
ORIOKO ETA AIAKO ALDIZKARIA / 2009ko azaroaren 13a / 268. zenbakia

BERTSOAK Egoitz Eizagirre 03
HERRIKO KONTUAK Ordenantza fiskal berriak 05
KIROLAK Ainhoa Imaz irabazle Behobian 08

AIAKO BERRI Edadetuak zaintzeko ikastaroa 11
IRITZIA Onintza Aiestaran 18
HERRITARRA Idurre Lizarralde 25

Iñigo Manterola:
berritu ala hil

Donostian ireki berri
duen galerian patxadaz
hartu gaitu artista
oriotarrak. Sortzailearen
gorabeherak barrutik
erakutsi dizkigu.

ARGAZKIA: KARKARA

268:Karkara bikoitia  11/11/09  12:17  Página 1



PUBLIZITATEA02 2009ko azaroaren 13a | KARKARA

268:Karkara bikoitia  11/11/09  12:17  Página 2



LAGUNTZAILEAK

HASI BERTSOTAN 03KARKARA | 2009ko azaroaren 13a

ORIOKO ETA AIAKO ALDIZKARIA

Kultur Etxea
20810 ORIO
943 83 15 27

karkara@karkara.com

Editorea
Karkara taldea kultur elkartea

Zuzendaria
Ana G. de Txabarri

Erredakzio burua
Mikel Aranzabal

Erredakzio taldea
Pat Cowie, Miren Etxeberria,
Iker Gurrutxaga eta
Jabier Zabaleta

Aiako erredakzioa
Eli Lasa eta Pat Cowie

Publizitatea
Pat Cowie

Publizitatearen diseinua
Mikel Aranzabal

Testuen zuzenketa
Miren Etxeberria eta
Jabier Zabaleta

Ale honetako laguntzaileak
Onintza Aiestaran eta Maider Lasa

Diseinua
KARKARA taldea eta Goio Arana

Banatzaileak
Ekiñe Miralles eta
Goiuri Unanue (Orio)
Ainize Sayago (Aia)

Inprimategia
Gertu Koop. E. (Oñati)

Lege gordailua SS-346/90

ISSN 1132-1105

Tirada 3.200 ale

KARKARAk ez du bere gain hartzen
aldizkarian adierazitako esanen edota
iritzien erantzukizunik.

KARKARAn argitaratutakoa berreman
daiteke, osorik edo zatika, baldin eta
iturria aipatzen bada.

IKER GURRUTXAGA

1
Alakranaren bueltan
zenbat buruhauste,
kontua luze doa,
makina bat aste.
Arrantzaleak aske
utziko al dituzte?
Erraza izango denik
etzazue uste.

2
Baina pentsa dezagun
pixkat Somalian,
Bertako herritarrak
daude miserian.
Jatekorik ez eta,
denaren premian
ta gu arraia kentzen
eman beharrian.

3
Dirurik ezin gasta
han teknologian,
ikasteko aukerarik
ez da Somalian.
Lagundu dezagun ba,
guk lehendabizi han.
Hau dena konpontzeko,
ya, ziztu bizian.

Eta somaliarrak zer?

WIKIMEDIA

PUBLIZITATE PREZIOAK

IRAGARKIA ALERO JARRITA
Modulu bat ............................................... 12,00 €
Bi modulu .................................................. 24,00 €
Hiru modulu .............................................. 36,00 €
Lau modulu ............................................... 48,00 €
Sei modulu ................................................ 72,00 €
Zortzi modulu............................................ 96,00 €
Orrialde erdia .......................................... 120,00 €
Orrialde osoa........................................... 204,00 €

IRAGARKIA BEHIN JARRITA
Modulu bat................................................ 16,00 €
Bi modulu .................................................. 31,00 €
Hiru modulu .............................................. 47,00 €
Lau modulu ............................................... 64,00 €
Sei modulu ................................................ 95,00 €
Zortzi modulu.......................................... 127,00 €
Orrialde erdia .......................................... 174,00 €
Orrialde osoa........................................... 306,00 €

Publizitatea kontratatzeko Pat Cowierekin hitz egin (695 78 07 20) edo karkara@karkara.com
Prezio hauei BEZa gehituko zaie
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GUTUNERAKO OHARRAK

Argitaratu nahi diren gutunak KARKARAren helbidera
bidal daitezke edo gure lokalean eskuz entregatu
(kultur etxean). Posta elektronikoz ere bidal daitezke
honako helbidera: karkara@karkara.com

KARKARAk ez du argitaratuko izenik gabe datorren
gutunik. Egileak hala nahi badu, ezizenarekin
argitaratuko dugu; baina, beti, guk egilea nor den
jakinda. Gutunean norbait aipatzen baldin bada eta
norbait horrek gutunaren egilea nor den jakin nahi
badu, KARKARAk esan egingo dio.

KARKARAk bere egiten du eskutitzak laburtzeko
eskubidea.

Elkartasun
Tonbola
OriokoHerri IkastolakoDBH
4.mailako ikasleak gara. Jada
azaroan gaude eta horrek
Gabonakgerturatzenaridire-
la esan nahi du. Urtero beza-
la, abenduaren 24an Ikasto-
lako ikasle zaharrenokElkar-
tasunTonbolaantolatzekotan
gara. Egun horretan bilduta-
ko dirua bi zatitan banatzen
dugu: alde batetik, irabazia-
ren erdia gure ikasketa bidai-
rakoizatenda,etabesteerdia
Ruandara bidaltzen da kan-
tatzen lortutako diruarekin
batera.
Baina, hori egin ahal iza-

teko, bertan banatuko diren
sariak behar ditugu eta zuen
laguntza ezinbestekoa da.
Aldezaurretik, jakinarazinahi
dizuegu laster pasako garela
herrikokomertzioetatikopa-
ri eske eta, beti bezala, zuen
laguntzaetaadeitasunaizan-
goditugulabadakiguetamila
esker.
Komertzioezgain,edozein

herritarrek ere aportazioren
bat egin nahiko balu, jakin
dezala hura ere gustura har-
tuko dugula.
Besterik gabe, tonbolan

elkarikusikodugulakoan,mila
esker guztioi.

IKASTOLAKO

DBH 4KO IKASLEAK

Lanarari ekiteko
garaia da!
Urriaren27koudalbatzarrean,
hondakinen inguruko bi
mozio onartu zituen Udalak.
Ezker abertzalearen babesa-
rekin errausketaren aurkako
plataformak aurkeztu zuena
lehenengo eta Aralarrek aur-
keztu zuena, oso antzekoa,
bigarrenik.
Luze eztabaida genezake

bien arteko desberdintasun
txiki, baina oso garrantzi-
tsuaren (5. edukiontzia)
balio(gabetasun)az.Nahiago
dut, ordea, adostasunez jar-
dun,hauekbai,handiakdire-
lako. Besteak beste, honako

hau onartu zuen Udalbatza-
rrak:
1.- Orion sortutako hon-

dakinik erraustegira ez bide-
ratzea.
2.- Hondakinen bilketa

selektibo integrala martxan
jartzea.
3.- Aldundiari errauste

planta egiteko asmoa bertan
behera utz dezan eskatzea.
Garrantzitsua da Udalak

hartu duen erabakia, baina
ezin dugu lana bukatutzat
eman,hasibesterikezdaegin-
eta. Argi daukat erraustegia
gelditzekomodubakarrabil-
keta selektiboabenetan inte-
grala izan dadin lortzea dela.
Areago,bilketaintegralabalitz,
ziur nago gaur errausketa

defendatzen dutenek ere ez
luketela bideragarri ikusiko.
Horrenharitikbilduzituen

errausketaren aurkako koor-
dinadorak 35.000 sinadura,
tartean oriotarronak: Gas-
teizko Parlamentuak zabor
ontzira bota berri dituen
35.000sinadura,bainaguztion
inplikazioarekin erraustu
ezingo dituzten 35.000 sina-
dura!
Animo eta lanera!

EGOITZ EIZAGIRRE

Ados jarri,
mesedez!
Ez da inorekin haserretzea-
rren,bainabadagaraiataber-
nariakoporretarakoadosjar-
tzen hasteko.
Lehengoan, ez daki t

zehazki zein egunetan zen,
zerbeza bat hartzera atera
kalera eta herri sarrerako ia
taberna denak itxita zeuden:
Bordatxo,KolonTxiki,Aterpe,
Errusta,Kalakari…denakitxi-
ta. Eskerrak Unar etaTragox-
kako Josebari ez zaion otu
garai honetan ixtea, baina
urtarrilean egingo du jai.
Badakiturtesasoihonetan

ez dela negozio handirik egi-
ten,bainanoizeanbehinbeze-
roez akordatzea ere ez dago
gaizki.

PAULANERZALEA

Konpondu, mesedez
Kanpoan bizi den oriotarra naiz etaOrioko Salatxon etxea
dut, oporraldietarako.Zaharrada, baina inoiz ezdazahar-
kituageratzekoarriskuanegon,oraindelazortziurteraarte.
ZortziurtepasadiraSalatxokopasabidearenegoeratxa-

rra dela-eta aldamioekin sendotu zutela, baina ordutik ez
da arazoari irtenbidea emateko beste ezer egin.
Aldamioakjarrietaberehalapitzadurakaterazirenetxe-

koparetetaneta,oraingutxi etxeaosorikberritubadutere,
berriz atera dira eta etxeko atea ez da behar bezala ixten.
Udalari askotan eman diot egoeraren berri eta kon-

ponduko dutela esaten didate beti. Baina urteak aurrera
doazetaaldamioakhor jarraitzendu,norbaiti gaineraero-
ri eta ezbehar larriren bat gertatu arte.
Ez dut eskatzen Salatxo botatzea, konpontzea baizik,

herriko txoko esanguratsu eta famatuenetakoa baita; eta
merezi du mantentzeak.

JUAN PEÑA ELORRIAGA

268:Karkara bikoitia  11/11/09  12:17  Página 4



HERRIKO KONTUAK 05KARKARA | 2009ko azaroaren 13a

2010erako ordenantza
fiskalak onartu ditu Udalak
Lana serio egin eta
azaroaren lehen egunetan
ados jarrita, hilaren 10ean
egindako batzarrean
onartu ziren datorren
urterako ordenantzak.

Bibatzordeinformatzaileegin
zituzten urriaren 27ko Udal-
batzarren ohiko bilkuran
ordenantzafiskalalenpuntua
beste baterako utzi eta gero,
gaia oraindik behar bezala
eztabaidatu gabe zegoelako.
Azaroaren 5ean eta 9an ados
jarri ostean, 9an bertan ilun-
tzeaneginzenez-ohikoUdal-
batzarrean onartu zituzten
2010eko urtarrilaren 1etik
aurreraindarreanizangodiren
ordenantza fiskalak.

