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EGOITZ EIZAGIRRE

1
Euskaraz eta Euskal
Herri guztiari
eginak genituen
zenbat egunkari?
Bat eta bakarra zen
txiki, baina handi
hargatik itxi zuten
nork ez dauka garbi?

2
Martxelo, Torrealdai,
Uria ta beste
datoz merezi duten
elkartasun eske,
nirea badaukate
nahiz ez den hainbeste
zuek batu ezkero
asko izan gaitezke!

3
Audientzitik pasatzen
da, garbi izan hau,
ezer egin ez duten
dozenaka pringau,
haien argazkiekin
dabiltzan beste lau...
eta han beti dira
intxaurrak hamalau!

Hangoak, hamalau!

KARKARA
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Gehiengoa gara
Besteek gaztetxea sortzearen
aldekojarreraazaldubazuten
ere, zinegotziekin egindako
azken bileran, EAJk ezezkoa
eman digu, azkenean.

Orain arte beti gurekin
zirelaesatenzuten,bainaguk
bagenekien ezetz, eta gazte-
txeasortzekozentzuzkoalter-
natiba eraginkorra eta bere-
halakoa aurkeztu dugun
momentuan ikusi dugu ardi-
larruz zebilela otsoa.

Etxeluzea gaztetxe ez iza-
tekoaitzakiamordoajarridute
eta, gainera, Mikel Izquierdo
gazteriako teknikari saldua
urtebete alferrik galdu dugu-
laaurpegiratzekogaiizanzen.
Ja, a zer barregura! Haiek bai
gustura urtea irabazi.

Baina gu ere ez gara geldi
egon bitartean. Herritarrek
gaztetxearenproietuansines-
ten dutela erakutsi dugu,
2009ak gazte mugimendua
eta antolamendua indartze-
ko balio izan digu, bai eta
Ezker Abertzalearen, EAren,
EzkerBatuaren,Aralarreneta
PSOE-EEren babesarekin
Udalbatzarrean gehiengo
absolutua lortzeko ere.

Hasieranokupatzen saia-
tu baginen ere, bide diplo-
matikoa jorratudugueta, lau
haizeetara zabaltzen den
ustezkodemokraziakbenetan
zerbaitetarako balio badu,

gure lana ez da alferrikakoa
izan, eta lortuko dugu gazte-
txea.

Esnalenearekinegindugu
apustu eta behin-behineko
gaztetxe izatekoproposame-
na jarri dugu Udalekomahai
gainean, baina gure pazien-
tziakeremugabadueta,aurre-
kobateanesangenuenbeza-
la, ez gaude beste urtebete
zain egoteko prest.

Sanikolasetarako ere
mobilizazioak antolatu ditu-
gu; hasteko, ostiralean, gaz-
tetxearenaldekokontzentra-
zioa egingo dugu, 19:00etan,
plazan. Zatozte kolore, arra-
za, jatorri, ideologia, altuera,
zabalera, adin… guztietako
herritarrak gurekin. Gazteria
milazatitanbanatunahidute,
baina guk bat garela eraku-
tsiko diegu, beste behin.

OKK GAZTE ASANBLADA

Errausketarik ez!
Datorren azaroaren 28an,
Errausketaren AurkakoHerri
Plataformen Koordinadorak
deituta, manifa egingo da
Donostian. Partehartzeari
errespetua, Errausketarik ez!
Atez ateko bilketa lelopean
irtengodaBoulevardetik,arra-
tsaldeko bostetan.

OriokoErrausketarenAur-
kako Herri Plataformatik eta
Herrio natur taldetik mani-

festazioanpartehartzeragon-
bidatu nahi zaituztegu.

Urriaren27ko azkenudal-
batzan mozio bidez eta
gehiengoaren botoekin hon-
dakinak erraustegira erama-
tearenaurkaazalduzenOrio-
ko Udala. Hori kontuan har-
tuta, hondakinen kudeaketa
ereduen inguruko eztabaida
partehartzailebatirekitzearen
aldeko deia egin diegu udal
ordezkariei. Gainera, aben-
duarenerdialderako,gaihori
lantzekomahaingurua anto-
latzen ari gara bi taldeok.
Zatoz gurekin.

ERRAUSKETAREN AURKAKO

ORIOKO PLATAFORMA ETA

HERRIO NATUR TALDEA

Emakumeok,
autodefentsa
Indarkeria egoerak Euskal
Herrian eta mundu osoan
benetan arazo larria izaten
jarraitzen du. Hedabideetan
eguneroagertzendireneraso
ugariei etaaurteneraildako7
emakumeen errealitate gor-
dinari aurre egin behar! Etxe
barruko eta bikote harrema-
netako indarkeria kasuak ez
dira kontu pertsonala, arazo
sozial larri horren parte dira
etaerrealitatehorisalatunahi
dugu.

Nazkatutagaudeindarke-
ria kasuak gertaera isolatu

bezala tratatzeaz, gure aska-
tasunamugatzendutenjarre-
rak egunero jasan beharraz,
agintariek dituzten erantzu-
kizun politikoak ez betetze-
az…Nekeetaegonezinhonen
aurrean Euskal Herriko Bil-
gune Feministak aurtengo
azaroaren25eanzabaldutako
mezuarekin bat egiten dugu:
Emakumeokautodefentsa! Ez
dugu indarkeriaren gaia bik-
timaren irudiarekin islatu
nahi, ausart eta defendatze-
kogaidenemakumeareniru-
diarekin baizik. Zor zaiguna
gure egin nahi dugu, kalean,
etxean,ikastetxeannahizlan-
tokietan lasai ibili nahi dugu,
erasotuakizatekobeldurgabe.
Kolpeei, irainei,gutxiespenei
etamehatxueiaurreegin,mai-
te gaituela dioen erasotzaile-
ari planto egin, gure bizi
proiektuak askatasunean,
menpekotasunetik kanpo
garatzen segi. Horretarako,
autodefentsansinestendugu,
gureburuadefenditzeko gai-
tasunean. Hori aurrera era-
mateko, ordea, emakumeen
artekoelkartasunabeharrez-
koa da. Ez ahaztu emakume
bati egindako erasoa, ema-
kumeguztionkontrakoadela.
Eta festak gainean ditugun
honetan ere, ez dadila inon-
go eraso sexistarik gelditu
erantzunik gabe!

Erasoei ofentsiba, ekin
autodefentsari!

ORIOKO XALTXERAK
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Esnalenean jarri nahi dute,
behin-behinean, gaztetxea
Hainbat tirabiraren
ondoren, gaztetxea
sortzeko negoziazioek
lehen fruitua eman dute,
behin-behineko gaztetxea
Esnalenean egiten saiatzea
erabaki baitute.

OKK-k gaztetxea sortzeko
negoziazioa blokeo egoeran
zegoelabazioenere,bat-bate-
an, proposamen berria jarri
zuen mahai gainean: Esnal
pentsioa izan zeneko etxea
erabili horretarako. Udalak
beti esan du gaztetxea egite-
arenaldekoadela,bainaEtxe-
luzean ezinezkoa omen da,
lege arazoakdirela eta. Arazo
horiekezdituenaukeraeskai-
ni dute gazteek, aldi batera-
ko gaztetxe izateko, Udalare-
kin behin betiko tokia ados-
tu bitartean.

Azaroaren16an,astelehe-
narekin,eginzutenazkenbile-
ra: OKK-ko 3 ordezkari; EAJ-
ko Jon Redondo eta Noemi
Ostolaza; Ezker Abertzalea
UdalTaldeko JosebaGoiburu
eta Leire Zinkunegi; EA-ko
Bixente Lasa; eta Mikel
Izquierdo gazteriako tekni-
karia elkartu ziren.

Bilerara agertu ez ziren
Ezker Batua-Aralarreko eta
PSOE-EE-kozinegotziekaldez
aurretik onartua zuten OKK-
ren proposamena, eta Ezker
Abertzalea Udal Taldeak eta
EA-k bertan berretsi zuten
gaztetxea sortzearen aldeko
jarrera.EAJ-k,ordea,ezezkoa
eman zuen: Gaztetxeak geu-
rea ez den ildo politiko baten
haria jarraituko duela uste
dugunez, ez gara gaztetxea
egitearen aldekoak, baina,
gehiengoakhalanahibadu,ez
gara traba izango, esanez
defendatuzutenberea.OKK-
koek oker daudela esan zien:
Orioko gazte guztientzat da
gaztetxeaetaasanbladabidez
erabakiko da bertan zein gai

OPOSIZIOKO ALDERDI GUZTIEK BAIETZ ESAN BADUTE ERE, EAJ-K EZEZKOA EMAN ZUEN

jorratuko diren.Horretarako,
herriko eragileekin eta gazte
koadrilekin biltzen ari gara,
ahal bezain proiektu osatue-
na aurkezteko herriari. Toki

publikoaizangodenheinean,
Udalak noizean behin gazte-
txeko martxa ikuskatzeko
eskubideaizangoduelagogo-
rarazi zuten gazteek.

LAUZPABOST URTERAKO
Bai gazte asanbladak eta bai
UdalakbadakiteEsnaleneako
gaztetxeak ezin duela betiko
izan, inguru horretan etxeak
egiteko plan partziala onar-
tutadagoelako eta, dagoene-
ko,AltunayUriaenpresasus-
tatzaileak lurrak horretarako
erosita dituelako.

Oposizioko taldeak eta
OKK hizketan ari dira orain,
Altuna yUriari etxea lagatze-
ko proposamena landu eta
ahalik eta azkarren haiekin
harremanetan jartzeko.

AltunayUriaaldeagertu-
ko balitz, Esnalenea lauzpa-
bost urterako izango litzate-
ke gaztetxe, ordurako espero
baitaDikekoeremuanetxeak
egiten hastea. Une hori iris-
tean,gazteeketxeautzibehar-
ko lukete, berez, behin beti-
ko gaztetxera.

