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HitZetiK HOrtZerA

lAguNtzAileAK

EUSKO JAURLARITZA

Kultura Sailak
diruz lagundutako

hedabidea

A. egAñA etA M. lujANbiO  (doinua: Pello JoxePe)

1
Jorgek askotan sentimenduak
botatzen zituen zuzen.
Sarri haserre sumendi gendun
edo ta oihu almazen.
Gaur egunean nola gabiltzan
kaletan diote ozen
ta bizi balitz gaur egun Jorge
sumindu bat izango zen

2
Hark gizartea moldatu nahi zun
bere zizel bere mailu.
Kontzeptuetan radikala zen
eta umorez kaskailu.
nafarroako Gobernuari 
bere obra erregalu,
gaur poz handirik ez zun izango 
burua altxako balu.

3
Hori egin zun, bai, Gobernuari
bere obra ematea.
ikusi balu gaur egunean
Barcinak daukan eitea, 
dena aldrebes egingo luke
eta jenioz betea,
ta ez naiz harritzen parlamentura
pistolakin joatea.

4
Pistolarekin joan liteke
ezpatarekin bestela,
Jorgek hobeto banatuko zun
hango sobreen pastela.
Depresioa dago nagusi
hala ere, dena dela,
poz bat badegu iraultza baten
atarietan gaudela. 

Oteiza berpiztuari kantari

Jorge Oteiza hil zela 10 urte bete berritan Oteizaren kontzeptu eta pentsamenduetan oinarritutako saioa egin zuten Donostian Andoni Egañak eta
Maialen Lujanbiok bertsotan eta Jon Martinez aktoreak Oteizaren paperean. Gizartearekin haserre eta triste zegoela adierazi zuen Oteizak eta
horren harira galdera hau egin zien bertsolariei Unai Elizasu gai jartzaileak: Pozik egoteko motiborik ba ote daukagu?

HASi beRtSOtAN 
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Motondo 
berreskuratzeari bai!

Ingurumena eta natur baliabideak eza-
gutzeko eta bizitzeko garaia da. Hori
adierazi zuen Orioko Bilduk udal hau-
teskundeetarako egindako udal progra-
man. Motondoko eremua da Orion gu-
retzat ingurumen balioen erreferente
garbia. Eta baditugu arrazoiak hori esa-
teko, guretzat ez ezik herri administra-
zioetatik kanpo eremu horrek dituen in-
gurumen balioek babestuak izan behar
dutela erabakita dagoelako; Motondok
etorkizunean izan dezakeen izaera ba-
karra eremu babestua dela erabaki dute-
lako. Europako Komunitateak Natura
2000 sarean sartzea lehenik, garrantzi
komunitarioko leku –GKL edo LIC–
izendatzea ondoren eta iaz Eusko Jaur-
laritzak Babes Bereziko Eremu –BBE
edo ZEC–kategoria ematea izan dira
behin betiko erabakiak.Eusko Jaurlari-
tzak 2010ean eta 2012an emandako diru
laguntzak eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diak proiektuari eman dion babes insti-
tuzional, tekniko eta ekonomikoak era-
kunde ezberdinek proiektuari adierazi
dioten atxikimenduaren adibide dira. 

Aurtengo neguan herrian dugun al-
txor hori ezagutzeko aukera izan dugu
Aranzadi zientzia elkartearen eskutik
bertara egindako bisita gidatuetan. El-
karte horretako adituek azaldu digute
Motondoko hezeguneak duen aberasta-
sun ekologikoa berreskuratzeko eta
mantentzeko gauzatu beharreko
proiektuaren faseak nola egin daitezke-
en. Mahai inguruan ikusi ditugu Moton-
dori buruz eztabaidatzen Eneko Iriarte
geologoa, Eusko Jaurlaritzako inguru-
men sailburu izandako German Alonso
eta Doñanako –Huelva, Espainia–esta-
zio biologikoaren zuzendari izandako
Fernando Hiraldo bera. Proiektuaren
aldeko apustua egiteaz gain, natur balio-
en berreskurapenean Orioko herriak
eman nahi zuen pausoa mirestu zuten
denek.

Orioko Bilduk Motondo hezegune
izatea nahi du, Oriok merezi duela uste
dugulako. Motondo berreskuratzeak
herriari onura ekarriko diola konbentzi-
tuta gaude, ingurumen aldetik ez ezik
turismoa izango baita indartuta aterako
den sektorea. Hondartzaz gain, beste in-
teresgunea da gure herrian errioa. Ingu-
ruko herrietatik bereizten gaituena da
errioa; errioa da herri egin gaituena, he-
rriaren sorreraren arrazoia; Orioren
historiari guztiz lotua dago errioa –nor-
tasunari, kirolari, aktibitate ekonomiko-
ari, etab–.

Motondoko berreskurapen proiektua
Udalaz gaindiko administrazio batek

kudeatu beharko duela ulertzen badugu
ere, ez dugu beste inolako oztoporik
ikusten hori garatzeko.  

Administrazio horietako teknikoek
eta politikoek hau garatzeko nahia dute.
Egungo egoera ekonomikoan diru la-
guntzak lortu dira. Eta ez nolanahikoak.
Natur baliabideak bizitzeko garaia dute
herritarrek, eta horregatik proiektu ho-
nen inguruko erabateko aldeko apustua
egiteko prest gaude Bildun. Beñat 

Solaberrieta. Orioko Bilduren izenean

Etxeluze: Bilduren
kudeaketa kaxkarraren
beste eredu bat

Apirilean izan dugun azken udalbatza-
rrean, Bilduk darabiltzan modu txapu-
zeroak salatu behar izan genituen, egu-
nerokotasunean erroturik dauden ku-
deaketa modu berriak. Okerrena da
beren diskurtsoan ikur diren gaietan
gauzak ongi egiteko ere  ez direla gai.

Oraingoan, zenbait gazterentzat espa-
zio bihurtuko den Etxeluze eraikinaren
erosketari buruzko gaian gertatu da. Oi-
narrian udal ordezkari guztiak ados gau-
den prozedura izanik, kudeaketa ezin
okerrago baten ondorioz, gaia berriro
ekarri behar izan dute udalbatzarrera.
Oraingoan, EAJren eskaera dela- eta,
gaia mahai gainean gelditu da, ez baita
nahikoa informazio eta garantia eman
proposamena aurrera eraman ahal iza-
teko. 

Etxeluzen gazteen ekintzak egitearen
aurka ez da inoiz azaldu EAJ, baina hori
guztia modu legal eta ordenatuan egite-
aren aldekoak gara. Gazte Asanbladak
eraikina okupatu zuenetik eman diren
pauso guztiak ekintza horiek legalitatea
bete ahal izateko emandakoak izan dira,
pauso bakoitza serio eta arduraz ema-
nez. 