ORDENANTZA BERRIAK
Zaborbiltzeari etagarbitasu-
nari dagokionez, eurobat eta
3arteangarestitukodira tari-
fak.
Hondartza inguruko TAO

sistemaren epea maiatzaren
1ean hasiko da eta irailaren
30ean bukatu. Ordutegiak
lehengo bera izaten jarraitu-
kodu,10:00etatik20:00etara,
eta euro bat ordaindubehar-
kodakotxeaaparkatutadago-
en orduko.
Udalkanpinekotarifek%4

egingo dute gora; musika
eskolakoek, %3; eta kirolde-
gikoek, %5.
Azurza etxeko tutoretza-

peko apartamentuetako alo-
kairuarenprezioaberdinutzi
dute eta, gainera, hobariak
jasotzekoaukeraizangodute,
pentsioarenarabera.750euro
arteko pentsiodunek 200
euroko hobaria jasoko dute;
751tik1.100eurorabitartekoa
jasotzen dutenek, 100 euro-
koa; eta hortik aurrerakoek,
ezer ez.
Orain dela gutxi martxan

jarri den Iturriaga jauregiko
Donejakue Bidearen inter-

DENAK ADOS JARRITA, EZKER BATUA IZAN ZEN KONTRAKO BOTOA EMAN ZUEN BAKARRA

pretazio zentroko prezioak
ere finkatu zituzten. 10 urte
arteko umeentzat, jubila-
tuentzat eta pentsionisten-
tzat1,5eurobaliokodusarre-
rak, helduenak 2 euro eta 15
lagunetik gorako taldeentzat
euro bat pertsonako.
Ibilgailuen zergari dago-

kionez,salbuespenalortzeko
%33ko elbarritasunaren eta
garraiopublikoakerabiltzeko
ezgaitasunaren agiriak aur-
keztu beharko dira.
Udaletxeko teilatupeko

aretoa erabiltzea, orain arte
debaldekoa bazen ere, 19,75
euro ordaindu beharko da

eguneko eta, egun bat baino
gehiago behar izanez gero,
13,45euroeguneko.Halaere,
herritarrentzako, bilerak eta
egiteko, doan izaten jarraitu-
ko du.

EZKER BATUAK EZETZ
IñakiGarciaEzkerBatua-Ber-
deak taldeko zinegotzia izan
zenordenantza fiskalenkon-
trabozkatuzuenbakarra,bes-
te guztiak aldeko agertu bai-
tziren eta, erabakia arrazoi-
tzeko,zaborbilketarentasaren
igoera gehiegizkoa iruditzen
zaiola esan zuen. Bestalde,
kexu agertu zen kanpineko
tarifak %4 igotzeagatik. Bere
ustetan, kanpina motorreta-
ko bat izan daiteke herriko
beste sektore batzuentzako
etatarifakjaisteaizangolitza-
tekeegokiena, jendeaerakar-
tzeko.

2010eko urtarrilaren 1ean jarriko dira indarrean zerga eta tasa berriak. KARKARA

Azurza etxeko
tutoretzapeko

apartamentuetako
alokairuaren
prezioa izoztu

egiten da, hau da,
berdin jarraituko
dute eta, gainera,
hobariak jasotzeko
aukera izango dute

Udaletxeko
teilatupeko aretoa

erabiltzea
debaldekoa bazen
ere, 19,75 euro
kostako da orain
eguneko; baina
herritarrek doan
erabiliko dute

orain arte bezala
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3 orduz ilunpean geratu zen
Orio txinparta baten erruz
Azaroaren 4an, Itzala
taberna azpiko estoldan
sortutako txinparta batek
eragin zuen Orio
argindarrik gabe geratzea.
Teknikariek ordu batzuk
behar izan zituzten arazoa
konpontzeko.

Azaroaren 4an, asteazkena-
rekin, iragarritazegoenbeza-
la, oso eguraldi txarra egin
zuen.Euriaketahaizeakgogor
jotzen zuten eta itsasoa ere
zakar zebilen, 6tik 8ra metro
bitarterainoko olatuekin.
Kontua da guzti horrek

eragina izan zuela Orioko
estoldetan; zehazki, Itzala
tabernaren azpian dagoene-
angertatuzenezbeharra.Urak
eraginda,argindarrarenkutxa
batean txinparta gertatu zen
etahorrekekarrizuenargi-ete-
na.
16:00akalderagertatuzen

hori, baina herritarrak ordu
askoz egon ziren ilunpean,
teknikariek arazoa konpon-
tzen zuten bitartean.
Lehenago itzultzeko kei-

nua behin baino gehiagotan
eginbazuenere,19:00akalde-
raetorrizenargia,bainaezzen
herriosorairitsi.Arrantzaleeta
Abeslari kaleetan eta Erribe-
rako auzoan goizaldeko
03:00akarteezzutenindarrik
izan etxeetan.

JENDEAREN KOMERIAK
Ez da lehenengo aldia gerta-
zen dela aurten, gainera, eta
haserrea sortu zuen herrian.
Halakoorduangertatuta, jen-

KALE BATZUETAN GOIZALDEKO 03:00AK ARTE IRAUN ZUEN ITZALALDIAK

deaskogeldituzenafariak-eta
prestatuezinikegunhorretan;
igogailuakgeldirik,etxeraino
ezindua bizkarrean eraman

behar izan zuenik izan zen;
garajeetako ateak eta telefo-
noak ere ez zebiltzan; kirol-
degira joan zenak jai izan
zuen; dendarientzat ere ez
zenarratsaldeerrazaizanargi-
rik gabe moldatzeko; bingo
partida jokatu gabe gelditu
ziren Zaharren Babes Leku-
koak; eragileen eta koadrilen
bileraereIturbidekaleanegin
behar izan zuten kultur etxe-
an argindarrik ez zelako…
Kalean linternarekin ibili
beharizanzuenjendeak,kon-
tu handiz.

Iluntzean, kalean
ibiltzeko, linterna
eskuan zutela
atera behar izan
zuen jendeak

etxetik

SANIKOLASAK
Danborrada
Sanikolasakostiraleanhasi
arren, larunbatean,aben-
duaren 5ean, egingo da
txupinazoa eta, horrekin
batera, danborrada anto-
latu da. Festa Batzordeak
deialdiaegindu,partehar-
tu nahi dutenek izena
emateko.Horretarako,kul-
turetxerajobeharda,tele-
fonoz nahibada9431344
09ra deituz edota bertara
azalduta, astelehenetik
ostiralera, 9:00etatik
13:00etara eta 16:30etik
20:00etara.

UDALA
Txostenak
aurkezteko
Kultura, gazteria, inguru-
men eta aisialdi jarduerei
2009ko diru-laguntzen
%75ordainduzitzaienurte
hasieran. Talde bakoitza-
ri falta zaion %25a jaso-
tzeko,urteko txostenak
udaletxean utzi beharko
dituzteetaabenduaren14a
izango da horretarako
azken eguna.

BERTSOLARITZA
Gurruk
Tolosan saioa
Iñaki Gurrutxagak azaro-
aren 14an, arratsaldeko
17:30etik aurrera, Bertso-
lari Txapelketa Nagusiko
finalerdian abestuko du
Tolosako Usabal kirolde-
gian.Saioaikustekosarre-
rak takillan lortu beharko
dituzte interesatuek.

LABUR

Eguraldi txarragatik gertatu omen zen itzalaldia eragin zuen txinparta. KARKARA
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30 ikasle hasi dira
esperientzia eskolan
Azaroaren 2an aurkeztu
zuten 3. esperientzia
eskola Orioko udaletxean.
Jon Redondo alkatea,
Vicente Rodríguez
Mugabeko ordezkaria,
Eusko Jaurlaritzako Jose
Luis Elorza eta Iñaki Beraza
ikastolako zuzendaria izan
ziren, ikasle izango direnak
eta ikasle ohiez gain.

Ekitaldia goizeko11etanhasi
zen eta Vicente Rodríguezek
hartuzuenhitzaeta,behineta
berriz, emandako laguntza
eskertu zien erakunde publi-
koei, Kutxari eta Ikastolari.
Atzetik Jose Luis Elorza Eus-
ko Jaurlaritzako Etengabeko
Ikaskuntzako zuzendariak
hartu zuen hitza, eta adin-
duekustebainogehiagodaki-
tela azpimarratu zuen. Jon
Redondok nagusiek dituzten
balioak azpimarratu zituen,
gaur egungo gazteek galdu
egin dituztela adieraziz.
Noemi Ostolazaren atze-

tik Iñaki Berazak hitz egin
zuen, ikasleen eta adinekoen
arteko trukaketak ikastolari
aberastasunhandiaemandio-
la nabarmenduz. Mari Jose
Gonzálezek, Farfararen ize-
nean, berek hasitakoa bul-
tzatu izana eskertu zien era-
kundeetako kideei.
Hizketan azkenak ikasle

ohiak izan ziren, eta berriz
errepikatzeko gogoa zutela
eta kurtso berria hasteko
desiatzenzeudelaesanzuten.

AZAROAREN 9AN HASI ZIREN ESKOLEKIN KULTUR ETXEAN ETA LASTER IKASTOLARA JOANGO DIRA

Ekitaldiaren amaieran
aurreko kurtsoan, behinik
behin, eskolen %80ra joan-
dakoei dip lomak eman
zitzaizkien.

AURTENGO ESKOLAK
Eskolakhasidira,dagoeneko,
eta 30 ikaslek eman dute ize-
na bertan, gehienak emaku-
meak. Lehen saioak kultur
etxeanegindituzte,bainalas-
ter ikastolara pasako dira.
Arritxu San Sebastian

koordinatzaileak esan digu-
nez, lehenhilabeteanmemo-
ria tailerra egiteaz gain, eko-

nomiareninguruanjardungo
dute.
Gai asko landuko dituzte

maiatzabitartean;esaterako,
erlaxazioa, Gipuzkoako his-
toria,komunikabideakedota
ariketa fisikoen inguran jar-
dungo dute. Irakasleen arte-
an, esaterako, Urola Kostako
Hitzakozuzendariaizandako
Gari Berasaluze egongo da.
Azkenhilabeteapraktikoagoa
egingoduteetaproiektuagau-
zatu.
Hasiera batean joan den

urtekoari helduko diote eta
belaunaldien arteko espe-

rientziakelkarrenarteanpar-
tekatzea izango dute helbu-
ru.
Eskolen%80rajoatendire-

nekdiplomaeskuratukodute.

Lehen eskolak kultur etxean egin dituzte baina Ikastolara igaroko dira laister. KARKARA

Aurtengo eskolak
hasi dira

dagoeneko eta 30
ikaslek eman dute

izena bertan,
gehienak

emakumeak
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Ainhoa Imaz aurrena
Behobian junior nesketan
Lasterketa bukatu zuten
14.918 korrikalariren
artean, 72 oriotar eta
10 aiar izan ziren.

Igandean jokatu zen Beho-
bia-Donostia lasterketa kla-
sikoaren45.edizioaetakorri-
kalariak izan ziren protago-
nista, horrelako eguraldi
petralarekinlasterkaaritzeko
erakutsitako grinagatik.
14.918kirolarihelduziren

helmugara eta Salamancako
Rafa Iglesias izan zen lehen
sailkatua, lau aldiz jarraian
irabazle izandako Chema
Martinezenaurretik.Emaku-
mezkoetan,berriz,MariaJose
Pueyokhartuzienaurreabes-
teei.
Orioko Ainhoa Imazek

eman zigun poza junior nes-
ketanpodiumekokoskagore-
neraigozenean,ordubete,33
minutueta12segundokoden-
borarekin.
Faltan izan genituen gure

ORIOKO BOTAPA BATUKADA TALDEA GIROA ALAITZEN ARITU ZEN

izen handiak, Kamel Zianik,
Hossain Kaanachek, Nerea
Amilibiak eta Joxean Iglesia-
sek ez baitzuten parte hartu.
Halaere,72oriotareta10aiar
izan ziren bertan korrika.
Gainera, Orioko Botapa

batukada taldeakgiroaalaitu
zuen beren danbor erritmo-
ekin,antolakuntzakhalaeska-
tuta.