220 gazte bildu ziren gaztetxea aldarrikatzeko Gazte Festetako bazkarian. Argazkian, txirigoten unea. IBAN EGIGUREN

Ni gaztetxearen alde
Luze doa.Orain etxe luzetik etxe altura pasa da
gaztetxea; etxe zahar bat, zer eta hotela, alajaina!
Gaztetxerako zahar eta zahar-etxerako gazte izanda,
helduaroan udalean erabakiak hartu behar
ditugunok zuhur jokatu behar dugu, baina
konfiantzaz: gazteei aukera emanez, haien ilusioa,
indarra, irudimena eta eskuzabaltasuna bideratzeko
tokia eta modua eskainiz.Hori zor diegu. Inbidiaz
begiratzen diot gazteriaren kemenari, gaztaroa
goxatzeko gaztetxeak emango dien aukera izango
dutenei. Kultur eskaintza aberatsa eskainiko diote
herriari, jarrera zabala erakutsiko dute eta ez dute
aukera politiko jakinik bultzatuko.Hori zor dute.
Gainera, autogestioaz eta autofinantzazioaz egiten
badute, bejondeiela!
IÑAKI ITURAIN | ARALARREKO ZINEGOTZIA
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Baserritar edo arrantzale
jantziekin Euskal Jaian
Festa batzordekoak gogor
ari dira lanean Euskal Jaiari
ukitu berezia emateko.

Iazko sanikolasetako Euskal
Jaiak harrera ona izan zuen,
baina, festetako azken egu-
nean izanda, ez zennahi adi-
na lagun animatu. Aurten,
ordea, astelehenera pasa da,
abenduaren 7ra. Euskal giro-
an oinarritutako egitaraua
atondudufestabatzordeaketa
baserritar, arrantzale eta tal-
deen azokarekin, txalaparta-
riekin, sagardo eta txistorra
banaketarekin, Egunsenti
otxotearen kantujirarekin,
herri bazkariarekin, trikitila-
riekin… denekin osatutako
festa antolatu du.

Halaere,egunhorijarraian
antolatzen den hirugarren
urtea da eta festa batzordeak
baserritarrez edo arrantzalez
jantzita ateratzeko deia egin
die herritarrei, beste behin
ere, parte hartzen dutenek
jaiarekin bat egin dezaten,
bestela, festak egun arrunta-
ren itxura hartzen du; eta ez
da hori lortu nahi duguna
adierazi digute festa batzor-
dekoek.

HERRI BAZKARIA
14:00etanizangodaherribaz-
karia, frontoian, eta plater
nagusia babarrunak sakra-
mentu eta guzti izango da.
Hasteko,ordea,gindillakjarri-
kodituzte,osoondouztartzen
dira-eta babarrunekin.

Jan-edanak10eurobalio-
koduetaabenduaren6raarte

HERRI BAZKARIKO TXARTELAK ABENDUAREN 6RA ARTE EGONGO DIRA SALGAI

egongo dira txartelak salgai
txosnetanetatabernetannahi
dituztenentzat.

HERRITARREN LANA
Txosna batzordea inoiz bai-
no zabalagoa da aurten eta
Egunkariaren aldeko batzor-
deak,Erraustegiarenaurkako
plataformak,Etxeratek,Harri-
bilek, Ikastolak, OKK-k, Xal-
txereketaTxurrumuskikosa-
tzen dute.

Plazakobitxosnetanlane-
an arituta ere, herri bazkaria
antolatzeko eta sagardoa eta
txistorra banatzeko denbora
hartuko dute, dirua lortzeaz
gain, festa herrikoien aldeko
apustua egiteko.

Gindillek eta
babarrunek
osatuko dute
herri bazkariko

menua,
sakramentu eta

guzti

MAKETAGINTZA
Inazio Sarasua
Más Naviosen
Más Navios nazioarteko
aldizkariko iraileko alean
Inazio Sarasua oriotarra-
renmaketa lanen inguru-
koerreportajeaargitaratu
dute,JesusMariLizarragak
idatzita.PDFanduzueira-
kurgai karkara.com web
orrian.

TELEBISTA
Aurkezle
kastina
Karlos Argiñanoren Bai-
net ekoiztetxea aurkezle
bila dabil sukaldeko saio-
etarako eta kastina egin-
go du horretarako. Kasti-
nengrabaketaErrotaetxe-
ko platoetan egingo da.

Ez da beharrezkoa
sukaldariprofesionalaiza-
tea,nahikoadasukaldean
iaioa izatearekin. Infor-
maziogehiagorako94332
7882edo638843171tele-
fonoetara deitu eta Josu-
neren galdera egin.

KULTURA
Saria Benitori
Azaroaren 21ean, larun-
batarekin, Benito Ler-
txundik Agosti Xaho saria
jaso zuen Zallan eman
zuen kantaldian.

Sari hori Agosti Xaho
eta Xiberuko Zohardia
elkarteen artean ematen
duteetaIparetaHegoEus-
kalHerriarenartekoharre-
manak sendotzeko lana
eskertzea du helburu.

LABUR

Herri bazkaria frontoian egingo da aurten. KARKARA
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Kluba berritu bitartean
Ortzaikan izango da OAE
Ohiko batzarrean
denboraldiaren eta
balantze ekonomikoaren
irakurketa egin zuten.
Ezohikoan hauteskundeak
deitu zituzten eta
elkarteko instalazioen
lanen berri eman zuten.

Azaroaren13aneginzenOrio-
koArraunketaElkartekoden-
boraldi bukaerako ohiko
batzordea, eta kontu dezen-
teazaldubehar izanzituzten.
Hasteko, denboraldiko 15
garaipenen errepasoa egin
ondoren, balantze ekonomi-
koa egin zuten eta 47.000
euroko defizita egin du aur-
tenelkarteak.Ezohikobatza-
rra egin zuten jarraian eta
hauteskundeak deitu zituz-
ten. Bukatzeko, arraunketa
eta piraguismo teknifikazio
zentroa egin bitartean ureta-
ko lanak Ortzaikatik egingo
dituztela azaldu zuten.

2009KO BALANTZE TXARRA
Urte osoan, guztira, 15 garai-
penlortubadituzteere, balan-
tze ekonomikoa negatiboa
izandaetaOAE-koekdenbo-
raldia txarra dela argi dute.

442.379eurokodirusarre-
ra izan da, baina gastuek
455.783euroraino joduteeta,
horri, inbertsioetan gastatu-
tako 33.604 euroak gehituta,
guztira, 2009an izandako
47.007 euroko galera eman
du.12.245eurozituenarraun
elkarteakkutxan,beraz,34.763

AURTENGO DENBORALDIA TXARRA IZAN DELA ETA IA 35.000 EUROKO ZULOA DU OAE-K KUTXAN

euroko zuloa du gaur egun
elkarteak.Orain, Udalarekin
duten hitzarmeneko 36.000
euroekinbetenahidutezuloa,
baina horrek 2010erako diru
gutxiago izatea eragingo du.

ZUZENDARITZA ALDAKETA
Zuzendaritza batzordeak lau
urtekozikloabeteduetahau-
teskundeak deitu dituzte.
Hauxe izango da jarraituko
denegutegia: abenduaren11
arte aurkez daitezke zerren-
dak eta hauteskunde batzor-
deak onartu beharko ditu
15erako. Abenduaren 19an

egingodituzte hauteskunde-
ak, zerrendabatbainogehia-
go onartuz gero.

ORTZAIKATIK ERRIORA
Abendua hasieran hasiko da
Amenabareraikuntzaenpre-
sa teknifikazio zentroa egite-
kolanetaneta18hilabetezins-
talazioetatik kanpo egon
beharko dute arraunlariek.
Bitartean, lehorreko lanak,
gimnasiokoak-eta, kirolde-
gianari dira egiteneta, laster,
Ortzaikakopabilioira pasako
dituzteontziak,uretakolanak
handik egiteko.

Egunerokoanbehardituz-
tenak bakarrik izango dituz-
te Ortzaikan eta Xanti Etxe-
berriak pabilioi bat utzi die
Botalekun,bestematerialguz-
tia han gordetzeko.

Kultur etxeko areto nagusia lepo bete zen arraun elkarteko batzarrean. KARKARA

Hauteskunde
zikloa hasi da eta
abenduaren 11 arte
aurkeztu daitezke
zuzendaritzarako
zerrenda berriak
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Sanikolasetako 3x3
saskibaloi txapelketa
Aurreko urteetan izandako
arrakasta ikusita, Orioko
Herri Ikastolak saskibaloiko
3x3 txapelketa antolatu du
hirugarrenez.
Dagoeneko zabaldu da
izen-emate epea eta azkar
ibili beharko da, 24
talderentzat bakarrik
izango da-eta lekua.

Orioko Udalaren eta ZASTen
–Zarauzko saskibaloi taldea–
laguntzaizanduikastolaktxa-
pelketa antolatzeko. Bi mul-
tzotan banatu dute: 14 urte-

ABENDUAREN 4AN JOKATUKO DA, BI ADIN TALDETAN BANATUTA

tikbeherakoek17:00etanekin-
go diote lehiaketari eta hel-
duenek 18:30ean.

Bi multzoetan talde mis-
toak egiteko aukera dago, eta
gutxienez 3 eta gehienez 5
jokalarikosadezaketetaldea.
Izenaemateko,5euroordain-
dubehardiraetaKarelakirol-
degianedowww.zast.eswebe-
an egin daiteke abenduaren
2a baino lehen.

XAKEA ERE BAI
Xaketxapelketaere izangoda
aurten, abenduaren 8an kul-

tur etxean, 10:30etik aurrera
6 eta 16 urte bitarte dituzten
neska-mutileentzatizangoda.
Izenaabenduaren4rakoeman
behar da ikastolan.

ARETO FUTBOLA
Erdi aldean
lasai
Lehenitzuliarenerdiabai-
no gehiago jokatu dute
dagoenekoOrioko Taber-
nakekoek.

Azken partida 6-2 gal-
du zuten arren, sailkape-
neko 7.ak dira. 4 partida
irabazi, beste hainbeste
galdu eta bat berdinduta,
13puntudituzteeta6.etik
11.eraartekomultzolehia-
tuan daude.

ARRAUNA
Denboraldia
jarri da
martxan
Hasi da dagoenerako
2009/10 denboraldia
arraunlarientzat ere. Eus-
kadiko nazioarteko lehen
opena jokatu zen azaro-
aren 21ean eta 22an Ner-
bioiko uretan.

Oriokohiruontzikhar-
tu zuten parte eta jubenil
gizonezkoek lortu zuten
emaitzarik onena, biga-
rren sailkatu zirelakoAki-
taniaren atzetik.

ESKUBALOIA
Unanue
Iruñan berriz

Mikel Unanue oriotarra
Iruñeko Anaitasuna tal-
deraitzulidaToledokotal-
dearekin zuen kontratua
bukatu eta gero. Txukun
dabil Iruñekotaldearekin,
sailkapenean 2. dira-eta.