Udal gobernuaren aldaketarekin,
Udaletik at kaleratutako panfleto bati
esker, jakin zuen EAJk Etxeluze eroste-
kotan zela Udala. Horrez gainera, oku-
pazioaegin zenetik akordioa itxi zen
epera bitartean eman zaion erabilera
edo alokairu kontzepturen pean ere ja-
beak diru kopuru jakin bat jasoko zuela
publikazio horri esker jakin genuen. Ho-
rretaz guztiaz ez zen batzordean infor-
matu.

2012ko abenduan, Obra eta Zerbi-
tzuetako batzordean, erosketa egingo
dela komentatuegin zuten prezioa aipa-
tu ere egin gabe. Hilabete horretako
ubalbatzarrean bertan jakin zuten EAJ-
ko kideek prezioa. Gai honi dagokion
inongo dokumentaziorik ez zen aurkez-
tu, ez erabakia hartzeko lagungarri diren

txosten tekniko edo juridikorik, ezta
erabilerarako edo alokairuaren inguru-
ko ezer ere.

Abenduko plenoan EAJk eraikinaren
erosketaren aldeko jarrera azaldu zuen,
dokumentazioa eta informazio guztia
helaraziko zitzaigun konfiantzarekin.

Abenduko udalbatzar hartatik hona,
EAJk ez du informaziorik jaso. Gaiaren
inguruan Udalean galdetu dugu eta ez
dugu espedientearen tramitazioaren in-
guruko azalpen argirik jaso. Horregatik
guztiagatik, EAJk Hazienda Batzorde
bat egitea eskatu du espedientearen
egoera argitzeko eta erosketa prozedu-
ran garantia tekniko eta juridiko guztiak
egiten direla azaltzeko. Orduan emango
du EAJk bere bozka.

Oriotarrek erraz ulertuko dute gure
zuhurtasuna gai honetan. Izan ere, pro-
zedura honen hasiera indarkeriazko
ekimen batekin izan zen: Etxeluzeren
okupazioa.

Azkenik, erosketa hau egin ondoren,
eraikina Udalaren ondarera gehitzen
denean, orduan hitz egin beharko da
bere kudeaketaren garapenari buruz. 

Orioko EAJ

Goiko Kaleko beharrak

Xarma berezia dauka Goiko Kalek. Bisi-
tari asko etortzen da Orioko alde zaha-
rra ikustera: eliza, Pilliku, San Martine-
rako bidea... Historiaz betetako tokiak
dira guztiak; zaindu beharrekoak. Baina
gurean zikin samar daude bazterrak.
Garbiketa-astindua behar du Goiko Ka-
lek. Dagokionari zuzenduta geratzen da
eskaera. Herritar bat

Gizarte-zerbitzuak
laguntzeko?

Orioko gizarte-zerbitzuetara jo dut due-
la gutxi, informazio bila. Nire harridura-
rako, ez ninduten hartu ere egin; handik
kanpora bota ninduten, Zarautza edo
Donostiara joateko esanez. Bultzatzea
bakarrik falta zitzaion gizon hari.

Ez dut ulertzen zergatik; batez ere, be-
ren lana entzutea eta laguntza eskain-
tzea denean. Etika pixka bat behar du gi-
zonak; etika ikastaro trinko batera joan
behar luke. Jendeak, oriotarrak, jakin
dezala zer nolako gizarte-laguntzailea
duen Oriok; zeini ordaintzen dion solda-
ta, lanik ez egitearen truke. Pedro
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Zaindu euskara; zaindu
euskal prentsa; zaindu
Karkara eta Berria

Euskal hedabideen beharraren gaineko
hausnarketa gizarteratzeko asmoz, KAr-
KArAk eta Berriak, elkarlanean, kon-
tzientziazio kanpaina bat jarri dugu
martxan.

Euskarazko produktuak ere krisi eko-
nomiko eta sozialean murgilduta dau-
den heinean, gure ama hizkuntzan ira-
kurtzeak eta idazteak norberari ekar-
tzen diona zer den pentsarazi nahi diegu
oriotarrei eta aiarrei: nolakoa litzateke
KArKArArik gabeko Orio? Nolakoa, Be-
rriarik gabeko Euskal Herria?

Unai Odriozolak egindako irudi bate-
kin identifikatutako kanpainaren bai-
tan, herriko txokoetan jarritako bi kartel
eta beste horrenbeste bideo ere argitara-
tu ditugu berria.info/berriataldea eta
KArKArA.COMweb guneetan. Azken bate-
an, ruper Ordorikaren abestiko letra
hartu eta maite duzun hori  –euskara–
zaintzeko ahalegina eskatu nahi diegu
KArKArAzaleei eta Berriazaleei.

Mahai-ingurua
Euskal komunikabideen egoera eta etor-
kizuna izenburupean, mahai-ingurua
izango da Kultur Etxean, maiatzaren
16an. Berriako zuzendariorde Iñaki Pe-
txarroman; Jabier Zabaleta, Orioko
Udaleko euskara teknikari a eta KArKA-
rAren sortzaileetakoa; eta Urola Kostako
Hitzako zuzendariorde Onintza Lete
izango dira hizlariak. rikardo Uzkudu-
nek gidatuko ditu, 19:00etan hasiko den
solasaldian.

Jolasak, lasterketa eta barrikotea
Egun borobila antolatu dugu maiatza-
ren 18rako, goizean hasi eta ilundu arte.
Jolasen eta tailerren bitartez, haurrak
kazetaritzara hurbilduko ditugu aurre-
na, kazetariaren lana gertutik ezagutu
dezaten.  

Aldizkariaren edota egunkariaren
azala pertsonalizatzeko aukera izango
dute txikienek.LH3tik gorakoek, berriz,
6 lagunez osatutako taldetan banatuta
aritu beharko dute Berriako edo KArKA-
rAko ale bat osatzen. Argazki kamera tal-
deak berak ekarri beharko du.

Arratsaldean segituko du egitarauak,
binakako lasterketa mistoarekin. Kultur
Etxe atzean hasiko da lasterketa –hau-
rrena eta helduena, biak– eta Herriko
Plazan bukatuko. 

Ondoren, indarrak berreskuratzeko
barrikotea antolatu dugu plazan bertan.
Urdairak eskainitako sagardoa txotxean
edateko eta txorixo-pintxoa jateko auke-
ra aparta izango da. Basoa 3 euro kostako
da eta pintxo bakoitza 1,5 euro.  

Jan-edana laguntzeko, Julen Alonso
eta Maria Lasa arituko dira trikitixa eta
panderoa astintzen. 

Berriako eta Karkarako ordezkariak. KArKArA

euskal komunikabideen egoeraz eta etorkizunaz hausnartzeko
kanpaina jarri dugu martxan Berriak eta KarKarak, oriotarren eta
aiarren euskararekiko kontzientzia indartzeko asmoz  
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2001-2010 urte bitartean jaiotakoak
hartuko dituzte udako egonaldietan

Uda gerturatzen ari dela-eta, uztailerako
eta abuzturako egonaldiak prestatzeari
ekin dio Txurrumuski taldeak. Uda-txo-
koa eta Gazte-abenturak aurkeztuta, be-
rrikuntzekin datoz aurten.  

