beharrezkoa litzateke gida bai-
mena eta kotxea izatea.  677 34 
12 96  edo 688 62 74 89 

 402. eskaerak
arrasate. Emakume euskaldu-
na garbitasunak eta plantxa 
egiteko gertu. 699-54 17 27.

arrasate. Sukaldaria, esperien-
tziaduna, lan egiteko prest. 
Lorea. 677-64 84 82 / 943-53 
34 24.

arrasate. Neska gertu ume edo 
nagusiak zaintzeko eta baita 
garbiketak egiten zein dendari 
jarduteko. Orduka, etxean bizi 
izaten edo bestela. Erreferen-
tziak ditut. 636-41 98 14.

arrasate. Neska, klinika lagun-
tzaile tituluduna, lanerako prest. 
Nagusiak zaindu zein ospitalean 
gauak egiteko. 943-25 02 96 
/ 688-80 27 01.

arrasate. goizez haurrak zain-
du edo etxeko lanak egiteko 
emakumea prest. deitu 649-52 
86 54 telefonora. 

arrasate. Neska gertu supermer-
katuetan lan egiteko edo etxean 
laguntzeko debabagoienan. Jate-
txeetan ere bai, laguntzaile gisa. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 630-20 12 03.

arrasate. Emakume ardura-
tsua, euskalduna, haur heziketa 
tituluduna eta eskarmentu 
handikoa, umeak zaintzeko 
gertud debagoienan. Arantza. 
688-65 30 62.

arrasate. Emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko debagoie-
nan. Ospitalean gauak egiteko 
gertu nago. baita asteburu edo 
egunez ere. Atariak garbitzen ere 
lan egingo nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699-60 91 90.

arrasate. Neska arduratsua eta 
esperientziaduna umeak zain-
tzeko gertud debagoienan, 
garbiketak orduka egiteko edo 
nagusiekin egon eta pasioan 
laguntzeko. deitu 695-73 87 
95 / 943-71 53 74 telefono 
zenbakietara.

arrasate. pertsona nagusiak 
edo umeak zaintzen lan egingo 
nuke, baita garbiketa lanetan ere 
debagoienan. geriatriako titulua 
daukat. deitu 691-03 25 02, 
943-54 09 41 zenbakietara

bergara. Neska gertu nagusiak 
edo umeak zaintzeko arratsal-
dez. Esperientziaduna. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 665-75 41 32.

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

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

bergara edo arrasate. Neska 
gertu nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia handia. gauak egiteko 
gertu nengoke. baita etxean bizi 
izaten, egunez zein orduka lan 
egiteko ere. Legezko paperekin. 
674-93 20 47.

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

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

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

Debagoiena. Mutil gaztea, 
arduratsua, lanerako gertu. 
Nagusiak eta ospitalean gaixoak 
zaintzen edo garbitasun lanetan 
arituko nintzateke. Etxean bizi 
izaten edo bestela. Wilber. 618
-85 12 85.

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

Debagoiena. Neska ardura-
tsua, esperientziaduna eta 
erreferentzia onak dituena, 
lanerako gertu. Nagusiak zain-
duko nituzke etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
633-34 76 22.

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

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

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

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

Debagoiena. umeak zaintze-
ko prest nago, euskalduna eta 
esperientzia handia. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 651-90 40 10.

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

Durangaldea. Neska gaztea 
durangaldeko denda eta tabernatan 
lan egiteko prest.  600-66 64 17.

Durangaldea. ume zein nagu-
siak zaintzeko, garbiketan edo 
sukaldari laguntzaile lez aritzeko 
lan bila durangaldean. deitu 
631-03 48 12 telefonora.

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

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

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

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

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

Durangaldea. bolibiako neska, 
24 orduz umeak edo nagusiak 
zaintzeko edota garbiketa lanak 
egiteko prest. Erreferentziak. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 692-57 18 71.

Durango. durangon, nagusiak 
zein umeak zaintzeko edo gar-
biketan aritzeko lan bila. gauez 
zein egunez aritzeko prest. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 678-23 02 66.

Durangaldea. Neska ardura-
ts u a ,  n a g u s i a k  ze i n  u m ea k 
zaintzeko lan bila durangaldean. 
24 orduz edo egunez. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 602-07 29 28.

Durangaldea. 29 urteko nes-
ka edozein lan egiteko prest 
durangaldean. goizeko edozein 
ordutatik 12:00ak arte, eta 
15:30etik edozein ordura arte, 
gauak barne. umeekin, ezindu 
psikiko eta fisikoekin, eta nagu-
siekin esperientzia handikoa. 
kotxe propioa. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra:690 99 66 18.

Durangaldea. Esperientziadun 
emakumea pertsonak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko lan bila 
durangaldean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
686-19 00 24.

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

Durangaldea. Esperientziadun 
emakumea asteburuetan eta 
jaiegunetan lan egiteko prest 
debagoienean. pertsona nagu-
siak zaintzen zein garbiketan. 
Erreferentziaduna. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra:666-75 21 47.

Durangaldea. Emakume ardu-

ratsua eta errefentziaduna lan 
bila. pertsona nagusiak zaintze-
ko, garbiketan edo sukaldeko 
laguntzaile lanetan aritzeko. 24 
orduz, egunez edo orduka. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 608-65 90 55/ 602
-80 53 85.

Durangaldea. pertsona nagu-
sien zaintzan, garbiketan edo 
baserrien mantentzean lan bila 
nabil. 638-37 36 79.

Durangaldea. 24 orduz edo 
egunez, orduka zein gauez, por-
taleak garbitzeko lan bila. Espe-
rientziaduna. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 626
-69 77 23.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua nagusiak edo umeak 
zaintzeko zein etxeko lanak 
egiteko lan bila, 24 orduz, egunez 
edo orduka aritzeko prest. inte-
resatuok deitu zenbaki honetara: 
631 13 22 91.

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

Durangaldea. 24 orduz edo 
egunez, orduka zein gauez, por-
taleak garbitzeko lan bila. Espe-
rientziaduna. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 602
-35 01 10.

Durangaldea. Emakume ardu-

ratsua pertsona nagusiak zein 
etxeko lanak egiteko lan prest 
durangaldean. Lansaio osoan 
edo erdian, baita asteburu edo 
gauetan ere. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 644
-20 03 70.

Durangaldea. ileapaintzaile 
laguntzailea durangaldeko ilea-
paindegietan lan egiteko prest. 
Esperientziaduna. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
672-69 91 52.

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

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

Durangaldea. durangaldean 
pertsona nagusiak zein umeak 
zaintzeko lan bila. 24 orduz. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 603-43 63 23.

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

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

Durangaldea. pertsona nagu-
siak edo umeak zaintzeko lan 
bila nabil. 24 orduz, egunez edo 
orduka. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 602
-14 79 35.