ORIOTAR GEHIAGO
JokinRedondo izan zenorio-
tarren artean lehena ordu
bete,13minutueta45segun-
doko denborarekin eta sail-
kapenean 170. izan zen.
Nabarmentzekoa da Jabier
Ruizen lana ere, beteranoen
kategorian, ordu bete, 14
minutu eta 31 segundorekin,
bigarren oriotarra izan bai-
tzen. Jon Itsaso, min hartuta,
eta Manex Barrenetxea izan
ziren azken oriotarrak eta 2
ordu eta 7minutubehar izan
zituzten lanak bukatzeko.

AIARREN SAILKAPENA
Hamar aiarrek zeharkatu
zuten helmuga eta Mikel
Azkue izan zen horietatik
azkarrena. Ordubete, 21
minutueta54segundobehar
izanzitueneta1.138. izanzen
sailkapen orokorrean.
Emakumezkoetan,berriz,

IxaskunCarton izan zen par-
te hartu zuen aiar bakarra.
Iker Britekin, senarrarekin,
batera aritu zen eta 2 ordu, 6
minutu eta 45 segundotan
egin zuten ibilbidea.

PILOTA
Galarraga
finalerdietara
Azken urteetan bezala,
Eneko Galarragak Gipuz-
koako Txapelketako fina-
lerdia jokatuko du Reno-
balesekin, sailkapen fase-
anbigarrengeratuetagero.
OrainHernanikobikotea-
ren aurka jokatu beharko
du iazko titulua berritze-
ko bidean.
Bestalde, beste hiru

txapelketetan final laur-
denetandagopilotariorio-
tarra. Alde batetik Egiako
txapelketan, Mendizabal
aurreko koadroetan due-
la, azaroaren 17an ligax-
kako azken partida ira-
bazteageratzenzaiofina-
lerdian izateko. Diario
Vasco txapelketa garran-
tzitsuaren koadroan ere
igande honetan sartuko
daYoldi lagunduela,Egia-
koabainobiegunlehena-
go, hilaren 15ean. Bietan
Armendarizeta Gorrotxa-
tegi izango ditu aurrez
aurre. Zaldibarko txapel-
ketan, bestalde, hilaren
26an estreinatuko da.

SASKIBALOIA
Elena Zaldua
Gipuzkoako
selekzioan
ElenaZaldua,OriokoIkas-
tolaZKEtaldekojokalaria,
Gipuzkoako selekzioare-
kin jokatzen izanzenaza-
roaren lehen asteburuan.
Arabarrei irabaztea lortu
bazuten ere, Bizkaiaren
aurka galdu eta bigarren
izatearekin konformatu
behar izan zuen Elenak.
Bestalde, bere taldea,

ikastolakoa, alegia, parti-
da guztiak irabazita lider
da. Aurrez bat galdu zute-
laesangenuenarren,fede-
rakuntzak partida atzera-
tzea erabaki zuen, oriota-
rrekpartiduraezazaltzeko
emandako arrazoia onar-
tuta.

LABUR

Ainhoa Imaz, iaz, Orioko sansilbestrean. AINHOA IMAZ

Eguraldi
petralari aurre
eginez, lasterka
egiteko grina
erakutsi zuten
korrikalariek
ibilbide osoan
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New York, New York

Jende asko izaten da NewYorkekomaratoian;40.000
plaza izaten dira, eta 9

europarretik batek izaten du
bertan izateko aukera. Zoz-
ketaz egiten da, marka mini-
morik ez bada, dortsala lor-
tzeko bidea eta nik 40 urtetik
gorakoetan minimoa eginda
eskuratu nuen nirea.
Antolakuntza paregabea

da hango maratoiak duena.
Hiru errail jartzen dituzte
kolore banarekin, eta gero
multzotxikiagoetanbanatzen
dute jendea, dortsalarenara-
bera.
Nahikoa urduri iritsi nin-

tzen irteerara. Izan ere, lasai
jaiki ginenkarrerabezperako
gauaemangenuenhotelean.
Bapogosaltzenariginenbitar-
tean telebista piztu eta ordu-
rako irteeran zegoen jende
pila ikusi genuen. 8:30ean
genuen taxiarekinhitzordua,
baina berandu iritsi zen,
hamar bat minutu edo. Hori
nahikoa ez zela, zubia itxi
zuten eta auto-pilaketak sor-
tu ziren eta leihotik begira-
tzean zubitik aldentzen ari
ginela ohartu ginen. Gutako
batek txoferrari zubira gin-
doazela esan zion eta hark
barkatzeko,ferryragindoaze-

laustezuela-eta:ferryrakorri-
ka egiteko arropak jantzita,
alajaina! Zubira iritsi eta nire
arropauztekokamioiaaurki-
tu behar. Ingelesez tutik ere

ez dakienak, antolakuntzako
bolondresenaurpegiaribegi-
ratu behar izaten dio, gazte-
leraz dakien ala ez jakiteko.
Irteerara 4 minutu falta

zirela iritsi nintzen, nola hala
berotu eta, zubia gurutzatuz,
irteerara. Zorte txarra, zubi-
petik joan behar izan nuen.
Lasterketazoragarriaizan

zen:Brooklyn,Queen’s,Man-
hattan,Bronx,Harlem…guz-
tiak igaro eta Central Parken
amaitu. Gospel kontzertuak
edonon eta, halako batean,
Rockyfilmekoabestiaentzun
nuen, motibatu ninduena,
bainahankakerlojuarenerrit-
mora neramatzan; bukatu
nahibanuen,halajoanbehar.
Juduenauzoanezzenfes-

ta girorik nabari, bakoitzak
bereanjarraitzenzuenbertan,
emakumebatbereumeagur-
pildun aulkian hartu eta las-
terkarien artean errepidea
gurutzatzen ikusi zitekeen,
esaterako. Hari berdin zion
gertatzen ari zenak.
Lasterketabukatu,arropa

hartu eta kitto. 4 egun New
York bisitatzeko. Hurrengo
eguneansailkapenaNewYork
Timesen begiratu eta lehen
orrian nintzen. Orain hiru
ordutik jaistea falta da.

Zoragarria izan
zen, Brooklyn,

Queen’s,
Manhattan, Bronx,
Harlem… guztiak
igaro eta Central
Parken amaitu

FUTBOLA
Puntuak
banaka
gehitzen
Aspaldikodenboralditxu-
kunena egiten ari badira
ere, irabaztea ia ezinez-
koa ari zaie egitenOrioko
futbol taldeko mutilei.
Jaime Coladoren tal-

deakbanakagehitzenditu
puntuak, 9 partidetatik 7
berdinduetabakarrabes-
terik ez dute irabazi, eta
horrela 10 puntu soil lor-
tudituzte.Denaden,hiru-
garrenetik6puntukoalde-
ak baino ez ditu alden-
tzen.Etxeanhartukoduten
hurrengoaElgoibarliderra
izango da, hilaren 21ean.
Jubenilak ere hala

moduzdabiltza,bostpun-
tubesterikezdituztebatu
eta azken hiru postuetan
berdinketa dute, sailka-
penean aurreratuena
herriko taldea den arren.
Asteburu honetan Anai-
tasunarenaurka jokatuko
dute Mendibeltzen.
Azkenik, 5. dira Orio-

ko neskak. Azken parti-
dan Zumaiako taldearen
aurka berdindu ostean, 5
puntudituzteJosebaMan-
terolaren neskek. Dato-
rrenpartidaZumarragako
Argixaon jokatuko dute
asteburuan.

JOKIN AMILIBIA

KIROLARIA

HARMAILATIK
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“Lehiaketek animatu egiten
naute sortzen jarraitzeko”
Ia kasualitatez etorri zen
Aiara, eta oso gustura bizi
da hemen, Sevillako
zurrunbilotik urruti.
Aurten, lehiaketa bat
baino gehiagotan hartu du
parte berak sortutako lan
eta diseinuekin.

Betidanik izan duzu artista
sena?
Bost urte nituela irakasle

batekesatenzionamari:Nes-
ka honek Arte Ederrak ikasi
behar ditu. Baina aita senda-
gilea dut eta biologian hasi
nintzen,nahizetabetisortzen
jardun: nikiak edo zapatillak
margotzen,altzariakdiseina-
tzen, egiten, apaintzen, sal-
tzen… eta, azkenean, Arte
Ederrakeginnituenetadisei-
nura eta fotografiara bidera-
tu. Zaila da bizimodua atera-
tzea, baina harrapatu egiten
nau, ezin dut arte edo disei-
nutik ihes egin! Kontuz! Ez
naiz ametsetan bizi: lan egin
nahi dut, ahal bada dudan
gaitasunagaratuz.Horregatik
jo nuen diseinua aldera: sor-
kuntza eta praktikotasuna
uztartzen dituelako, egune-
roko zerbaiti irudi berezi bat
ematen diozu.

Lehiaketa askotan hartu
duzu parte. Zertarako?
Animatu egiten nauelako

sortzen jarraitzeko. Lehiake-
ta edo erakusketa baterako
finalistaedoaukeratua izate-
ak badu garrantzia, ezagu-
tzen ez nautenek estimatu
baitute nire lana. Erraztasu-
naematenbadidateobrasor-
tzeko, eta premioa dirutan
eman, lan egiteko modu bat
bada. Irabaziz gero, zer esa-
nik ez! Udan lehenengo saria
irabazi nuen alfonbra baten
diseinuagatik, nazioarteko
Carpetvista lehiaketan.Orain
fabrikatuko dute eta horrek
bete egiten nau. Beti hobetu

MARTA PINEDA | ARTISTA-DISEINATZAILEA

nahian nabil, eta lehiaketen
ondoriozgehiagoanalizatzen
dut,zerfaltazaidanbilatu,tek-
nika berriak probatu…

Nolako obrak eraman ditu-
zu lehiaketetan?
Oraintxeikusgaidagoena,

esaterako, Reziklarte erakus-
ketan. Kalean ikusi ditugun
paperaedoplastikoakerrezi-

klatzekoontzi handi horieta-
kobatpintatubeharzen, jen-
dea erreziklatzeko sentsibili-
zatzeko. 64 zirriborroetatik
nirea aukeratutako bat izan
zen, eta astebete eman zigu-
ten pintatzeko. Bueltaka du
izena eta erreziklazeari esker
naturaren zikloaren birak
jarraidezakeelairudikatunahi
nuen. Erakusketa ere herriz

Saiatzen naiz
optimista izaten,

bestela,
dagoeneko, etsita

nengoke

Zerbait sortu nahi
dut jendeak dituen

sentsumen
guztietara
heltzeko

herribueltakadabil,etaLasar-
ten egongo da ikusgai nire
ontzia 17a arte, eta guztiak
Errenterian azaroaren 24tik
29ra.
GueñeskoEldiarioparala

novia lehiaketanezkontzara-
kosoinekoasortunuenegun-
kariko eta zetazko paperare-
kin. Kartelak egin nituen
Azpeitiko antzerki topaketa-
rakoetaMadrilgoemakume-
enaurkakobiolentziarenkon-
trako kanpaina baterako…

Nondituzulanguztihoriek?
Guztiakblogeanditutjaso-

ta: www.martapineda.blogs-
pot.com. Batzuk forma digi-
taleandaudesoilik,etaninaiz
irudi horien jabea. Desfilean
jantzi zuen lagunari oparitu
nionsoinekoa.Erreziklatzeko
ontzia? Tristetu egiten nau
pentsatzeak txikitu egingo
dutela!Zergatikezparkebate-
an jarri, berriro erreziklatze-
ko, umeek jolasteko.