Uda-txokoa
Bi eta hiru urte arteko haurrak –2010. ur-
tean jaiotakoak– hartuko ditu Txurru-
muskik Uda-txokoan. Jolasekin, abes-

tiekin eta jostailuekin arituko dira hau-
rrak bertan eta udaleku irekiekin aldera-
tuz, batez ere, errutinan oinarritutako
jarduerak egingo dituzte. 

Uztailean, astelehenetik ostiralera,
09:00etatik 12:30era,  irekiko ditu ateak
Uda-txokoak. Ikastolan hartu eta utziko
dira umeak.

Udaleku irekiak
Udaleku irekiak ere uztailean izango
dira. Jolasen, tailerren eta dinamika ez-
berdinen bitartez, ongi pasatzeko auke-
ra ezin hobea izango dute haurrek astele-
henetik ostiralera, 09:00etatik 12:30ak
arte.

2009. urtean jaiotakoak izango dira
aurten hartuko dituzten txikienak eta 12
urte beteta dituztenak izango dira zaha-
rrenak. Horretaz gain, parte hartzeko
baldintzen artean, ezinbestekoa izango
da haurrak euskaraz jakitea.

Gazte-abenturak
Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. maile-
tan dauden eta abentura maite duten
haurrentzako hamabostaldi berezia an-
tolatu du Txurrumuskik aurten, estrai-
nekoz. Abuztuaren 1etik 12ra bitartean,
09:00etatik 13:00etara,  abenturaz aben-
tura ibiliko dira gazte-abenturako kide-
ak: bizikleta martxak, jolasak, kirolak,
mendi irteerak… Hamabostaldiko azken
3 egunak –abuztuaren 13,14 eta 15–, be-
rriz, aterpetxe batean pasako dituzte.

Izena-ematea
Maiatzaren 22an, 23an eta 24an,
18:00etatik 19:30era eman beharko dute
izena uda-txokoan, udaleku irekietan
edota gazte-abenturetan parte hartu
nahi dutenek. Izen-emate orriaz eta
haurraren osasun txartelaren kopiaz
gain, bankuko diru-sarreraren ordaina-
giria  jasoko dute antolatzaileek Kultur
Etxean. Txurrumuskik  Laboral Kutxan
duen 3035 0182 18 1820021770 zenba-
kian sartu beharko dute dirua –75 euro
udaleku irekien kasuan; 85na Uda-txo-
koan eta Gazte-abenturaken–, haurra-
ren izen-abizenak argi adierazita. 

Bestalde, hala nahi duenak, etxera ba-
karrik joateko baimena eta argazkiak
ateratzeko baimena sinatuta utzi ditza-
ke antolatzaileen eskuetan.

Maiatzaren 31n, 18:00ean izango da
Uda-txokoari buruzko bilera Kultur
Etxean; 18:30ean udaleku irekiei buruz-
koa; eta Gazte-abenturez arituko dira
19:00etan hasita.

Begirale izan nahi dutenentzat
Egonaldietan begirale izan nahi dutenei
taldean lanean aritzeko aukera eskaini
nahi die Txurrumuskik. 16 urtetik gora
izatea eta euskaraz komunikatzeko gai-
tasuna izatea beharrezko baldintzak
dira deialdira aurkezteko. Horretaz gain,
begirale titulua, talde harremanetarako
abilezia eta urtean zehar lanean segitze-
ko prestutasuna izatea eta oriotarra iza-
tea baloratuko dituzte.

KArKArA.COM-en edo Orioko Kultur
Etxean dagoen eskaera-orria bete eta
txurrumuski.orio@gmail.com helbide-
ra bidali beharko dute interesa dutenek.Haurrak udaleku irekietan. txUrrUmUSKi

lehen aldiz, 2 eta 3 urte bitarteko haurrak hartuko dituzte
Txurrumuskiko kideek udako egonaldietan. Horrez gainera,
gaztetxoentzako abentura-saioak antolatu dituzte aurrenekoz

lAbuR

Eliza
Komunioak 
Maiatzaren 12an eta 19an izango dira aur-

ten komunio handia eta txikia, hurrenez

hurren, Orion. 25 gaztetxok egingo dute

jaunartze handia; txikia, berriz, 49 umek

egingo dute. Aian, aldiz, bi jaunartzeak el-

karrekin egingo dira, maiatzaren 26an.

Hamar haurrek hartuko dute Jauna lehen

aldiz eta beste horrenbestek egingo dute

komunio handia, kristautasunerako haria

sendotuz.

Kultura
Balea elkartearen programa
Urteroko ohiturari jarraituz, zenbait eki-

taldi antolatu ditu Balea elkarteak duela

112 urte Orion harrapatu zen azken euskal

balea gogoan: Balea haiek, herri hau izen-

burupean, hitzaldia eskainiko du Jon

Maia bertsolari eta balea-zaleak maiatza-

ren 14an. Kultur Etxean izango da saioa,

doan. Maiatzaren 17an, ostiralarekin, be-

rriz, umeentzako jolasak egingo dituzte

Balea elkartearen ondoko plazan,

17:00etatik aurrera. Horrez gain, txokola-

te beroa banatuko diete bertaratzen di-

ren guztiei.

Politika
Legorburu aske
2009ko apirilean atxilotu zuten Fran-

tzian, Mézières-en-Brenne herrian, Itxaso

Legorburu  ETAko kide izatea egotzita.

Ordutik hona lau urte Fleury-ko espetxe-

an eman ondoren, apirilaren 30ean utzi

zuten libre.  Jaioterrian, Gasteizen, egin

zioten lehenengo ongietorria egun horre-

tan bertan, iluntzean. Orion, berriz, maia-

tzaren 25ean egingo diote harrera. Hain-

bat urte eman ditu bizitzen Itxasok gure-

an,  eta, besteak beste, Heldu! herri kirol

taldean aritu zen bere garaian harri-jaso-

tzaile gisara. 
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Etxeluzeren erosketari buruzko gaia
mahai gainean utzi zuen Udalbatzak

Ezohiko bilkura egin zuen udalbatzak
joan zen apirilaren 30ean eta izan zen ze-
resana eta eztabaida sortu zuen gairik.
Aurreko udalbatzarretako aktak onartu
ondoren, gai berriei ekin zieten zinego-
tziek eta alkateak Jon Carrera idazkaria-
ren esanetara.