Durangaldea. pertsona nagu-
sien zaintzan lan bila nabil. 
Arratsaldetan, gauetan eta 
asteburuetan. Erreferentziadu-
na. interesatuok deitu telefono 
honetara: 618-46 00 07.

Durango. garbiketan, ume zein 
pertsona nagusien zaintzan edo 
ostalaritzan zerbitzari lanetan 
aritzeko prest. Egunez. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 600-05 51 17.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
h e z k u n t z a  b e r e z i a  e g i n a k 
dituen eta udalekutan lanean 
e s p e r i e n t z i a  d u e n  n e s k a 
gazte euskalduna, arratsal-
dez haurrak zaindu eta esko-
lako lanekin laguntzeko prest. 
urteak daramatzat honetan 
eta haurrekin oso ongi mol-
datzen naiz! interesa baduzu, 
deitu: 688-64 06 04.

lemoa. pertsona bereziak, 
gaixoak, pertsona helduak etab, 
ospitaleetan zaintzeko prest. 
Sociosanitaria titulua, experien-
tzia, euskaraz , deitu konpromi-
su gabe. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  656
-71 92 81 (pili) 

5. irakaskuntZa

502. eMan
bergara. ingeleseko eskolak 
ematen ditut. gazte eta helduei. 
interesatuz gero ahozkotasuna 
bakarrik ere landu daiteke. goi-
zetan eta eguerditan. 637 52 89 
83 edo 943 76 51 96

Debagoiena. Hizkuntzen psi-
kopedagogian lizentziatua eta 
haur hezkuntzan diplomatua. 
Hainbat urtetako esperientzia. 
Eskola partikularrak ematen ditut 
lehen hezkuntzan eta dbhn. 
Honez gain, euskara errefortzuak 
ematen ditut haur zein helduei, 
eta ikasketa plan pertsonaliza-
tuak diseinatzen ditut pertsona 
bakoitzaren beharren arabera. 
646-62 05 15.

Durangaldea. gazte euskal-
duna durangaldean eskola par-
tikularrak emoteko prest. Lehen 
Hezkuntza, dbH zein batxilergo-
ko ikasgaiak. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 650
-90 06 53 (Jon).

Durangaldea. Haur eta Lehen 
Hezkuntzako magisteritzan 
diplomatua eskola partikularrak 
emateko prest. durangaldean. 
679-73 97 85

Durango. irakasle euskalduna, 
Magisteritzan diplomatua, klase 
partikularrak emateko prest 
Lehen Hezkuntzan eta dbHn. 
Edozein galdera egiteko, deitu: 
618-06 87 49.

Durango. ingeleseko eskola 
partikularrak emateko prest 
durangon. Hizkuntza Eskolako 
tituludun irakaslea. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
637-29 24 65.

D u r a n g o .  i r a k a s k u n t z a n 
esperientzia duen gazte eus-
kaldun diplomatua, lehenen-
go eta bigarren hezkuntzan 
partikularrak emateko prest. 
interesatuok deitu telefono 
ze n ba k i  h o n e ta ra :   675 - 0 0 
79 19 egorrono@gmail.com

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

Durango. gaztelera eta litera-
tura azterketetarako klaseak 
ematen ditut: dbH, batxilergoa, 
selektibitatea, erdi mailako eta 
goi mailako heziketa zikloak. 
656-79 15 99.

Durangaldea. Sei urteko espe-
rientziadun neska euskalduna 
naiz eta eskola partikularrak 
emateko prest nago. Hezkuntza 
berezian eta hizkuntza arazoetan 
espezialista naiz. zure seme-a-
labek laguntza behar badute edo 
eskolako lanak egiteko norbaiten 
bila bazabiltza, deitu inolako 
konpromisoik gabe 615-73 53 
85 telefono zenbakira.

Durangaldea. Neska euskal-
duna batxilergoduna eta admi-

nistrazioan titulatua eskola 
partikularrak emateko prest. 
Le h e n  H ez k u n t z a ,  d b H  e ta 
batxilergoan. 662-36 41 67.

Durangaldea. psikologo eus-
kaldunak eskaintzen du: ikaske-
ta teknikoak, idazketa-irakurketa- 
ulermen arazoak. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
679-38 23 69.

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

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

6. Motorra

601. salgai
honda cbf 600 sa salgai. 
Honda cbf 600 sa salgai. 600e-
ko zilindrada, 2006 urtekoa, 20. 
600 km. berri berria dagoen 
motorra, beti garajean gordea 
eta ondo zaindua. bi kaskorentzat 
givi kofrearekin, kordurazko 
maleta lateralak, anticaida-ko 
topeak, motor limitatua papere-
tan ( limitazio kit-a ematen da), 
gurpilak berriak, ez erabiltzeaga-
tik saltzen da. Hasi berrientzat 
aproposa, hirian eta errepidean 
ibiltzeko egokia. Aukera parega-
bea da, ikustea merezi du. 4300 
eurotan. 666- 37 26 71.

Daf 55.250 kamioia salgai. 
daf 55.250 garabi kamioia 
salgai. 2002. urtekoa. 600.000 
km eta egoera onean. Oraindik 
e ra bi l ga r r i .  699-99 8 5 10 
aotxotorena@yahoo.es.

karabana salgai. 4-5 plaza-
dun roller karabana salgai. 
Egoera eta prezio onean. Tel.: 
679-31 00 83.

 7. aniMaliak

701. salgai

ahuntzak salgai. 3 ahuntz, 
urtebeteko auma eta 4 urteko 
akerra salgai. Ahuntzak ernaldu-
ta daude. 629-45 27 54.

armotxenako Doberman-
nak. Ar bi beltzak eta bat marroia. 
Aita eslobeniar txapelduna, eta 
ama Hd-a, ipO ii. biak erakuske-
tetako lehen postuetan eta rCi 
lanetan. kirolarientzako edo 
zeozer egin nahi dutenentzako 
baldintza bereziak. 2012-10-15 

jaiotakoak. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 656
-79 10 27.

untxi erraldoia salgai. untxi 
erraldoia salgai. Hamar hileko 
arra, 8 kilo ingurukoa. gris iluna. 
94-621 82 57.

703. eMan
artzai txakurrak. Artzai arra-
zako txakurkumeak ematen ditut 
opari. interesatuok deitu telefo-
no honetara: 685 75 86 49 

katuak ematen dira opa-
ri. urtebeteko katuak ematen 
dira opari. interesatuok deitu 
te l efo n o  ze n ba k i  h o n e ta ra : 
669 72 08 93.

txakurkumeak. Setter ingeles 
eta Setter gordons arteko nahas-
keta duten txakurkume bi ematen 
dira opari. bi hilabetekoak. inte-
resatuok deitu telefono  605 73 
75 30  edo 607 65 53 51  zen-
bakietara.