Sorkuntzabizimoduaizatea
nahi duzu?
Saiatzen naiz optimista

izaten,besteladagoenekoetsi-
ta nengoke, baina ezinezkoa
bada, erreziklatuko dut neu-
re burua! Bila nabil beti.

Oztopoakalbobaterautzita,
nolakoobraegingo zenuke?
Iaz masterra egin nuen

marketingeanartearietadisei-
nuari enfoke enpresariala
gehitzeko. Baina nire ametsa
erakustokierraldoietanpabi-
loia sortzeada, hasi etabuka:
mezua, irudia, soinua, giroa,
usaina…guztia, jendeaksen-
ti dezan nik Sevillako Mun-
duko Erakusketako pabiloi
batzuetan sartzean sentitu
nuena. Jendeak dituen zen-
tzumen guztietatik, eta ez
bakarrik begietatik, nik sor-
tutakoarekin konektatzea.
Hori egin ahal banu!

Martak dio ez dela artista, baina sorkuntzak nahitaez harrapatu du. KARKARA
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Edadetuak zaintzeko
ikastaroak antolatu nahian
Etxeko zaharrenen
zaintzara bideratutako
diru-laguntzak jasotzeko
baldintzak aldatuko
dituzte epe laburrean eta,
aurrerantzean,
beharrezko izango da
formazioa izatea.
Horregatik, ikastaroak
antolatu nahian dabil
elkarte bat.

Solidaridad Intergeneracio-
nalEspainiakoedadetuei eta
berenfamiliei laguntzekoira-
baziasmorikgabekoelkartea
da eta Nekazari eta Abeltzai-
nen Koordinakunde espai-
niarraren (COAG) laguntzaz
landa inguruneko udalerrie-
taraGizarteZerbitzuen ingu-
ruko informazioa zabaltzeaz
arduratzen da, beste zeregin
batzuen artean.
2009an, Euskal Herriko

Nekazar i E lkar tearekin
(EHNE) batera, Gipuzkoan
Dependentzia legeari buruz-
koinformaziohitzaldiakema-
ten hasi dira, izan ere, fami-
lia zaintzara bideratutako
diru-laguntzakjasotzekobal-
dintzak aldatuko dituzte epe
laburreaneta,aurrerantzean,
beharrezko izangoda forma-
zioa izatea.
Horidelaeta, informazioa

banatzeaz gain, dependen-
tzia egoeran dauden pertso-
nenzaintzaileentzat50ordu-
ko kurtsoak ari dira antola-
tzen.
Urtarrilerako, iadanik, bi

talde osatu dituzte: bata gaz-
teleraz, Tolosan, eta bestea
euskaraz, Lizartzan, eta ber-
dineginnahiduteAian,otsai-
lerako, euskaraz edo gaztele-
raz.Horretarako,hamarlagu-
neko taldea osatu behar da,
beraz,harremanetarakohain-
bat telefono jarri dituzte: 943
131144 Elena, gizarte lagun-
tzailearena,943813928Edur-
ne edo Oihana, Solidaridad
Intergeneracionaleko gizarte
teknikariena.

IKASTAROA ETA HITZALDIA ERE ANTOLATU DITUZTE ABENDURAKO

ABENDUANAIANIZANGODIRA
Elkarte berak hainbat ikasta-
roetajardunaldiantolatuditu
etaAianereegingodirelaesan
digute.
Abenduaren 3an, ostegu-

narekin, Informatika mun-
durasarrera jardunaldiaegin-
go da, goizeko 09:00etatik
13:30era. Ikastaroa euskaraz
eta dohainik izango da, bai-
naaldezaurretikemanbehar
da izena kultur etxean.
Abenduaren16an,asteaz-

kenean, mendekotasun lege

berriari buruzko hitzaldia
egingo da, 16:30ean udale-
txean. Hori ere euskaraz eta
doan izango da, baina, parte
hartzeko, nahikoa da egun
horretan bertara agertzeare-
kin, sarrera librea baita.

LAGUNTZEKO PREST
Antzekoekintzakantolatzeko
interesa duen landa inguru-
neko edozein udalerrik edo
auzok kolabora dezake Soli-
daridad Intergeneracional
elkartearekin,baitalaguntze-
koprestdagoenedozeinherri-
tarrek ere eta, horretarako,
943 81 39 28 telefonoa dute
martxan.
EkintzaguztihoriekEspai-

niako Gobernuko Nekazari-
tza, Arrantza eta Ingurumen
Ministerioak;EuropakoGizar-
teFuntsak; INEMek,COAGek
eta EHNEk diruz laguntzen
dituzte. Informazio gehiago:
www.solidaridadintergenera-
cional.es web orrian.

Dependentzia
egoeran dauden

pertsonen
zaintzaileentzat

50 orduko
kurtsoak ari dira

antolatzen

UDALA
Aldi baterako
lan eskaintza
Abendurakokulturetxeko
langile ordezkapena egi-
teko eskaintza kaleratu
zuenUdalak.Posturaaur-
keztutakoen artean, lan-
gilea zozketa bidez auke-
ratu zuten azaroaren
10ean, 12:00etan, kultur
etxean.MaiderKaperotxi-
piri tokatu zitzaion eta,
beraz, bera izango da
abenduan kultur etxeko
langilea.

Ordenantza
fiskalak
2010erakoordenantzafis-
kalak urriaren 7an onartu
zituenAiakoUdalak, EAJ-
renaldeko5botorekineta
Ezker Abertzalearen kon-
trako 3rekin, eta hauek
dira zergetan eta tasetan
izango diren aldaketak:
Ura, sanemandua eta

arazketa %6,7 igoko da,
zabor bilketa %15, musi-
ka eskola %1,25 eta Udal
igerilekuko eguneko tari-
fak %1,62. Baita ere, argi-
tu zuten, igerilekuko egu-
neko tarifa horri ñabar-
dura bat eransten zaiola,
hauda,arratsaldeko6eta-
tik aurrerabeste tarifabat
aplikatzenzaiola:4-15urte
bitar tekoek 1,5 euro
ordainduko dute eta 16
urtetik aurrerakoak 2,5
euro.
Ezker Abertzaleko

Antxon Gomezek orde-
nantza berrien aurkako
botoajustifikatzeko, zabor
bilketaren igoerari egotzi
zion errua, Zubietako
errausgailua finantzatze-
ra doazelako hein handi
bateaneta,sistemahorre-
kin bat egiten ez dutenez,
ezindutelakoaldekoboto-
rik eman. Alkateak eran-
tzun zion zabor bilketa
tasatikjasotzendendirua-
renzati handienaherrita-
rrei ematen zaien zerbi-
tzua ordaintzera doala.

LABUR

Otsailerako antolatu nahi da ikastaroa Aian. KARKARA
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Turismoa Euskal Herrian

Turismoa,askotan,hon-
dartzekin edota toki
eguzkitsuekin identifi-

katzen badugu ere, Euskal
Herriak berezitasunugariditu
eskaintzeko.
Horien artean, eta nabar-

menetakoa,paisaia.Lurralde
menditsuan bizi gara, baina,
aldi berean, itsasoa bertan
dugu eta nahasketa horrek
EuskalHerriadotoreagoager-
tarazten du.
Gaur bertan, autoarekin

Zarauztik Aia barrenanento-
rren paisaiari begira, zeharo
txundituta,hainbestekolore-
ri begira. Nire ahizpak dioen
bezala, udaberrianeta udaz-
keneanberezikikuotarenbat
eskatu beharko genieke bide
hauetan pasatzen diren auto
guztiei, sarritan ordaintzen
dena bakarrik apreziatzen
dugulako.Sirimiriakerebadu

bere alde ona, izan ere, hori
gabe,ezinizangogenukeingu-
ru hau eduki.
Gastronomia ere aipatu

beharrekoa da. Badakit
herrialde gehienetan ondo
jandaitekeela, batez ere jate-
txeonbaterajoanezgero,bai-
na hemen edozein tokitan
dago ondo jatea eta ez dugu
diru askorik gastatu behar.
Nahikoa da Donostiako Alde
Zaharreko Juantxora joatea
etabertakopatatatortillaotar-
tekoa jatea, sabela betetzeko
xoxa handirik utzi gabe.
Jendeaetakulturaereaipa-

tu beharko nituzke. Begira,
nik hotel batean egin dut lan
etabezeroeiaskotangaldetzen
nien zer gustatzen zitzaien
gehiengurelurraldeaz.Jendea
erantzutenzuen%95ak,atse-
gina eta bihotz onekoa dela
erantzuten zidaten, beti ere

egun gutxitarako etortzen
dela. Oraindik ere lan ugari
dagoela iruditzen zait turis-
moa suspertzeko. Euskaldu-
nok produktu onak sortzeko
gaitasunabaduguere,ezdaki-
gu behar den bezala saltzen
etahorretanlanaskoegindai-
teke.

Zer gustatzen
zitzaien gehien
galdetzean,
jendea

erantzuten zuen
turisten %95ak;
atsegina eta
bihotz onekoa

MAIDER LASA

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

laguntzaematekoprestdago-
en horietakoa. Nik uste dut
euskaldunoifrankokostatzen
zaigulaetxekoateazabaltzea,
baina, behin zabalduz gero,
asko ematen dugun horieta-
koak garela, eta hori jendeak
eskertzen du.
Hondartzak ere gogoko

dituzte bisitatzen gaituzte-
nek. Eguraldi eguzkitsua ez
bada ere gurean sarri, udan
gurehondartzakbeteta ager-
tzen dira.
Nolaez,nekazalturismoa.

Azkenurteotanizugarriheda-
tu da eta ez naiz batere harri-
tzen. Hotelak baino merkea-
goak dira gehienak eta para-
je zoragarriak ere eskaintzen
dituzte lasaitasunaz gain.
Dudarikezdagoturismoa

diru iturri garrantzitsua dela
gureekonomiarentzat,baina
egia da etortzen den jendea

Agorregi
1994
Gaztetxo talde hau Agorregi
bisitatzera joan zen oinez,
eta ondomerezitako
hamaiketakoa eginez
bukatu zuten goiza.
Eskerretik hasita: Maialen
Saizar, Jose Manuel Lasa
(Agorregiko burdinola eta
erroten arduraduna), Gorka
Zuloaga, Txaber Azkarate,
Nerea Azpiazu, Mikel
Aramendi, Sabi Azpiazu eta
Asier Egaña bere
atzean, Iñigo Azpiroz, Unai
Arruti, Ander Egaña eta
Mikel Azpiroz.
Atzean daude Ana Lasa,
Joseba Egaña, Ixone Fer-
nandez bere aurrean,
JuanMari Aldai, Laurentxi
Iturain eta Eli Lasa.
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“Artista errepikatzen
hasten den une
berean hiltzen da”

Hamar urtek
askorako ematen
dute, eta hori argi
geratu da Iñigo
Manterolarekin
izan garenean.
Orioko Almirante
Oa kalean zuen
galeriatik,
Donostiako
Zaragoza plazan
duen galeriara
igaro den arte,
beste bi lekutan ere
egon da. Urte
horietako
ibilbideaz luze
aritu gara.

