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11
Hamar-hamaika urteko
talde bat gu gara,
zuengana jo dugu
hauxe esatera:
gustu-gustukoa da
denontzat Karkara,
bertan gure iritziak
goaz kontatzera.

22
Euria goitik behera,
mela-mela denak,
jolasteko irrikan,
begi-bistan kezkak;
aspergarriak dira
astebukaerak,
negu buru zurian
non dira aterpeak?

ORIOKO HERRI IKASTOLAKO 5. MAILAKO IKASLEAK
DOINUA: HAIZEAK BIDALI DU

33
Gure lagun txirrindak
etxerikan gabe,
hormetan pilatuta
arnas barik daude,
saltoka ibiltzeaz
nazkatu dirade,
noiz egingo ote dira
bidegorrien jabe?

44
Maiteminduta denak 
Orio herriaz,
kezkaturikan gaude
hondartzako fuelaz,
buzo zuria jantzi,
garbitzera goaz,
zain dezagun Orio
guztion laguntzaz.
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GUTUNAK
Erloju bat aurkitu dut

Itzala eta Loretxu artean erloju bat
aurkitu dut. Inork galdu badu, KAR-
KARAra jo dezala nolako erlojua den
esatera.

HERRITAR BAT

Eskubiderik eza
Gaur, otsailaren18a, Gregorio

Eskuderok hamar hilabete, hogeita
hiru egun eta 17 ordu daramatza bahi-
turik, bere herritik kanpo. Jadanik,
espetxeak dituen lege errepresiboen
atzamarrak somatu ditu: torturak, pre-
soen eskubiderik eza, dispertsioa
(Alcala de Meco-tik Galiziako Curtis
espetxera). Espetxe horretan Gregorio
eta beste hamahiru euskal preso politi-
ko itxialdi mugagabean daude, urtarri-
laren 11tik, isolamendua eta kartzela-
ko bizi baldintzak salatzeko.

Begiak itxita ez ditugunok oso garbi
daukagu gaur egun espetxeek darama-
ten dinamiken helburua euskal preso
politikoen duintasuna akabatzea dela.
Horra hor adibiderik garbiena: Bautis-
ta Barandallaren kasu gordina, ospita-
lerako joan-etorri amaigabeak, gaizki
egindako ebakuntzak, tratamendu
desegokiak… Edozer egiteko prest
dira, gaixotasun larri eta sendaezinak
dituzten gure senitartekoak ez aska-
tzeko. 92. artikulua orain!

Legeak gogortzeak ez ditu gure
presoak isilaraziko, berek badakite-eta
borroka honen funtsa zein den.

Aupa Gregorio!
ETXERAT TALDEA

Arraun pista dela eta
Aurrez hainbat herritarrek KAR-

KARAn egindako azalpenekin bat egi-
ten dugulako, ez gara asko luzatuko
arraun pistaren proiektuak inguruari
sortuko liokeen eraginari buruz iritzia
ematen.

Gure iritziz, bai paisaiari eta bai
natur ondareari eragingo dion kaltea
ez da justifikatzen proiektuak sortuko
dituen ustezko onurekin. Azken
hamarkada honetan Oria ibaiaren
egoera pixkanaka aldatzen joan da.
Jadanik, esan dezakegu hondartzatik
hasi eta Ortzaikaraino guztiz urbani-
zatuta geratuko dela. Errealitate
horren aurrean Oria ibaiaren ingu-
ruan geratzen diren natur ondare guz-
tiak zaindu eta berreskuratzea izango
da hemendik aurrera Orioko Ezker
Abertzaleak izango duen jarrera.

gutunetarako

OHARRAK
Argitaratu nahi diren gutunak
KARKARAren helbidera bidal dai-
tezke edo gure lokalean eskuz
entregatu (kultur etxean). Posta
elektronikoz ere bidal daitezke
honako helbidera:

karkara@topagunea.com

KARKARAK ez du argitaratuko
izenik gabe datorren gutunik.
Egileak hala nahi badu, ezizenare-
kin argitaratuko dugu; baina, beti,
guk egilea nor den jakinda.

KARKARAk bere egiten du eskuti-
tzak laburtzeko eskubidea.

gero eta harrera zabalagoa dute gizar-
tean; Europatik laguntza bereziak
eskaintzen dira egitasmo horientzat;
baina, horretarako, behar-beharrezkoa
da administrazio guztien inplikazio
zuzena.

DANIEL BARRENETXEA, ENEKO DORRONSORO
ETA ITZIAR OLARIAGA, ORIOKO

EZKER ABERTZALEAREN IZENEAN

Alkateari erantzunez
Azken KARKARAn alkateak argita-

ratu zuen idatziari erantzun nahi
diogu honen bidez. 

Esan nahi diogu bere iritziak ez
duela lortu oriotar asko komentzitzea;
ikusi besterik ez dago Arkupek 2405
firma bildu dituela astebetean, den-
denak 18 urtetik gorako oriotarrenak.

Guk, oraindik ere, pentsatzen dugu
Txankako bidea ez dela alternatiba
egokia izango, ezta autopistako sarrera
egiten denean ere, zeren eta sarrera
hori Donostia aldera bakarrik izango
baita, eta ez Zarautz aldera; gainera,
bide hori hiru kilometrokoa izango da
gero ere. Garbi dago, bestalde, auto-
pistak eta barianteak ez dituztela herri
barruko zirkulazio arazoak konpondu-
ko (Aita Lertxundi, Ibai Ondo…).

Alkateak dio bere idatzian herrita-
rrei informazio osoa eman behar zaie-
la; horri buruz, esan nahi dugu Arku-
pek hirutan jo duela Udalarengana
informazio eske (iazko azaroaren
22an, aurrena; eta aurtengo urtarrila-
ren 9an, beste bi aldiz), eta ez dugula
erantzunik jaso. Isiltasun horren
aurrean, gure kexa agertu behar dugu.

Alkateak aipatzen ditu, baita ere,
beste hainbat herritan hartutako era-
bakiak, kale batzuk oinezkoentzat
uzteko (Zarautzen, Donostian…);
baina garbi dago, arazoari hotzean
begiratzen dion edozeinentzat, gure
herriaren egitura geografiko eta egitu-
razkoa desberdina dela eta, beraz,
konparazioak ez duela balio.

Ona da administrazioak herritarren
nahia kontuan izatea horrelako eraba-
kiak hartzeko garaian, eta garbi dago
dirua aurrez dezakeela herritarren iri-
tzia jakiteko ahalegina egiten badu
proiektuei bide eman aurretik.

Adierazi nahi dugu, berriro ere, ez
gaudela herriko inguru batzuk oinez-
koentzat izatearen kontra; baina uste
dugula Txankakoa ez den beste alter-
natibaren bat aurkitu beharko dela.

ARKUPE ELKARTEA

Bideragarritasunari buruz esan
beharra dago Eusko Jaurlaritzako
Ingurugiro eta Kiroletako Sailen egi-
tasmoekin erabat kontrajarria dela
proiektua.

Arrauna eta arraunaren etorkizuna
hartzen dira aitzakiatzat proiektuan.
Gogoratu behar dugu Orioko arraun-
lariek lortu duten ospea goraipatu
beharreko sakrifizio eta esfortzuz
lortu dutela, baina betidanik Orioko
ibaiak eskaini dituen aukerez baliatuz.
Ukaezina da arraun pistak bere aukera
onak ematen dituela, baina honetaz
guztiaz eztabaidatzeko gunerik ego-
kiena arraun mundua  bera da osota-
sunean kontuan hartuta. Kasu honetan
interes pribatu batzuen bidez soilik
eraman da eztabaida eta hau ez dugu
egokitzat hartzen.

Beraz, arraun pista eta arraun pista-
ren inguruko proiektuaren aurrean
guk ezezkoa ematen dugu. Gaur egun
iraganaren testigantzari eusten dion
inguru aparta dugu; Gipuzkoan ez
dago besterik maila honetakorik.
Babesteaz gain, erabilera arrazionala
bideratzearen aldekoak gara. Bere
aberastasunaz gozatu ahal izateko
sortu behar diren aukerak bultzatuta:
bidegorriak, oinezkoentzako ibilbide-
ak, museoak… Horrelako egitasmoek



HERRIAN GALDEZKA

ARANTXA IRURETA
39 urte

Beharbada, arrasteroek
harrapatuko dute zerbait;
baina, galipota jaso arte, ez
dut uste. Zaila izango da aur-
ten bertako berdela eta an-
txoa jatea. Galipota dagoen
bitartean arrantzaleek ezin-
go dituzte sareak bota, ga-
lipota harrapatuz gero hon-
datu egingo direlako, eta mi-
lioiak balio dituztelako.

Nahiz eta saltzen dena
ondo kontrolatuta egon,
jendea kezkatuta dago eta
salmenta jaitsi egin da.

JOXE ANJEL IRADI
33 urte

Nik, bai; arrantzaleek
ekartzen baldin badute,
behintzat. Egia esan, ez da-
kit ekartzerik izango duten;
kostako zaie galipota garbi-
tzen. Oso urte beltza dau-
kate arrantzaleek.

Arrandegietara erama-
ten badute, nik ona dela
pentsatzen dut. Orain, oso
gutxi ekartzen badute, be-
harbada garestitu egingo
da, eta horrek arazo gehia-
go ekarriko dizkigu kon-
tsumitzaileoi.