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

704. bestelakoak
txakur bat galdu egin da 
goiuria inguruan. golden eta 
artzain-txakur nahasteko txaku-
rra galdu egin zen urtarrilaren 
5ean, goiuria inguruan (iurreta). 
bost hilabete ditu, eta urre-ko-
loreko ile luzea. 659-17 45 82 
edo 94-620 38 04.

 8. Denetarik

801. salgai
aulkiak eta mahaiak salgai. 
Tabernetako terrazetako mahaiak 
eta aulkiak saltzen ditut. prezio 
ekonomikoa. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 691
-78 86 31.

autorako umeen aulkia 
salgai. Autorako umeen aulkia 
salgai. 0 urtetik 10 urtera. bMW 
marka, ixofix sistemarekin. 
Egoera onean: ondo zainduta eta 
gutxi erabilita. Merkea. Jabi. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 679-17 43 67.

bernedo. Lursail eraikigarria 
urturin salgai dago, bernedon. 
gasteizetik 40km-tara dago, eta 
izkiko golfetik 3minututara baino 
ez. 308m2 eraikitzea posible 
da, 7ml-ko eta bi solairuko altue-
ra  m a x i m oa re k i n .  i n g u r u a n 
beste lursail eta etxebizitza 
batzuk ditu; baita golfeko hotela 
ere. interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara:  665-75 78 
07 (Ana) edo idatzi mezu bat ana.
vitoria.gasteiz@ gmail.com 
helbidera.

bikientzako aulkia salgai. 
bikientzako aulkia salgai, Jane 
markakoa, ume bat bestearen 

atzean jartzekoa. Ondo dago, 
k a k i  k o l o r e k o a ,  e u r i t a r a k o 
p l a s t i k o a  d a u k a .  5 0  e u r o . 
Otxandio. interesatuok deitu 
te l efo n o  ze n ba k i  h o n e ta ra : 
695-72 52 74. Cristina.

bolibar. 4000m2-ko lur sail 
bat salgai bolibar-en (bizkaia). 
Herri  ondoan.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
660-35 80 67.

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

idazmahaia, aulkia, apalak 
eta mahaitxoa salgai. idaz-
mahaia, aulkia, apalak eta ohe 
ondoko mahaitxoa salgai. bel-
tzak dira. Mahaitxoa: 46,3x35,3 
Alt. 70 cm. idazmahaia: 70,4x50 
Alt. 72 cm. Apalak: 62x25 Alt. 
165 cm. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:659
-12 49 11.

izotza egiteko gailua salgai. 
izotza egiteko gailua salgai. Oso 
prezio ekonomikoa. 691-78 86 31.

Musika ekipoa salgai. Eclerc 
mac 90 nahasketa mahaia sal-
gai, prezioa 150 euro. Yamaha 
cdx 397 cd irakugailua salgai, 
prezioa 50 euro. Technics ekua-
lizagailua 50 euro-an salgai. 
dena egoera onean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606-26 62 44.

M e n d i ra ko  g Ps a .  g p Sa , 
garmin Oregon 550t , kamaraz 
guztiz, oso gutxitan erabilia, 
dendetan 350 euro. iñigo. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 629-81 88 14.

Quinny freestyle xl (silla+-
kapazoa). kapazoa (gris iluna) 
berria da eta silla (beltza) oso 
egoera onean dago. Sillak lau 
posizio ditu eta posizio batean 
erabat etzaten da. Silla bi noran-
tzatan jarri daiteke, haurra zuri 
begira dagolea edo aurrera begi-
ra. gehigarriak: euritik babesteko 
plastikoak.350 euro. 660-25 
25 13 (Ana)

ume bizikleta salgai. umeen-
tzako bizikleta salgai. Sei urtera 
arte. Merkea. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 679
-17 43 67.

umeak mendira eroateko 
motxila. “red castle sport” 
u m ea k  m e n d i r a  e r a m a te ko 
motxila, ia erabili gabe. boltsa 
handia eta poltsikoak barne, pisu 
ezberdineko umeak lotzeko 
egokia, hainbat gorpuzkerarako 
loturak eroalearentzat, eguzki-
tako kengarria eguzki edo euri-
rako. 90 euro. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
653-71 24 70.

umeendako karroa.Mutsy 4 
rider modeloa. beltza. Euritarako 
plastikoarekin. 677-52 56 27.

802. erosi

antzinako gauzak. Antzinako 
gauzak jaso edo erosten dira: 
bizikletak, josteko makinak, 
argazki kamarak, idazteko maki-
na... Egoeraren arabera ordain-
tzen da. Harremanetan jartzeko 
emailez edo Watsapp bidez 
argazkia bidali edo deitu 678-47 
43 54.

estetikako tresnak. Esteti-
kako bigarren eskuko materiala 
erosteko prest. 619-87 95 57.

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

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

 

806. galDu

bizikleta urkulun. Azaroaren 
3an, zapatua, umeen bizikleta 
txikia galdu genuen. pedalik gabe-
koa eta kokua etxekoa da. Aurkitu 
baduzu, deitu mesedez zenbaki 
honetara: 637-98 08 76.

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

txalekoa, ileduna galdu ber-
garan. inork emakumezko txale-
koa, ileduna, aurkitu badu bergaran, 
dei dezala zenbaki honetara, mese-
dez: 678-43 31 23.

 

807. aurkitu

aurkitu. Aretxabaletako plazan, 
urtarrilaren 5ean, arratsaldean, 
brotxe edo apaingarri bat aurkitu 
genuen. 699 86 17 79 

 

808. bestelakoak

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

9. harreManak

904. bestelakoak

bazkide berrien bila txoko 
salabarriren parte izateko. 
bazkide berrien bila gabiltza 
Txoko Salabarriren parte izateko 
(Mendizabal auzunean). 650
-49 90 74.. kopuru mugatua.

iragarkia JartZeko biDeak: 

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

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

orDaintZeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (bEz barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EdO astelehenean: 22 € (+bEz).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+bEz).

1. etxebiZitZak
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan eman
104. Errentan hartu
105. Etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
201. Saldu
202. Erosi
203. Errentan eman
204. Errentan hartu
205. bestelakoak

3. lokalak
301. Saldu
302. Erosi
303. Errentan eman
304. Errentan hartu
305. bestelakoak

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

5. irakaskuntZa
501. Jaso
502. Eman
503. bestelakoak

6. Motorra
601. Saldu
602. Erosi
603. Alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

7. aniMaliak
701. Saldu
702. Erosi
703. Eman
704. bestelakoak

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

9. harreManak
901. Agurrak
902. Harremanak
903. deiak
904. bestelakoak

10. relax

debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

Zure iragarkiak

P r e Z i o  b e r e Z i a k  g O i E N A  k L u b E k O  b A z k i d E E N d A k O
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Datu trafikoari buruzko datuak 
ezkutatzen edo iluntzen saiatu 
badira ere, nabaria izan da Ins-
tagramen erabilera mailaren 
jaitsiera pribatutasun politiketan 
aldaketak egin behar zituztela 
iragarri zutenetik. Erabilera bal-
dintza berrien harira piztutako 
ika-mika ez zen txikia izan aben-
du amaieran, eta nahiz eta azke-
nean pribatutasun baldintzak 
zeudenetan lagako zituztela ira-
garri, sortutako mesfidantza 
horren ordaina etorri zaie Insta-
grami eta, ondorioz, Facebooki 

ere, argazkiak partekatzeko sare 
sozialaren jabe baita. 

eragin argia
Instagramek 100 milioi erabil-
tzaile erregistratu dauzka, AppS-
tats-en arabera, baina erabiltzai-
le aktiboak 7 milioi pasatxo dira, 
besterik ez.