IKER GURRUTXAGA

Denboraaskodamar-
golanak egiten hasi
zinela; zein izan da

zure ibilbidea?
1993an, 20 urte nituela,

ArteEderrakikastenhasinin-
tzen Leioan. Pinturan espe-
zializatutaamaitunuen98an.
Bainaaurretikere,95ean,hasi
nintzen erakusketak egiten
eta40ingurueginditut.Aipa-
tzeko Valentzia, Zaragoza,
Sevilla, Oporto, Iruñea, Bar-
tzelona, Madril, Miarritze…
eta, nola ez, Orion ere egin
ditut pare bat-edo.
97an uste dut ireki nuela

lehen arte galeria, karrera
amaituaurretik,OriokoAlmi-
rante Oa kalean.

Sariketarik irabazi al duzu?
Eznaizhorietanpartehar-

tzeko zalea. Obra lau pertso-
nek epaitzea ez da bidezkoa.
Baina,batzuetanizannaizeta
4 irabazi ditut. Zarautzen, St.
Ciersen–Frantzian–,Rosesen
–Katalunian– eta Luarcako
–Asturiasen–,Lagastronomía
en la pintura lehiaketan.

IÑIGO MANTEROLA | ARTISTA

KARKARA
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Zein teknika erabili dituzu?
Askoizandira.Batzukper-

tsonalagoak izan dira beste
batzuk baino, baina guztiak
elkarren artean ezberdinak.
Hasieran, agian,urak sor-

tzendituen islak izugarri lan-
du nituen, herrian dagoen
txalupa bat askotan marraz-
tunuen.Beranduxeago,nirea
erosi nuen, alabaren izena
daramana,etaharizukuhan-
dia atera diot urte hauetan.
Aurreragointerferentziaksar-
tu ditut. Horretarako pintura
kapa asko jarri eta zizelkada
batzukemandasortzendiren
testura bereziez baliatu naiz.
Orain eskua altxatu gabe

lerro baten bidez marraztu
nahian nabil, alanbrea ere
erabiltzen ari naiz… Museo
batean nire kolekzioak jarri-
ko balituzkete, inork ez luke
esango pertsona berak egin
dituenik.Egurrarenzeinmihi-
searen gainean margotzen
dut. Lija ere erabili izan dut
erlieberik ez duen irudiari
erliebearen itxura emateko.
Azkenaldian,erabiltzenditu-
danmaterialak gordetzen ari
naiz. Kutxatxo bat hartu,
eskulturatxikibatbezalaegin
eta koadroaren egunerokoa
bezala da hori. Hor ikus dai-
tekeerabilitakoguztiazerden:
grapak, pintura tuboak, pin-
turabera, ixipuakizatenduen
babestekoa…

Estilo askotan jardungo
zenuen, beraz.
Ez naiz margolan figura-

tibo hutsak egitearen zalea,
nahiago dut abstraktogoan
jardun. Hala ere, enkarguzko
lanak egin behar izaten dira,
eta figuratiboak izaten dira
gehienak,bainapertsonalak.
Gazteagoa nintzenean,

gehiago lantzen nuen errea-
lismoa. Baina, beranduago,
errealismoarekinjolastuegin
dut. Segundo erdiko tartean
objektu baten bi irudi hartu,
eta horiekin nolabaiteko
mugimendua adierazten
dutenmargolanakeginditut.
Zerbait ezberdinaegiteko

nahiadutbeti,etengabeberri-
tu ala hil, hori da nik pentsa-
tzen dudana eta bide horre-
tan aurrera egiten saiatzen
naiz.

Horregatik hainbat korron-
te eta teknika zure lanetan?
Etengabealdatzekobeha-

rra dut, bestela ez naiz ongi
sentitzen. Anbizio handikoa
naizaldehorretatik, ikasiegin
nahidut,ahalbezainbesteika-
si.
Artistaren lanaketengabe

aldatzenjoanbehardu,behin
errepikatzenhastendenune-
tik ez da artista, hil egiten da
artisa hori, artisau bihurtzen
da. Niri halako zerbait gerta-
tzen zaidanean, mundu hau
utziko dut.
Batek behin esan zuen

moduan artista, margotzen
duena saltzen saiatzen da; ez
denak, saldu dezakeela uste
duena margotzen du. Nik,
behintzat, nahi dudanamar-
gotzen dut.

Teknologia berriek artean
izan duten eragina zer iru-
ditzen zaizu?
Teknologia berriek alde

onaketatxarrakekarridizkiote
arteari.Nieznaizgehiegimur-
gildumunduhorretan, ideiak
hartzeko besterik ez dut era-
biltzen nik teknologia, eta
argazki digitalera mugatzen
naiz.Bestebatzuekargazkiak
koloreztatubainoezduteegi-
ten.
Esaterako, Bartzelonan

bazenbatirudibathartu,txu-
ri beltzean jarri, ploterrean,
inpresora handian, inprima-
tu etamargotu egiten zuena.
Hiperrealismoaren barruan
kokatzen zuen bere burua,
baina, nire ustez, hori nire
alabakeskolanegitenduena-
ren parekoa da. Ez dago sor-
menik, eta ez zait gustatzen
hori. Kasu horretan, artea
egindako argazkian islatzen
da, argazkilaria da benetako
artista.
Beraz,gauregungoaurre-

rapenteknologikoekinegiten
dena, artea baino gehiago,
diseinua dela esango nuke
nik.
Gero badago beste mun-

du bat ia-ia ezagutzen ez
dudana, eta ikus-entzunez-
koena da hori. Ez naiz zineaz
ari, baizik eta gurearen gisa-
koarteaetamusikauztartzen
dituen arteaz,mundu zabala
da hori, oso zabala.

ezingonukegauregunegiten
dudanarekin jarraitu.
Lehendik ere andreak eta

bi alabek denbora libreko
orduakbetetzendizkidateeta
lasaitasun tarteak ere behar
izaten ditu artistak.
Surfa ere asko gustatzen

zait, nahiz eta askorik ez ibi-
li.

Ikasi,ikasietaikasi.Ezalzai-
zu sekula irakaslea izateko
gogoa piztu?
Egiaesan, ez. Eskaini izan

didatenoizedonoiz,bainani
eznaizhorrenzale.Nerelanak
egin nahi ditut, eta irakas-
kuntzan sartuko banintz,
sekulako lotura eta menpe-
kotasuna izango nuke, eta
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Artistei zor zaien begirunea
ematen al zaie?
Egia esan behar badut, ez

naiz inoizegonbesteekesan-
go dutenari begira. Karreran
hasinintzenean,belarritako-
ak, txima-luzeak eta abar
neuzkan.
Askorentzako itxura txa-

rreko mutila izango nintzen,

arte ederretako ikasle askok
entzun behar izaten duen
moduan.
Arteaestimatzenduenak,

badakihoriondoaskoegiten.
Bai atzerrian, baita hemen
ere. Donostian nagoenetik
askoharritunaizjendeakarte-
arekikoduenkontzeptuonaz,
ez nuen halakorik espero.

TEKNIKAK

“Teknika oso ezberdinak erabili ditut nire
lanak jorratzerako garaian. Museo
batean nire kolekzio ezberdinak jarriko
balituzkete, inork ez luke esango
pertsona berak egin dituenik”

KORRONTEAK

“Ez naiz margolan figuratibo hutsak
egitearen zalea, nahiago dut
abstraktogoan jardun. Enkarguzko lanak
egin behar izaten dira, eta figuratiboak
izaten dira gehienak, baina pertsonalak”

ARTISTA ETA ARTISAUTZA

“Artistaren lanak etengabe aldatzen joan
behar du, behin errepikatzen hasten den
unetik ez da artista, hil egiten da artisa
hori, artisau bihurtzen da. Niri halako
zerbait gertatzen zaidanean, mundu hau
utziko dut.”

TEKNOLOGIA BERRIAK

“Teknologia berriek alde onak eta
txarrak ekarri dizkiote arteari. Ni ez naiz
gehiegi murgildu mundu horretan, ideiak
hartzeko besterik ez dut erabiltzen nik
teknologia, eta argazki digitalera
mugatzen naiz. Beste batzuk argazkiak
koloreztatu baino ez dute egiten”

ARTISTENGANAKO BEGIRUNEA

“Ez nau kezkatzen gehiegi jendeak
artistongandik esan dezakeenak. Ni
gustatzen zaidana egiten ari naiz eta
horrek balio du gehien. Estudio berrian,
dena den, izugarrizko sorpresak
eramaten ari naiz, batez ere Zinemaldia
izan den garaian”

KARKARA

Zinemaldiaren garaian
hainbat lan saldu ditut. Nor-
malean, etortzen denak koa-
droak ikusi,pentsatuetabes-
te egun batean erosten du.
Zinemaldiaren garaian,

NewYorkekobikotebateketa
Mexikohirikogaztebateketo-
rri, koadroak begiratu eta
momentuanerosizizkidaten.

Eztei bidaian etorritako bes-
te bikote estatubatuar batek
ere gauza bera egin zuen.
Zinemalditik kanpo, Ale-

maniako gizon batek, gehia-
go pentsatu arren, bost lan
erosi zizkidan. Connecticu-
ten ere nire lanen bat bada.
Horrek bati indarra ematen
dio aurrera jarraitzeko.
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Galeriak aipatu dituzu, zen-
batetan izan zara?
Orion eman nituen nire

lehen urratsak aurrez esan
dudan moduan. Karrera
oraindik bukatu gabe nuela,
oso garbi neukan artearen
mundutik bizi nahi nuela,
margolari izan nahi nuela,
alegia.
Horren ondorioz, Almi-

rante Oa kaleko galeria ireki
nuen.JoxeRamonSalsamen-
dik berea itxi zuenetik Orion
ez zegoen galeriarik eta nirea
zabaltzera animatu nintzen.
Xumea zen, baina lehenengo
esperientziaizanzenetaoroi-
tzapen onak ditut.
Handik urte batzutara,

Ibai-ondo kaleko galeria ire-
kinuen.Handiagoazen,argi-
tasun gehiago zuena eta jen-
dearen bistan geratzen zena.
Urte batzuk bertan eman

ostean, Zarautzen ireki nuen
hirugarrena; aldatzen joan
beharzenetahara joateaera-
baki nuen.
Azken galeria, beraz,

Zarautzen nuen; baina,
Donostiakoairekitzean,hura
ixteaerabakinuen,ezbaitzen
errentagarria. Hau, orduan,
laugarrenada,batDonostian,
bat Zarautzen eta bi Orion,
horietako bat orain pintura-
eskola edo dena.

Denbora pixka bat pasa da
Oriotikjoanzinenetik,nola-
ko lotura mantentzen duzu
herriarekin?
Egia da urte dezente pasa

direla herritik joannintzene-
tik; baina, hala ere, tarteka
bisitan joaten naiz.
Asko aldatu den herria da

Orio, dudarik gabe, baina
horren beharra ere ikusi dut
kanpotik. Xarma asko zuten
lekuak suntsitu dira halabe-
harrez; industriarik ez dago-
enean hori gertatzen da.
Oriotarrak kexu izango

dira beti egin dutenaz, baina
aurretikGetaria, Deba, Mutri-
ku, Hondarribia… bezalako
herrietan gauza bera gertatu
daetabatohituegitenda.Nik
txoko horiek ezagutzen ditut
etaegiadapenaematendue-
la, baina hemen guztiok bizi
behardugumodubatera edo
bestera.Oriondagoenindus-

tria bakarra arrantza da eta
horrekinezinherriosoaman-
tendu.

Jakingo duzunez, sahiesbi-
dea, trenbideeta tren-gelto-
ki berria eta Ortzaika pare-
an zubi berria egingo dira.