LABUR

Aurreko bi edizioetan jokalari asko hurbildu zen kiroldegira saskibaloian jokatzera. KARKARA

Karela kiroldegira
joanez edo
www.zast.es

orrian jarri duten
atalean eman
daiteke izena
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“Berriz ere arraunari
heltzeko gogoa piztu zaigu”
Ainhoak eta Leirek duela
urte dezente utzi zuten
arrauna, 1997 inguruan.
Ikastolak antolatutako
estropadan berriz ekiteko
gogoa sartu zitzaien eta
nesken trainerua sortzeko
proiektuan sartu dira.

Arraunelkarteaneskentrai-
nerua osatu nahian omen
dabil.

Leire Alustiza: Ikastolak
antolatutako estropada zela
etahasiginenpixkanaka-pix-
kanaka entrenatzen eta klu-
berajoatenentrenamenduak
egitera. Bertan komentatu
ziguten buruan zebilkiten
ideia.

Ainhoa Gozategi: jubeni-
lek izugarrizko gogoa dute
trainerua osatzeko eta haiek
animatugaituzteneurrihan-
di batean. Gu ibiltzen ginen
garaian aulkimugikorra bes-
terikezzenneskentzako,uzte-
ar ginela hasi ziren tostako
estropadakbateletanemaku-
meen artean, baina erakus-
taldiaksoilikegitenziren.Ber-
meoko Euskadiko Txapelke-
tabatekoerakustaldianhartu
genuen parte, pentsa zenbat
urte pasa diren: Gorka Puer-
tas izan genuen patroi.

Zein da zuen asmoa?
A.G.: Seriotasun handia-

rekin hasi gara. Dagoeneko
arraun elkarteko prestatzaile
Rafa G. de Txabarrirekin ari
gara lanean.

LEIRE ALUSTIZA ETA AINHOA GOZATEGI | ARRAUNLARIAK

Atzo izan genuen bilera,
elkarteak deituta, baina bile-
rara etorri ez direnak ere
honen berri izatea garrantzi-
tsua da. KARKARAri esker jaki-
ten duenak ere, arraun egite-
kogogoabaldinbadu,behin-
tzat,etordadilalasaiguregana
klubera, ateak zabalik izango
ditu-eta.

Jubenilekformahobeandau-
delaerakutsizutenikastola-
ren estropadan, ezta?

L.A.: Guztia kontatu gero!
Korronteak eta, kaleak eta,
kurba eta…

Polikijardunzutenneskek,
baina esan beharra dago ira-
bazleak kadeteak direla. Gu
tarteangeratuginenetaegin-

Bilerara etorri ez
direnak ere, arraun
egiteko gogoa
badute, ateak
zabalik izango
dituzte proiektu

berrian

dako lanarekin oso gustura.
A.G.: Hor bertan erabaki

genuen gutxienez astean
behin-edoontziauretaratzea
gu bion artean.

Gero etorri zen ideia, eta
hasi, hasiko gara; baina guk,
familiak izanda, seriotasuna
behar dugu; seriotasun hori
gabe,zailaegingozaigujarrai-
tzea.

L.A.: Gogotsu gaude eta
aurreraeginnahidugu.Herri
honek behar du emakumez-
koen trainerua, besteak bes-
te,PasaiDonibanekereontzia
ateratzeko asmoa dauka eta.

Traineruan hasteko gogoz
zarete orduan.

A.G.: Bai, irrikitan gaude
lehengogaraiakberpizteko.Ea
gu bezala lehen arraunean
ibilitakoneskakereanimatzen
diren eta gogor egiten dugun
lan.

L.A.: Ea guztion artean
proiektuaaurrerairtetenden.
Iraganekogrinaberpiztu zai-
gu eta berriz ere arraunari
heltzeko gogoz gaude.

Kiroldegian entrenatzen dute momentuz Ainhoak eta Leirek KARKARA
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“Prozesu
demokratikoa
hasteko deia da”
Fase politikoaren eta estrategiaren
eztabaidarako txostena argitara eman
zuen azaroaren 14an Esker Abertzaleak.
Agiriaren edukiaz aritu gara Antxon
Gomezekin, EAEko idazkari nagusia izan
ondoren gaiaz badaki-eta.

MIKEL ARANZABAL

Ezker abertzaleak aur-
keztu berri duen txos-
tenakargiuztenduzer

egin behar den, baina nola
eginbehardenjakitekoezdu
bide garbirikmarkatzen…

Galderandatorerantzuna.
Ezker Abertzalea berregitu-
ratzeko eztabaida sortzea du
helburu txostenak. Indepen-
dentziarako bidean pausuak
markatutauzteakezlukezen-
tzurik izango, ezin baitira
ardatzakzeharodefinituezta-
baidasortunahibada.Orain,
irakurri,hausnartuetadenon
artean eman behar diogu
jarraipena.

Hausnarketaetaautokritika
sakonek testuaren zati han-
dienahartzenduteetaindar-
metaketa da hortik atera-
tzen den ondorio garbiena.
HerritarBatasunerakolehen
pausoa da Eztabaidarako
Txostena?

Txosten horren oinarria
urteaskotakoborrokatik ate-
ratako ondorioen gainean
egindako hausnarketa sako-
nada.MomentuhonetanEus-
kal Herrian ikusten dena da
sekulakomagmasozial inde-
pendentistaetaezkertiarhan-
dia dagoela, baina, nolabait,
artikulatugabedagoena. Hori
bai,bakoitzaberealdetikdoa-
la ematen duen arren, une
konkretubatzuetanosoeran-
tzun kontundenteak ematen
ditu, esaterakoArnaldo,Diaz
eta konpainiaren atxiloketen
ondorenemandakoerantzun
bateratua.Horrekadierazten
du mugimendu handia eta
potentea dagoela, oraindik
bizirik segitzen duena.

Multzo independentista,
ezkertiar eta aurrerakoi
horrek, gainera, gure eskual-
dekogehiengosozialaordez-
katzendu, bai politikoki, sin-
dikalki… eta artikulatzen ez
baduguezdagomodurikinde-
pendentziarantzpausorikegi-
teko.

EAJplanteamentutikkanpo
uzten da, zuzenean.

Independentismoaren
definizioaz ari bagara nola-
baitekoautonomismoeskuin-

ANTXON GOMEZ | EAE-KO ZINEGOTZIA

KARKARA

darra ordezkatzen duen EAJ-
rekinezingarabildu,argibai-
tago ez dela independentis-
ta.

Hego Euskal Herrian hiru
sentsibilitate mota bereizi
ditzakegu: espainolista edo
konstituzioanalista deitzen
dutena, autonomista eta,
gurea, independentista.
Espainiakokonstituzioa sen-
tsibilitate autonomista eta
independentistakontuanhar-
tu gabe egin zen, horrelaxe
joan zen erreferenduma ere,
etahorregatikEuskalHerriak
ezdaukalegitimitaterikkons-
tituzioan. Euskal Herriko
gatazkarikonponbidedemo-
kratikoa bilatu nahi bazaio,
argi dago hiru sentsibilitate-
ak hartu behar direla kon-
tuan, eta hiruek izan behar
dutela tokia elkarrizketan.

EAJk eta PSOEk transber-
salitate horretaz hitz egiten
dutenean,tranpaegitendute,
independentismoa bazter-
tzenbaitute.Horregatik, indar
independentista eta aurrera-
koia lortunahiduguladiogu-
nean, EAJ kanpoan geratzen
da, ez baita ez bata ez bestea,
baina ez guk esaten dugula-
ko,berekhalaaitortzendute-
lako baizik. Autonomiarekin
konformatzenbadiraetaere-
du ekonomiko neoliberala-
ren alde egiten badute, bada,
oso ondo, zilegi da.

Horrek ez du esan nahi
zenbait arlotan ezin denik
berekin akordiorik egin, bai-
na estrategia eta taktika
berriak egiteko garaia da eta
bloke independentista sor-
tzerakoan ezin dugu beraie-
kin bat egin.

Testutikestrategiarenhona-
ko eskema atera daiteke:
Indar independentisten
metaketa, nazio eraikuntza
sustatzea, salbuespen egoe-
ra atzeanutzi eta benetazko
marko demokratikoa ireki-
tzea, askapen prozesua eta
independentzia.EzkerAber-
tzaleak bide demokratikoa-
renaldekoapustugarbiaegin
dutxostenean.Pausohoriek
denak emateko, non koka-
tuko zenuke ETAren desa-
gerpena?

ETArekin zerikusirik ez

dugunerakundeokezindeza-
keguezeresanhorretaz,arme-
kin jarraitzea edouzteaETAk
erabakibeharrekoabaita.ETA
etaEzkerAbertzalearenarte-
ko lotura espainiar estatuak
asmatutakoaitzakiadaguile-

galizatzeko.
Txostenhonetanargigera-

tzen da mugimendu inde-
pendentistaren ardatza eta
nondik norakoa definitzeko
Ezker Abertzaleak emanda-
kopausounilateraladela,kon-
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AUTOBUSA
Zerbitzu
berezia Orioko
sanikolasetan
Aiako Udalak jakinarazi
duenez,Landabusekauto-
buszerbitzubereziaeskai-
niko du Orioko sanikolas
jaiak direla-eta.

Zerbitzua,AiaetaOrio
arteanegingoda,Andatza
eta Santio Erreka auzoe-
tatik igarotzen den erre-
pidetik.

Hilaren 5, 6 eta 7ko
gauetaneskainikodirazer-
bitzuak eta bi ordutegi
izango ditu. Igande gaue-
an 00:20ean, 01:00etan,
03:00etan eta 05:00etan
izango dira autobusak
Oriotik;bestebiegunetan
berriz, horiez gain, goize-
ko 6etan beste bat izango
da. Autorik gabe Orioko
jaietara joateko modua
izango da beraz.

GIZARTEKOOPERAZIOA
Aiamalibus
proiektua
martxan da
Aian bizi den Abdou Sidi-
bé maliarrak eta Gabino
Gonzalez Txabarri auto-
bus gidari aiarrakbesteak
beste, Malirako laguntza
ematen duten GKE
batzuekin elkarlaneanari
dira.

Horretazgain,Abdouk
Malirakokamioizaharbat
nahi zuen bere familiak
duen arroz ustiaketa sai-
lerako,bainahorrenordez,
Gabinokemandakoauto-
buszaharbatekin itzuliko
daMalira,aiamalibus ize-
na jarri diotena. Aben-
duaren 22an 6 aiar, usur-
bildarbatetaAbdoujoan-
go dira Malira.