AppStatek joan den asteko 
asteleheneko datuak orain hila-
bete bateko astelehen bateko 
datuekin konparatu ditu, eta aldea 
oso handia da. Hala, abenduaren 
14an 7,41 milioi erabiltzailek era-
bili zuten sarea eta orain dela 
hilabete , abenduaren 17an, 16,36k, 
bikoitza baino gehiago. Pribatu-
tasunean egin asmo zituzten 
aldaketak iragarri eta egun bate-
ra, gainera, zerbitzua erabili 
zutenak 5 milioi lagun izan ziren, 
AppStaten arabera. Eraginaren 
seinale.

Pribatutasun gorabeheren ordaina etorri 
zaio instagram-i, erabiltzaileen ihesarekin
Politika aldaketaren ika-mikaren ostean, erabiltzaileek behera egin dute

JON bErEZIbAr  |  arrasate

Aurkeztu dena Facebooken zer-
bitzu gehigarri bat izan da, Graph 
Search, bilatzaile bat antzeko 
gustu edo beharrak dituzten era-
biltzaileak elkarren artean konek-
tatzeko. Facebookek ustiatzen 
duen informazio kopurua izugarria 
da. Egunero sare sozialean milioi 
bat erabiltzaile berrik egiten dute 
alta, 240.000 milioi irudi baino 
gehiago daude igota, erabiltzaile 
aktiboak mila milioitik gora dira 
eta erabiltzaileen arteko konexioak 
bilioia gaindi dira. Informazio 
hori guztia gurutzatu nahi du 
aurrerantzean Facebookek, era-
biltzaileak eta haien jarduerak 
elkarren artean lotzeko.  Bilatzai-
lean galderak bota daitezke eta 
behar horrekin zerikusia izan 
dezakeen informazioa duten era-
biltzaileak erakutsiko ditu. Era-
biltzaileen profilak eta eurekin 
lotutako edukiak gurutzatzen ditu 
bilatzaileak. Bilaketen emaitzetan 
erabiliko den informazioa erabil-
tzaileak publiko egindakoa izan-
go da, aurkezpenean argitu zute-
nez. Facebooken egongo ez balitz, 
Bing bilatzailean osatuko luke 
bilaketa. Microsoften eta Face-
booken arteko aliantza sendotuz 
doa, hortaz.

graph search da 
facebooken 
ustiapen berria
Milioika erabiltzaileren datu eta informazioa 
gurutzatu egingo dute bilatzaile berri baten 

J.b.  |  arrasate

Mugikorretako SMS mezulari-
tzaren erabilera %21 jaitsi da 
2012an eta Internet bidezko 
mezularitzak %31ko gorakada 
izan du, zerbitzu mota guztiak 
kontuan izanda. WhatsApp eta 
Line zerbitzuak dira erabilienak 
Estatuan. Telefono mugikorre-
tatik %43 Internetera konekta-
tuta daude, orain urtebete bai-
no %210 gehiago; hortik, igoe-
ra hori. 

Azken datuak 
Telefonica enpresak urtero 
kaleratzen dituen txostenetatik 
ateratako datuak dira aipatu-
takoak (La sociedad de la infor-
mación en España izeneko txos-
tena, sarean eskuragarri), eta, 
guztira, sarera konektatuta 
dagoen mugikor kopurua 6,6 
milioikoa da, Espainiako Esta-
tua delarik lehena Europan 
konexio kopuruan, %63,2 bai-
tira smartphoneak, mugikor 

guztietatik.  Aplikazioen des-
karga kopurua ere deigarria 
da, %140ko gorakada izan bai-
tute 2012an, eta, egunean, batez 
beste 2,7 milioi deskarga gau-
zatzen dira Espainiako Estatuan 

soilik. Erabilpen datuei dago-
kienez, 16 eta 24 urteko gazteen 
artean, egunero, %85,3 konek-
tatzen dira. Eta gainontzeko 
adin tarteetan, berriz, nahiko 
behera egiten dute datuek.

sMsen bidalketa asko jaitsi 
da 2012. urtean
aldi berean, interneteko mezularitza aukera 
ezberdinek gora egin dutemazken urtean

Line eta Whatsapp, mugikorretan. |   GooGle

Mark Zuckerberg, joandako martitzeneko aurkezpenean.  |   Genbeta

Facebook eta Instagram bat dira gaur egun.  |   trecebits.coMW

Estatuan euskal enpresak dira 
.es domeinua gutxien erabil-
tzen dutenak. Euskadiko 
enpresen %28,2k soilik era-
biltzen dute Espainiako domei-
nua (Andaluzian eta Madrilen, 
adibidez, erdiak). Euskal 
enpresen %73k .com domeinua 
erabiltzen dute. Datu gehiago 
emanda eta konparatzeko, 
Katalunian enpresen %8k 
darabilte .cat domeinua.

estatuan gutxien 
euskadin erabiltzen da 
'.es' domeinua

Iragarri bezala, eta Australian 
probatan izan eta gero, erabil-
garri egiten hasi da Facebook
-en Messenger aplikazioaren 
VoIP deiak egiteko zerbitzua. 
Zuzenenan sartzen dira lehian, 
horrela, Skype, Viber edo moda-
ko Line zerbitzuekin. Kontuan 
hartzekoa da, halaber, Facebook 
gero eta sartuago dagoela mugi-
korren alorreko zerbitzue-
tan.

Martxan da facebook 
Messenger-en deiak 
egiteko zerbitzua

Euren fitxategiak Megauploa-
den gordeta izateagatik ordain-
peko kontua zuten erabiltzai-
leek, oraingoz, ezin izango 
dituzte euren fitxategiak 
berreskuratu, kasua daraman 
epailearen erabakiz. Eragoz-
pen legalak ei daude jabeek 
euren fitxategiak berreskura-
tu ahal izateko. Oraingoz, 
galdutzat jotzen dira.

Megaupload-eko 
Premium erabiltzaileak 
oraindik esperoan

J.b.  |  arrasate

Urte eta erdi beta pribatuan 
izan eta gero abiatze ofiziala 
izan du Myspace berriak; hain 
zuzen, New Myspace izenarekin 
bataiatu dutena. Erreproduzi-
gailuan, bilaketetan eta diseinu 
erabat berrituan datoz aldake-
tak.