Penagarria den arren
hoberako egingo dutelakoan
nago. Begiarentzat izugarria
izango da hainbeste urtetan
aldatu ez den zerbait kolpe-
tik hainbeste aldatzea, baina
hoberakobada,eginbeharko
da. Erzilla-Enea, –trenbide

ondoandagoenetxehandia–
etxe oso ederra da ezbairik
gabe, nahiz eta nik txikian
bakarrik margotu dudan.
Handian margotzeko asmoa
badut. Trenaren zubia hor
parean jartzeakpenaematen
dit, baina beharrek agintzen

KARKARA
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dute, ez edertasunak. Horre-
lakoa da gaur egungo gizar-
tea, eta bertan bizi direnek
sufritubeharkodutenakamo-
rrazioa sortzen dit nire
barruan.

Orion jaiotzeak arraunzale-

GALERIAK

“Azken galeria Zarautzen nuen; baina,
Donostiakoa irekitzean, ixtea erabaki
genuen, ez baitzen errentagarria. Honekin
laugarrena da, bi Orion izan nituen, bat
orain pintura-eskola edo dena”

ORIO

“Asko aldatu den herria da Orio dudarik
gabe, baina horren beharra ere ikusi dut
kanpotik. Xarma asko zuten lekuak
suntsitu dira halabeharrez, industriarik ez
dagoenean hori gertatzen da”

“Oriotarrak kexu izango dira beti egin
dutenaz, baina aurretik Getaria, Deba,
Mutriku, Hondarribia… bezalako herrietan
gauza bera gertatu da eta bat ohitu egiten
da”

ERZILLA-ENEA

“Etxe oso ederra da, ezbairik gabe, nahiz
eta nik txikian bakarrik margotu dudan.
Handian margotzeko asmoa badut. Zubia
hor parean jartzeak pena ematen dit, baina
beharrek agintzen dute, ez edertasunak”

ARRAUNA

“Ez ditut arraunlariak ezagutzen gaur egun,
ez bait naiz zalea. Beno ez, zalea banaiz,
odol horia zainetan daramat nik ere, baina
lagunek utzi zutenetik ez dut lehen bezain
beste bizi arraunaren mundua”

OTEITZA

“XX. mendean Euskal Herrian, Espainian
eta, gehiago esango nuke, munduan izan
den eskultorerik onena izan zen”

tasunabetikomantentzenal
du?
Gaur egun, ez naiz zalea.

Beno, ez, zalea izan banaiz,
odol horia zainetan daramat
nik ere. Esaterako, ikusten al
duzu obra hau? Ba lan hone-
tan ikusi daitekeena ez da

edozeintraineru,Oriokotrai-
nerua da, eta, jakina, bande-
ra irabazi berritan lehorrera-
tzen ari dira.

Zer diozu Jorge Oteitzari
buruz?
Guztion begiruneamere-

zi du. Etengabe birziklatzen
zen. Eskulturak modu dife-
renteetaneginzituen,marraz-
kiekin ere saiatu zen… XX.
mendean Euskal Herrian,
Espainian eta, gehiago esan-
go nuke, munduan izan den
eskultorerik onena izan zen.

IÑIGO MANTEROLA
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NIRE HONETAN

Herritarrok sortutako
zaborra Zubietan
egingo den

erraustegira bidaltzeari uko
egin dio Orioko Udalak eta
atez ateko gaikako bilketari
bidea zabaldu. Erabakiari
txalo egin nahi diot.
Hala ere, laster hastea

espero dudan proiektu
horren lehen pausoa
besterik ez da, kilometro
luzeak dituen bidearen
aurreneko metroa. Gaikako
bilketa ez da dugun erronka,
bitartekoa baizik. Birziklatze
hutsak (noizean behin
papera zakarrontzi urdinera
botatzea ez da kontuan
hartzen) ez du zaborra
gutxiago sortzeko bidea
egiten. Eros itzazue plastiko
gutxien erabiltzen dituzten
produktuak, adibidez.
Denboran atzera egin

beharko dugu
aurrearapausoak emateko;
aiton-amonen ohitura
zaharrak gaurkotu beharko
dira: karroetan eraman
ditzagun erosketak etxera;
birritan garbitu daitezkeen
produktuak erosi ditzagun,
zakarrontziak behin
bakarrik erabili
daitezkeenekin bete gabe…
Bestalde, atez ateko

bilketa ez omen da segituan
jarriko martxan. Hala ere,
zain egon gabe, alderdi asko
eta asko landu daitezke
(herritarroi behar bezala
birtziklatzen erakustea,
esaterako) horretrarako
gogoa baldin badago,
behintzat.

Murriztu eta
berrerabili

LORE BERASALUZE

Bizitza 2.0

Komunikatzeko gero
eta bide eta modu
geh iago d i tugu

eskuartean, baina gero eta
hobeto komunikatzen al
gara? In-komunikazio osoa
/ Bakardadea, iluntasuna /
Tristezia, ondoeza, histura
/In-komunikazioosoa.Eza-
guna egiten al zaizue?
Sare sozialei esker, edo

zoritxarrez, gaur egun bizi-
tza paralelo bat bizi dugu:
bizitza2.0deiturikoa.Askok
eta askok sare sozialak den-
bora-pasagisahartzenbadi-
tuzte ere, gero eta garrantzi
handiagoa dute gure bizi-
tzetan. Lana da adibide bat.
Geroetagehiago,enpresariek
kontratatu behar dituzten
langileen Facebook, Twitter
edoTuentikoprofilaksakon-
ki aztertzen dituzte, balizko
langilearen gaineko infor-
mazio gehiago eskuratzeko:
zaletasunak, dituen lagu-
nak…Behinenpresabateko
langile bihurtzean ere, ara-
zo moralak eragin ditzake
sare sozialeko kide bihur-
tzeak. Zer egin sare sozial
batean nagusiak zure lagun
egin nahi badu? Onartu ala
ez ikusiarena egin? Onartuz
gero, agian, zure profilean
sartukozenituzkeenzenbait
argazki edo testu sartzeari
ukoegingodiozu.Auto-zen-
tsurazuksorturikotxokoan?
Gonbidapenari ezetzesatea
erezerbaitezkutatzenduzu-
naren seinale izan daiteke.
Edo, agian, buruari buelta
gehiegi ematea da?
Hedabideentzatereinfor-

mazioa zabaltzeko aukera

ematen duen beste plata-
forma bat da. Ez hori baka-
rrik egun, informazio-iturri
gisaereerabiltzendakomu-
nikabideetan. Lehen, irratia

zen albiste bat zabaltzeko
modurik azkarrena. Orain
saresozialektronuhoriken-
dudiote.Nahikoa da, esate-
rako, Twitterren esaldi bat
sartuetaenterbotoiarisaka-
tzea edozein albiste sarean
barrena hedatzeko.
Plataforma berri hauek

agian guk uste baino eragin
handiagoadute gugan. Izan
ere,saresozialhorietangure
bizitzaren bigarren zatia
garatzeko aukera dugu.
Herrian lagun talde bat
dugunmoduan, lagun talde
batduguFacebooken,Tuen-
tin edo dena delakoan. Eta
lagun taldeak gurekiko iritzi
onaizateagarrantzitsuaden
moduan, garrantzitsua da
sarelagunekerezurekikoiri-
tzi ona izatea. Azken horrek
berdin balio du pertsoneki-
ko, produktuekiko edo
enpresekiko.Edobestelagal-
de diezaiotela Paranormal
Activity filmaren produkto-
reari. Sare sozialetan egini-
ko ahoz ahozko onari esker
AEBetakozinema-aretoeta-
ko filmik ikusiena izatea lor-
tu du produkzio xume
horrek.
Ez hartu idatzi hau sare

sozialen aurkako gisa! Gau-
zaguztiekbezalabaditualde
onak eta txarrak, ongi era-
biltzen jakiteandago gakoa!
Hala ere, ez dakit sare sozial
horiek inkomunikaziora ez
ote garamatzan. Geroz eta
ausardia gutxiago dugu
aurrez aurre hitz egiteko eta
gehiago sare sozialen bidez
pentsatzendugunaadieraz-
teko.

Askok eta askok
sare sozialak

denbora-pasa gisa
hartzen badituzte
ere, geroz eta
garrantzia

handiagoa dute
gure bizitzetan

Zer egin sare
sozialean

nagusiak lagun
egin nahi badu?

Onartu ala
ez ikusiarena

egin?

ONINTZA AIESTARAN

KAZETARIA

ADARRETATIK HELDUTA
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Ur marroia eta ke beltza

Euri eta euri, elegante
datorerrioa.Kafe-maki-
nako kaputxinoaren

koloreaduur-jalak.Haladei-
tzen diote moila bazterreko
metereologoek. Burgikoen
tankerakoalmadiakantolatu
dira San Luis eta Kantrabri-

koren artean; Villabonako
kaletarrari eskutik joandako
aterkiak zulatudu JoxeMige-
len yatea; Ikastola aurrean
bueltaka zebilen atzo Idiaza-
balgo neska koxkorrari ihes
egindako baloia.
Traste zaharrak askoz

gehiago. Baina ikusitako eta
imajinatutakoguztiakezditut
zerrendansartu.Zuenosasu-
na dago jokoan. Pentsa, due-
lahilabeteetaerdiibaianpasa
genuen goiza herriko gazte-
ek. Kolorea hartzen hasia
zegoen ordurako. Gaztetxea-
ren alde gazteak, udazken
koloretan.
Gaur, iahondakinguztiak

helmugarairitsiakizangodira.
Martxandahondartzakoton-
bola. Egurrezkoa da. Txaku-
rrari makila bota eta ez du
jakingozeindennagusiarena.
Udan hanka azpian bueltaka

JON AGIRRESAROBE TORROTXO

MOILA BAZTERRETIK

izangoditugubiltzenezdituz-
tenak.
Uraktapatuditubaratzak:

akabo koliflorak, bruselasko
azatxoak eta letxu moreak.
Platera dekoratzeko erabil-
tzendirenez, gaitzerdi.Baina
lasterhaizeakzikindukoditu,
kutsatu. Zazpi kilometrora
zabalduko baita kea. Eta
honenopariakmarroiakizan-
go dira urarenak bezala. Eta
ez ditugu ikusiko.
Errauskailuaz ari naiz.

Herritik zazpi kilometrora
omen.Estrategiaeraginkorra
da komeni denean gora edo
beheraborobiltzea.Zubietan
jarri behar badute, ez da zaz-
pira egongo, Via Michelinek
hamalau markatzen ditu,
autopistazjoandahamar.Ber-
din dio, ez da broma.
Bitarteanzinegotziak5-6,

pilota partiduan. Ez dakit,

Urak tapatu
ditu baratzak (…)

Baina laster
haizeak zikinduko
ditu, kutsatu.

Zazpi kilometrora
zabalduko

baita kea. Eta
honen opariak
marroiak izango
dira urarenak

bezala.
Eta ez ditugu

ikusiko.

udaletxekoleihoakezotedau-
de ibaira begira. Eta aurki
marroia beltza bihurtuko da.
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Sanpedroetan dantzarako prest

Garai bateko festak
oraingoarekin
zerikusirik ez duela

esaten da, eta horren
adierazgarri da argazki hau.
1956-57. urtekoa dela

esan digute eta sanpedroak
zirela zalantzarik gabe
ziurtatu digute, ea zer dela
eta dagoen hainbeste jende
plazan galdetzean.
Dantzaldiko ordua zela eta
garai hartan parrandan
horrela aritzen omen ziren,
egun argiz, alajaina.