LURDES EIZAGIRRE
33 urte

Gauza oso zail dago. An-
txoa, txitxarroa eta hegalu-
zea: hori da hemengo arrai-
na. Eta horiek ez baditugu,
beste zerbait jango dugu,
kanpotik arrain asko etor-
tzen delako; baina pena ema-
ten dit, bertako jendea hor-
tik bizi delako.

Ez zait batere ondo iru-
ditzen gure arrantzaleak ga-
lipota garbitzen ari diren bi-
tartean beste batzuk berde-
letan aritzea. Batzuek dena
libre beti.

FAUSTINA AGIRRE
49 urte

Baldin baitere. Galipota
garbitu arte, halere, oso zai-
la ikusten dut.

Beharbada, jendeari kos-
ta egingo zaio arraina eros-
tea orain, baina ni fidatzen
naiz. 

Herriko arrandegietan
baldin badago, ondo kon-
trolatuta dagoela pentsa-
tzen dut. Nik, behintzat,
berdin-berdin erosten dut
dagoena, eta ez naiz gogo-
ratzen galipotarekin.

Bertako arrainik jango al dugu?
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BILDUTAKOA DESKARGATZERA etortzen dira portura, eta buzoak eta poltsak prestatzen dituzte hurrengo egunerako. 

Galipotaren kostera
n Herriko arrantzale guztiak ari dira parte hartzen

Berdelaren kostera 
atzeratu dute eta, beste-
lako erabakirik hartu
bitartean, galipota biltze-
ari ekingo diote herriko
arrantzaleek.

BERDELAREN KOSTERA
HILABETE bat atzeratzeko
erabakia hartu zuten arran-
tzaleek eta Eusko Jaurlaritzak
otsailaren 14an. Prestige pe-
troliontziak isuritako galipo-
ta dela eta hartu zuten behin-
behineko erabakia. Hala ere,
ez dute oraingoz berdelaren
kostera zeharo galdutzat ema-
ten. Erabaki egokia eta beha-
rrezkoa izan da Bittor Do-
rronsoro Kofradiako presi-
dentearentzat: Arduratsu eta
zuhur jokatu behar dugu itsa-
soaren egoeragatik. Hilabeteko
etena egingo dugu, gero balora-
tu galipotak itsasoan segitzen
duen, eta, kondizio batzuk kon-
tuan hartuta, erabaki: edo beda
luzatu edo arrantza libre utzi.

Urtearen hasieran, Presti-
ge-k isuritako galipota kosta-

ra hurbiltzen ari zela ikusita,
arazoari heltzeko, Eusko Jaur-
laritza eta euskal flota ordez-
katzen duten lau armadore, Bi-
ttor barne, elkartu izan dira,
erabakiak hartzeko. Galizian
eta Asturiasen pasa dena kon-
tuan hartuta, galipota itsaso-
an bertan biltzeko erabakia
hartu zuten. Espainiako Go-
bernuak, hasieran, 3 mila to-
na baino ez zirela esan bazuen

ere, dagoeneko 15 bat mila
ekarri dute arrantzaleek.

ETEN BIOLOGIKOA
Galipotaren ezaugarri kalte-
garriengatik  hartu dute ber-
delaren kostera eteteko era-
bakia. Alde batetik, memen-
toz, ezinezkoa litzateke sare-
ak zabaltzea, Bittorren ustez:
Gure tresnekin ezin da atera;
arrisku handia dago. Sareak za-

baltzen baditugu, denak erreko
ditu material horrek. Eta, bes-
tetik, biologoek aztertu be-
harko dute arrainaren egoe-
ra. Arrantzaleen kezkatik apar-
te, kontsumitzailearena ere
kontuan hartu behar dela esan
digu Leandro Azkue kofra-
diako idazkariak: Kalitatea
zaintzea eta kontsumitzailearen
konfiantza izatea garrantzitsua
da.

LAN BALDINTZAK
Bitartean, Orioko arrantzale
guztiak ari dira, galipota bil-
tzeko lanetan. Aurreko aste-
etan, berez, paroan zeuden, eta
akordio batera iritsi ziren Eus-
ko Jaurlaritzarekin, lan egite-
ko diru sari eta aseguruare-
kin. Orain, kostera hasi ezin
denez, Eusko Jaurlaritzare-
kin adostutako  kalteordaina-
rekin konforme daudela arran-
tzaleak kontatu digu Bittorrek,
baina: Lan gogorra eta nekosoa
da; eskuz jardun behar duzu, sa-
labardoarekin; gerriarekin lan
egin behar duzu, eta ordu eta
egun asko dira. 

Behin-behineko erabakia
dela nabarmendu nahi izan
zuen Gipuzkoako Kofradien
presidenteak: Horrek ez du
esan nahi kostera aurten egin-
go ez denik. Ikusi beharko da bio-
logoek zer esaten duten. Antxo-
aren kanpainarekin zer ger-
tatuko den ere orduan ikusi-
ko omen da.

ARCACHONGO AKORDIOA
Bestalde, antxoaren kostera
hasteko hilabete falta denean,
erabat hautsita daude Arca-
chongo akordioa berritzeko
arrantzaleen arteko negozia-
zioak. 

Azken saioa otsailaren 13an
egin zuten, Parisen, mugaren
bi aldeetako arrantzaleek, bai-
na negoziazioek porrot egin
ondoren, Espainiako eta Fran-
tziako gobernuen eskuetan
geratuko dira hemendik au-
rrera negoziazio horiek, eta
arrantzaleek badute kezka Es-
painiako Administrazioak no-
la jokatuko duen.

Batek daki 
Leandro Azkue, kofradiako idazkaria

Dagoeneko, 15 mila tona galipot baino gehiago jaso di-
tugu itsasotik. Eskuz. Itsasoa eskuz garbitzea ez da lan

makala; baina kostera hasteko garaia da, jendea kezkatuta
dago, eta gogoz ari da lan horretan.

Bertan dugun egoera tristeari aurre egiteko, erabaki zu-
zenak hartzen ari gara, baina Espainiako Gobernuak ha-
sieran esandako 3 mila tona galipot baino askoz ere gehia-
go dago itsasoan. Gezurretan ibili dira, eta batek daki zen-
bat egongo den. 

Batek, bai, ondo jakingo du; guk ez.

HERRIKO KONTUAK
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Korrikako
bilerak
APIRILAREN 6ko goi-
zean pasako da Korrika
Oriotik, igandearekin, eta
lehen bilera egin dute
zenbait herritarrek, guz-
tia prestatzeko. Lagun-
tzeko prest dagoen edo-
nor joan daiteke bilere-
tara. Asteartero elkartu-
ko dira kultur etxean
19:00etan. 

Udako 
lanpostuak
UDALAK udako 16 lan-
postu betetzeko deialdia
egin du eta interesatuek
otsailaren 28a arte au-
keztu behar dituzte es-
kabideak. Bete behar di-
ren lanpostuak hauek di-
ra: zaindari bat, 3 kabi-
nen  garbitzaile, 4 ko-
munen garbitzaile, 3
udaltzain laguntzaile, 3
aparkalekuko zaindari-
kobratzaile eta 2 peoi.
Parte hartzeko, oriota-
rra izan behar da eta lan-
gabetua. 

BERRI LABURRAK

A ZONA dagoeneko kendu diote kanpinari.
B ZONA bakarrik geldituko da hondartzako proiektua martxan jartzen denean.
C ZONA noiz kenduko dioten kanpinari erabakitzeko dago oraindik.

Kanpinean gero eta toki gutxiago
MARTXOAREN 1EAN IREKIKO  ditu
ateak kanpinak. Hondartzako proiektua de-
la medio, nahiz eta oraindik obrak ez hasi,
zati bat kendu diote kanpineko lurrari.  Le-
hen 360 partzela zeuden, eta, proiektua era-
bat bukatzen denean, 180 geratuko dira. Bes-
tela esanda, lehen 1.400 lagun sartzen ziren,
eta, gero, 800entzako tokia izango da. Mu-
rrizketa osoa 2002ko irailerako zegoen au-
rreikusita,  baina akordio batera iritsi da Uda-
la alde egin beharko dutenekin, haiek aha-
lik eta denbora gehien geratzeko, eta gaiari
helduko diote berriro martxoaren bukaeran. 

Bitartean, hondartzako proiektua Dipu-

tazioan aztertu dute, eta zenbait aldaketa egin
ondoren, denbora beharko du Udalak par-
tzelazioa egiteko; ondoren, 5-6 hilabete ba-
rru, obren lizitazioa egingo da. Idoia San Se-
bastian kanpineko arduradunak kezka adie-
razi digu: Aurten dagoenarekin konponduko ga-
ra, baina datorren urtean askoz ere txikiagoa
izango da. Murrizketa osoa egiten denean, jo-
an den udako egun txarrenetan zegoen jendea-
rekin beteko dugu kanpina, eta eragina nabar-
mena izango da, baita herrian ere. Hala ere,
kanpina beste toki batean kokatzeko auke-
ra aztertzen ari da Udala arau subsidiarioe-
kin batera.



Inauteri festa
GOIKO tabernek mozor-
rro lehiaketa antolatu du-
te martxoaren 1ean. 

Sariak bost tabernetan
emango dituzte, ordu haue-
tan: 1. saria, 270 euro,
04:00ean Errustan; 2. saria,
120 euro, 03:45ean Tra-
goxkan; 3. saria, 60 euro,
03:30ean Koastan; 4. saria,
3 txanpain botila, 03:15ean
Gure Txokon eta 5. saria,
3 txanpain botila, 03:00ean
K2n.