Aurretik, gauza jakina zen 
moduan, goitik behera diseina-
tu dute sare osoa, erabilera 
sinpletu, bai bilaketan zein 

nabigazioan, eta musika erre-
produzigailua orriaren beheko 
aldeko barra horizontal baten 
kokatu dute. Abestiak itxaron 
zerrendan jarri eta kontaktuek 
berriki entzundakoak gehitze-
ko aukera ematen du errepro-
duzitzaile berriak. Helbide berria 
new.myspace.com da eta Face-
book eta Twitter kontuekin ere 
sar daiteke aurrerantzean. Jus-
tin Timbarlake musikaria da 
arduradun nagusia.

Myspace berria zabalik da, itxura guztiz 
aldatuarekin, nabigazioa erraztuta

Myspace-en itxura berria.  |   MysPace.coM
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Egubakoitzean 22:53an eskainiko 
dizuegu oso-osorik Ziztaden Jaia 
Goiena telebistan.

Ekitaldia Kike Amonarriz 
eta Ilaski Serrano aurkezleek 
gidatu zuten. Bideo batekin 
hasi zen emanaldia Egunkaria-
ren itxieratik Berriaren sorre-
rarainoko ibilbidea erakusten 
zuena. Ondoren, Toberako 
antzezleek hartu zuten oholtza. 
Bea Asurmendi eta Oier Arre-
gi kantarien txanda izan zen 
ondoren. Kanpoan bizi diren 
debagoiendarren bideo bat ere 
erakutsi zuten jaialdian eta 
bertsolarien eta Oñatiko Gan-
bara Txiki abesbatzaren eki-
taldien ondoren, Joan Mari 
Larrarte Berriako ordezkariak 
hartu zuen hitza. Amaitzeko, 
zozketa ere egin zuten bertara-
tu zirenen artean.

Ekitaldi borobila izan zen 
zapatuan Amaia antzokian egin 
zutena eta Berria Taldeak hemen 
inguruko lagunen "ziztadak" jaso 
zituzten jaialdi horren bitartez. 

Hori guztia eta gehiago, egu-
bakoitzean 22:53an.

berriaren aldeko 
Ziztaden Jaia 
egubakoitzean ikusgai
zapatuan ospatu zen jaialdia arrasateko amaian 
eta osorik ikusteko aukera duzue Goienan

Ospatu zen jaialdiko irudi bat.  |   Goiena

A.t. |  arrasate

Alberto Albistegi Aretxabale-
tako entrenatzailea eta Lutxo 
Iturrino Mondrako entrenatzai-
lea aurrez aurre izan ziren 
domekan Ibarran jokatutako 
futbol partiduan. Realean eza-
gutu zuten elkar, gazte mailan, 
eta aurrerago talde txuri-urdi-
nak batu zituen ostera. Dome-
kako itzulerako partiduan euren 
mutilen indarrak neurtu zituz-
ten.

Bi taldeen arteko lehenengo 
derbian Aretxabaletak irabazi 
zuen 1-2 eta domekan erreban-
txa hartzera joan ziren arrasa-
tearrak Ibarrara.

Bertan gertatutakoak batu-
ko ditu Xabi Urtzelai aurkezleak 
gaur gaueko Harmailatik 
saioan.

bestelakoak
Saskibaloian, Natra-Oñatik UPV 
Arabaren bisita jaso du aste-
buruan eta MUk, berriz, Ara-
berrirena. Hori ere jasoko dugu 
Harmailatik saioan.

Eskubaloiari dagokionez, 
Ford Mugarri eta Askartza Eus-
kadiko Txapelketako bi oilarrak 
aurrez aurre izan dira astebu-
ruan eta bertan gertatutakoak 
ere erakutsiko dizkizuegu gaur, 
astelehena, 22:00etan hasita.

aretxabaleta eta 
Mondraren arteko derbia 
'harmailatik' saioan
Gaur, astelehena, 22:00etan eskainiko dizuegu 
partiduan jasotakoak eta kirol hitzordu gehiago

E
z, kasu honetan zen-
baki horrek ez du 300 
filmarekin zerikusirik. 
Zoritxarrez, 861 hauek  

ez dituzte kapa gorri batzuen 
azpian abdominalak eraku-
tsiko. 861 hauek Telemadrid
-etik kaleratuak izan dira 
komunikabideen sektorean 
ohikoegia bilakatzen ari den 
ERE bategatik. Gainontzeko 
sektoreetako EREak ere naz-
kagarriak dira baina telema-
drid-en gertatzen ari dena ez 
dut inon ikusi. 

Kontua da Telemadrid-ek 
1.200 langile zituela eta zenbait 
politikok jarritako pertsonen 
gestio negargarriak Madrilgo 
telebista publikoaren porrota 
ekarri duela.

Egorea konpontzeko  auke-
ra penagarriena aukeratu 
dute PPk izendatutako ges-
toreek. Gauzak honela, goi
-kargu guztiak mantendu 
dituzte eta langile xumeak 
kaleratzea aukeratu dute. 
Datu bat besterik ez, Tele-
madrid-eko zuzendari oro-
korrak urtean 170.000 euro 
jasotzen jarraituko du, bere 
gestioak telebistaren zorra 
hirukoiztu duen arren. Bai-
na ez dago arazorik, kontuak 
gorritik berdera pasatzeko 
langileen %76 kalean utzi 
eta listo. 

Badakizue, telebistan esan 
ohi den moduan, zuzeneko 
kontuak.

ImANOl
gAllEgO

861
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ArrASATE IrrATIA

Kooltur ostegunak egitasmoak 
eguen honetan clown eta 
antzerki ikuskizuna eskaini-
ko du Arrasateko gaztetxean. 
Arrasate Irratian bertara joa-
teko sarrerak dauzkagu. 
Horiek lortu nahi badituzue 
deitu 943 25 05 05 telefonora 
edo idatzi irratia@goiena.com 
helbidera.