Botikak eta beharrez-
ko produktuak erosteko
dirulaguntza eman nahi
duenakaiamalibus.blogs-
pot.com webean dauka
informazio osatuagoa.

AIAKO BERRItuanhartutaunehonetaneza-
rritadagoensalbuespenego-
era.Benetakoprozesudemo-
kratikobathastekoerakunde
guztiei egindako deialdia da.
Erakundehoriek izandaitez-
ke instituzioak, sindikatuak,
plataforma sozialak, alder-
diak… baita ETA bera ere eta
orain ikusiko dugu besteak
zertarako prest dauden.

Egungo arauak ezagututa,
ikusten al duzu instituzioe-
taraheltzekobenetakoauke-
rarik?

Azken hauteskundeetan,
EAE-ANV ilegalizatua izanda
ere, PNVk baino boto gehia-
go lortu zituen Gipuzkoan.
Hori ANVkbakarrik eta plan-
teatzen dugun indar sobera-
nistenelkarlanarekingehien-
gonabarmenaizangoginate-
ke. Horrek instituzioetako
ateak irekibeharko lizkiguke.

Batzuetan arrainaren
memoria dugula dirudi eta
komeni zaigunean Ezker
AbertzaleaGipuzkoakoindar
nagusia dela ahanten zaigu.

Azkenean galderak dira:
EzkerAbertzaleakegitenduen
apustudemokratikoaikusirik,
beti hala izan den arren, eta
kontuan hartuta jokoaren
arauakestatuakjartzenditue-
la,zenbatgehiagoiraundeza-
ke alderdien legeak? Ilegali-
zazioak jarraituz gero, zein
alderdi demokratiko egongo
litzateke Ezker Abertzaleari
dagozkioneserlekuakokupa-
tzeko prest? Posible da Lizar-
tzako alkate izatea bozken
%2arekin, baina hori eterno
mantendu daiteke? Gizartea
demokrazia mota hori onar-
tzeko prest dago?

Ezkerreko politikaren ikus-
pegitikgarrantziahandiadu
Udalerrietan egiten den
lanak. Munizipalak direnez
hurrengo hauteskundeak,
2011n, zerondorioizanditza-
keAianetaOrionezkeraber-
tzalearen proposamen
berriak?

Horrelako planteamentu
berritzailea jarriz mahai gai-
nean, koalizioak egiteko
garaian, ezin zaie 2007ko
emaitzeibegiratu.Lanaondo
egitenbada,batetabatezbai-

INDAR-METAKETA

“Indar independentista eta aurrerakoia
lortu nahi dugula diogunean, EAJ kanpoan
geratzen da, ez baita ez bata ez bestea,
baina ez guk esaten dugulako, berek hala
aitortzen dutelako baizik”

ETA-REN DESAGERPENA

“ETArekin zerikusirik ez dugun erakundeek
ezin dezakegu ezer esan horretaz”

INSTITUZIOETAN IZATEKO AUKERA

“Ezker Abertzaleak egiten duen apustu
demokratikoa ikusirik eta kontuan hartuta
jokoaren arauak estatuak jartzen dituela,
zenbat iraun dezake alderdien legeak?”

AIA ETA ORIO

“Badago jendea oso politizatuta dagoena,
baina, agian, hauteskundeetan parte
hartzen ez duena. Sektore horri konfiantza
eman behar zaio, ilusioa piztu eta parte
hartzera animatu”

ta2 izango; izandaiteke3edo
4.

Hitz egiten dugunean
magma independentistaz,
badago jendea oso politiza-
tuta dagoena; baina, agian,
hauteskundeetan parte har-
tzen ez duena. Sektore horri
konfiantza eman behar zaio,
ilusioa piztu eta parte har-
tzera animatu, batez ere gaz-
teriari, azken 2007kohautes-
kundeetako abstentzioa iku-
s i r i k . Lor tu behar da
herritarrek ikustea estrategia
seriobatdagoelaetasiglengai-
netik proiektu eta helburu
komunbatdagoela indepen-
dentziarako bidean.

Azkenean,AianedoOrion

egindaitekeenakeragingutxi
izan dezake nazio politikan,
bainaeraginhoriereerlatiboa
da.IkusibesterikezdagoKata-
luniako herri batean inde-
pendentziarenaldekoerrefe-
renduma egiteak zenbateko
erreperkusioa izan duen.

Zer gerta liteke horrelako
iniziatibarenbat,ezHegoEus-
kalHerrikoherri batean, bai-
ziketaaskotan,egingobalitz?
Orion edo Aian independen-
tziaren aldeko aldaketa ger-
tazen bada, esaterako, Udal-
biltzarenbidezosopausohan-
diak eman daitezke.

Nazioeraikuntza,gainera,
herrietatik hasi eta bultzatu
behar da.

FASE POLITIKOAREN ETA
ESTRATEGIAREN ARGIPENA
—EZTABAIDATXOSTENA—

www.ezkerabertzalea.info orritik
deskarga daiteke, PDF formatuan.
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Bertsolaritza

Bertsolaritza barnetik
sentitzendugunontzat
EuskalHerrikoTxapel-

keta une zirraragarrian dago.
Finalabizkaitarrikgabegera-
tzeko zorian zegoenean Itu-
rriagaren berpizkundea ger-
tatu zen Iruñean. Lastima
Sotok ez ziola mailari eutsi,
polita izango baitzen Nafa-
rroakoordezkari bat ere fina-
lean izatea.

Bertsolaritzakosonabaria
den profesionalizatze proze-
sua eraman du azken urtee-
tan. Garai batean beste era
batera bizitzen zen bertsoa.
Aia inguru hauetan, jende
arruntak,gehiengobatek,bar-
nean zeraman, bizi egiten
zuen bertsoa. Lagunartean
ausartu egiten zen kantatze-
ra, ez zuen hainbeste axola
bertsoa hobea edo txarragoa
zen, ondo pasatzea zen kon-

tua. Bertso asko dira txarrak
zirelako oso ezagunak egin
zirenak.

Aiar mordo bat ba omen
zenNafarroakoPlazaolatren-
bidea egiten ibilia. Han, her-
naniarbatekkintzenajasotzen
zuen bakoitzean, bost duro
zenek bertso txarragoa bota
esaten omen zuen. Aiarreta-
kobatekapustuaonartuegin
omen zion, baina pitxar bat
ardo jokatzeko.

daukazu trillua
orain Zarautz aldera
hasi omen zera
hemendikan aurrera
hobeto kantatu.

Hirurogeikohamarkadan,
arteanbizirik zegoenohitura
politbatbazenIturriozkojaie-
tan. Oilasko jateko egunean,
bazkalondoan puntutanegi-
ten zen. Batek jarri eta txan-
dan erantzunez segi behar
izaten zen. Puntua galtzen
zuenakpezetabatbotabehar
zuen. Jai giroan egiten zen
ariketa eta biltzen zen dirua-
rekindenentzat edariaatera-
tzen zen. Ez zen oso galbahe
estuan neurtzen bertsoa,
garrantzia, errimei ematen
zitzaienetajendeakosoondo
pasatzen zuen kanpotik ber-
tsolaririk ekarri gabe.

Garai batean
Aia inguruan,
jende arruntak,
gehiengo batek,
barnean zeraman,
bizi egiten zuen

bertsoa

Ez zen oso
galbahe estuan
neurtzen bertsoa
eta oso ondo
pasatzen zuten
bertsolaririk
ekarri gabe ZATAIN

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

Hernaniarrak:
Aurten urte ona da
artoak usteldu
Aranoko neskatxak
ezkontzea amets
Amezketako ardiak
esnea galanki
hutsa baino hobe dituk
hogei mila duro.

Aiarrak, Antonio Josek:
Bejondezdakiozula
txirula Antonio
Orbelaungo atarian

Eskolako
lanak
errazteko
La Caixak 900 euroko diru
dohaintza egin dio
Lardizabal eskolari. Diru
horri esker, eskolak INIKA
software espezializatua
erosiko du eskolako agirien
kudeaketan lagunduko
duena.Urte batzuk badira
aplikazio hori ezagutzen
genuela, baina hura erostea
proposatu ere ezin genuen
egin, guretzat inbertsio
handiegia zelako, esan
digute zuzendaritzatik.

Xabier Gaiton, Aitor
Hoyos La Caixak Orion
duen bulegoko zuzendaria
eta Belen Zabala ageri dira
eskola parean.
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“Ikertzen ari
naizenak eragina
izatea espero dut”

Gai benetan
konplexua ahal
zuen modu
sinpleenean
kontatu digu
Onetsine
Arrizabalagak.
28 urte ditu eta
doktore da udaz
geroztik.
Tesiaz hitz egiteaz
gain, bere lanak
eguneroko bizitzan
nolako eragina
duen kontatu digu
biokimikari
oriotarrak.

IKER GURRUTXAGA

Zerikasiduzudoktoreizatea
iristeko?

Selektibitatea egin eta
gero, 1999an, Irlandara joan
nintzen ingelesa ikastera.
Banekien zientzietan ezin-
bestekoa izango zela ingele-
sa ondo menderatzea eta
horrexegatik joan nintzen
hara.Seihilabeteemannituen
hizkuntza ikasten, eta bioki-
mika eta immunologia Irlan-
danbertan ikasteko erabakia
hartu nuen. Genetika ikaste-
ko asmoarekin joan nintzen,
baina, hannintzela, biokimi-
ka eta immunologia uztar-
tzen zituen adarra sortu zen,
eta huraxe aukeratu nuen.

2003tikDublinekoTrinity
Collegenbiokimikaetaimmu-
nologian lizentziaduna izan
arren, hemen biokimikan
lizentziadunarena da dudan
titulu homologatua. Aurten
doktoretza bukatu dut.

Zer da biokimika?
Bizidun guztiok ditugun

molekulakimikoakaztertzen
dituen zientzia da. Izaki bizi-
dunguztienzelulan,barruan
nahizkanpoan,daudenmole-
kula kimikoak dira.

Neuronek edo bihotzak,

ONETSINE ARRIZABALAGA | IMMUNOLOGIAN ESPEZIALIZATUTAKO BIOKIMIKOA

KARKARA
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adibidez,sodioetakloroioien
kontzentrazio aldaketak era-
biltzendituzteseinaleakbida-
li eta funtzionatu ahal izate-
ko…

Horretazgain,zelulenosa-
garriak –proteinak, ARNa,
ADNa, gantzak eta karbohi-
dratoak– sortu eta adierazte-
ko seinalizazio bide pila bat
daude. Ni zelula mota berezi
baten, T linfozitoen hazkun-
dea gertatzeko bidezidorra
ikertzen eta aztertzen aritu
naiz.