Lehenengo Orioko Udalaren Euska-
raren II. Plan Estrategikoaren indarral-
dia abenduaren 31ra arte luzatzea eraba-
ki zuten aho batez. Ondoren, Orioko
arraunketako eta piraguismoko teknifi-
kazio zentroko kirol medikuntza, fisio-
terapia eta hipoxia zerbitzuen gestioa
eta aisialdi zerbitzua  hutsik uztea eraba-
ki zuten aho batez, aurrenekorako hau-
tagairik aurkeztu ez delako; eta bigarre-
nerako aurkeztu den enpresa bakarrak
ez dituelako jarritako baldintzak bete.

Etxeluzeren erosketa
Etxeluze eraikinaren erosketari buruz-
ko erabakia hartzea zen zerrendan hu-
rrengo gaia. Udal taldea adostasunera
iritsi ez zenez, gaia mahai gainean geldi-
tu zen.

Iaz, abenduaren 26ko udalbatzarrean,
eraikina 135.975 euroan erosteko eraba-
kia hartu zuten, horietatik 80.000 euro
2012ko udal aurrekontuaren kargura eta
gainerako 45.975euro  aurtengoaren
kargura; gainera, onartu zuten saltzaile-
ari 21.000 euro ordaintzea salerosketa-
ren azken prezioaren aurrerapen gisa.
Jon Carrera idazkariak argitu zuen zein
izan zen gaia berriz udalbatzarrera era-
mateko arrazoia: 135.975 eurokoa zen
prezioa balorazioaren baitan eta horri
21.000 euro gehitu behar zaizkio Udalak
ahalbidetutako erabileraren ordain gisa.
Beraz, behin betiko prezioa 156.975 euro-
koa da.

Amaia Dorronsoro Obra eta Zerbitzu
batzordeburuak argitu zuen Etxeluze-
ren jabearekin egindako negoziaketetan 
135.975 euroko eraikinaren tasaziotik
abiatuta erabaki zutela azken prezioa
156.975 eurokoa izatea. Aurrekontuetan
ere hala jarrita dago, baina diktamina-
tzerakoan ez genuen kontuan hartu behin
betiko prezioa, tasaziorena baizik eta
hori argitzeko ekarri dugu gaia udalba-
tzarrera, esan zuen Dorronsorok.

EAJko Noemi Ostolazak galdetu zuen

erabileragatik tasazioari gehitutako
21.000 euroak alokairutzat hartuko al
diren. Horri erantzunez, Jon Carrerak
jakinarazi zuen Udalak ez duela etxe ja-
bearekin kontraturik sinatu erabilera-
gatik, beraz, alokairuaren formula ezin
dela erabili. Hori entzunda, EAJk gaia

mahai gainean uztea proposatu zuen.
Aurrekoan baiezko bozka eman genuen
arren, prozedura egokia zela jakiteko
idazkariaren bermerik ez dugu jaso. Be-
raz, eskatu nahi dugu tasazio eguneratua
eta txosten juridikoa ikustea eta gaia
Ogasun batzordean eztabaidatzea baiez-
koa eman aurretik, esan zuen Ostolazak.

Gaia, beraz, mahai gainean gelditu zen
EAJko zinegotziek beren ekarpenaren
alde bozkatuta, Orainekoen abstentzio-
arekin eta Bildukoen ezezko botoekin. 

Bozketaren ondoren aho batez onartu
ziren herriko hainbat lur Udalari laga-
tzeari buruzko bi puntu, Udalaren ardu-
rapeko izaera pertsonaleko datuen fitxa-
tegiak sortzea eta Berdintasunerako I.
plana. EAJko udal taldeak Gipuzkoako
mendekotasunaren arreta hobetzeko
planari buruz aurkeztutako idatzia ere
onartu zen, baina EAJ eta Orainen baiez-
ko botoekin eta Bilduren abstentzioare-
kin. 

Azkenik Orioko arraunketako eta pi-
raguismoko teknifikazio zentroa eraiki-
tzeko  Eusko Jaurlaritzari diru laguntza
eskatzeari buruzko mozio bat aurkeztu
zuen Bilduk. Aldeko zazpi botorekin
onartu zen eskaria egitea.

Orainek mozioei ez
Bukaeran Oraineko ordezkariek adiera-
zi zuten hemendik aurrera udalbatzarre-
an aurkezten diren mozioen aurka boz-
katuko dutela, uste dutelako gai horiek
batzordeetan aurrez eztabaidatzeko eta
adosteko modukoak direla eta aurkez-
ten diren mozio asko alderdikerietan oi-
narrituta eramaten dituztela batzarrera.

Gai asko aho batez onartu bazituzten ere izan zen ezadostasunik. KArKArA

Gaztetxea dagoen eraikinaren gaia, alderdien ezadostasunak medio, beste baterako utzi zuten. Bestalde,
aurrerantzean udalbatzarretara aurkeztutako mozioen aurka bozkatuko duela esan zuen orainek

Etxeluze eraikinaren
tasaziotik abiatuta erabaki
zuten jabearekin azken
prezioa 156.975 eurokoa
izatea
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Osasuntsu dago nesken kirola Orion eta
osasuntsu dago baita ere saskibaloia.
UrSA Orio junior nesken taldeak Gi-
puzkoako partaidetzako liga irabazi be-
rri du, eta denboraldia bukatzeko azken
partida ere irabazi egin zuen Summa Al-
dapeta taldearen kontra: 75-43.

Bigarren urtez jarraian Iker Gurrutxa-
gak zuzendu ditu jokalariak eta aurten
Irati Isasa zarauztarra izan du alboan tal-
dearen gidaritzapean laguntzeko. Den-
boraldi hasierako bi partidak galdu eta
gero, –9 puntuz Añorgaren aurka eta
puntu batez Cafés Aitonaren aurka;  bu-
kaeran mailaz igo diren beste bi taldeak
izan dira– gainontzeko 16 partidak ira-
baztea lortu dute oriotarrek.

Orokorrean lan ona egin dute neskek
eta, talde baten aurka izan ezik, 20 pun-
tutik gorako abantailak izan dituzte nor-
gehiagoka guztietan. 

Gauzak horrela, Gipuzkoako errendi-
mendu mailan jokatzeko aukera izango
dute datorren denboraldian UrSA Orio
taldekoek. 

Kadeteak Euskadiko txapeldun
Denboraldiaren bigarren zatian lan ona
egin eta gero, Euskal Ligako lauko finala
jokatu zuten apirilaren 28ko asteburuan
ZASTeko neskek.

Hasiera batean finalean sartzearekin
nahikoa izango zela uste arren –Easo fi-
nalean izango balitz, bigarrena geratuta
nahikoa baitzen–, irabazi beharra zeu-
katen Espainiako txapelketara sailka-
tzeko, eta baita egin ere. Partida gogor
baten ostean, Euskadiko Txapelketa ira-
bazi zuten eta Espainiakoa jokatuko
dute maiatzaren 26tik ekainaren 1era,
Guadalajaran.