'sous le ciel rosalinda' 
clown eta antzerki 
emanaldirako sarrerak

Elkarrizketen geltokian aste 
honetan hainbat protagonis-
ta elkarrizketatuko ditugu 
Arrasate Irratian. Besteak 
beste, hauek igoko dira 107.7-
ko autobusera; Aitor Zubiaga 
Basaideko zuzendaria, Beñat 
Barrutia Porrotxin eta Joserra 
Perez kiliki eta erraldoiak 
konpontzen ari dena.

astean 
elkarrizketatuko 
ditugun protagonistak

Goizeko 10:00etan albistegia, 
agenda eta eguraldiaren berri 
emango dizuegu, 11:00etan 
elkarrizketaren geltokia iza-
ten dugu eta 12:00etan, berriz, 
albistegia eskainiko dizuegu. 
Errepikapenak izango dira 
14:00etan, 17:00etan eta 19:00e-
tan astelehenetik egubakoi-
tzera bitartean. Hori guztia 
eta gehiago, 107.7an.

igo autobusera zeu ere 
astelehenetik 
egubakoitzera

ASTELEHENA, 21 MArTiTzENA, 22 EguAzTENA, 23 EguENA, 24 EgubAkOiTzA, 25

12:00 Magazinea 
12:45 gurean gaur 
13:15 zorion Agurrak 
13:20 Onein 
13:37 Taula gainean 
14:07 Ekogune 
14:40 zorion Agurrak 
14:45 berriak 
15:10 Eguraldia
15:13 zorion Agurrak 
15:18 AsteON 
15:58 Erreportajea 
16:28 zorion Agurrak 
16:33 Sakelekotik 
16:45 berriak 
17:10 Eguraldia 
17:13 Onein 
17:44 iruñako hotsak 
18:14 Ekogune 
18:42 goierri Creation Center 
19:15 Erreportajea 
19:45 zorion Agurrak
19:50 berriak 
20:15 Eguraldia 
20:17 Magazinea 
21:00 gurean gaur 
21:30 AsteON 
22:00 Harmailatik 
22:45 berriak 
23:05 Eguraldia 
23:08 Magazinea 
23:53 Harmailatik 
00:01 Eguraldia

12:00 Magazinea 

12:45 gurean gaur 

13:15 zorion Agurrak 

13:22 Harmailatik 

14:07 Ekogune 

14:40 zorion Agurrak 

14:45 berriak 

15:07 Eguraldia 

15:10 Harmailatik 

15:55 Onein 

16:25 iruñako hotsak 

16:55 berriak

17:15 Eguraldia 

17:18 Esatea libre 

18:35 Harmailatik 

19:18 Taula gainean 

19:48 zorion Agurrak 

19:51 berriak 

20:11 Eguraldia 

20:15 Magazinea 

21:00 gurean gaur 

21:30 goierri Creation Center 

22:03 berriak 

22:23 Eguraldia 

22:28 Magazinea 

23:13 bizitegia 

23:41 berriak

12:00 Magazinea 

12:45 gurean gaur 

13:15 Hamaika.bit 

13:45 Erreportajea 

14:15 bizitegia 

14:45 berriak

15:05 Eguraldia 

15:08 Hamaika.bit 

15:41 Onein 

16:01 Harmailatik 

16:46 berriak 

17:06 Eguraldia 

17:08 goierri Creation Center 

17:41 zorion Agurrak 

17:46 beranduegi.tv 

18:08 Erreportajea 

18:43 berriak 

19:05 Eguraldia 

19:07 Magazinea 

19:52 gurean gaur 

20:27 Erreportajea 

20:54 berriak 

21:14 Eguraldia 

21:16 Magazinea 

22:01 Harmailatik 

22:46 berriak 

22:51 Eguraldia 

22:54 Magazinea 

23:39 Euskodance 2012 

00:16 Eguraldia

12:00 Magazinea 
12:45 gurean gaur 
13:15 Erreportajea 
13:45 Hamaika.bit 
14:15 Onein 
14:35 Sakelekotik 
14:45 berriak 
15:05 Eguraldia 
15:08 Hamaika.bit 
15:41 AsteON 
16:21 Erreportajea 
16:51 berriak 
17:11 Eguraldia 
17:14 Onein 
17:31 Hamaika.bit 
18:04 planik bai? 
18:24 AsteON
 19:04 zorion Agurrak 
19:09 berriak 
19:29 Eguraldia 
19:35 beranduegi.tv 
19:55 planik bai? 
20:15 Magazinea 
20:58 gurean gaur 
21:28 Taula gainean 
21:58 planik bai? 
22:18 berriak 
22:38 Eguraldia 
22:41 Magazinea 
23:26 Erreportajea 
23:56 berriak 
00:28 planik bai? 
00:48 berriak 
01:08 Eguraldia

12:00 planik bai? 
12:20 Magazinea 
13:05 zorion Agurrak 
13:10 gurean gaur 
13:40 Sakelekotik 
13:50 Onein 
14:20 bizitegia 
14:48 berriak 
15:08 Eguraldia 
15:11 planik bai? 
15:31 Erreportajea 
16:01 Taula gainean 
16:31 beranduegi.tv 
16:51 zorion Agurrak 
16:56 berriak 
17:16 Eguraldia 
17:19 planik bai? 
17:39 Erreportajea 
18:09 zorion Agurrak 
18:12 28.klip 
18:44 beranduegi.tv 
19:08 zorion Agurrak 
19:12 berriak 
19:32 Eguraldia 
19:35 planik bai? 
19:55 goierri Creation Center 
20:28 Taula gainean 
20:58 gurean gaur 
21:28 Euskodance 2012 
22:00 AsteON 
22:30 berriak 
22:50 Eguraldia 
22:53 ziztada jaia
22:58 AsteON

GOIENA TELEBISTA

tertulia
Magazinean aktuali-
tateko gaiak izango 
dituzte hizpide txomin 
Madina aurkezleak 
gidatuta. | 20:17

Jokin Zaitegi
liburua txinerara itzu-
lita, aiora jaka irabaz-
lea elkarrizketatuko 
dugu.  Mo yan-en lana 
itzuli du. | 20:15

2013ko gida
Goienak atera  du 
2013ko Gida komer-
tziala. horri buruz 
hizketan izango dugu 
Marta leturia | 20:15

'Planik bai?'
asteburura begira 
jarriko gaitu arantza-
zu ezkibelek; kultura 
hitzorduen berri eman-
go digu.| 18:04

'asteon'
astean gertatutako 
albisteen errepasoa 
egingo du, besteak 
beste, arritxu barru-
sok AsteOn-en. | 22:00
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ArrASATE
aimar agirre lete
urtarrilaren 26an, 7 urte. 
zorionak! Ondo ibili zure 
urtebetetze egunean, 
familia guztiarekin 
batera. Muxu handi bat 
danon partetik, batez ere 
Ekainek.

ArrASATE
Paula heriz 
uribesalgo
urtarrilaren 26an, 23 
urte. zorionak, prexioxi! 
23 urte gure neska fin 
eta langiliak! Ondo-ondo 
ospatu, ingurukuekin 
ahaztu barik, eh! patxo 
asko zigarrolatik.

OñATi
Marina axpe del amo
urtarrilaren 25ean, 4 
urte. zorionak, bitxito! 
Muxu handia etxeko 
guztion partetik, bereziki 
Carlak, aitatxok eta 
amatxok.

ESkOriATzA
iker camuesco de 
castro
urtarrilaren 24an, 6 
urte. zorionak zure 
gurasoenn partetik. Asko 
maite zitugu, txapeldun!