Tasa eta zerga
ordainketak
ORDAINDU beharreko
tasen eta zergen kobrantza-
epeak zehaztu ditu Udalak.
Aurten, ibilgailuen zirku-
lazio zerga martxoaren 1etik
apirilaren 15era bitartean
ordaindu beharko da, au-
rreko urteetan baino hila-
bete lehenago; eta 2002ko
azken hiruhileko ura, es-
tolda eta zaborrarena otsai-
laren 20tik apirilaren 20ra
bitartean.

Arkupek 2.405 
firma bildu ditu 
PLAZA oinezkoentzat uz-
teko proiektuaren kontra
dauden 2.405 lagunen fir-
mak bildu ditu Arkupek.
Orain Udalean aurkeztuko
dituzte.

BERRI LABURRAK
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HERRIKO KONTUAK

TALDE IREKIA da Herrio eta ostegunero 18:30ean elkartzen dira kultur etxean. Interesa duen edonor joan daiteke.

HERRIO NATUR TALDEA sortu da Orion,
herritarrak natura zaindu behar dela sentsibi-
lizatzeko eta Orioko ingurumena babesteko.

Orioko Ur ta Lur enpresak planteatzen duen
arraun pista ez dute begi onez ikusten eta de-
sadostasun horrek elkartu ditu: Arraun pista-
ren proiektuak erriberarik gabe utziko luke Orio
eta natura errespetatuko duen proiektu bat egin
nahi dugu guk, Txingudikoaren antzekoa. Anda-
tzako zenbait lur Diputazioarenak dira, eta Pa-
goeta ere oso gertu dugu. Hemen naturgune oso
aberatsa sortu daiteke, esan digute.

Horren inguruan Txingudiko Jabi Beltza-
rekin, Alberto Gosa herpetologoarekin, Mi-
kel Izquierdo kirol teknikariarekin, Usurbil-
go Udaleko arduradunekin, Diputazioko tek-
nikariekin eta Antonio Campos eta Patxi Sa-
rasuarekin elkartu dira. Usurbilgo Udalak Oria
ibaiko erriberak Europako Natura 2000 Sare-
an sartzeko eskaera egin du, erriberak babes-
teko, eta Herriok gustura hartu du erabakia.

ITSASERTZA AZTERTZEN
Orain buru-belarri arraun pistaren proiektua-
rekin ari badira ere, ez da hori lantzen ari di-
ren gauza bakarra. Jendea sentsibilizatzeari ema-
ten diote garrantzirik handiena eta kartelak,
hitzaldiak eta bilerak egin, eta adituek lagun-
dutako irteerak antolatuko dituzte. Bestetik,
Orioko ingurumenari buruzko datu-basea sor-
tu nahi dute eta liburuetan agertu den guztia
ari dira jasotzen. 

Otsailaren bigarren asteburuan, berriz,  Eus-
kal Herriko kosta behatzen lan egin zuen He-
rriok, beste zenbait talderekin batera. Arro-
ketan eta itsaslabarretan zenbat galipot dago-
en aztertu zuten. Talde guztien artean txoste-
na bidaliko diote orain Eusko Jaurlaritzari, le-
ku horiek ere garbitzeko eskatuz.

Proposamena egin edo zalantzaren bat ar-
gitu nahi duenak herrio@kzgunea.net helbi-
dera ere bidal dezake e-mail bat.

‘Herrio’ taldea sortu da
n Orioko eta Orio inguruko natura zaintzea dute helburu
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IPUINAK  era askotara landu zituzten Orioko gazteak Txurrukan.

Ipuinak lantzen Txurrumuskin
HILAREN 14, 15 eta 16an LH3tik LH5era
bitarteko 32 gazte eta 8 begirale elkartu zi-
ren Txurruka aterpetxean, Txurrumuskik an-
tolatuta. Asteburuan jarduera ugari egin zi-
tuzten, eta horiek guztiek ipuinekin zeriku-
sia zuten. Begirale batek esan digunez, Orio-
ko gaztetxoek oso ondo menperatzen dituzte
ipuinak. 

Larunbatean dortoka bat azaldu zen ater-
petxeko instalazioetan, eta harekin ere as-
matu zuten istoriotxo bat, Txurrudortoren
istorioa, hain zuzen. Guztiek oso ondo pa-
satu zuten hango egonaldia, baina igande-

an denak leher eginda bueltatu ziren.

INAUTERI FESTA
Martxoaren 1ean, Txurrumuskik eta Arku-
pek antolatuta, inauteri festa izango da. Par-
te hartu nahi dutenek 4tik 13 urte bitartera
izan beharko dituzte, eta aldez aurretik ize-
na eman behar dute Uranga eta Lore bur-
dindegietan, Argiñen edota Anarrin. La-
runbatean 16:00etan plazan hasiko da festa,
lehenik meriendak banatuko dituzte, eta ge-
ro kalejira egingo dute trikitilariekin; azke-
nik, sariak banatuko dituzte plazan.

SANTIAGO BEIRO
Armadorea

“Arrainagatik ez dut beltza
ikusten, baina bai jarduteko
moduagatik. Sareek galipota

hartzen badute, pikutara
joango dira.”

EGUNKARIA 2003/02/11

t

PELLO SAIZAR
Arrain saltzailea

“Nik ez dut uste ‘Prestige’ hon-
damendiak arrandegietan era-
ginik izan duenik. Galizian, bai.
Mariskeroentzat izan da orain

artean galera handiena.”

NOAUA 2003/02/14

t

ANTONIO CAMPOS
Jubilatua

“Euskal Herri potente bat 
bideratu behar dugu (…) baita

kirolean ere.”

NOAUA 2003/02/14

HANDIK ETA HEMENDIK
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KIROLAK

HOGEITASEI TRAINERUK PARTE har-
tu zuten otsailaren 15ean jokatutako Oria ibai-
ko jaitsieran. Bederatzigarren aldia da estro-
pada  hau jokatzen dela eta azken zortziak Oriok
irabazi ditu. Aurtengoan, ordea, bigarren sail-
katu dira, Astilleroren atzetik, bederatzi se-
gundora. Bigarren trainerua, Orio eta Onda-
rruko arraunlariz osatua, hogeigarren sailka-
tu zen.

BAZKIDEEN BATZARRA 
Otsailaren 14an, ostiralarekin, ohiko batzar na-
gusia egin zuten arraun elkarteko bazkideek.
Bertan, azken denboraldiaren kirol emaitzak,
egoera ekonomikoa eta datorren urterako au-
rrekontua aurkeztu zituzten, azken batzarre-
ko aktaren irakurketa egitearekin batera.  Ara-
zorik gabe onartu zuten batzarrean izan ziren
bazkideek.

Iazko denboraldiko bederatzi hilabeteetan,
84 eguneko aktibitatea izan zuen Orioko
Arraun Elkarteak. 24 bandera eta 15 domina

lortu zituzten guztira. Aurtengorako, bi es-
ponsorren jarraipena segurtatua dute, eta zor-
tzikoarekin eta traineruarekin ari dira entre-
natzen senior kategorian. Kadeteetan mutil as-
ko ari da arraunean; infantiletan eta jubenile-
tan, ordea, zertxobait gutxiago. Aurtengoan,
gainera, seniorren zortzikoa Londresko es-
tropadetan lehiatzekotan da, aurreko  urtetan
Frantziara joan izan diren bezala. Hala esan
zuen batzarrean arraun elkateko idazkari Iña-
ki Sarasuak: Aurreko denboraldietan Orioko zor-
tzikoa frantziar bote onenentzat test serioa izan
da eta aurten intentzio berarekin goaz Londrese-
ra, nahiz eta han mundu osoko zortzikorik one-
nek elkarren aurka jokatu. 

Bestalde, erraztasun handiarekin irabazi
zieten Castroko mutilei Euskadiko Sei Orduen
barnean jokatu zen hirugarren ergometro ban-
dera. Sei segundoko aldea izan zen bi taldeen
artean. Oriok irabazi du, beraz, denboraldiko
lehen bandera.

BIGARREN postuan
sailkatu ziren
oriotarrak Oria
ibaiko jaitsieran.

DEMA
Apustua 
atzeratu da
OLIDENEN idiek eta Zes-
toako Lopene baserrikoek  el-
karren aurka  jokatu beharre-
ko apustua atzeratu egin du-
te, Lopeneko idi jabeari sor-
tutako ezbeharraren ondo-
rioz.

PLAIEROAK
Jokatu ezinean
ATZERATU egin dira plaie-
roetako azken jardunaldiak,
Prestige-k isuri duen galipota
Zarauzko hondartzaraino hel-
du delako. Herriko bi ikaste-
txeetako haurrek ezin izan di-
tuzte beren partidak jokatu. 
Bestalde, Ikastolak  aurtengo
ikasturterako antolatu duen
surf  ikastaroa ere bertan be-
hera utzi dute.

�EHIZA
Postuen zozketak 
PASA den larunbatean ireki
zen  kontrapasako denboral-
dia. Kukuarri inguruetan 81
postu jarri dira guztira. Egu-
nero egin ohi dira zozketak
ikastolako jangelan, arratsal-
deko zortzietatik aurrera.
Kontrapasa denboraldia Mar-
txoaren 15ean amaituko da.

�FUTBOLA
Hiru taldeek 
irabazi
AURTENGO denboraldian
lehen aldiz, Orioko futbol tal-
deko hiru taldeek bere parti-
dak irabazi dituzte aste bere-
an. Erregional mailan aritzen
den taldeak, joan den asteko
partida ere irabazi egin zuen.