Gainontzekoak ere txukun
Orioko beste taldeak ere txukun aritu
dira. Bigarren fasean talde guztiak mul-
tzoko lehen postuan geratu dira. Horie-
tatik batek, ZAST junior nesken taldeak,
Gipuzkoako errendimendu mailako fi-
nala jokatuko du maiatzaren 11n,
16:00etan, Donostiako Aieteko kirolde-
gian.

URSA Orio taldea
Gipuzkoako partaidetza
ligako txapeldun

Aldapeta talde donostiarraren aurka jokatu zuen URSA Oriok ligako azken partida. G. ODriOZOLA

Bost urte eta gero, beren lehen titulua irabazi dute 1996an jaiotako
orioko taldeko neskek. Horrez gainera, oriotarrek parte hartzen
duten ZaSTeko kadete neskek euskadiko Txapelketa irabazi dute  

lAbuR

Arrauna
Kadeteak Espainiako txapeldun
Denboraldi borobila egin dute Orio

Arraunketa Elkarteko kadeteek. Irabaz-

teko zuten ia guztia irabazi dute aurten:

Gipuzkoako Liga, Gipuzkoako Txapelke-

ta, Euskadiko Txapelketa eta Espainiako

Txapelketa. Mutilek dena irabazi dute

eta neskak Gipuzkoako Txapelketan bai-

no ez ziren izan bigarren. Espainiako

Txapelketara burua hotz zutela joan zi-

ren, eta lan ona eginda bi bandera iraba-

zi zituzten. Neskek bost segundoko al-

dearekin irabazi zuten, bigarren Astille-

ro izan zen eta hirugarren Chapela.

Mutilek, berriz, sei segundoko aldea ate-

ra zioten Vigori eta Robaleira izan zen hi-

rugarren. Emaitza bikainak, hortaz, Orio-

rentzat.

Sofbola
Espainiako Txapelketa Orion
Orioko Bate Bizkorrek antolatuta, kade-

teen Espainiako Sofbol Txapelketa joka-

tuko da Orion maiatzaren 10, 11 eta 12an.

Estatuko 8 talde arituko dira lehian eta

horietatik 4 gipuzkoarrak izango dira,

tartean Kirolgi OBB. Lehen taldea ere

txukun ari da eta lider jarraitzen du hiru

jardunaldi baino geratzen ez direnean.
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Kukuarri astea

D
uela urte batzuk, gogora-
tzen baduzue, mendi hila-
betea antolatzen genuen
Kukuarriren egunaren ji-
ran. Tartean, besteak beste,

hainbat mendizaleren ibilaldietako dia-
poramak eskaini izan ditugu.

Aurten, ekimen hori hainbeste urtean
geldirik egon eta gero, berriz ere men-
diaren inguruko hainbat ekintza antola-
tzea erabaki dugu Kukuarri egunaren
astean. Ez da erraza gurea bezalako el-
karte txiki batentzat halako ekimenak
antolatzea. Herritarrak mila saltsatan
sartuta daude eta ez dute izaten deneta-
ra iristeko denborarik.

Gauzak horrela, Kukuarri astea anto-
latzeko asmotan, ideia batzuk zebiltzan
Mikal Etxeberriaren buruan  bueltaka,
eta, hark taldetxo bat osatzeko ardura
hartuta, astebeteko egitaraua osatzea
lortu dugu. Antolakuntzarako taldean,
momentuz, dozena bat lagun elkartu ga-
ren arren, ateak zabalik ditu gurekin el-
karlanean aritu nahi duen edonork.

Hasierako taldea osatzeko lanetan be-
tikoa gertatu baitzaigu, genituen telefo-
no eta kontaktuengana baino ez gara iri-
tsi. Beraz, interesa duzuenoi baina iritsi
ez garenoi, barkatu.

Egitarauari dagokionez, maiatzaren
20an izango da lehen hitzordua. Ilun-
tzeko 19:00etan hasita, Kultur Etxean,
Maite Maiora mendi lasterkariak eman-
dako hitzaldia izango da. Maiora aurten-
go Orioko Mendi Lasterketan emakume

azkarrena izan da. Mendian halako pro-
bak egiteko egiten dituen prestaketa la-
nez eta mendiko lasterketetan izandako
bizipenez arituko da hizketan Mendaro-
ko korrikalaria. 

Maiatzaren 21ean eta 23an Autobabe-
sa mendian deituriko ikastaroa eskaini-
ko dugu Euskal Herriko Mendi Federa-
zioaren eskutik. Bi saio izango dira, ba-
koitza hiru ordukoa: 18:00etatik
21.00etara. Lehen saioan mendi-tekni-
kari batek gidatuko du ikastaroa eta, bi-
garrenean, mediku batek. Mendian aur-
kitu ditzakegun arrisku egoeretan nola
jokatu irakatsiko digute. Doako saioak
izango dira eta, ditugun erreferentziei
kasu eginaz, oso interesgarriak. 

Maiatzaren 22an, Egoitz Zubizarreta
eskalatzaile eta suhiltzailea izango da
hizlari. Patagoniako Cerro-Torreko Fe-
rraribidean eta Poincenotorratzaren
Williams maldan izandako gorabeherak
kontatuko ditu Zubizarretak. Saio hau
ere Kultur Etxean izango da, 19:00etan
hasita.Hirugarren eta azken hitzaldia,
maiatzaren 24an, 19:00etan izango da,
Salatxo aretoan. 

Bukatzeko, asteburuan bi ekintza
egingo ditugu. Maiatzaren 25ean, larun-
batean, arratsaldeko 16:00etatik
20:00etara, haurrentzat rokodromoa
prest jarriko dugu Karela kiroldegian.
Bertan, nahi duten guztiek izango dute
eskalatzeko aukera. 

Kukuarri egunean, maiatzaren 26an,
tontorrera batera igotzeko proposame-
na ere badaukagu. Hala, goizeko
09:30ean, Herriko Plazan, elkartuko
gara Kukuarrira igo nahi dugunok eta el-
karrekin egingo dugu harainoko bidea.
Polita litzateke igotzeko asmotan diren
herritar guztiak batera joatea! Tonto-
rrea, urtero bezala, meza 11:00etan, eta
ondoren salda beroa eta pintxoak izango
dira guztiontzat. Anima zaitezte mendi
astean parte hartzera!

Harmailatik Talai Mendi M.A.

Antolakuntzarako
taldean, momentuz,
dozena bat lagun elkartu
garen arren, ateak zabalik
ditu gurekin elkarlanean
aritu nahi duen guztiak

lAbuR

Eskola kirola
Finaletan ezin
Bi kiroletan jokatu dituzte finalak oriota-

rrek azken hilabetean eskola kirolean.