Gaur egun, ordea,
gauzak izugarri aldatu direla
eta ulertzea ez zaiela erraza
egiten adierazi digute
argazkian agertzen
direnetako batzuk.
Hauexek dira, goiko

ezkerreko ertzetik hasita,
argazkian agertzen direnak:
Mari Karmen Peña,
Ramonita Solaberrieta,
Maria Jesus Kanpos,
Maria Luisa Arruabarrena,
ezezaguna, Bixente Uranga,
Migel Mari Aramendi,

Balentin Manzisidor eta
Manuel Lizaso.
Guztiek 18 urte zituztela

esan digute eta, garai
haietan, dantza egitea zela
festan ongi pasatzeko zuten
modurik onena.

ARGAZKIA: MIGEL MARI ARAMENDI

INFORMAZIOA: ANJEL LIZASO

Txoko honetan
erakusteko moduko
argazki zaharren bat
baldin badaukazu,
ekarri KARKARAra eta
gustu handiz
argitaratuko dugu,
zuk ekarritakoa dela
jarrita.
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KRITIKA IKASLEAK IDAZLE

Agripeak, ikaragarrizko
kezka sortu du bai
eskoletan eta bai

mundu guztian ere, baina,
ba ote dago horrenbeste
kezkatzeko arrazoirik?
Denok gogoratuko dugu
gauza bera gertatu zela behi
eroekin eta, ondoren,
hegazti gripearekin, eta ez
genuen aparteko eraginik
jasan.
Nahiz eta medioetan A

gripearen inguruan datu
kezkagarriak eman, gripe
horrekin hildakoen tasa oso
txikia da Euskal Herrian, eta
hil diren horien artean,
gehienek arazoak zituzten
lehendik ere. Nire iritziz, ez
litzateke eskoletan aparteko
neurririk hartu behar, azken
batean, neumonia, ohiko
gripea eta abarren
inguruan, ez baita ezer
berezirik egiten eta
iruditzen zait gaixotasun
horiek kezkagarriagoak
direla; A gripearen arazorik
handiena egiten zaion
propaganda baita.

A gripea
eskoletan

MIKEL AIESTARAN |

DBH 4KO IKASLEA

Sorpresa. Sorpresa itze-
la. Horixe izan zen
aurreko ostiralean

Errustan.Japonianbiranibi-
li ostean, gonbita luzatu
genienNapokaIriakoeiorain
hiru urte hondartzan eman
zutenerakustaldiaerrepika-
tzeko.
Azaldutako asko aho

zabalik geratu zen Mirenen
ahotsaren potentziarekin;
mugagabea dirudien erre-
gistroa,maisutasunez gida-
tutakomatizetatinbrealda-
ketak,espresioak…Potentzia
etamehetasuna, nahi beza-
la, erraz trukatu zituen bere

eztarritik kanpora.
Anderrengitarra jotzeko

erapropioa,bestalde;taktua,
estiloa, goxotasuna…kanta
bakoitzaribereukituadoto-
reematenzion.Berenaurre-
ko diskoko kantamordoa jo
zuten, proiektu berri eta
zaharrez apainduta. John
Fruscianteren kanta bat
bikain jozutenetaSuTaGar-
en kanta bat eraldatu, bala-
da kurioso bat eskainiz.
Antolatzaileok ere sor-

presa,kontzertuakizanzuen
arrakasta ikusirik, taberna
lepoetaOriotikkanpokojen-
de mordoa.

Pena, bizilagunak ez
gogaitzeko beldurrez ibili
beharra, oraindik horrelako
kontzertu bat emateko toki
aproposik ez dugulako.
Orain dela hiru urteko

erakustaldia sobera gaindi-
tu zuten, ez zuten hutsik
egin.
Kontzerturajoanezzine-

tenoi myspace.com/napo-
kairia linka gomendatzen
dizuet, ezzaizuedamutuko.
Ea hurrengo batean antze-
ko egoeran elkar aurkitzen
dugun.

JOSEBA BRIT

Azaroaren 6an, Napoka Iriak bigarrenez jo zuen Orion. KARKARA

Napokatik Japoniara,
Japoniatik Errustara
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Pintore gazte oriotar honek (IñigoManterola) oso ondomargotzen
ditu itsasoa, itsasoko jendea eta ingurua.Olatuak goxatu egiten ditu.
Ez du teknika bakarra erabiltzen eta estimatzekoa da hori, saiakera
handia egiten baitu pintagai bakoitzari ondoen datorkion teknika
aukeratzen; eta asmatu egiten du, gainera. Ederki margotzen ditu
txalupak: aurrez, albotik, gertutik, urrititik… eta, zer esanik ez,
bizi-bizi irudikatzen dituen portua eta hegaluze-arrantzale
geldiezinak.Gogo handia erakusten du, bai, eta lanerako grina
erabatekoa.Hori da hobetzeko bidea; horrela goxatzen dira olatuak.”

RAMUNTCHO ROBLES | KAZETARIA
Euskonews aldizkari elektronikoa; 2009/10/23

HANDIK ETA HEMENDIK

ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Aurreko astean berriro
joan zitzaigun argia
oriotarroi eta
gehiegietan gertatu da
hori azken urte
honetan.

Horrelakoetan
gertatzen denez, arazo
ugari sortu zizkigun
herritarroi eta, zenbait
etxetan egoera larri
samarrean gertatu
ziren.

Behingoa balitz,
edozeini gerta
dakiokeela esan
genezake; baina behin
eta berriz gertatzea ez
da normala. Iberdrolari
doazkio, hori dela eta,
gure zenbaki honetako
zoriotxarrak, bere
ardura delako prezio
onean kobratzen digun
elektrizitatearen
hornikuntza behar
bezala ziurtatzea.

Iberdrolari

Arrain handiarekin etxera
Aniceto Tamayok sekulako itsas aingira arrantzatu zuen arranplan bertan, ia etxetik mugitu
ere egin gabe. Itsasotik sartuta, marea jaistean, putzuren batean atera ezinda geratu zen
arraina, eta Anicetok, bertan ikustean, etxera joan, fusila hartu eta tiro egin zion. Jokin
Illarramendik eta biak sokatik tiraka lehorreratu zuten arraintzarrak 30 kiloko pisua zeukan
tripak kendu eta gero. Bapo afaltzeko moduko pieza harrapatu zuten beraz.
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• Dana Acero Uranga,
Orion, azaroaren 7an.
• Etxaun Sukia Iaben,
Orion, urriaren 26an.

• Josefa Inazia
Aldabaldetreku
Bergaretxe, Aian,
azaroaren 7an. 89 urte.
• LuisArrutiArruti,Orion,
azaroaren 7an. 51 urte.

EZKONDUTAKOAK

• MariadeOlatzAizpurua
SagurolaetaAitorMatxain
Olasagarre,Orion,urriaren
31n.

John Cowie
jauna

2009ko
azaroaren 7an hil zen
Edinburgon, Eskozian,

92 urte zituela

goian bego

Izeta eta Oliden primeran
ibili ziren idi-probatan

Azaroaren 10ean, pisu
libreko probak egin
ziren Aian eta Manuel

Iruretagoiena Izeta; Mada-
riagako ezkerra azpeitiarra,
aurrekourtekotxapelduna;eta
Eibarko Arrillaga aritu ziren
nor baino nor. Izetak irabazi
zuenjardunaldihartan,Leon
eta Iketza idiekin, 40 plaza
eginda, baina, astelehenean,
BerritxukoArtialdeElkarteko
idipareakkenduzizkion esku-
razituenmantak,40plazaeta
2,75 metrorekin.
Azaroaren 13an Arrietan

zirenidiprobak.PedroMaña-
rikuaarrietarra;AlejandroOli-
denOriokoharakina,Cajade
Ahorros Municipal de Bilbo
challengeko liderra; Loiuko
Elordui anaiak, orduko Eus-
kadikotxapeldunaketaEran-
dioko Salvador Trabudia eta
Bustamantearituziren.Dema
horretan, bigarren izan zen
Oliden, baina Challengeko
sailkapenean lehen postuari
eutsi zion.

ERREKORRA BEHOBIAN
Azaroaren 11n, Behobia-
Donostialasterketaklasikoko
20. edizioa jokatu zen eta
ordura arteko errekorra lortu
zen parte hartzean, 2.430
korrikalarirekin.
Juan Carlos Andres izan

zen irabazlea, ordu bete, 2
minutueta58segundokoden-
borarekin. Maria Luisa Irizar
izanzenlehenemakumeaeta
JuanCarlosekbaino13minu-
tu gehiagobehar izan zituen.

ORAIN DELA 25 URTE

Arrietan bigarren
izan zen Oliden,

baina
Challengeko

sailkapenean lehen
postuari eutsi zion

Behobia-Donostian
ordura arteko

errekorra lortu zen
parte hartzean,

2. 430
korrikalarirekin

Reaganek AEBko
hauteskundeak
irabazi zituen

karrak, 525 hautetsi lortu
zituen eta Mondalerenak 13.

LEHIAKETA
12 eta 17 urte bitarteko hau-
rrentzat narrazio, poesia eta
marrazketa lehiaketak anto-
latu ziren sanikolasetarako.
Euskaraznahizgazteleraz

aurkeztuzitezkeenlanak,bai-
na gaiak aurrez ezarritakoak
ziren. Narrazioan, Orioko
arrantzalejaiarenjatorriazen
gaia eta, poesian, herria oro-
korrean. Literatur lanak aza-
roaren12rakoutzibeharziren
liburutegian eta lanek sinatu
gabe joan behar zuten, libu-
rutegiko zaintzailea ardura-
tuko baitzen norenak ziren
identifikatzeaz.
Aukeratutako lan onenak

sanikolasetako festa progra-
marekin batera argitaratzen
zireneta,gero,Udalarenesku
geratzen ziren.
Marrazketaeregauzabera

gertatzen zen, baina lanak
aurkeztekoepeaazaroaren9a
zen. Irabazlearen marrazkia
festa programako azalean
agertu zen.

ORTZAIKAKO SANMARTINAK
Azaroaren 17an, 18:00etan,
oilaskobiltzeaeginzenOrtzai-
katikabiatuta.20:00etan,txo-
ko la tada izan zen eta ,
23:00etan, Trakets.
Hur rengo egunean ,

11:00etan meza egin zen,
13:00etan trainerillen estro-
pada eta aizkolariak eta,
20:00etan, berbena.

1984
AZAROA

REAGAN PRESIDENTE
Azaroaren 6an, Ronald Rea-
ganekAEBkohauteskundeak
irabazi zituen, George H. W.
Bush presidenteorde izanik.
49estatuetanirabazizuen

eta aurkariak, Mondalek,
berriz,MinesotanetaColum-
bian bakarrik. Horrela, Rea-
ganen alderdiak, errepubli-
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“Batzordea sortu dugu
Orion ‘Egunkaria’-ren alde”
Komunikazio eta
humanitate zientzietan
lizentziatu zen orain dela 5
urte, eta praktikak Iragarri
SLn egin eta gero bertan
jarraitzen du lanean 27
urteko oriotarrak.

Lehenik eta behin, barkatu,
aurrekoan kazetari deitu
genizun.
Lasai, halakoak gertatzen

dira. Komunikazioan lizen-
tziatu izanak eta Egunkaria-
ren aldeko batzordean egon
izanakaskorisorrarazikozion
zalantzahori,bainani,publi-
zitatean aritzen naiz.