Nola jorratuduzubidehori?
Madrilenhasinintzendok-

toretzaegiten2004an,Madril-
go Unibertsitate Autonomo-
ko Severo Ochoa biologia
molekularrekozentroan,aldi
berean CSICeko parte dena.
Baina, urte eta erdi egin eta
gero, bertako zuzendariek
AEBetarajoateaerabakizuten
eta ni urrutitik ikasten utzi
nahi ninduten. Euskal Herri-
raitzultzekoaukeraikusinuen
eta beka lekuz aldatzeko
modua nuenez, CIC-bioGU-
NEra etorri nintzen 2007an ,
Bizkaiko Parke Teknologiko-
ra, Deriora. Beste bi urte eta
erdi egin ondoren, doktore
tesia defendatzea lortu dut.

Gaur egun, doktore naiz
EHUko genetikako sailean.
Orain, tesitikateratakoemai-
tzekin artikuluren bat publi-
katu nahian nabil. Ikerlarien
curriculuma argitalpenekin
betetzen da. Baina oso zaila
da taxuzko zerbait publika-
tzea.

Ikerlariakpublikatzekozail-
tasunak ditu, beraz.

Gauzaaskorenbaitandago
hori. Nik orain arte eginda-
koan ez da erraza publika-
tzea, oinarrizko ikerkuntzan
jardun dut eta aurkitutakoa
moduetan baieztatu eta sei-
nalizazioen bidezidorretako
maila guztiak erakutsi beha-
rradaudealdizkari onenetan
publikatu aurretik. Ikerketa
aplikatuanjardutendutenak,
medikuntzarekin zuzenago
lotutakoikerkuntzetan,eragin
handiagoadutenez,errazago
publikatzen dituzte artiku-
luak. Gainera, publikazioen
garrantziabaloratzekomodua

ere ez zait iruditzen egokie-
na, baina hortaz luze jardun
genezake.

Nik, behintzat, emaitza
politak lortu ditut eta horre-
kin gustura nago. Talde gaz-
tea gara, hasi berriak. 5 urte
dira bioGUNE sortu zela eta
taldetxikiaizanik, lehenurte-
etan ez publikatzea normala
da. Taldeak artikulu bakarra
publikatudusortuzenetiketa
justueginzenlanhorretannik
ez nuen parte hartu. Dena
den, 2010erako zerbait argi-
taratzeaesperodut,nahizeta
iada idazten jardun, gero
aldizkariko begiztatzaileek
esperimentu gehiago egitea
eskatu baitezakete.

Azalduiguzu ez jakinoi zure
tesiaren nondik norakoa.

Gazteleraz defendatzea
erabakinuen,hizkuntzazien-
tifikoagehiagoezagutzealde-
ra eta epai mahaia aukera-
tzekoeuskerazdefendatzean
izan zitzakeen murriztasu-
nengatik. Izena bera ere oso
konplikatua da honi buruz
ezerezdakienarentzat,baina
gutxi edo gehiago zer den
esplikatuko dut, nahiz eta
agian entziklopediaren bat
behar hobeto ulertzeko.

Linfozitoenugaritzeaedo
hazkundea da oinarria. B eta
Tmotakoglobulozuriakdau-
de eta nik T motako zelulak
aztertu ditut. T linfozitoen
ugaritzea emateko, aurretik
aktibatueginbehardira, gor-
putzari arrotzak diren anti-
genoak erakutsita. Ondoren,
zelula horien hazkunde fak-
toreadenIL-2zitokinasekre-
tatzen da, eta horrek seinali-
zaziobideberriaksortzenditu
aktibatutako zeluletan.

Horren barruan nire lana
Rho familiako GTPasa-k ize-
neko proteinek izan zezake-
teneraginaaztertzea izanda.
Etengailu molekularrak dira
horiek eta zelularen hainbat
funtziotan eragiten dutelako
dira garrantzitsuak. Zelula-
ren egitura mantentzeko
beharrezkoa den aktinazko
zitoeskeletoaberregituratze-
ko funtzioan aurkitu ziren
1992an, baina, horrez gain,
hainbat funtzio betetzen
dituztegorputzekozeluletan.

hori zelulen hazkunderako
beharrezkoa dela ere ikusi
dut.

Hori ulertzera iristeko, zein
da erabiltzen duzuenmeto-
doa?

Zailadazerbait ikusigabe,
existitzendela sinistea. Fluo-
reszentzia erabiltzen da asko

T linfozitoen aktibazioan
ezaguna da GTPasa hauen
eragina, eta nik ugaritzean
ere eragina dutela ikusi dut.
Aurretikikusiezdenloturabat
aurkitudut familiahorretako
proteinak eta zelularen glu-
kogenoaren metabolismoa
kontrolatzen duen proteina-
ren artean. Gainera, lotura
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horretarako, baina nik ez dut
erabili horrelakorik. Giza
genomasekuentziatuzenetik,
gizakiaren proteina guztien
sekuentzia jakina da. Horre-
la, interesa duzun proteinak
klonatu daitezke, zuk nahi
duzun adierazpen bektorera
kopiatu ditzakezu harekin
jolasteko, adieraziz eta isila-

raziz edokenduz.Klonazioe-
tarako bakterioen entzimak
erabiltzen dira ADNaz gain.

Proteina horiek adieraz-
teko ugaztunen zelulak edo
bakterioak erabili ditut nik.
Zelulabarnean lanegitean in
vivoesperimentuakdirelaesa-
ten da, bakterioetan adiera-
zitako proteinekin lan egite-

an in vitro izendatzen dira.
Proteina horiek ikusi ahal

izateko, zeluletatik erauzita-
ko laginak tamainaren ara-
bera banatzen dira korronte
bidez akrilamidazko geletan.
Gero, tintzio bidez edo anti-
gorputzakerabilizargiaema-
ten duten erreazkioen bidez
ikusi daitezke.

Biologia molekularreko
eguneroko teknikak dira
horiek guztiak, baina badira
bestehainbat,halanola:gene-
enadierazpenaneurtzeko,isi-
larazteko,kokapenaikusteko
erabiltzen direnak, eta abar,
baigizakitikeratorritakozelu-
latan edota bestelako orga-
nismotan.

LIZENTZIATURA

“Genetika ikastera joan nintzen, baina
han nintzela biokimika eta immunologia
uztartzen ziren adarra sortu zen eta
huraxe aukeratu nuen”

BIOKIMIKA

“Bizidunok ditugun molekula kimikoak
aztertzen dituen zientzia da. Izaki
bizidun guztien zelulan, barruan nahiz
kanpoan, dauden molekula kimikoak
dira. Ni zelula mota berezi bat ikertzen
eta aztertzen aritu naiz”

LANA

“Ikerkuntzan zure aisialdia ere lanarekin
erlazionatzen duzu askotan. Denbora
aurreztearren egunak luze joaten dira.
Egunero-egunero goizeko 9etatik
iluntzeko 7ak aldera arte laborategian
ematen dut”

IKERKETAK

“Diabetesa dutenentzat eta sistema
immunearen minbizi mota ezberdinak
dituztenentzat tratamenduak sortu ahal
izateko balio dezake nire ikerkuntzak”

ENPRESEN JARDUERA

“Afrikako amak titia ematea uztearen
ondorioz esne gabe geratzean, esne-
hautsa erosten hasi behar izan zuten.
Orain, edateko txarra den urarekin
egindako esneagatik milioika ume
hiltzen da urtero. Injustizia galanta,
pertsonekin jolasean ibiltzen diren
moralik gabeko jendearena”

ARGAZKIA: CIC-BIOGUNE
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Halako prozesu bat egiteko,
zenbat denbora behar da?

Halako teknikak nahikoa
estandarrak dira, badaude
ongi esplikatutako protoko-
loak. Suerte pixka bat edukiz
gero, klonazioa egiteko aste-
bete behar duzu, beste aste-
bete proteina bakterioetan
adierazten eta isolatzen. Bi
aste,beraz,denaongi joanda,
bainamilafaktorekeraginda,
bi astetan egin zitekeena egi-
tekohilabeteakbehardituzu.
Badakiguteoriatikpraktikara
dagoen aldea. Gero badaude
bestelako teknika bereziago-
ak, zure zelula motara edo
sistemara egokitu etahobetu
beharrekoak.

Lortu arte, buruari buelta
asko eta asko ematen dizkio-
zu. Irakurri ereeginbeharda,
artikuluetan begiratu beste
jendeak nola egiten duen,
foroetan ikusi…

Ikerkuntzanzureaisialdia
ere lanarekin erlazionatzen
duzu askotan. Denbora
aurreztearren, egunak luze
joaten dira. Egunero-egune-
ro goizeko 9etatik iluntzeko
7ak aldera arte laborategian
ematen dut. Hala ere egun
gogorragoak izaten dira, tar-
teka,metodologiakhalaeska-
tuta.

Ososakrifikatuada,baina
lortzen diren emaitzek izu-
garrizko poza eragiten dute.
Ño, hau ikusten ni izan naiz
lehena! edo hilabetean egin-
dako lanaren emaitza positi-
boa lortzen denean… izuga-
rrizko festa antolatzeko
modukoa izaten da.

Hemen nola ikusten duzu
ikerlariaren egoera?

Ikerkuntza eta ikerlarien
lana gero eta hobeto hartuta
eta ordainduta dago. Gaine-
ra,EuskalHerrian teknologia
eta ikerkuntzara bideratuta-
koenpresaaskozabaltzenari
dira azken hamarkadan.
Hemen geratuz gero aurrera
egin ahal izango nuke. Baina
curriculumeankanpoanegon
izana kontuan hartzen dute,
batik bat, beste heldutasuna
ematen baitizu, nahiz eta
hemeneginzenezakeengau-
za bera egin.

Irlandan, laborategianlan

gutxi egin nuen. Kanpoan bi
urte-edo eman behar dira
curriculuma ongi betetzeko:
asko ikasi eta publikazioak
ateratzea da helburua.

Tesiko laborategiko lana
bukatu eta etxera joan nin-
tzenean hemen, Europan,
geratu nahi nuen, familia,
lagunak,herria…Tesiadefen-
datu nuenerako, banekien
urrutiago joango nintzela.
AEBetandiru askodago iker-
kuntzarako,nahizetaargital-
penik izan ez, baten batek
hartu zaitzake bere laborate-
gian.Europakolekugehiene-

tarako, aldiz, aurretik finan-
tziazioa lortu behar da, eta
horretarakoargitalpenakedu-
kitzea ezinbestekoa suerta-
tzen da.