ArrASATE
luken ormaetxea 
artola
urtarrilaren 23an, 7 urte. 
badatorrela putz egiteko 
eguna, laztana! 
konturatu orduko zu 
Athleticen eta gu 
jubilauta! Muxu potoloak 
familia osoaren partetik.

ESkOriATzA
serafin sanchez
urtarrilaren 23an, 48 
urte. zorionak eta laztan 
handi bat emazte, seme 
eta etxeko gainerakoen 
partetik. 

OñATi
naroa letamendi 
narraspe
urtarrilaren 23an, 4 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, prexioxa. 
Ondo pasatu zure 
urtebetze eguna. Muxu 
handi  bat etxekoen eta 
bereziki Naiaren partetik.

bErgArA
Mikel etxaniz Zafra
urtarrilaren 23an, 8 
urte. zorionak eta muxu 
handi bat familiaren 
partetik. Segi horrela.

OñATi
ander iciar garcia
urtarrilaren 22an, 2 
urte. zorionak, Ander! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian eta 
muxu potolo bat etxeko 
guztion partetik.

ArETXAbALETA
ekaitz oscoz barrena
urtarrilaren 22an, 10 
urte. zorionak, 
txapeldun! Ondo pasatu 
zure eguna eta merienda 
ederra prestatu. Muxu 
potolo-potoluak irati, 
amatxo eta aitatxoren 
partetik. Aupa udA!

MuTriku
oihan iriondo lasaga
urtarrilaren 22an, 3 
urte.  zorionak eta muxu 
handi bat danon partetik; 
eta ondo pasatu Mari 
Mototsekin!

ESkOriATzA
aimar ortiz esnaola
urtarrilaren 21ean, 5 urte. 
zorionak, pirata! 
Merendola goxo-goxoa 
prestatu eh? Eguna ondo 
pasatu. Anerrek, aitatxok 
eta amatxok. pila maite 
zaitugu. Txokolatezko bost 
muxu potolo. pa!

ArrASATE
Manex Mendizabal 
larrañaga
urtarrilaren 21ean, 3 
urte. zorionak, maitxia, 
eta urte askotarako! 
patxo potolo-potolo bat 
ama, aita eta etxeko 
guztion partetik.

bErgArA
luken Pagaldai 
gomez
urtarrilaren 21ean, 6 
urte. bere seigarren 
urtebetetzean, zorionak 
eta patxo potolo bat, 
gure mendilaze 
maittiari! Aitatxo, 
amatxo eta Mati.

ESkOriATzA
Maider garcía serrano
urtarrilaren 19an, 6 urte. 
zorionak, sorgintxo! 
Txokolatezko muxu pila 
bat aitatxo, amatxo, unai 
eta familia guztiaren 
partetik.

ArrASATE
Paula andres 
carmona
urtarrilaren 19an, 6 urte. 
zorionak eta patxo handi 
bat guraso, lehengusu 
eta familia guztiaren 
partetik.

bErgArA
olatz gallastegi 
Visitacion
urtarrilaren 19an, 9 urte. 
zorionak eta musu 
handi-handi bat familia 
osoaren partetik.

OñATi
iker gil albizu
urtarrilaren 19an, 9 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna, 
familia eta lagunen 
artean. patxo handi bat 
etxeko guztion partetik!

ArrASATE
eider elorza astola
urtarrilaren 19an, 3 urte. 
zorionak, Eider! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo goxo-goxo bat 
amatxo, aitatxo eta 
izadiren partetik.

ArrASATE
eider kortabarria 
aranzabal
urtarrilaren 18an, 5 urte. 
zorionak, printzesa! 
Jarraitu horrelako alai 
izaten eta oso ondo 
pasatu zure egunean. 
Muxu potolo bat 
etxekoen partetik.

ArETXAbALETA
Jesus Mari Martinez 
goitia
urtarrilaren 18an, urte- 
betetzea. zorionak, 
aitona! Muxu handi bat 
familia guztiaren par- 
tetik eta beste 78 egin 
ditzazula! bereziki Oxel, 
Lur, Hodei eta beñat.

OñATi
iraide biain campos
urtarrilaren 17an, 5 urte. 
kaixo polita! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna. bost muxu potolo 
familien eta bereziki 
Saioaren partetik.

OñATi
eneko galdos Zudaire
urtarrilaren 16an, 4 urte. 
zorionak, laztana, etxeko 
guztien partetik, asko 
maite zaitugu-eta. Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna.

ArETXAbALETA
begoña blazquez
urtarrilaren 16an, 50 
urte. zorionak! Ondo 
baino hobeto betetako 
urte hauengatik! Muxu 
handi bat familiako 
guztien partetik.

ArrASATE
saioa baena 
gorosabel
urtarrilaren 14an, 34 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, Saio! Oso 
ondo ospatu eguna ibai, 
Jon eta familiakoen 
partetik! patxo potolo 
bat.

ArrASATE
Jakes sarabia Mendia
urtarrilaren 12an, 7 urte. 
zorionak, pelotari! 
Jarraitu horrelako alai 
izaten eta ondo pasatu 
eguna. zure arreba eta 
gurasoen partetik.

Zorionak!

zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
Sar zaitez Goiena.net atarian eta Zorion agurra bidali botoia sakatu; bete eskatutako datuak, eta bertan argitaratuko da zorion agurra, 
baita gOiENA paperean ere.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.com helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.

ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko 
ditugu.
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topa itzazu bost xxxxx

BILA-BILA 7

bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.

HITZ GEZIDUNAK

lUMa

ezetz igarri!:
zorria. / izoztuta.

SOLUZIOAK
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zein animaliak ditu 
hankak buruan?
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nola garraia daiteke 
ura iragazki batean?
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June gabilondo kapelaztegi 

bergara. 3,220 kilo. Urtarrilaren 13a. 
Gurasoak: amaia eta asier. argazkian,  
june gurasoekin.

beñat etxeandia lasuen 

abadiño. 3,200 kilo. Urtarrilaren 16a. 
Gurasoak: amaia eta jon. argazkian,  
beñat gurasoekin.

aran uzuriaga Matilla 

elgeta. 2,870 kilo. Urtarrilaren 15a. 
Gurasoak: Mari carmen eta zuhaitz. 
argazkian,  aran gurasoekin.

Maider garzia-etxabe Murillo 

eskoriatza. 3,860 kilo. Urtarrilaren 13a. 
Gurasoak: inma eta aitor. argazkian,  
Maider gurasoekin.

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.

J a i ota koa k
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Astelehenean eguraldi eze-
gonkorra eta hotza izango 
dugu izpide.
euskalmet.net

Max. 8º

Min. 5º

e G u r a l d i a

edurne garmendia  ordiziarrak 15 urte inguru daramatza euskadi Gazteko entzuleen iratzargailu 
lanak egiten. Dida-n entzun dezakegu egun, joseina, jon Gotzon eta gainerako troparekin.   |  txOmIN mAdINA

"saioan guretik asko ematen dugu, gure bizitzaren parte da"

aGM

h a M a r r e koa

mAKIlA mAgIKoA bAneUKA...