IragarriketaEgunkariakzer
nolako lotura dute?
EKTren –Euskarazko

KomunikazioTaldea–barruan
dagoIragarri,publizitatekon-
tuakeramatenditu.Taldearen
barruanbesteenpresabatzuk
daude, horien artean Berria.
Guztiak Egunkariaren

itxierarenondotiksortuziren
etanireinguruandaudenlan-
gileaskokEuskaldunonEgun-
karian egin zuten lan.

Zu sartu zinenean nola iku-
si zenuen jendea?
Ni sartu nintzen garaian

Egunero –Egunkaria eta
Berriaren artean egon zen
trantsiziokoperiodikoa–erre-
pasatzen jardun nintzen.
Jendeak laguntzeko izu-

garrizkogogoazuen,etapubli-
zitatea jartzeko nahi horrek
sekulako lana sortu zuen;
hainbeste lanzegoenez,hila-
bete asko behar izan ziren
kontu guztiak txukuntzeko.
Jendea erabat hunkituta

zegoen egoerarekin.

Auzia beti egon al da pre-
sente zuen inguruan?
Horixe baietz, Gaztesare-

arenaurkakooperazioanasko
nabarmendu zen hori.

IDURRE LIZARRALDE | PUBLIZITATEKO ADMINISTRARIA

Gurelankideetakobatatxi-
lotuzuten–nahizetaezdago-
en auziperatua– eta ez zait
sekulan ahaztuko hark une
hartan jarri zuen aurpegia.
Gainera, hasieran nahastu
egin ziren etaBerriaren egoi-
tzan sartzen hasi ziren eta
horrek nolabaiteko ondoeza

sor tu zuen , i raganeko
mamuak itzuli izan balira
bezala.

Zuzeinegoitzatanhasizinen
lanean?
Nisartunintzenean,egoi-

tza berrira sartu nintzen, eta
jendepilabat lekuzkanpoari

“Ez zait gustatzen
inplikatzea, baina
hemen datu asko
ditugu egiten ari
direna astakeria
hutsa dela garbi

ikusteko”

“Ni sartu
nintzenean egoitza

berrira sartu
nintzen, eta jende
pila bat lekuz
kanpo ari zen

lanean”

zenlanean.Aurtenjubilazioa
hartu duen lankide batek
askotankontatzenzidannola
zenEuskaldunonEgunkaria-
ko erredakzioa.
Asko kostata ohitu ziren

erredakzioberrira,bainaohi-
tuetaberehalaprezintoaken-
du eta Egunkariarena zen
egoitzara itzuli ginen. Baina
zeharo aldatuta zegoen guz-
tia. Egoera arraroa izan zen,
guztiak gogoratzen ziren
aurretikdenanolazegoeneta
nostalgiaapurbatnabari zen
lan-giroan.

Gaur egungo lan-taldea
benetan inplikatuta ikusten
al duzu Egunkariaren alde?
Jendea benetan inplika-

tuta dago. EKTren sorrera
Egunkariaren desagerpene-
tik dator, eta egindako injus-
tizia transmititzen jakindute
aurreko kazetan aritu ziren
langileek gaur ari garenoi.
Nire kasu partikularra

aipatuta,eznaizinoizezertan
sartuta ibiltzeko zalea izan
eta, agian, beste nonbait ari-
tu izanbanintz,eznukehala-
ko inplikaziorik izango. Bai-
na hemen datu asko ditugu
egiten ari direna astakeria
hutsa dela garbi ikusteko.
Horrezgain, auziperatuta

dauden batzuk nire lankide-
ak dira eta horrek ere nola-
baiteko gertutasuna sortzen
du.

Zer esango zenioke Orioko
herriari?
Badakitosozailadelagaur

egunhalako zerbaitetanpar-
tehartzea. Nineueznaiz-eta
oso parte hartzailea. Baina
nik eskatu nahi dudana zera
da: benetan laguntzekoprest
dagoena gugana hurbildu
dadila, Egunkariaren aldeko
batzordeaeratuduguetaber-
tan lan egiteko guztiei ireki-
ko zaizkie ateak.

Idurre Egunkariaren aldeko Orioko batzordean ari da lanean. KARKARA
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AZAROA
13an, Lasa.
14an eta 15ean, Iriarte.
16an, Zulaika.
17an, Larrañaga.
18an, Azaldegi.
19an, G. Artiñano.
20an, Zulaika.
21ean eta 22an, Larrañaga.
23an, G. Artiñano.
24an, Azaldegi.
25an, Zulaika.
26an, Iriarte.
27an, Mutiozabal.
28an eta 29an, Etxeberria.
30ean, Azaldegi.

Azaldegi:Urdaneta kalea, 8.
943 13 31 83 Zarautz

Etxeberria: Gipuzkoa kalea,17.
943 83 23 98 Zarautz

Mutiozabal: Kale Nagusia, 12.
943 83 29 70 Zarautz

Larrañaga: S. Frantzisko, 16.
943 13 38 14 Zarautz

Lasa:Herriko plaza.
943 83 09 36 Orio

G. Artiñano: 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

ZAINTZAKO BOTIKAKITSASOA

AZAROA Itsasgora Itsabehera Ilargia
13 01:28 eta 13:51 07:24 eta 19:58
14 02:16 eta 14:39 08:14 eta 20:43
15 02:59 eta 15:22 08:59 eta 21:24
16 03:39 eta 16:02 09:41 eta 22:02
17 04:16 eta 16:40 10:22 eta 22:39
18 04:52 eta 17:16 11:02 eta 23:16
19 05:28 eta 17:52 11:41 eta 23:53
20 06:05 eta 18:29 12:20 eta _____
21 06:43 eta 19:07 00:31 eta 13:00
22 07:25 eta 19:50 01:12 eta 13:43
23 08:13 eta 20:41 01:57 eta 14:31
24 09:09 eta 21:47 02:50 eta 15:29
25 10:15 eta 23:01 03:55 eta 16:36
26 11:23 eta _____ 05:06 eta 17:42
27 00:08 eta 12:26 06:12 eta 18:40

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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Azaroaren 13an, ostiralean, mus txapelketa jokatuko
da Oliden jatetxean, 22:00etan hasita.
Hurrengoegunean,larunbatean,oilaskobiltzeraate-

rako dira, goizeko 06:00etan, eta 21:30ean, bertso afa-
ria egingo dute trikitilariekin. Andoni Egaña etaMaia-
len Lujanbio arituko dira bertsotan.
Festa bukatzeko, igandean, herri kirol saioa izango

da Heldu! taldearekin eta, tartean, sorpresak ere izan-
go direla esan digute. Jarraian, sanmartin jaietako IX.
ikurrinaren estropada jokatuko da eta, gero,
Oliden jatetxean bailarakoen eta jubilatuen bazkaria
egingo dute, trikitilariek lagunduta.

Sanmartinak Ortzaikan

ERAKUSKETA
Orion, azaroaren 30a arte,

Tomas Esnaolaren, Iñaki
Astiazaranen, Juan Luis
Mendizabalen eta Manu
Urbietaren pintura eta
eskultura erakusketa kultur
etxean.

IRTEERA
Azaroaren 15ean,

Ondarroa-Lekeitio txangoa
Talai Mendik antolatuta.
Izena emateko azken eguna
azaroaren 13a, Uranga
burdindegian.
Azaroaren 25ean,

Zaharren Babes Lekuak
antolatuta, eskurtsioa
Arantzazura; bazkaria
Elorrion eta Gazteizera.

IKASTAROA
Orion, Ikastolak

antolatuta, haur masaje
ikastaroa 5 saiotan, 2008an
jaiotako haurrak dituzten
gurasoentzat. Irakaslea
Nerea Mendizabal.
Astelehenetan, azaroaren
17tik abenduaren 22a arte,
Ikastolan. 17:00etatik
18:30era.

SANROMANAK
ALTZOLA AUZOAN
Azaroaren 18an,

asteazkenarekin, 11:00etan,
meza nagusia eta ondoren,
hamaiketakoa. Eguerdian,
bazkaria, Agurtzane eta
Elustondorekin. Afal

ondoren erromeria.
Azaroaren 21an,

larunbatean, txerri boda.
Gauean, erromeria

igandearekin, 11:00etan,
meza nagusia eta ondoren,
hamaiketakoa. Eguerdian,
bazkaria eta arratsaldean
txokolate jana. Afal
ondoren, erromeriaren
jarraipena.

KONTZERTUA
Orion, azaroaren 19an,

santa Zeziliaren omenezko
kontzertua, Danbolin
musika eskolak antolatuta.
18:30ean, kultur etxean.

KALEJIRA
Orion, azaroaren 19an,

santa Zeziliaren omenezko
kalejira, Danbolin musika
eskolak antolatuta.
17:00etan.

BILERA
Orion, azaroaren 16an,

sanikolasak antolatzeko
bilera irekia. 19:00etan,
kultur etxean.

ELKARRETARATZEA
Orion, azaroaren 25ean,

emakumeenganako
indarkeriaren aurkako
eguna. 20:00etan,
kontzentrazioa plazan.
Gero, afaria. Izena emateko
Gabonen.

MAHAI-INGURUA
Orion, azaroaren 23an,

emakumeenganako erasoak
hizpide. 20:00etan, kultur
etxean.

Agurtzane eta
Elustondorekin. Goizaldean
baratxuri sopa.
Azaroaren 22an,

Iragarri nahi duzun hori
telefonoz (943 83 15 27)
zein e-postaz bidali
dezakezu:
karkara@karkara.com.
Merke asko, doako
zerbitzua da-eta gurea.

Iragarkietarako
txokoa

eskola tartean. 650 651 613
Kate bat aurkitu dut

Sarasua atzeko
zaborrontzian. E-L. 25-9-92.
650 651 613.
Audifono bat azaldu da

Aiako Iturriozena tabernan.
Jabea bertatik pasa dadila
jasotzera.

LAN BILA
Familia edota edadetuak

zainduko nituzke gau eta
egun. Eskarmentua badut.
Tf: 686 042 732.
Ekitaldietako estrukturak

jartzen eta auto pilotuetako
gidaritzan esperientzia dut
eta lan bila nabil. Berehala
hasteko. Tf: 634 872 383

Geriatrian titulatua naiz
eta edadetuak, haurrak…
zainduko nituzke.
Zainketan esperientzia dut
eta badakit sukaldean ere.
Tf: 639 409 421.
Etxeko lanak egiteko

emakume eskarmentuduna.
637 905 695 (Celestine).
Edadetuak zainduko

nituzke arratsalde eta
asteburuetan.
Eskarmentuduna.
600 745 686.
Ingenieritza teknikoko

ikasketak eginak ditut eta
banakako eskolak emango
nituzke LH, DBH eta
batxilergoko ikasleentzat.
Deitu: 608 164 971.

AZOKA

GALDUTAKOAK
Umearen urrezko katea

galdu dut. Izena eta jaiotze
data jartzen ditu: Eneko,
23-06-98. Norbaitek
aurkituz gero deitu.
943 83 39 20 (Goxoki).

Erizain laguntzaile eta
geriatrian titulatua naiz.
Edadetuak zainduko
nituzke. Eskarmentuduna.
663 914 329 (Kristina).
Edozein lan hartuko nuke:

639 409 421.

ALOKAIRUA
Pisu estreinatu gabea dut

alokatzeko Armendigainen,
Aian. 3 logela, bi bainu gela,
garajea… 629 680 410.

SALGAI
Duplex berria Goiko-

kalean. Hiru logela, sukalde
osatua, horma-barruko
armairuak eta igogailua.
276.000 euro. 653 742 576.
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