Beldur naiz han ibiltzeari
gustua hartu eta ez itzultzea,
etxeraezbueltatzea.Bostonen
etaNewYorken ari naiz begi-
ratzen gehienbat eta di-da
mugitu behar da 2010 urtea-
ren barruanlanaaurkituahal
izateko.

Etazerdazukeginnahiduzu-
na zehazki?

Niikertzenarinaizenakbi

esparrunagusitan izandeza-
ke eragina, eta izatea espero
dut. Diabetesa dutenentzat
eta sistema immunearen
hainbat minbizi mota dituz-
tenentzatsendabideakaurki-
tzeko, tratamenduak sortu
ahalizateko,baliodezakenire
ikerkuntzak.

Esandabezala, gukegiten
dugun gauza asko eta asko
medikuntzarabideratutadau-
de batez ere. Nire lana zelula
bidezko sendabide berriak
izango direnetan, birsortze
terapietan, zentratu nahiko
nuke.
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AH1N1edoAgripeadelako-
ari buruz zerbait esateko?

Bada,egiaesan,gureingu-
ruan ez da horrelakorik iker-
tzen. Hori ospitaleetako edo
botikagintzako laborategie-
tan egiten den zerbait da eta
gu ez gara sartu.

Iruzur handiak egiten al
dituzte farmazia enpresek?

Bai. Eta farmazeutikak ez
diren enpresek ere bai. Elika-
gaiak saltzen dituzten kon-
painiak, esaterako, Afrikako
herrialde batzuetara esne-
hautsaetahaurrentzakojana-

Bi mila ta bederatzi

bukatzen doktore tesi

horrexegatik nire esker ona

nahi det adierazi!

Nondik hasi, lehendabizi

Ana eta Jose Luisi

bidai honetan laguntzeagatik

esker mila, merci!

Proteomika laboan

GTPasen arrastoan

Miriam, Natalia, Laura ta Lore

nituen alboan!

Beste bi talde ondoan,

sartu gintuzten giroan,

bost tesi eta lau umetxoren

ekoizpenekoan!

Nola utzi aipatzeke,

Oi ene Oriyo Maite!

Familia, lagun koadrila

ta Herrioko kide(k).

Saltsa guztietan parte,

nahiz azkenaldin aparte,

lasai, banator, Antolakutxa…

GORA GOIKOKALE!

riprestatuakbidalizituenopa-
ri, titia ematea baztertzera
animatuz.Bertakoamek,titia
emateari uztearen ondorioz
esne gabe geratzean, esne-
hautsaerostenhasibeharizan
zuten. Orain, edateko ur txa-
rrarekinegindakoesneagatik
milioikaumehiltzendaurte-
ro.

Baina ez da bakarra: bes-
te enpresa batek –eta gaur
egun beste hainbatek– sal-
tzenduenesnezkoedariak,L.
casei immunitasduelaesaten
du. Lactobacillus casei gure
hesteetan berez daukagun

bakterioa da, esnea hartzi-
tzenduena,beraz jogurtnor-
malekerebadaramatena.Bes-
te adibideak aurpegiko edo
zelulitiaren aurkako kremak
dira, beste hainbaten artean.
Nik ez dut esaten iragartzen
dituztenproduktuekezdute-
la eraginik, baizik eta saltze-
ko interesatzenzaienabeste-
rik ez dutela esaten.

Kiroleanere gertatzenda.
Kasu famatuen artean, iaz-
edotxirrindularitzan3.belau-
naldiko EPOarekin gertatu
zena da. Mediku batzuei sal-
duzitzaizkienproduktuakgiza

EPOarenkalkoadenEPOsin-
tetikoa zen, gorputzak sor-
tzenduenetikezberdinduezi-
na zena.

KirolariakEPOberriraohi-
tuzirenean,bigarrensalmenta
etorrizen:medikueiezzieten
egia osoa esan, EPO sinteti-
koak gizakiarenetik ezber-
dintzen zuen etiketa zeukan
eta dopinaren aurkako era-
kundeari saldu zioten hori
ezagutzeko modua.

Bidegabekeria galanta,
pertsonekinjolaseanibiltzen
diren moralik gabeko jende-
arena.

ARGAZKIAK: CIC-BIOGUNE ONETSINE ARRIZABALAGA
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NIRE HONETAN

Elizatik ahal denik eta
aparteena bizitzea
erabaki dugunok

harridura beti berriaz
begiratzen diogu haren
gainbeherari. Gure ume
denboran izugarria zen
elizaren presentzia eta
indarra euskal herrietan;
maindire beltz batek bezala
estaltzen zituen herritarren
bizitza sozialeko alor
guztiak. Maindire hori,
ordea, erabat saretu da
azken berrogei urte
honetan, eta ezin esan
horrek penatzen nauenik —
argi asko sartzen da zuloeta-
tik—, baina harrigarria zait
aldaketaren abiadura.

Orain gotzain berria
izendatu du Aita Santuak
Gipuzkoan, Jose Ignacio
Munilla, eta nik —gure
garaiko seme naizenez eta,
gaurko gazteei ez bezala, gai
hauei buruzko interes pixka
bat geratzen zaidanez—
haren artikulu batzuk
irakurri ditut interneten.
Nire adin bertsua duen
gotzainaren iritziak
denboraren makinan
auskalo noizko iragan
ilunetik etorritako batenak
iruditu zaizkit: homosexua-
litatea sendatu beharreko
gaixotasun neurotikoa dela
dio, esate baterako.

Eta gero batzuk
harrituko dira gure herriko
gazteek nahiago dutelako,
eliza zaharra baino, gaztetxe
berria. Hobeto daude, bai,
gaztetxean!

Hobeto
gaztetxean

JABIER ZABALETA

Egunkaria libre!

Denboran urrun, oso
urrun, geratzen da
Euskaldunon Egun-

kariaren itxiera. Gogoan,
aldiz, gertu. Iltzatua, zizel-
katua.Hilarteeramanbehar-
ko dugun tatuaje baten
moduan.

Seiurteetabederatzihila-
bete pasa dira jada Euskal-
dunon Egunkaria itxi zute-
netik. Sei urte eta bederatzi
hilabete, ateko txirrinak jai-
kiarazi eta koinatak surrea-
lista zirudien albistea zapla
bota zidanetik.

Eta sei urte eta bederatzi
hilabete beranduago ames-
gaiztoa dirudiena, oraindik
bizirikdago.Bai,egiadaEus-
kaldunonEgunkaria itxi eta
lauhilabeteraBerriakalera-
tuzela,paradoxakparadoxa,
Egunkariaberabainoindar-
tsuago. Bai, egia da orduan
atxilotutako ia guztiak kale-
an daudela. Baina Euskal-
dunonEgunkariarenaurka-
ko bi sumarioek –nagusiak
eta ekonomikoak– aurrera
darraite.

Sumarionagusiarenepai-
keta egitear dago. Aurrena,
azarorako iragarri zuten.
Orain, badirudi abenduan
egingo dutela. Bost lagun
daudeauzipetuta:JoanMari
Torrealdai, Iñaki Uria, Mar-
txeloOtamendi, XabierOle-
aga eta Txema Auzmendi.
Erakundearmatukokideiza-
tea leporatzen diete.

Baina sei urte eta bede-
ratzihilabetegeroagoagerian
geratudaakusazioakezdue-
la, ez hankarik, ez bururik.
Fiskalak berak onartu du ez

zegoelaEuskaldunonEgun-
karia ixtekoarrazoirik.Egun-
kariaETArenhelburuakbete-
tzekotresnaizandelaislatzen
duen agiri bakar bat ez da

atzeman. Ez da nire aipua.
Ezta defentsako abokatua-
rena ere. Fiskalarena baizik.
Kasua behin betiko ixteko
eskatu du, ez egiteko epai-
ketarik; baina ezdiote kasu-
rik egin.

Zein da, beraz, kasuare-
kin jarraitzeko helduleku
bakarra? Asociación de Víc-
timas del Terrorismoren eta
Dignidad y Justiciaren aku-
sazioa,herri akusazioa.Hau
da, abertzaletasunarekin
lotura txikiena ere duen gai
oro epaitegietara eramaten
edo debekatzen ahalegin-
tzen diren bi talde.

Norbaitekoraindikzalan-
tzakbaldinbazituen,seiurte
etabederatzihilabeteberan-
duagoageriangeratudaEus-
kaldunonEgunkariaarrazoi
politikoengatik itxi zutela.
Eta euskarazko egunkaria-
ren sortzaileak zigortzen
badituzte,arrazoihoriexen-
gatik zigortuko dituztela.
Zeren, inork imajinatzen al
du egunkari bat itxi, bultza-
tzaileak atxilotu eta tortura-
tu, eta ia zazpi urte beran-
duago epaitegi batek horre-
tarako arrazoirik ez zegoela
esatea? Nik ez, hala izatea
nahi dudan arren.

Auzipetuek kontatzen
dute Guardia Zibilak ezin
zuela ulertu –edo ez zuela
ulertu nahi– Euskaldunon
Egunkariaherritarrekmusu-
truk emandako laguntzari
eskersortuzela.Baorainere
laguntza eske gatoz. Auzi-
petuekmerezidute.Auzipe-
tuek behar dute. Gu guztiok
ere bai.

Guardia Zibilak
ezin zuen ulertu
–edo ez zuen
ulertu nahi–
Egunkaria
herritarrek
musu-truk
emandako

laguntzari esker
sortu zela: ba

orain ere laguntza
eske gatoz.
Auzipetuek

merezi dute eta
behar dute

JAKES GOIKOETXEA

KAZETARIA

ADARRETATIK HELDUTA
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Argi gutxi euskararen bidean

Etxean argindarra jarri
nahietaIberdrolaridei-
tunion.Orduandesku-

britu nuen alta euskaraz lor-
tu nahi duenak bere burua-
renbotileroizanbeharduela.
Telefonoko zenbakiak zapal-
tzeanAnimoIrujo!esanbehar

dio batek bere buruari. Tele-
fono atzean ditxosozko kan-
tu txotxoloa entzun eta Hik
egindezaken,neska!Ikusibes-
tela niri gertaturikoa:

Iberdrola : Iberdroladíga-
me, le asiste XXX

Garbiñe: Arratsalde on,
euskaraz dakien norbaitekin
hitz egin al dezaket?