ARRAUNA

Astillero azkarrena Oria ibaiko
bederatzigarren jaitsieran
n Jende ugari bildu zen bazkideen urteroko batzarrean 

TTrraaggooxxkkaa

l

l

l

l
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JOKALARIEK SERIO ENTZUTEN  dituzte Jon Amilibia entrenatzaileak emandako aginduak.

FUTBITO
Txapelketa airean
IAZKO denboraldian izan-
dako arazoak tarteko, ez du
txapelketarik antolatuko orain
artean zeregin horretan jar-
dun duen lagun taldeak. Orain
ikusi beharko da beste talde-
ren batek txapelketa antola-
tzeko ardura hartzen duen.

PILOTA
Borja Agirresarobe
estelarrak jokatzen
GORAKADA nabarmena
izan du azken hilabeteetan
Borja Agirresarobe erremon-
tista oriotarraren jokoak. Ho-
ri dela eta, enpresak estelarrak
jokatzen hasteko aukera eman
dio. Ea laster onenen ondo-
an jokatzen ikusteko aukera-
rik dugun.

Lau t’erdikoaren
lehen jardunaldia
HILAREN 21ean jokatuko da
herriko gazteen arteko lau
t’erdiko pilota txapelketaren
lehen jardunaldia, arratsalde-
ko zortzietatik aurrera. Maia-
tza bitartean txapelketako par-
tidak jokatuko dira ostirale-
ro. Antolatzaileek herritar
guztiak gonbidatu nahi di-
tuzte partidak ikustera.

LIGAXKAKO BIGARREN PARTIDA  gal-
du dute Orioko Tabernak taldeko mutilek pa-
sa den asteburuan. Hala ere, sailkapenaren bi-
garren postuan dira orain, eta hirugarrena urru-
ti samar dute. Pasaiako talde bat da lider, bai-
na ez daude oso urruti, eta laster Orion joka-
tuko dute elkarren aurka, bigarren itzuliko par-
tidan. Taldea ez dago igoerarekin itsututa, bai-
na oso gustura daude egindakoarekin. 

TALDE FILIALA
Beste taldeak 2. A mailan jokatzen du eta sail-
kapenaren erdialdean dira orain. Jende berria
sartu da taldean, denboraldiaren hasieran tal-

dean aritzen ez zen jendea.Talde honetan on-
doen aritzen direnak maila autonomikoan jo-
katzeko aukera izan ohi dute sarritan. Jon Ami-
libia da taldeko entrenatzailea, eta jokalari mo-
duan ere aritzen da. Bera da taldeko betera-
noa. Azken partidan bina berdindu zuten, par-
tida guztian atzetik ibili ostean.

Bi taldeek Karela kiroldegian jokatzen di-
tuzte beren partidak; ostiral iluntzetan, ahal
bada. Jendeari kosta egiten zaio partidak ikus-
tera joatea, nahiz eta ikusleen kopurua zerbait
hazi den, denboraldi hasierako kopuruarekin
alderatuta. Taldearen joko onak izango zuen,
bai, eraginik horretan. 

ARETO FUTBOLA

Denboraldi bikaina aurtengoa
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Azken hilabete hauetan liskar bizia sor-
tu da Oteiza Fundazioan. Patronatuko
kideak bi sektoretan zatituta daude; ba-

tetik, sektore ofizialista edo Nafarroako Go-
bernuarekin bat egin duena; eta bestetik, sek-
tore kritikoa edo Oteizaren nahiak bideratzen
dituena.

2002ko otsailean Oteizak, Fundazioaren
estatutuak ematen dizkion eskumenak erabi-
lita, Carlos Catalan izendatu
zuen Patronatuko kide izateko,
baina kide ofizialistek  ez zuten
onartu. Ondoren, Oteizaren
alde daudenek epaitegira jo zu-
ten eta, Agoizko Maria Aleman
epaileak, lehendabiziko instan-
tzian, atzera bota du eskaria. On-
dorioz, auzi-jartzaileek erre-
kurtsoa jarri dute eta oraindik
epaitegiak ez du erabakirik har-
tu.

Bi sektore horiek Funda-
zioan pisu bera dute. Oteiza-
ren aldekoak lau kide dira:
Jaione Apalategi, Xabier
Morras, Jose Angel Iriga-
rai eta Juan Antonio Ur-
beltz; eta Nafarroako
Gobernuaren aldekoak
beste lau: Jesus Laguna
eta Juan Ramon Corpas,
Nafarroako Gobernuaren
ordezkariak, Marina Sanz eta
Juan Huarte, Fundazioko presi-
dentea. Gatazka sortu denetik, Patrona-
tuaren erabaki nagusiak  presidenteak erabili-
tako kalitatezko botoaren bitartez hartu dira.

Baina noiz, nola eta zertarako sortu zen Otei-
za Fundazioa?

70eko hamarkadan Nafarroako Alzuza he-
rrian lanean ari zela, nafarrekin hartu-eman
estuak zituen Oteizak. 1989an Eusko Jaurla-
ritzako Kultura Sailak Oteiza, Saez de Oiza eta
Fullaondoren Bilboko Alondegiko proiektua
arbuiatu zuen. Ez ziren izan euskal agintarien
eta Oteizaren arteko harremanetan egun go-
zoak. Aldiz, Nafarroako agintariekin harremana

eztia zen. Giro hartan, 1992an,  Oteizak Na-
farroako herriari eman zion bere lana, eta 1996an
Jorge Oteiza Fundazioa sortu zen; besteak bes-
te,  Alzuzan Oteizaren museoa egiteko asmoa
gauzatzeko.

Oteizaren proiektuak, Alzuzakoa barne, be-
ti izan dira irekiak, aitzindariak, dinamikoak,
kreatzaileak eta Euskal Kulturan uztartuak. Fun-
dazioak Oteizaren obra sailkatu, antolatu eta

erakusteaz gain, beste helburu ba-
tzuk ditu: haurrei formazio esteti-
koa ematea, hizkuntza artistikoen az-
terketa egingo duen zentroa sortzea,
euskararen sorrera ikertzea, Jorge
Oteiza Fundazioaren Adiskideen El-
kartea sortzea eta beste hainbat.

Horrelako proiektua ez da Na-
farroako egungo agintarien gustu-
koa. UPNrentzat proiektua aurre-
rakoiegia da eta, gainera, kutsu eus-
kalduna du; eta, jakina da, Sanzen
gobernuaren helburua baino, ob-
sesio nagusia Nafarroako euskal
agerpen guztiak zapuztea  da.

Hori horrela izanik, Nafa-
rroako Gobernuak Oteiza
Fundazioa kontrolpean jar-
tzea erabaki du, bertako Pa-
tronatuan bere esanetara
dagoen sektorea erabilita,

Oteizaren borondatea baz-
tertzeko, eta Jorgek eskuza-

baltasunez Alzuzan utzitako on-
darea eskuratzeko. Hori dago Otei-

za Fundazioan sortutako iskanbilaren az-
pian: bi proiektu kontrajarriak, Oteizarena eta
Sanzen gobernuarena.

Iraingarria da Nafarroako herriarekin hain
eskuzabal (kalkulaezina da Oteizak Nafarroa-
ko herriari eman dion ondarearen balioa) izan
den artista batekin hori egitea. Ez da zilegi Fun-
dazio bat, fundatzailearen proiektu eta boron-
datearen kontra erabiltzea. Onartezina da XX.
mendeko sortzailerik handienetako bat bizirik
lurperatzea.

Espero dut Jorgeren kemena (garai bate-
koa ez bada ere) garaile ateratzea auzian.
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IRITZIADON’T WORRY, 
BE HAPPY?

Azkenaldian asko ardura-
tzen nauen gaiarekin

nator oraingoan. Kontua da,
gauzak oso azkar doazela
gizarte honetan; askotan ez
gara enteratzen eta, denbora
gutxira, zapa, berrikuntza
bat, arau berri bat edota
aldaketa handi bat gertatzen
da munduan edo gure ingu-
ruan. Gauzak hain azkar doa-
zenez, ez dugu erreflexiona-
tzen ados gauden edo ez,
onuragarria izango den ala
ez… 

Egoera honek beldur han-
dia ematen dit, ze, kontura-
tzen ez garen arren, hori da
globalizazioaren helburua:
dirua dutenek boterea dute
eta haiek dira dena erabaki-
tzen eta maneiatzen dutenak.
Bizitza erosoagoa egiteko
gero eta aukera gehiago
dugu; horregatik, gero eta
gehiago kontsumitzen dugu.
Baina okerrena da uste
dugula hori dela guretzat
onena, eta, nola ez, gure
aukera izan dela. 

Honekin guztiarekin zera
esan nahi dut: denok hartu
behar dugu denbora zer nahi
dugun eta zer behar dugun
aztertzeko, eta horren arabe-
ra gure aukerak egin. Jakina,
zerbaitekin ados ez gaudene-
an, ahal dugun heinean, neu-
rriak hartu behar ditugu ego-
era aldatzeko. Azken finean,
nahi duguna garbi badugu,
eta horiek lortzeko borroka-
tzen badugu, askoz ere
zoriontsuagoak izango gara.
Happy bai, baina don’t worry
edo kezkatu gabeko filosofia
horri men egin gabe.