Finala jokatzen lehenak Lardizabal esko-

lakoak izan ziren. Zarauzko plaierotan

jokatu zuten LH6ko neskek, baina, zori-

txarrez, ezin izan zuten Zarauzko La Sa-

lle taldearen aurka irabazi. Justuan gal-

du zuten aiarrek. 1-0. Apirilaren 27an, be-

rriz, Orioko Ikastolakoen txanda izan

zen. Hemen ere LH6ko neskek jokatu

zuten finala, kasu honetan eskubaloi-

koa. Aurrean Zarauzko Ikastolako taldea

izan zuten eta 14-18 galdu zuten bukae-

ran. Iñigo Exposito entrenatzailearen hi-

tzetan nahikoa sari izan da eskubaloiko

finala jokatzera iristea. Eskola kirolean

ere gure herrietako neskak indartsu ibili

dira aurten.

Futbola
Denboraldiko azken txanpan
Asteburu honetan bukatuko dituzte be-

ren lehiaketak Orioko Futbol Taldeko jo-

kalariek. Gizonezkoen lehen taldeak liga

3. postuan bukatuko du, okerrik ezean.

Aurreko asteburuan beren partida 2-6

irabazi zuten eta datorrenean 10 postu

atzerago dagoen Behobiaren aurka jo-

katuko dute. Dena dela, irabaztea ia be-

harrezkoa izango zaie postuari eusteko.

Jubenilen bigarren taldeak ere urte poli-

ta egin du. Lehen mailako igoera fasera

sailkatu ziren denboraldiko lehen zatian

eta 6 partida irabazi egin dituzte bertan.

Adin bereko lehen taldea, berriz, Oho-

rezko Mailan 7. dago partida baten fal-

tan. Ohorezko mailako kadeteek ere

aste honetan bukatuko dute beren den-

boraldia, Orion. Urtea ahalik eta ondoen

bukatzen saiatuko dira Mikel Azkueren

mutilak, denboraldi nahikoa pattala egin

eta gero. Bukatzeko, kadete nesken tal-

dea ere igoera fasea jokatzen ari da. Une

honetan multzoko 3.ak dira eta bi parti-

da baino ez zaizkie geratzen. Norgehia-

goka horiek irabaziz gero, 2. bukatzeko

aukera dute.
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Aiako berri

Herriko langabeak prestatzeko
egitasmoa jarri dute martxan 

Teknologia berriak erabiliz lana bilatze-
ko prestatu nahi dituzte Aiako langabeak
eta Jar zaitez lehen lerroan lelopean es-
perientzia pilotua bultzatu dute Aiako
Udalak, Zarauzko Lanbidek, KZguneak
eta Urola Kostako Udal Elkarteak. Erre-
minta asko izan arren bakoitza berean
aritu da orain arte aldamenekoari erre-
paratu gabe eta momentu ona da admi-
nistrazioen arteko elkarlana bultzatzeko,
esan du Aiako alkate Igor Iturainek. 

Azken bost urteotan, krisi ekonomi-
koaren ondorioz, nabarmen egin du gora
langabeziak Aian, ia bikoizteraino, eta
hori da ekimena martxan jartzeko arra-
zoia. 95 langabetu daude orain herrian
eta  51 ziren 2008ko martxoan. Sexuari
erreparatuta, 2008an %43,14koa zen gi-
zon langabeen kopurua eta %55,79koa
aurtengoa; emakumezkoetan, berriz,
behera egin dute langabeek %56,86koa
zen 2008an eta %44,21koa aurten.

Igor Iturainen esanetan, batik bat kua-
lifikazio baxuko herritarrak –EGB baino
ez zutenak edo hori gainditu gabeak–
asko zirela ikusteak kezkatu gaitu. Bere

ustez, zailtasunak dituzte lana bilatzeko
tresnak erabiltzeko, batik bat teknologia
berrien haritik nagusitzen ari direnak:
internet, sare sozialak… Prestatu ezean
lan merkatuan lehiatzeko aukerarik
gabe gera daitezkeenez, bidea erraztea
da asmoa; baita kualifikazio altuagoa du-
ten eta internet erabiltzen duten langa-
beei lana bilatzeko sare sozialak eta tres-
na berriak ezagutaraztea eta erabiltzen
ikastea ere. Egunen batean lanerako dei-
tuz gero prest egoteko, dio Iturainek.

Maiatza eta ekainean
Hori dela eta, hiru prestakuntza-ikasta-
ro eskainiko dituzte Aiako KZ gunean
maiatzaren amaieran eta ekainean goi-
zez. Saio horietan lana bilatzeko tekni-
kak; lan bilaketarako teknologia berrien
inguruko oinarriak; lana lortzeko auke-
rak hobetzeko gaitasun eta trebetasu-
nak; ofimatika, google tresnak eta sare
sozialak; eta ekintzailetza landuko dituz-
te. Lanbiden langabe gisa erregistratuta-
ko aiarrek egin ahal izango dituzte ikas-
taroak eta taldeak teknologia berrietan

duten ezagutzaren araberakoak izango
dira. Toki mugatuak izango direnez,
kontuan hartuko dute eskatzaileak lan-
gabezian dauden denbora eta adina. In-
formazio bilera egitekoak ziren astearte-
an, baina argibide gehiago jaso nahi du-
ten langabeek udaletxera deitu behar
dute: 943 13 11 44 –Marije–

Federico Gonzalez Zarauzko Lanbide-
ko zuzendariaren ustez garrantzitsuena
jendeak lanerako jauzia emateko siste-
mekin orientatzea da. KZ guneetan
orain arte herritarrak informazioaren
gizartera gerturatzen aritu direla eta au-
rrerantzean ere langabetuek lehiatu be-
harra dutelako haiei ere lagunduko die-
tela dio KZ guneko Enrique Martinezek.

Konpetentzia pertsonalak
Udal elkartearen ekarpena konpeten-
tzia pertsonalak lantzea izango dela azal-
du du Amaia Guruzeta lehendakariak.
Konpetentzia profesionalei ematen diegu
garrantzia, baina beste gaitasun, jarrera
eta abilezia batzuk ere landu behar dira:
talde lana, porrotaren kudeaketa, auto-
konfiantza, aldaketarako prestatzea,
emozioen kudeaketa,autoezagutza… En-
presek gero eta garrantzia gehiago ema-
ten diete gaitasun horiei pertsonak lane-
an hartzerakoan. 