Iberdrola: piribiribi ribi
ribi piribiribi…

Kanta makarrosoa eran-
tzun bakartzat jaso eta hogei
minutuluzezzainegonondo-
ren eskegi egin nuen. Arnasa
sakonhartu,botaetabigarren
deiarekin jarraitu nuen. Bes-
tehogeiminutualfer-alferrik.
Hirugarren saiakera ere ber-
dintsua izan zen, tamalez.

Hala ere, pazientziaz
armaturiketorrinintzenlane-
tik egunhartan eta laugarren
dei bat ere egin nuen. Eta

GARBIÑE MATEROLA

MOILA BAZTERRETIK

horrenbestekosufrikarioaren
ondoren: euskaraz erantzun
zidaten! Tantoa irabazi nue-
naren zoramenaz esplikatu
nionbeharnuena.Iberdrola-
koak dejada polit batekin
erantzun zidan baina.Mutil-
txoharkezomenzituenaltak
bideratzen,lasaiegoteko,hala
ere, ziztu bizian jarriko nin-
duela beste sailekoekin.

Eta ezetz asmatu? Kasua-
litatea,noski,bainasailhorre-
taneuskarazzekienapixaegi-
tera edo auskalo zertara alde
eginazen.Inorezomenzego-
eneuskarazzekienikmomen-
tu hartan. Bi aukera parega-
beakeskainizizkidanorduan:
tramitea gaztelaniaz egitea
edo berriz ere odisea hasie-
ratik hastea. Zer egin?

Egunhorretanbizulohasi
ziren nire baitan: ultzera bat
urdaileanetadezentekozuloa

Bi aukera
paregabeak

eskaini zizkidan:
tramitea

gaztelaniaz egitea
ala berriz ere

odisea hasieratik
hastea

Egun horretan bi
zulo egin

zitzaizkidan

poltsikoan, telefono faktura
ederra tarteko.

Eta bitartean argi gutxi
euskararenbidean.Mundura
ez ginen, euskaraz bizitzeko
jaio, nonbait.
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Igeldora
oinez

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

KARKARAn kontatu izan
ditugu garai batean
Oriotik Donostiara

oinez joaten zireneko
pasadizoak eta horietako
bat da hau, argazki itxuran.

Fotografian ikus
daitezken neska gazte
horiek, eskongabetan,
Kontxako estropada
ikustera joan ziren, 17 eta 18
urterekin.

Estropada Igeldotik ikusi
zutela nabari da, atzean
Urgulleko muturra ikusten
baita hesi gainetik eta Santa
Klara uhartea tartetik. Hesia
bera ere Igeldoko
bereizgarri da.

Kamiseta horirik ez,
baina igandea izanik eta
Donostiara joanda:
apain-apain eginda.

Argazkian: atzean, Maria
Goikoetxea, Ramonita
Lizarralde eta Felisa Urkizu;
eta aurrean, Rafaela Genoba
eta Antonita Lizaso.

ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA:

ROSA GIMENO
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KRITIKA IKASLEAK IDAZLE

Orain dela aste batzuk
hasi ziren Kosta
Tailerra berritzen,

baina orain non entsaitu
behar dute bertan
jarduten zuten musika
talde, dantzari eta
korukoek?

Nire ustetan, Udalak
eskaini beharko luke beste
lekuren bat Kosta Tailerra
berritzen duten bitartean,
baina lokal hori eskaini al
diete?

Ez, bai dantzari eta bai
musika taldeek berek bilatu
dute bitarte horretan
entsaiatzeko lokala. Lokala
ez diete bilatu, baina beste
gauza askotarako
mesedeak eskatu bai
Udalak. Hori normala ote?
Komeni zaieneanmesedeak
eskatu, baina gero ez diete
eskertzen entsaiatzeko leku
bat utzita hilabete
batzuetarako?

Nire iritziz, nahiko
lotsagarria da eta uste dut
ez dela ezer kostatzen
entsaitzeko lokal bat uztea.

Kosta
Tailerra

IÑIGO EXPOSITO |

DBH 4KO IKASLEA

EzduhutsikegingoJuan
Rekartek Durangon.
Hantxe jarriko dituen

diskoetako bat hartu diogu
txoko honetara ekartzeko
zuentzat.

Oñatiko Kortabarria
familiak zituen gitarrarako
eskuz idatzitako partitura
batzuk dira diskoaren abia-
puntu. Eskuizkribu horien
artean, XIX. mendean,
Ramon etaMiquel Carnicer
musikagile katalanen hain-
batpiezadaude,gitarrarako
moldatuzBellinirenetaRos-
siniren opera lan ezagunak.
Partiturazailakdira, izanere,

korapilatsuabehardu,nahi-
taez,orkestraosoaketakan-
tariek egin beharreko lana
instrumentubakarreraekar-
tzeaetaongimoldatzea.Car-
nicer anaien lana goraipa-
tzekoa da, oso musika gus-
tagarriaetagertukoalortzen
dutelako italiarkonpositore
handien lanak gitarrarako
egokitzerakoan.

Horiek aukeratu ditu
Eduardo Baranzano gitarra
jotzaileak grabazioa egite-
ko. Donostiako Kontserba-
torioan irakaslea da Baran-
zano, etamaisua da gitarra-
rekin.Gitarrarensoinugarbia

eskaintzendiguBaranzanok
eta nortasun handiarekin
jotzenditupasartezailenak,
goxo eta espresibo agertzen
zaigu,ordea, tarte lasaietan.

Baditu jarraitzaileak
gurean gitarrak, tresna
xumea izanik, errazadelako
bat izan eta jotzen hastea,
gehiago ikasi nahi izatea…
atsegina egingo zaie halako
ikasleei diskoa.

ArtadikoSanMigeleneli-
zaneginzirengrabaziolanak
etaemaitzaederrada.Mimoz
gauzatutako lana, Euskal
Herrian egina.
ANA GONZALEZ DE TXABARRI

Gitarra xumearentzat lan zail eta ederrak jasotzen dira diskoan. KARKARA

Italiatik Euskal Herrira
Kataluniatik barrena
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OKK eta Udala ados
daude, lauzpabost
urterako, gaztetxea
Esnal pentsioa
zegoeneko etxean
sortzeko ahalegina
egitearekin.

ADOS AL ZAUDE
BEHIN-BEHINEKO
GAZTETXEA
ESNALENEAN
EGITEAREKIN?

Erantzun ezazu
www.karkara.com
webgunean eta
emaitza
urtarrilaren 8an
argitaratuko dugu,
271. Karkaran.

Jaiak noiz hasi
galderak 122
erantzun jaso ditu:
%62,30
sanikolasak
abenduaren 4an
hastearen alde
dago,%16,39
kontra eta
%21,31ari bost
axola zaio.

INKESTA ZORIONAK!OSPAKIZUNA

21ean sari bat jaso zuen
Benitok eta iraganean
ere asko ditu jasoak,
aurrerantzean egiten
jarraituko duen bezala.
Bere abestiak

imnoak dira
euskaldunontzat; denok
abestu ditugu, denok
sentitu dugu zerbait
berezia… Edonora
joanda ere, nondarrak
garen esatean
Benitoren herrikoak?
entzun behar izaten
dugu, Euskal
kulturagatik lan asko
egin duen seinale.
Guk ere saritu nahi

dugu Benito, baina
gurea ez da etxeko
bitrinan jartzeko trofeo
horietakoa, gure esker
ona baita emateko
dugun bakarra.
Eskerrik asko Benito

eta zorionak!

Benito
Lertxundiri

Argentinako euskaldunak
Begi bistan duzuen erretratua Mar de Platatik heldu zaigu.
Beti beltzez doan hori Tito da, Orioko kaleetan ikusiko
zenuten noizbait, iaz jaioterrira itzuli bazen ere.

Azaroaren 18an aita izan zen bigarrenez, 3 kilo eta erdiko
morroskoa izan baitu. EmazteakValentino deitu nahi
bazion ere, Titok Aitor jarri nahi eta, azkenean,
Valentino Aitortxu izango da; hala dio berak, behintzat.

Zorionak Titori eta familia guztiari. Ea laster elkar
ikusteko aukera dugun berriz, han edo hemen.

?
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Eskela edo urteu-
rreneko gogoanga-
rria KARKARAn jarri
nahi baduzu, deitu
gure telefonora:

943 83 15 27

OROIMENAREN KUTXA

Gerra aurretik, Espai-
niako II. Errepublika-
rengaraian,maisubat

izan zen Orion, haren ikasle
izandako batek gogora asko-
tan ekartzen zuena.Hezkun-
tzan gauzak ez ziren orain
bezalakoak, osodesberdinak
baizik.Etaezbakarrikorduan
dena erdaraz erakusten
zitzaielakoetxetikeuskaldun
elebakarzirenneska-mutilei;
baziren, oraingo hezkuntza-
ereduarekin alderatuz, bes-
telako bereizgarriak ere.
Orduan indarrean zegoen
erdarazkoharakoesaldihura:
la letra con sangre entra. Eta
maisu hark, behintzat, bere
egiten zuen esaldiak zioena:
ezdenak,bainaeskolakobal-
darrenak-edo egurtzeko ohi-
tura zeukan.

Zeregin horretan lagun-
tzailezuenikaslebat,Aiaalde-
ko baserri bateko mutil kos-
korra. Egunero, goizean,
zumezkomakilaarinetamal-
guak ekartzen zizkion mai-
suari.Handikaurrerakoamai-
suarenkontuazen: lezioaika-
si ez edo bihurrikeriaren bat
egin zuenari ederki berotuko
zion ipurdi aldea.

Ba omen zen mutil bat
ipurdiaberotutaetxeraasko-
tanjoatenzena,herrikomike-
lete baten semea. Garai har-
tan gurasoek ondo ikusten
zuten eskolan ikasle bihurrei
astindutxo batzuk ematea.
Baina mikeletearen semeak
jasotzen zuena gehitxo izan
ordukoentzat ere!Hala irudi-
tzenzitzaion,behintzat,aita-
ri eta hark ere bazuen autori-

tate pixka bat orduko Orio
hartan.Eskolanmaisuakagin-
dukozuen,bainakaleaberea
zen.

Egun batean, goizean,
zubian jarri zen Aia aldeko
mutil hornitzailearen zain.
Hanagertuzen,goizerobeza-
la, lasai-lasai, baserritar gaz-
tea. Baina egunhartanmike-
letea zuen zain, berak esko-
lara zeramatzan zumezko
makilahaienbiktimarenaita.
Mikeleteakgaztetxoarieskue-
tanzituenmakilaguztiakken-
du eta bere aurrean putzura
bota zituen zubitik behera,
hauxe esanez: Gaur makilak
ziaztik putzura, baina hola-
koakekartzensegitzenbadek,
hurrena heu joango haiz
putzura.