AINARA PEÑA

Auzia Oteiza Fundazioan

Bi proiektu kontrajarriak
daude: Oteizarena eta
Sanzen gobernuarena

“
Iñaki Gurrutxaga
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ERREPORTAJEA

T
ren geltoki ingurua guztiz aldatu-
ko du EuskoTren 21 planak. Hau
izango da geltoki zaharra bota
zutenetik tren geltokian egingo
den aldaketa handiena. Pasonibela

kendu egingo dute eta trenbidea metro
batzuk igo, autoak eta oinezkoak haren
azpitik pasatzeko. Laster, auto guztien
gainetik eta autoz baino azkarrago iri-
tsiko gara Donostiara edo Zarautza.

OLATZ ELUSTONDO

EuskoTren 21 plana
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ERREPORTAJEA
Eusko Jaurlaritzak EuskoTren
21 plana prestatu du, Zu-
maiatik Donostiara bitarteko
tren zerbitzua hobetzeko. Plan
horren barruan obra asko dau-
de, baina guztien artean Aia-
ren eta Orioren artean dago-
en pasonibela kentzeari eman
diote lehentasuna. Izan ere,
orain hamar bat urte erabaki
zuen Eusko Jaurlaritzak pa-
sonibelak kentzea, eta gaur
egun bi bakarrik geratzen di-
ra Gipuzkoan: horixe bat, eta
Debakoa bestea.

Gutxi gorabehera garai har-
tan erabaki zuten Orioko ba-
riantearen proiektua egitea
ere. Proiektu hark Arraun El-
karteko pare horretan erro-
tonda bat egin eta pare har-
tatik Santiora lotura egitea ere
proposatu zuen. 

Hasieran pasonibela ken-
tzeko irtenbide egokia zela
pentsatu zuten, baina segituan
kendu behar izan zuten bu-
rutik asmo hura, Ingurumen
Sailetik helegitea aurkeztu zu-
telako. Izan ere, Olatxo alde
horretan babestu beharreko
hezeguneak daude eta ezin da
obrarik egin. Bestalde, Arra-
tola inguruan bizi direnentzat
sekulako buelta zen: Oriora jo-
ateko lehenbizi Santioraino jo-
an behar zuten eta gero atze-
ra ostera, Arraun Elkartetik
barrena.

TRENBIDEAREN AZPITIK 
AUTOAK
Beste zenbait auke-
ra aztertu eta gero,
trenbidea metro ba-
tzuk altxatzea era-
baki dute azkenean.
Hartara, ibilgailuak
eta oinezkoak tren-
bidearen azpitik pa-
sako dira: Ez dakigu
zehatz zenbat metro
igoko duten, baina ka-
mioiak pasatzeko adi-
na toki utzi beharra
daukate: 4-5 metro,
hortxe ibiliko da, esan
digute Aiako eta
Orioko alkateek. 

Hortaz, oraingo
tren geltokia ere bota, eta be-
rria egin beharko dute, altua-
go. Geltokitik Donostia aldera
pixkanaka jaisten joango da,
Portuko zuloaren pare ho-
rretaraino.

Juan Carlos eta Mirari al-
kateek aurreproiektua ikusia
dute, baina ez dute eskuetan
izan, eta, beraz, gutxi gora-
behera emandako datuak ba-
karrik dakizkite. Gainera, ha-
sierako plano haiei zenbait
aldaketa egiten ari dira orain;
besteak beste, garesti samarra
omen zelako. Pasonibela ken-
tzeko behin betiko proiektua
ETT Ingenieritzak idatziko
du. Otsail hasiera aldera hasi

ziren lanean eta sanpedrota-
rako bukatu nahi dute proiek-
tua. Aiako Udalean izan dira,
dagoeneko, material topo-
grafikoaren bila.

Lanean hasterako, halere,
urtebete erraz joango da:
proiektua egindakoan jen-
daurrean jarri, erreklamazio-
ei erantzun, pleguak idatzi,
obra egingo duen enpresa
kontratatu eta abar egin be-
har direlako. 

TREN GELTOKI BERRIA
Oraingo tren geltokia bota eta
berria egingo dute. Hiru so-
lairu izango ditu, eta, gainal-
dean, kupula. Beheko solai-

ruan, errepidearen mailan,
aparkalekua egingo dute. Za-
ti bat tren geltokiaren azpian
egokituko da, baina beste za-
ti bat ere izango du Ubegun
aldera, estali gabekoa. Guzti-
ra 60 autorentzako lekua izan-
go du: Oso garrantzitsua da
aparkalekuak egitea; batez ere,
Aiako jendearentzat. Horrela,
autoa tren geltokian utzi eta tre-
na har dezakete, eta horrek jo-
ko handia emango du, esan di-
gu Juan Carlos Zuloaga Aia-
ko alkateak. Aparkalekuaren
aldamenean autobus geltokia
ere jarri nahi dute, bi ga-
rraiobideak lotzeko.

Bigarren solairuan orain-
dik ez dakite zer jarri, eta hi-
rugarrenean takillak eta an-
denerako sarrera egongo di-
ra. Hasierako aurreproiek-
tuan dendak ere agertzen zi-
ren, baina orain gastuak mu-
rriztu nahi dituzte eta balite-
ke halakorik ez egitea.

Tren geltokiaren aurreal-
dean errotonda jarriko dute
Oriora, Santio aldera, Do-
nostia aldera edo Zarautz al-
dera doan trafikoa bideratze-
ko. Zubia oinez pasatzen du-
tenentzat, berriz, tren-gelto-
kirako pasagunea egingo du-
te errotondaren azpian.

20 MINUTURO TRENAK
Ez da pasonibelarena, ordea,
hurrengo urteetan Eusko-
Trenek egingo duen obra ba-

OINEZKOENTZAKO IBILBIDEA egingo dute Santiotik Orioko geltokira. Aurten hasiko dira obrak.

PASONIBELA KENDUKO DUTE eta autoak trenbidearen azpitik pasako dira. Proiektua idazten ari dira orain.
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OINEZKOENTZAKO IBILBIDEA
Santiotik tren geltokira oi-
nezkoentzako ibilbidea egin-
go dute. 

Santion ez dago paseale-
kua egiteko beharbeste toki
errepide alboan eta, erreka-
ren ondoan, baina Olatxo al-
detik, hasiko da ibilbidea. Ge-
ro, ordea, Portuko pare ho-
rretan, erreka pasako dute
zubi baten bitartez eta hortik
tren geltokirako bidea erre-
pide izkinatik barrena egin-

go du. Portutik geltokira bi-
tarteko zati horretan, gaine-
ra, errepidetik metro batera
egingo dute oinezkoentzako
bidea, etorkizunean errepidea
zabaltzea erabakitzen badute
ere, aukera horri ateak ez ix-
teko.

Lurra asfaltozkoa izango
da, material horrek asko irau-
ten duelako eta arazorik gu-
txien ere berak ematen due-
lako. Zubia, berriz, egur la-
minatuz egingo da: inguru-

menarekin ahalik eta osaga-
rriena izatea da helburua, esan
digu Juan Carlos Zuloagak.
Olatxo aldetik doan zatian ez
dute babes-hesirik jarriko eta
errepide ondoan jarri edo ez
erabakitzen ari dira.

Proiektua idatzita dago da-
goeneko eta aldaketa batzuk
egin eta gero jarriko dute jen-
daurrean. Injelan enpresak
idatzi du proiektua, eta obrak
aurten bertan hasteko asmoa
du Udalak.

26 ETXEBIZITZA BERRI
Eskola Etxearen eta Ibai Al-
deko etxeen artean 26 etxe-
bizitza egingo ditu Udalak. 12
babes ofizialekoak izango di-
ra, eta gainerakoak, libreak.
Babes ofizialeko etxeak aia-
rren artean bakarrik zozketa-
tuko dira. Orain lurren jabe-
ekin konpondu nahian dabil-
tza, eta urtea bukatzerako
zozketa egiteko asmoa dute. 

Aia kaskoan ere eraikiko di-
tuzte etxebizitza batzuk.

karra. EuskoTren 21 plana-
rekin Zumaiatik Donostiara
bitarteko tren zerbitzua ho-
betu nahi du eta beste obra
batzuk ere egingo ditu kos-
kan-koskan. Beste obra horiek
noiz egingo diren, halere, ze-
hazteko dago oraindik.

Zumaiatik Donostiarako
ibilbidea 20 minutuan egitea
dute helburu, eta hainbat
bihurgune kendu eta tunel
gehiago jarriko dituzte ho-
rretarako. Mota azpian, esa-
terako, tunela egiteko asmoa
dute aurrerago:  Motan beste

tunel hori egiten den garaian,
trenbide guztia mugitu behar-
ko da seguru asko, esan digu Juan
Carlosek. 

Trena 20 minuturo izate-
ko, ahal den toki guztietan tren
karrillak bikoiztu egingo di-
tuzte eta Altxerriko zubiaren
aldamenean beste zubi bat
egitea ere aitatu dute. Orain
ia 90 graduko buelta egiten du
hor trenbideak eta kurba ho-
ri txikiagotu egin nahi dute.
Halere, ez dirudi urte ba-
tzuetan, behintzat, berririk
egingo dutenik, zubi zaharra

indartzen aritu direlako aur-
ten. 

Aldaketa dezente izango
da, beraz, baina pasonibela
kentzeak du lehentasuna: Pa-
sonibela kentzeak segurtasuna
ekarriko du bai autoentzat eta
bai oinezkoentzat. Eta, bide ba-
tez, asko hobetuko da Oriotik tren
geltokirako sarrera hori. Paso-
nibeleko barrera jaisten denean
izugarrizko auto ilarak osatzen
dira ordu jakin batzuetan, eta,
hori kenduta, errepide sarea ho-
betuko da, esan digu Juan Car-
los Zuloagak.