KZguneko Enrique Martinez, Aiako Alkate Igor Iturain, Udal Elkarteko lehendakari Amaia Guruzeta eta Lanbideko Federico Gonzalez. KArKArA

aiako udalak, Zarauzko lanbidek, KZguneak eta urola Kostako
udal elkarteak esperientzia pilotua egin dute langabeak, besteak
beste, teknologia berrien bidez lana bilatzeko prestatzeko  
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Aiako berri

Asentzio feriaz gain, giza-proba eta
harri-jasotze txapelketa asteburuan 

Maiatzaren 12an izango da aurten Asen-
tzio feria, baina aurten, izango da bezpe-
ratik hasita Aiara gerturatzeko beste
arrazoirik. Izan ere, maiatzaren 11n,la-
runbatarekin, I. Bizi Iturri saria izango
da jokoan Aiako probalekuan 22:00etan
hasita. Giza probetan arituko dira hiru
emakume talde: Oriokoa, Ergobikoa eta
Ibarrakoa. Orioko taldean bi aiar daude:
Ane Ezeiza eta Aitziber Lizarralde. Ane
Ezeizak esan digunez, eguna iritsi arte se-
kula ez da jakiten beste taldeak nola dau-
den eta zenbat prestatu diren. Gu ahale-
gindu garen arren, denbora gutxi izan
dugu entrenatzeko eta Aiako probale-
kuan entrenatuta ikusi dugu benetan toki
gogorra dela. Hala ere, lan polita egiteko
asmoz joango gara. Txanda bakoitzean
500 kiloko harriari tiraka aritu beharko
dute zortzi neskek 15 minutuz, zeinek
plaza gehiago egin. Gipuzkoako txapel-
keta izango denez, antolatzaileek izuga-
rrizko jendetza espero dute. Sarrera bost
eurokoa izango da. 

Baserriko gauzak eta artisauak
Larunbateko kirol giroaren ondoren, fe-
ria izango da igandeko protagonista.
10:00etatik 14:00etara bitartean plazan,
aparkalekuan eta eskolaren atzeko alde-
an. Barazkiak, fruta, gazta, eztia, ogia, go-
zoak, loreak, ardoa eta baserriko beste
hainbat produktu eta baserrirako lana-
besak jarriko dituzte ikusgai eta baita sal-
gai ere azokan. 

Horrez gain, abere, ganadu, ardi, he-
gazti eta beste hainbat animalia bitxiren
erakusketa ere izango da. Animalia bi-
txiak, hain zuzen ere Aiako Indagarate-
Berri baserrikoak dira. 

Artisauak ere egongo dira Aiako azo-
kan, besteak beste: egurra eta larrua lan-
tzen dutenak, jostailu eta panpinagileak,
bitxigileak, zapatagileak… tartean Iñigo
Izeta aiarra.

Antzinako lanen erakustaldia
Eguerdian herritarrek belar meta egingo
dute plazan. Azken urteotan antzinako
ofizioak edo lan eta bizitzeko moduak ba-
serri inguruan nola ziren gaurkoei era-
kusten saiatu gara: ardi mozketa –eskuz
eta makinarekin–, perraketa, belarra
moztu eta eskuz kargatu eta artilearekin
koltxoiak egin, azaldu du Aiako alkate
Igor Iturainek. 

Hori ikusi bitartean oilasko eta txerri
pintxoak, sagardoa eta txakolina dasta-
tzeko aukera ere emango dute.

Arratsaldean, harri-jasotze txapelketa
ikusteko aukera egongo da eta Asentzio-
ko feria jai giroan amaitzeko erromeria
izango da plazan Laja II.a eta Unai Nar-
baiza trikitilariekin.

Animaliak izango dira feriako protagonista plazan eta inguruetan. KArKArA

larunbat gauean orioko, ergobiko eta ibarrako neskak Gipuzkoako
txapelketan lehiatuko dira harriari tiraka; igande arratsaldean aiako
harri berezia altxatuz arituko dira nor baino nor harri jasotzaileak

HARRi jASOtze txApelKetA

Aiako harri bereziarekin
lanean arituko dira

igandean, arratsaldeko, 17:30ean pilotaleku-

ra gerturatzen direnek harri-jasotze txapel-

keta ikusteko aukera izango dute. Aiako ha-

rri baldarra altxatzen arituko dira Ostolaza,

izetako hirukotea, Urrutia eta eizmendi, ba-

koitzak 10 minutuko saioak eginez. Arrautza

itxurako harriak ez du heldulekurik, neurri

bereziak ditu eta 115 kilo pisatzen du. 
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Aiako berri

Shantala, haur masajea

A
ntzina Indian jaio eta
transmititutako masaje
teknika berezia da; kon-
taktu fisikoan, eta manio-
bren norantza eta segida

zehatzetan oinarritua. Gurasoek, haur-
txoen garapenerako beharrezkoak diren
baliabideak transmititzen dizkiete.
Abantailak, ordea, ez dira haurrentzat
soilik! 

Ukimenaren onurak:
Ukimena jaioberriek duten lehenen-

go hizkuntza da, eta momentu horietan
bakarra; beraz, funtsezko papera dauka! 

Onura emozionalak: 
Masajea ematean, haur eta pertsona

helduaren artean halako lotura berezia
sortzen da. Masaje hori, erregulartasu-
nez ematen bada, estresaren hormona

Hazkuntzarako hormonaren sekre-
zioa egiten da.

Odol-zirkulazioa hobetzen da.Giha-
rren erlaxazioa eta artikulazioen malgu-
tasuna lantzen du. Ondorioz, haurrak
mugimendu gehiago egiteko aukera du.

Azaleko poroak zabaltzen ditu, eta
sebo sekrezioa estimulatzen da, haurra-
ren azala infekzioen aurrean indartuz. 

Bularreko umearen kolikoentzat ere
oso baliagarria da. Maniobra horien bi-
tartez, liseri aparatua inerbatzen duten
zainak estimulatzen ditugu, elikagaiak
liseritzeko beharrezko hormonak jaria-
tuz, liseriketa prozesua hobetuz.

Teknika hau guztiz terapeutikoa da
gurasoentzat eta beren haurrentzat bai
prebentziogisa, eta, baita sendabide be-
zala ere.

gutxitu egiten da. Horrekin batera, odo-
lean endorfinakopurua –gorputzak na-
turalki sortzen duen ongizatearen hor-
mona–handitu egiten da, haurrarengan
ongizate sentsazioa sortuz.

Bestalde, haurrari masajea ematen
zaion bitartean, komunikatzeko bestela
erabiltzen ez diren tresnak erabiltzen
ditugu: begiradak, laztanak, ferekak,
muxuak, etab.Horiei esker, erlazio inti-
moagoa garatzen da.

Onura fisikoak:
Azalak, gure inguruarekiko etenik ga-

beko informazio mordoa bidaltzen dio
garunari, momenturo. Nerbio sistema
zentralera bidaltzen dira, haurraren
azala ukitzen dugunean sortzen diren
sentsazioak eta bertan, erantzun mor-
doa sortzen.

Aiako leihoa Mirentxu Gozategi. Fisioterapeuta

aurrekoan pilateseko talde bat aurkeztu genizuen: orain musika
eta jokoa uztartzen dituen aerobikeko taldea da argazkikoa . Goian:
arene, Maddi, Haizea eta izadi azkonabieta –irakaslea–. erdian: Joa-
ne, nahikari, nerea, iraia, Maitane, ibai, eider eta naiara. eta aurrean
itxaso, Bruna, Maialen eta udane. egun horretan irene falta zen.