IÑAKI ITURAIN

Zumezko makila guztiak hantxe joan ziren zubitik behera putzura. PAISAJES ESPAÑOLES SA

Maisua, mutilak eta mikeletea

JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• Ez da inor jaio.

• Barbara Otegi San
Sebastian, Aian,
azaroaren 19an. 87 urte.
• Fanzisko Atorrasagasti
Berasategi, Orion,
azaroaren 16an. 61 urte.
• Alejandro Oliden
Tolosa, Orion, azaroaren
14an. 86 urte.
• Joxemari Alberdi
Arruti, Orion, azaroaren
13an. 69 urte.

EZKONDUTAKOAK

• Xabier Santamaria
ExpositoetaMirianAmaia
Gonzalez Perez, Orion,
azaroaren 14an.
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“Jateko ordua garrantzitsua
da ohitura onak hartzeko”
Jone antzuolarra da
jaiotzez. Egun Aian
erroldatuta dago eta
bertan bizi da. Lehen urtea
du Orioko haurreskolan
irakasle 30 urteko gazteak.

Zenbat urte daramatzazu
haurreskoletan?

2 kurtso eta erdi egin
nituen Zestoan. Aurretik,
ordea, ordezkapenak egiten
ibili nintzen Irunen eta
Donostian.

Aldea ba al da herri batetik
besterako haurren artean?

Ez,egiaesanezdagoalde-
rik. Ezberdintasuna haurres-
kolaren lokaleaneta lanaegi-
tekomoduan dago. Haurres-
kolatxikiaedohandiaizanhor
izaten dira diferentziak.

Lokalaaipatuduzu.Aldehan-
dia al dago batzuetatik bes-
teetara?

Egonnaizenetatik berrie-
na daOriokoa. Besteen alde-
an leku askoz gehiago dauka
eta horrek jarduera batzuk
egiteko abantailak ekarri
ditzake.

NolaantolatzenzareteOrio-
ko haurreskolan?

0-1 urteko 2 gela eta 1-2
urteko 3 gela daude. Banake-
ta adinen arabera egiten da.
Urtea hirutan zatitzen dugu
eta horrela zatitzen ditugu
adin-taldeak.

Haurrek bertan jaten dute-
ezta?

Bai,gehienekbertanjaten
dute.Nagusienekbaterabaz-
kaltzen dute, ordu berean
elkartzen dira jangelan.

Guk mahaian nola egon
beharden,kubiertoakerabil-
tzen eta halako gauzak ira-
kastendizkiegu.Jatekoordua
garrantzitsuaizatendaohitura
onak hartzen joateko.

JONE LETE | HAURRESKOLAKO IRAKASLEA

Zein une izaten da konpli-
katuena?

Jatekoorduhori izatenda
langehiensuposatzenduena.
Irakasle bakoitza bere talde-
arekin egon arren, guztiak
bateraegotendiraetaaztoratu
egiten dira haurrak. Une
horretansortzendazarataeta

iskanbila gehien haurresko-
lan.

Gelako zenbat irakasle zau-
dete?

Ume kopuruaren arabe-
rako ratioak daude. Nagusie-
nekin 13 haurreko bi hezi-
tzaile izaten dira eta txikie-

Haurreskola
goizeko 7:30etik
arratsaldeko

18:00etara dago
irekita, baina haur
bakoitzak bere
ordutegia du

Gure metodologiak
helburu batzuk
ditu. Egindako
ekintza guztiek

helburu
hezitzaileren bat

dute

nekin 8ko bi. Gure kasuan
gela bakoitzean bi hezitzaile
gaude, txikienekin izan ezik,
horiekin bakarra dago.

Nolakoa da haurreskolako
eguna?

Goizeko 7:30etik arratsal-
deko 18:00etara dago irekita,
baina haur bakoitzak bere
ordutegia du.

9:00ak arte sarrera ordua
izatenda, jolaslibreanegoten
dira.9:15alderagelatanbana-
tzen gara eta borobilean jarri
eta ipuinak kontatu, abestu,
zein gelakide dagoen gelan
konturatuarazi…egitendugu.
10:00etatik 11:00etara psiko-
motrizitate gela, eskulanak,
jolas euristikoak…horrelako
ekintzetan aritzen gara. Giro
ona egiten duenean parkera
ere joaten gara.

Hori egin eta gero bazka-
ritarako prestatzen hasten
gara.Denajaso,arropakalda-
tu,eskuakgarbituetabazkal-
duegitendugu.Geroberrizere
aldatu, garbitu eta 12:45era-
koetxerajoatekoprestjartzen
ditugu.Bainabertangeratzen
direnak lotara sartzenditugu
13:00etan.

Esnatu eta aldatu ostean,
15:30arteedojolastenegoten
dira, meriendatu eta 16:00ak
alderaetxeradoazpixkanaka.

Haurtxoekin beren ordu-
tegiramoldatubeharradago.
Beharren arabera jaten dute
etaloegitekoereberenorduak
dituzte.

Zer eskaintzen duzue haur-
tzaindegi tradizionalak
eskaintzen ez duena?

Momentuorohaurrahezi-
tzen ari gara. Egitenden guz-
tiahaurrarenheziketarakoda.

Gure metodologiak hel-
burubatzukditu.Ekintzaguz-
tiek helburuhezitzailerenbat
dute.Plangintzabatgauzatzen
dugu urtean zehar.

Antzuolan jaio arren, Aian bizi da gaur egun Jone. KARKARA
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AZAROA/ABENDUA
27an, Mutiozabal.
28an eta 29an, Etxeberria.
30ean, Azaldegi.
1ean, Zulaika.
2an, iriarte.
3an, Etxeberria.
4an, Larrañaga.
5etik 11ra, Lasa.
12an eta 13an, G. Artiñano.
14an, Iriarte.
15ean, Larrañaga.
16an, Mutiozabal.
17an, Etxeberria.
18an, G. Artiñano
19an eta 20an, 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
27 00:08 eta 12:26 06:12 eta 18:40
28 01:01 eta 13:19 07:06 eta 19:29
29 01:47 eta 14:06 07:52 eta 20:12
30 02:28 eta 14:50 08:35 eta 20:53
01 03:09 eta 15:33 09:18 eta 21:34
02 03:50 eta 16:16 10:01 eta 22:16
03 04:33 eta 17:02 10:46 eta 23:00
04 05:18 eta 17:50 11:33 eta 23:46
05 06:06 eta 18:40 12:23 eta _____
06 06:58 eta 19:34 00:36 eta 13:15
07 07:54 eta 20:32 01:29 eta 14:11
08 08:56 eta 21:37 02:27 eta 15:13
09 10:02 eta 22:47 03:30 eta 16:19
10 11:13 eta 23:56 04:39 eta 17:27
11 12:24 eta _____ 05:50 eta 18:33

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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Abenduaren 11n hasi eta bost ostiraletan, haur-
masaje ikastaroa izango da 10 hilabete bitarteko
jaioberriak dituzten gurasoentzako, baita haurdun
daudenentzat ere.

10:00etatik 12:00etara izango dira eskolak eta,
guztira, 85 euro balio du ikastaroak. Izena emateko
kultur etxera jo behar da eta bertan informazio
gehiago zabalduko da.

Haur-masaje ikastaroa

MANIFESTAZIOA
Azaroaren 28an,

Errausketaren Aurkako
Herri Plataformen
Koordinadorak deituta
manifestazioa Donostian,
Partehartzeari errespetua,
Errausketarik ez! Atez ateko
bilketa lelopean, 17:00etan,
Donostiako Boulevardetik.

IKASTAROA
Orion, azaroaren 27an eta

abenduaren 11n, 19:00etan,
gastronomia ikastaroak Toki
Alai elkartearen eskutik,
Udalaren eta AIALA
ostalaritza eskolaren
laguntzaz. 5 euro balio du
ikastaro bakoitzak.
Orion, abenduaren 4an,

19:00etan, ardo dastatze
ikastaroa Toki Alai elkarteak
antolatuta. 5 euro balio du.

BABARRUN JANA
Orion, abenduaren 13an,

Talai Mendik antolatutako
babarrun jana. Izen-ematea
Uranga burdindegian.

GAZTAIN EGUNA
Aian, azaroaren 29an,

Lardizabal eskolako guraso
elkarteak antolatuta.
16:30ean, kultur etxean, Ice
Age 3 filma emango dute,
gazteleraz. Ondoren,
pilotalekuan edo plazan,
gaztain-jana egingo da.
Bizikleta eta otar bana
zozketatuko dituzte.

ERROMERIA
Aian, Andatza auzoan,

azaroaren 29an, 18:30etik
21:30era, erromeria izango
da Arkaitz Ailur eta
Agurtzane Mujika
trikitilariekin, Andatzako
Erromeri Elkarteak

SILO BOLAK
Aian, abenduaren 15ean.

Zerbitzuaren inguruko
informazioa jasotzeko
Urkomera deitu: 643 81 65
00; edo bertako Igorrekin
hitz egin: 660 04 97 51.

PODOLOGIA
Aian. abenduaren 12an.

Txanda hartzeko udaletxera
deitu behar da: 943 13 11 44.

ERAKUSKETA
Orion, abendu osoan,

kultur etxean, Begoña
Zaldua margolariaren
erakusketa ikusgai.

TRASTE ZAHARRAK
Orion, abenduaren 16an,

altzari zaharrak jasoko
dituzte. Bezperan utzi behar
dira edukiontzietan.

ELKARRETARATZEA
Orion, azaroaren 27an,

euskal presoak Euskal
Herriratzearen aldeko
elkarretaratze isila,
20:00etan plazan.

BERTSOAK
Donostian, azaroaren

29an, belodromoan,
Txapelketa Nagusiko azken
finalerdia. Iñaki
Gurrutxagak kantatuko du
bertan, Uxue Alberdi,
Arkaitz Estiballes, Maialen
Lujanbio, Jon Maia, eta
Aitor Sarriegi bertsolariekin.

antolatuta.
Aian, Andatza auzoan,

abenduaren 6an, 18:30etik
21:30era, erromeria izango
da Astiazaran anaiak eta
Leire trikitilariekin,
Andatzako Erromeri
Elkarteak antolatuta.
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