BARIANTEAREN PROIEKTUA 
TRENBIDEKO OBRAREN PESKIZAN
Saihesbidearen proiektua tren
geltoki aurrean bukatzen da,
eta inguru hori nola geratu-
ko den jakin zain egon dira
saihesbidearen proiektuare-
kin hasteko. Trenbidea Eusko
Jaurlaritzari dagokio eta ba-
riantea Diputazioari, baina orain
badirudi bi aldeetako teknika-
riek hitz egin dutela, eta ez dau-
kate aitzakiarik saihesbidearen
proiektuarekin ez hasteko, esan
digu Mirari Arruabarrena al-
kateak.

Santio auzoan aldaketa ugariSantio auzoan aldaketa ugari
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OBRAK MARTXAN. Kaleak eraberritzearekin batera gas hornidura sarea sartzen ari dira.

Propano gasaren
instalazioa
n Lan batzuk bukatuta daude, besteak bukatzeko
KALE ERABERRITZE PLANAREKIN ba-
tera, etxeetara propano gasa eramateko ins-
talazioa sartzen ari da Somos los del gas en-
presa. 

BUKATUTA DAGOENA
Gasa almazenatzeko zentroa ur depositoaren
behealdean kokatuko da, eta horretarako
egin behar izan diren lur mugimenduak bu-
katuta daude. Hortik kaskora doan sare oro-
korra ere bukatuta dago, baita Iturri eta Sar-
talde kaleetakoa ere. 

Azkenik, gasaren hornidura kontratua si-
natua duten etxebizitzen %90etan leihorai-
noko eta etxe barruko instalazioak bukatuta
daude dagoeneko. 

BUKATZEKO DAGOENA
Sarea bukatu gabe dago Aizpea eta Joan Etor-
le kaleetan, baita plazatik Bentaberrira doan
kalean ere. Gasa almazenatzeko bi deposito-
ak jarri eta horren inguruan hesia jartzea ere
falta da. 

Bestalde, gaur egun Mahastisoro eta Az-
kue aldera dauden etxe berriak hornitzen di-
tuzten bi depositoak sare nagusiarekin lotu-
ko dira. Bukatu aurretik, Repsol enpresak pro-
ba batzuk egin beharko ditu instalazio guz-
tiak amaituta daudenean. 

Bi hilabeteko epean kaleko gas hornidura eta
etxeko instalazioa bukatuta dutenek Repsoli ga-
sa eskatu ahal izango diote, esan digu Somos los
del gas enpresak.

Idi probak
OTSAILA bukaeran hasi eta
martxoaren hasiera bitartean
jokatuko dira Aian aurtengo
lehen idi probak. Hogeita bat
idi pare izango dira eta hain-
beste direlako zazpi egunetan
egingo dira probak. Saio ba-
koitzean hiru parek jokatuko
dute. Olasagasti, Uzkudun eta
J. M. Beristainen idiak izan-
go dira jokatuko duten lehe-
nak, otsailaren 28an. Mar-
txoko egutegia, berriz,  honako
hau izango da: martxoaren
1ean Etxabe, Belarreta eta
Garaiar; 3an Telleria, Illarre-
ta eta Loinaz; 7an Zerain, Er-
lete eta Izeta; 8an Arientza,
Motxo eta Tio Legarreta; 9an
Zurdo, Arzadun eta Suarte
anaiak; 10ean Letea Jatetxea,
Artadialde eta Frantxillaberri.
Gaueko hamarretan hasiko
dira probak eta azkeneko gaue-
an egingo da sari banaketa. 

Kontzentrazioa
JOSEBA Pagazaurtundua,
Andoaingo udaltzainburua-
ren hilketaren kontra azal-
tzeko,  hamabost minutuko
kontzentrazioa egin zen uda-
letxe aurrean otsailaren 10ean,
eguerdiko hamabietan hasita.

Reala
ESKOLA umeak Anoetan
izan ziren Realak  Espanyo-
len kontra jokatu zuen parti-
da ikusten. Penaz etorri ziren
ez zelako golik izan. 
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IITURRARAN. Baserrian eta lorategi botanikoan 
jarriko da azoka.

Landesetan izan ginen, horrelako azoka
batean eta pentsatu genuen: hemen egi-
ten badute, Aian zergatik ez? Horrelako
toki egokia izanik, saiatu behar dugu han
ere antolatzen. Azoka egiteko Pagoeta eta

Iturraran bezalako
tokirik ez dago, ez
Gipuzkoan, ez Eus-
kal Herrian eta ez
Espainian ere, esan
digu Iñaki Aizpu-
rua Diputazioko
parke naturalen
zuzendariak.

M a r t x o a r e n
1ean eta 2an iku-
siko dugu lehen-
dabiziko Landare

Berezien Azoka Iturrarango lorategi bo-
tanikoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta Aiako Udalak antolatuta.

LANDARE BEREZIEN AZOKA BITXIA
Benetan bitxia izango da, inoiz ez bai-
ta horrelakorik antolatu inguru hone-
tan. Landare bereziak ekoizten dituz-
ten mintegiak etorriko dira beren lan-
dareak erakutsi eta saltzera. Adibidez,
mintegi batek Tillandsia espeziekoak
ekarriko ditu. Landare horiek Ameri-
ketako oihanetan bizi dira, berez. Sus-
trairik gabe, zuhaitzetan zintzilikatu-
ta hazten dira eta zuhaitzetatik eror-
tzen den euri uratik jasotzen dituzte
behar dituzten mineralak. Piñaren
ahaideak dira eta piña bezala, goitik
behera datorren ura jasotzeko hosto
egokiak dituzte. Bestalde, etxe edota
lorategiko txoko bakoitzerako landa-
re egokiak topatu ahal izango dira azo-
kan; adibidez, itzalera egokitutako lan-
dareak izango dira salgai postu bate-
an. Hemen ezagunagoak zaizkigun ha-
ritz eta astigarren bilduma ere ekarri-
ko du beste mintegi batek. 

Hemen inguruan oraindik horrela-
ko ohiturarik ez dagoenez, mintegi
gehienak kanpotik datoz, batez ere

Frantziatik. Dena dela, Gipuzkoan ba-
dira landareak ekoizten dituzten min-
tegiak: adibidez, Usurbil, Aginaga,
Oiartzun eta Legazpitik etorriko dira
batzuk. 

AIAKO PRODUKTUAK ETA ERROMERIA GIROA
Landareak saltzeaz gain, antolatzaile-
ek garrantzia eman nahi izan diote Aia-
ko herriari eta Aiako bertako produk-
tuei. Iñaki Aizpuruak argi ikusten du
bigarren asmo horren garrantzia: Azo-
ka aitzakia ere bada, Pagoeta ingurua eta
Aia jendeari erakutsi eta ezagutarazte-
ko. Hala nola, Agerreburu eta Ororte-
gi baserriko gaztagileak bertan izango
dira, Arizmendi baserrikoek sagardoa
eramango dute eta Aiako trikitixa es-
kolakoek erromeria giro alaia ziurta-
tuko dute. 

Egun guztian jatekorik eta edate-
korik ere ez da faltako, Aiala sukalda-
ri eskola, Goiabe sukaldaritza ekolo-
gikoa, Zudugarai txakolina eta Lazkao-
ko talogileak han izango baitira.

DATUAK
Azoka goizeko hamarretatik arratsal-
deko bostak arte egongo da zabalik,
bai larunbatean eta baita igandean ere.
Iturrarango lorategi botanikoan egin-
go da azoka, baina han autoa uzteko
nahiko lekurik ez dago eta etengabe
autobus zerbitzua egongo da inguru-
ko aparkalekuetatik (Aiatik eta Luku-
netik, adibidez).  Hurbildu ahala, la-
guntzaileek eta langileek autoak non
utzi eta azokara nola joan erakutsiko
dute. Landare asko edo tamaina han-
dikoak erosten dituenarentzat ere, ga-
rraio zerbitzua egongo da horiek au-
tora eraman ahal izateko.  

Bestalde, sarrerak 3 euro balio du,
eta garraio zerbitzua erabiltzeko eta azo-
kara sartzeko balioko du.