"Elkartasunetik joko nuke"
"Elkartasunaren aldetik joko nuke: iruditzen zait geroz eta 
berekoiagoak garela eta ez diogula aldamenekoari begiratzen. 
Kexatzen gara iPhonea zaharra geratzen ari zaigula (nik neuk ez 
dut, baina...), eta agian hitz egiten ari zaren pertsona horrek ez du 
lanik. Jendeak begirune handiagoz jokatzea eskatuko nuke".

1. goizetan kafea ala kolakaoa?
Kafea, bat baino gehiago! Oso 
kafezalea naiz; tabakoa bezalako 
beste gauza batzuk utzi izan ditut, 
txokolaterik gabe ere bizi naiteke... 
Baina kaferik gabe, inoiz ere ez!

2. Umorearekin esnatzen duzue 
jendea. Zu zeu ze umorerekin esna-
tzen zara?
Hain barneratuta dut ordutegia, 
goizetan martxa dut; badut umore-
rako jarrera. Asteburuetan ere, 
goiz-goiz jaikitzen naiz eta edozer 
gauzatarako gai naiz. Arratsaldean 
itzaltzen joaten naiz: 21:00etarako 
ez dut ez umore ezta ezer ere!

3. goizean goizetik Jon gotzon 
aguantatzeak ez dirudi erraza...
Jon Gotzonen atzean pertsona 
bat dago eta oso harreman ona 
dut harekin. Jon Gotzonekin 
askotan naturala dirudien antzer-
kia da, eta ondo pasatzen dut 
harekin ere.

4. "Egun on!" esan partez "gabon!" 
esatea eskainiko balizute?
Asko gustatuko litzaidake. Ez dakit 
gorputzak nola erantzungo lidakeen, 
baina ohitzea izango da. Tonu, lan 
egiteko era eta lankideekin dagoen 
harreman estuagatik askoz nahia-
go dut gaueko edo asteburuko 
txanda. Goiza guk arrankatzen dugu 
eta motorra izateak badu pisua.

5.  Zer  kostatzen  zaizu  egitea  di-da?  
Erabakiak hartzea, baita huske-
rietarako ere. Taberna baten inoiz 
ez dakit zer hartu: ardoa, zurito 
bat, ura... Dendetan ere berdin.

6. beste medio batzuetan ikusi 
zaitugu, irratia inoiz utzi gabe.
Plusak izan dira, epe motzerako eta 
irratiarekin bateratzeko baldintza-
rekin. Nire mugak ikusten ditut; 
telebistan ez dut etorkizun handirik. 
Irratikoa lana baino gehiago da: 
saioan guretik asko ematen dugu, 
gure bizitzaren parte da.

7. Irratitik bakarrik ezagututa, 
jakin daiteke nolakoa zaren?
Bai. Ez gara hain txolinak ere, bai-
na Joseinaren emazteak ondo azal-
tzen du: esan eta egiten ditugunak 
kontatzen dizkiotenean, dio larrie-
na dela horrelakoak garela, ez dugu-
la esfortzu handia egin beharrik.

8. Hernaniko lehen txotxa, aur-
ten, zuena. Nolako sagardoa da?
Gustatu arren, ez naiz aditua. Hotza-
rekin baino nahiago dut udan har-
tzea, hondartzatik irtendakoan. 
Gustatu zitzaidan Hernanikoa, eta 
adituek zioten oso goxoa zegoela.

9. geneek tiratuta, pentsatu duzu 
agertokira igotzea?
Bai, baina ez edonola egiteko. Erres-
petu handia diot lanbide horri: aita 
aktorea nuen, anaiak ere egiten 
ditu gauzak eta badakit zer den 
aktore izatea. Gustatuko litzaidake 
amateur mailan zerbait egitea.

10. Zein duzu asteburu baterako 
plan-plin-plan perfektua?
Garai hura oso polita izan zen: lan 
egiteko beste era bat, entzuleekin 
oso gertuko erlazioa... Niretako, 
plan-plin-plan-ak orain ihesaldiak 
dira: Mungiara, Nafarroara...

Madrilgo osasun sailburu zela, 
Güemesek analisi klinikoak pri-
batizatu zituen. Astean polemika 
piztu da, orain arte lan egin izan 
duen enpresa delako analisi kli-
nikoen zerbitzua eroaten duena. 
Dena legearen barruan dago, bai, 
baina hain du usain txarra...

"uste dut ona dela 
politikariak politikatik 
sektore pribatura 
joatea"

serJ u a n  J o s e  g ü e M e s   |   p O L i T i k A r i  O H i A

a h o b e r o

txikitatik, teknologien 
munduan murgilduta
iPotty du izena argazkiko traman-
kuluak: pantaila bat duen umeen-
dako komuna. Horrela hasiko al 
zen Bill Gates bera ere?
www.nopuedocreer.com

a i ,  e n e !

ItxArO  
ArtOlA

B
izpahiru kontu dauz-
kat buruan zutabe 
honetara berandu gabe 
ekartzeko. Baina biho-

tzak laugarren bati eskaintze-
ko eskatzen dit. Hemen doaz, 
bada, hiru labur-zurrean eta 
laugarrena, tartea bete artean. 
Bat, Zuztarrak Errotuz taldeak 
egindako Begira!! Arrasate 
erakusketa. Hutsuneak hutsu-
ne, bejondeizuela! Eta, nafarrek 
dioten bezala, eutsi bizkor! Bi, 
Gabonetan edukiontzien ingu-
ruan sortu ditugun hondakin-
degiak. Askori entzuten zaio 
zaborrari buruzko debateak 
nazkatuta daukala. Nire ustez, 
premiazkoa da. (Jarraituko 
du). Hiru, festa guzti-guztien 
bueltan, kalean nahiz etxean, 
areagotzen diren eraso matxis-
tak. Kastrazioa aldarrikatzeko 
gogoa ematen du. Eta lau, 
omenaldi txiki bat, bizitza 
aldatu zidanari. Nire lehenta-
sunen epizentroa zilborretik 
haratago mugitu zuen lurri-
karari. Zailtasunei aurre egi-
teko indarra ematen didan 
coach-ari. Erretzeari uzteko 
konbentzitu nauen mirarigi-
leari.Lozorroan neukan umea 
esnarazi zuen jostailuari. Bizi-
tza beste baten alde emateko 
prest egotea zer den sentiara-
zi zidan lehenengoari. Aber-
tzale-euskaltzale-ekologista- 
feminista-ezkertiar izateko 
dudan motibazio nagusiari. 
Etzi zazpi urte beteko dituen 
Lukeni. 

Bi lore eta 
zaborra tartean

a z k e n  b e r b a