Arreta kultur taldeko Aran Aldai  se-
guru agertu zaigu: Giro aparta izango
da. Animatu zaitezte etortzera!

azokaLandare

Aiak azoka bakarra
izan du orain arte,
Asentsioko Feria-
koa, urtero maia-

tzean izaten dena. Aurten,
proiektu berri bat jarri da mar-
txan: Landare Berezien Azo-
ka egingo da martxoaren 1ean
eta 2an Iturrarango Lorategi
Botanikoan. Arrakastatsua iza-
nez gero, hemendik aurrera
urtero egingo da.
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AIAKO LEIHOA

Galipota
Antxon Gomez

Duela urtebete Euskadi Irratian lan egiten duen lagun
batek deitu zidan aspaldiko partez. Euskal Herriko
parke naturalei buruzko erreportajea egiten ari zen
eta basozain bat elkarrizketatu nahi zuen.
Besteak beste, gaur egun jendeak kontzientzia
ekologiko handiagoa baduen galdetu zidan. Eta kaze-
taria harritu egin zen ezetz entzuterakoan. 
Hori bai, itxurakeria gehiago dago orain: edozein
petrolio-ustiategik edo pozoi kimikoen enpresak diru-
aren hondakin batzuk erabiliko ditu ingurumenaren
alde lan egiten duten Gobernuz Kanpoko Erakundeei
laguntzeko. Politikoki zuzena hori baita.
Itoizko urtegia edo Abiadura Handiko Trena bezalako
astakeria ekologikoak bultzatzen dituzten politikari
berberak izadiaren salbatzailetzat azalduko zaizkigu
mikrofonoa jarri orduko; bereziki Zuhaitz Egunean
edo Ingurugiroaren Nazioarteko Egunean. Politikoki
zuzena delako.
Halakoetan norbaitek pentsa dezake agian gizartea

hondamendi ekologiko larri baten aurrean esnatuko
dela, Prestige-k sortutako marea beltza euskal
kostaldera ailegatzean itxurakeriak benetazko
kontzientzia ekologikoari tartea utziko diola.
Aia eta Orioko kostaldea ere galipotez zikintzen den
bitartean,  gure arrantzaleek fuela salabardo eta gerri
kolpean itsasoan jaso eta Imaz jaunak, “eguraldiaren
gizonaren” postua hartuta, hurrengo 24 orduetarako
eguraldiaren pronostikoa egiten digun bitartean,
galdera bat etortzen zait burura.
Prestige-ren hondamendiaren inguruko zirko medi-
atiko guztia amaitzean —agintarien prentsaurrekoak
barne— eta sarbide zaileko eta balore ekologiko
handiko hainbat arroka eta labarretan galipot
orbanak hamarkadetarako itsatsita geratzen zaizki-
gunean, inork garbitzeke, komunikabideetan marea
beltza jada laugarren edo bosgarren berria izatera
pasatu delako, euskal herritarron kontzientzia
ekologikoa handiagoa izango ote dugun benetan.
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San Lorentzo eguneko diana
Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Jose M.
Zabala poste batean, Bizente Zuloaga bestean.
2. ilaran: Miguel Aldalur, ezezaguna, Jose Rezabal
eta Joakin Iruretagoiena.
3. ilaran: Juanito Arruti (marinela), Inazio Zuloaga,
Jose Aldalur (txistularia) eta Frantzisko Ibarrola
(danborjolea), Angel maisua, Faustino Jonsansoro
eta ezezaguna (txapel zuriarekin)
Makurtuta: Jose Arrillaga, Jose Arruti, ezezaguna,
Manolo maisua, Juan Luis Sagastizabalgoa, eta,
atzerago, Konstantino eta Juan Azpiroz.
Festa giroan, Jose eta Praxku M. alguazilak ziren
ttunttuna jotzen zutenak: igande arratsaldero egi-
ten zuten hori, eta arrazoi gehiagorekin jaietan.

AIAKO TXOKO ETA JENDEAK
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Euskara dela eta

Nik, gutxi gorabehera, ehune-
ko hirurogei erdaraz egiten
dut. Ez dut egiten besteak

izorratzeko, nik etxean gurasoekin
erdaraz hitz egiteko ohitura dudala-
ko baizik. Saiatzen naiz, bai, euska-
raz hitz egiten, baina lortu ezinik
nago, beti norbait erdaraz hasten
zaidalako.

Ziur nago eskolan gure maila dela
erdaraz gehien hitz egiten duena.
Gainera, uste dut gu garela errudu-
nak 1. eta 2. mailakoak erdaraz hain
maiz hitz egiteko.

Bukatzeko esan nahi dut honek kon-
ponbide bat behar duela. Bilatuko
ote da? Bai? Ez?

Konponbidea bilatu nahi badugu,
beti euskaraz hitz egiten dutenak
ere konturatu behar dira gurekin oso
erraz jotzen dutela erdarara. Horiek
ere bai pixka bat kontrolatzea, ezta?

Nire gelako batek idatzi duena egia
da: Jende asko dago euskara ikasi
nahi duena, baina jende asko dago
ere euskara jakin eta erabiltzen ez
duena.

Nik ez dut euskara galtzerik nahi,
euskara galtzea  monumentu histo-
riko bat edo dinosaurioak galtzea
bezala izango litzatekeelako.

Asier Soto

DENBORA PASA

Ahotsen ederra

DENETIK PIXKA BAT
IKASLEAK

Midem ferian izan da aus_Art records   dis-
koetxea Eusko Jaurlaritzak jarritako stand-
ean. Musika grabatuaren inguruko 10.000
profesional elkartzen ditu urtero feria
horrek eta Juan Rekartek gure klasikoak
eraman ditu haraino beste bost etxerekin
batera.

Hara joan aurretik azken diskoa aurkez-
tu zuen, bi meza jasotzen dituena. Javier
Bustok sortutakoak dira biak: Missa brevis
pro pace eta Missa pro defunctis.

Eskarmentu handia du Javier Bustok
koruekin eta ondo baino hobeto ezagutzen
ditu ahotsen ezaugarriak eta sekretu guz-
tiak. Bakearen aldeko meza a cappela dago
kantatua, hau da, bestelako instrumentuen
laguntzarik gabe, ahots hutsak aditzen
dira. Nota eta hitzak soinu garbiak eta

bereiztuak ekartzen ditu, sonoritate ede-
rrean, oihartzunen jolasean Kyrie eta Glo-
ria-n. Sanctus-a oso bitxia da: elkarrizke-
taren adierazgarritasuna nagusitzen da
musikaren gainetik jolas politean. Bene-
dictus eta Agnus dei gozoek harmoniak
dakartzate, berriz.

Klarinetearen laguntza bakarrarekin
dabil korua kantuan Missa pro defunctis-
ean, eta badaki koruak orkestrarena egiten
haren atzetik laguntzaile bera bihurtuz,
sentikor eta leun beti biak, protagonismoa
txandatuz. Melodia lasai eta sentituak dira
meza osatzen duten gehienak In paradi-
sum-en bezala. Egokia eta gustagarria
koruaren eta solisten lana, kantuari ondo
lotuta interpretazioan. 

ANA G. DE TXABARRI

Hamar hizkiko hitzaren
bokalak eta kontsonanteak
bereizi eta nahastu egin di-
tugu.

Egoki elkar itzazu, hitza
osorik aurkitzeko. Sasoi-sa-
soikoa da.

Soluzioa 23. orrialdean
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DENETIK PIXKA BAT

URREZKO EZTEIAK. Orain
dela 50 urte, otsailaren
14an —San Valentin
eguna, orduan ospatzen
ez bazen ere— ezkondu
ziren Martzelino Peña
eta Karmen Barandia-
ran. Igandean ospatu
zuten familiarekin,
mezetara joan eta
ondoren bapo bazkal-
duz. Zorionak bioi!

Arrantzaleei

Nori, bestela? Garai honetan
familiarekin eta lagunekin egote-
ko aukera albora utzita, galipota
madarikatua jasotzeko lana egi-
teko prest azaldu direlako. Elurra
ari zuela ere, aritu izan dira aste
honetan; Frantziakoak, bitartean,
baporeak prestatu zituzten arran-
tzara joateko. Ez da zuzena
batzuk garbitzen jardutea eta
besteek hori aprobetxatzea.
Zorionak, beraz, zuzen jokatzen
ari direnentzat eta zoriotxarrak
besteentzat.

daudenak
KANPOAN

Kanpoan, kanpoan...
Kukuarritik Igeldora
bidean pauso bakar

batek bereizten nau jaio-
territik.

Badira jadanik 10 urte
nire burua Donostian aur-
kitu nuenetik, gurasoen
lan kontuak zirela medio.
Bertan Unibertsitate Bide-
rako Ikasketak egin nituen
Axular Lizeoan oriotarrez
inguraturik, eta hurrengo
5 urteak, amaitu berri
ditudan diseinu ikasketak
egiten igaro ditut Irungo
ikastetxe batean.

Distantzia txikia den
arren, badira faltan bota-
tzen ditudan gauzak —
familia eta lagun onak

gehienbat—, baita euska-
raren alorrean bi herrien
artean ikus eta entzuten
den ezberdintasun han-
dia ere. Dena den, baditu
Donostiaren tankerako
herri handi batek aban-
taila handiak ere, eta ez
dira bistan dauden gauza
materialak soilik, herri
txiki batek inolaz eskaini
ezin dituen intimitatea
bezalako gauzak baizik 

—benetan eskertzekoa—.
Hasiera batean donos-

tiar izatearen ideia bene-
tan zaila ikusi arren, lehe-
nengo egunetik Orioko
Ikastolako irakasle batek
esan zidan moduan, kapi-
talista bihurtzen ari ote
naiz…  Bertara ohitzea
asko kosta zitzaidan arren,
aukeran ezingo nuke esan
okerrera egin nuenik, ezta
bertan betirako biziko nin-
tzatekeenik ere.

Pauso bakar bat herri-
mina sortzeko nahikoa
dela baiezta dezakeen
honek besterik gabe, agur
bero bat oriotar guztiei,
eta ikusi arte.

Jon Arruti Etxenike
Hiriak
baditu

abantailak 

OSPAKIZUNAK

ZORIONAK

JAIOTAKOAK
• Sarai Garmendia Eizagirre,

Orion, otsailaren 8an.

HILDAKOAK
• Ez da hildakorik izan.

EZKONDUTAKOAK
• Mariano Saez Perez eta Sonia

Gama Lertxundi, Orion, 
otsailaren 1ean.
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HERRITARRAK

Nola hasi zara pailazo lanean?
Urrian mutil aleman baten iragarkia iku-
si nuen interneten; urte osoan pailazo
aritzeko laguntzaile baten bila zebilen.
Orduan lanik gabe nengoen eta zirko-
aren eta pailazoen mundua betidanik gus-
tatu zaidanez, aukera polita iruditu zi-
tzaidan hori barrutik ezagutzeko. Bera
Frantzian, Arroxelan, bizi da eta Do-
nostiara etorri zen, ni ezagutzeko. Urrian
Danimarkara joan ginen eta hango zir-
ko nazionalarekin egin genuen lan, bi
asteko gala batean. Handik etxera eto-
rri nintzen eta sanikolasak pasa eta ge-
ro, Londresera joan ginen. Orain urte-
beteko kontratua dugu Probst zirkoa-
rekin, Alemanian lan egiteko.

Ze hizkuntza erabiltzen duzu lane-
an eta lankidearekin?
Ollik 16 urte daramatza pailazo eta hiz-
kuntza pila bat dakizki: alemana, fran-
tsesa, ingelesa, portugesa, italiera… Es-
painola ez daki, baina er-
di italieraz, erdi portuge-
sez ulertzen dugu elkar.
Lanean, nik pailazo mu-
tuarena egiten dut eta be-
ra edozein hizkuntzatan
moldatzen da.

Antzerki munduan
sekula ibili gabea zara.
Zer izan da zailena?
Espresatzea. Pailazo mu-
tua naizenez, asko landu
behar izan dut hori: ispilu aurrean jarri
eta keinuak egin eta egin. Exajeratu egin
behar dira gauzak: barre egiteko ahoa
asko zabaldu, begiak asko ireki… Ez da
pailazoz jantzi eta kito. Ikasteko gogoa
behar da, eta lotsarik ez.

Zer egiten duzu egun normal bate-
an?
Lehenengo emanaldia arratsaldeko hi-
ruretan baldin bada, hamabietan jaiki,
bazkaldu eta, ordubete lehenago, pres-
tatzen hasten gara. Egunean hiru edo
lau ikuskizun egiten ditugu, eta ordu-
bete izaten dugu deskantsatzeko. Hori

karabanara joan eta lo egin, musika en-
tzun edo telebista ikusteko aprobetxa-
tzen dugu. Ordua ailegatzen denean, be-
rriro pistara, eta, lana bukatutakoan, du-
txatu, afaldu eta ohera edo zirkoko jen-
dearekin tertulian gelditzen gara.
Aurreneko egunetan ateratzen gara he-
rrira eta zerbait ezagutzen dugu, baina
gero beti berdina da, monotonoa asko-
tan. Gainera, zirkoko mundua oso itxia
da. Baina, orain, herriz herri ibiliko ga-
renez, ezberdina izango dela uste dut.

Etxean zer diote?
Behintzat, ordaintzen baldin badiote…
—barre egiten du—. Hasieran disgus-
tu pixka bat hartu zuten, baina beti ja-
kin dute niri zirkoa gustatzen zaidala,
eta onartu dute. Ni gustura ikusita, be-
rak ere gustura.
Beti batera eta bestera ibiltzen gara eta
zerbait pasako ote zaidan, horrek ema-
ten die beldurrik gehien; istripuren bat

izateak. Baina ez dago arazorik. Ka-
mionetarekin gehienez 80 km/h-ko
abiaduran joaten gara eta, gainera, be-
ti karabanan. Aseguru bat ere egin di-
date, badaezpada ere.

Etorkizunean ikusten al duzu zure
burua pailazo?
Ez. Etxetik kanpo denbora asko pasa-
tzen da eta lagunekin ere kontaktu as-
ko galtzen da. Oraingoz, urtarrila arte
dut kontratua eta gero ikusiko dugu.
Abentura izan da; niretzat ez da lan bat.
Beti gustatu zait hiri handiak ezagutzea
eta horretarako aprobetxatu nahi dut. 

Pailazo lan egingo dut
Alemanian urtebete, 
Probst zirkoarekin

FernandezIñigo

Iñigo Fernandez Diaz de
Mendibilek urtebete egin-
go du pailazo Europan ba-
rrena beste mutil aleman

batekin. ‘Olli eta Niko’, hori
dute izen artistikoa eta zirkoek
kontratatuta lan egiten dute.
Iñigo —Niko, lanean— seku-
la ez da antzerkian aritu eta
pailazo aritzea zer den ere,
oraintsu ikasi du. Hemen in-
guruan ez omen du emanal-
dirik, baina Danimarkan eta In-
galaterran izan da dagoene-
ko, eta otsailaren 25ean Ale-
maniara abiatuko da.
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Iraila heltzearekin batera joan
zitzaigun iaz Luxarbe, eta
Orioko gazte asko elkartu

zituen ekitaldia izan zen azaroa-
ren azken egunean egin zitzaion
omenaldia. Otsailaren 16an bete-
ko zituen Julenek 20 urte, eta
omenaldia prestatzen jardun
zuten lagunek bere urtebetetzea
ospatu zuten. 150 bat gazte orio-
tar batu ziren omenaldiko bideoa

ikusi eta gero afaltzera joateko.
Urdaira sagardotegian afaldu
zuten, eta argazkian bertaratu
ziren lagun batzuk agertzen dira.
Oroitzapenik onenak lagun, jai
giroa nagusitu zen Julenen urte-
betetze afarian. Argazkilariak
ezin izan zituen guztiak argaz-
kian atera, gazteenak bakarrik
harrapatu zituen, besteak txotx
egitera joanak zirelako.

Afari 
jendetsua

Afari 
jendetsua

ARGAZKI MUNDIALA



SAHARAKO HAURRAK udan etxean hartu nahi dituenak Udaleko Gizarte
Zerbitzuan edo Urola Kostako Udal Elkartean eman behar du
izena otsailaren 24a baino lehen.

KONTZERTUA
• Otsailaren 26an,

inauterietako kontzertua
emango dute Musika
eskolako ikasleek.

ZINE EMANALDIA
• Otsailaren 23an Ipar

haizearen erronka filma
eta martxoaren 2an
Pocahontas II filma,
16:00etan kultur etxean,
ikastolako ikasleek 
antolatuta.

KONTZENTRAZIOA
• Etxerat! taldeak 

antolatuta, 
kontzentrazioa plazan
otsailaren 28an,
20:00etan.

PLASTIKO BILKETA
• Aian, silo-bola plastikoen

bilketa martxoaren 11n.
Norbaitek plastiko asko
badu, biltzailearekin hitz
egin dezake etxera
bertara joan dadin, hona
deituta: 629 81 78 86.

OLIO BILKETA
• Martxoaren 6an jasoko

dute Orion olio zaharra,
osteguneroko azokan.

PODOLOGOA
• Aian, martxoaren 8an

podologo zerbitzua
izango da. 
Izena emateko, udalean.
Tf.: 943 13 11 44.

FUTBOLA
• Orion, otsailaren 23an:

kadeteen 1. maila 
Orio-Aurrera.

• Orion, martxoaren 2an:
jubenilen 1. maila 
Orio-Soraluze.

ARETO FUTBOLA
• Karelan, otsailaren 23an,

maila autonomikoan:
Orioko Tabernak-
Maykons Sport.

• Karelan, otsailaren 23an,
2A taldea: 
Orioko Tabernak-
Alegia Calcinor.

ERROMERIA
• Erromeriak Aristerrazun:

otsailaren 23an
Joseba Iparragirre eta
Ander San Jose trikitila-
riak izango dira,
21:00etan. Martxoaren
2an ez da erromeriarik
egingo.

ALTZARIAK
• Orion, altzari zaharrak

jasoko dituzte
otsailaren 26an.

ZERGAK
• Zirkulazio zerga

ordaintzeko epea:
martxoaren 1etik
apirilaren 15era.

• Zaborren tasa, ura eta
estolderia ordaintzeko
epea: 2002ko 4.
hiruhilekoa ordaintzeko,
apirilaren 20ra bitartean.

INAUTERI FESTA
• Martxoaren 1ean,

Txurrumuskik eta 
Arkupek antolatuta inau-
teri festa 4-13 urte 
bitartekoentzat.
Uranga eta Lore
burdindegietan, Argiñe
edota Anarrin eman
behar da izena.

• Goiko Tabernetan ere
mozorro lehiaketa egin-
go dute, martxoaren
1ean, gauez.

ZAINTZAKO BOTIKAK
OTSAILA
21ean, Azaldegi
22 eta 23an, Zulaika
24an, Mutiozabal
25ean, Barrenetxea
26an, Uranga
27an, Azaldegi
28an, Zulaika

MARTXOA
1 eta 2an, Iriarte
3an, Barrenetxea
4an, Uranga
5ean, Azaldegi
6an, Zulaika
7an, Iriarte
8 eta 9an, Olaizola

AZALDEGI: Urdaneta kalea, 
8. 943 13 31 83 ZARAUTZ

BARRENETXEA: Gipuzkoa kalea, 17. 
943 83 23 98 ZARAUTZ

MUTIOZABAL: Kale Nagusia, 12. 
943 83 29 70 ZARAUTZ

OLAIZOLA: S. Frantzisko kalea, 16. 
943 13 38 14 ZARAUTZ

LASA: Herriko plaza. 
943 83 09 36 ORIO

URANGA: Zigordia kalea, 17. 
943 13 40 19 ZARAUTZ

IRIARTE: Zinkunegi, Pilartxo Enea  
943 13 29 83 ZARAUTZ

ZULAIKA: Bizkaia kalea, 41 
943 13 39 94 ZARAUTZ

AGENDA ETA ZERBITZUAK

Denbora pasaren soluzioa:
Inauteriak
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