Txokoak eta jendea
Aerobik 

taldea
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ARGAZKI MUNDIALA

M
aiatza omen da urtearen giltza
esaeraren arabera eta maiatzaren
4a Monica Salaberria Etxaberen
100 urteen sarraila ireki zuena. 

pasaiarra, Donibanekoa, da jaiotzez, Oriora
bizitzera etorria eta eskola publikoan irakasle
aritua. Gaur egun ere Eusko Gudari kaleko
bere etxean bizi da reina zaintzailearekin ba-
tera. Udal ordezkariek oroigarri eta lore sorta
horiarekin egin zioten bisita urtebetetze egu-
nean. Monicak zein zaintzaile eta lagunek ha-

maiketako eta urtebetetze-tartarekin hartu
zituzten etxean. Kantuan ere egin zuen; elizan
garai batean abesten zituenak ez ezik, oriotar-
tua izan arren, sanjuandarrek oriotarrei ira-
baziere kantatu zuen arrauna gogoan.

Zein ote da 100 urte betetzeko sekretua?
Monicak zaintzaile finak ditu ondoan, botika
gutxi hartzen du eta egunean zerbezatxo bat
edo beste. Zorionak Monica!

[ ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA.: KARKARA ]

karkara
txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren bat

baldin badaukazu, ekarri

Karkarara eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk

ekarritakoa dela jarrita.

100 uRte etA 
1.000 zORiON MONicA!
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borja
villagran

“HANDITASUNA
DA�ITSASO
ZABALEAN
SENTITUTAKOA”

teStuA: iñigO gAitON
ARgAzKiAK:  ibAN egiguReN 
etA pAKeA bizKAiA 

San Martinen bildu gara Borjarekin. Ze-
harkaldian bidaide izan dituen itsasoak
eta haizeak ere keinu egin digute; bata
bare antzean nabari daiteke talaiatik,
eta, besteak, dotore mugitzen ditu ingu-
ruko zelaietako belarrak.

San Martinen bizita, sukaldeko leihotik

itsasoari begira hazitakoa zara.

Itsasoarekin lehen harremanak hondar-
tzan izan nituen, paipoarekin olatu arte-
an. Gazte asko bezala,  arraunean hasi
nintzen gero. 

Nire gogoaren kontra, gurasoek aste-
beteko bela ikastaro batean sartu nindu-
ten Getarian; bigarren asterako, arra ba-
rru-barruan neukan eta bertan geratu

nintzen urte guztian entrenatzen eta
nabigatzen. 
Santanderren 5 urte egin zenituen ikas-

ten, eta gero, Valentzian jardun zara la-

nean, ezta?

8 urte nituenetik asko nabigatu dut  eta
egun itsasoarekin dudan harremana oso
estua da. Itsasoarekiko lotura horrek
Itsas Ingeniaritza Teknikoa  ikastera
bultza ninduen. Gero, Amerikako Kopa-

Herrian gutxik jakin arren, Pakea Bizkaia belaontziak usuhaiatik Bilboraino
egin berri duen zeharkaldian izan da Borja Villagran oriotar gaztea. etxean
aste batzuk badaramatzan arren, azalpenak ematean begiek dir-dir egiten
diote oraindik. Popareko haizea lagun, hitz-jario ederra du Borjak. 

336:Karkara bikoitia  10/05/13  10:14  Página 14



2 0 1 3 K O  m A i A t Z A r e n  1 0 A K A R K A R A   1 5

336:Karkara bikoitia  10/05/13  10:14  Página 15



elKARRizKetA

1 6 K A R K A R A 2 0 1 3 K O  m A i A t Z A r e n  1 0 A

rako  bi belaontzi egiten ari zen enpresa
batean sartzeko aukera suertatu zitzai-
dan Valentzian, laguntzaile gisa. 

Muturreko teknologia nola lantzen
zuten gertutik ikusteko aukera izan
nuen, belaontzien Amerikako Kopa hori
autoen 1 Formula bezalako zerbait baita. 
Egungo panoramarekin, Oriotik atera

beharra al du aukera berrien bila dabi-

len gazteak?

Nire kasuan behintzat, ate asko ireki
dizkit. Ditudan ikasketekin, lana  topa-
tzea errazagoa da Frantzia, Ingalaterra
edo Mediterraneo aldean, belaontzien
sektorean garrantzia handiko lekuak
baitira. 

Kanpora joateak noski, ahalegina ere
eskatzen du. Valentziara zer topatuko
nuen jakin gabe joan nintzen, ikasteko
gogo handiarekin, eta motxilan arropa
baino ilusio gehiago hartuta. 

Enpresara iritsi eta nagusiak hi talde
horretan jarri, Borjaesan zidanean ez
nekien non sartu, ez eta zer egin! Mundu
hura bertatik ezagutu eta muturra sar-
tzeko gogoa nuen. Kuriositatea eta ikas-
teko nahia makulu hartuta, berehala
egokitu nintzen enpresara.
Afizio hutsetik harago, nabigatzeko du-

zun pasioa eta lana uztartzea lortu duzu

beraz.

Bai, hori da. Nahiko argi ikusten dut ja-
rraitu nahi dudan ibilbidea: estropada
transozeanikoetan parte-hartzea dut
helburu, ahal bada marinel bezala eta
bestela, lehorretik laguntza teknikoa
emanez.  

Zorteduna naiz, gurasoek eraman
ninduten ikastaro hark itsasora bidea
ireki zidalako; ordutik, itsasoarekin
kontsultatzen dut hartu beharreko era-
baki oro! 
Popareko haizeaz gain, buruan txoro-

haizea ere izango zenuen garaiotan gus-

tuko lana utzi, eta azken bidaiari baiez-

koa emateko.

Kar kar kar. Ez, ez, argi neukan niretzat
lehentasuna Pakea Bizkaia belaontzian
zeharkaldia egiteak zuela. Gaztea naiz
eta momentuan lotura handiegirik ez

dudanez, horrelako bidaiak egiteko ga-
rai onean nagoela pentsatzen dut. Va-
lentziako enpresako nagusiari bidaiare-
na komentatu, eta hark ere joateko esan
zidan, horrelako aukera asko ez direla
izaten eta aprobetxatzeko. 
Pakea Bizkaia belaontzian egin berri

duzu zeharkaldia,  proiektuaren azken

etapan parte hartuz.

Hori da, nik etxera itzultzeko etapa osa-
tu nuen: Ushuaiatik Uruguaira nabigatu
genuen 9 egunez, eta, azkenik, Uruguai-
tik Galiziara, 42 egunez. 

Hori izan da zeharkaldiko nabigazio-
rik luzeena.  Bilbora iritsi aurretik, Gali-
zian geratu ginen denboralea pasa zain.
Denera, 7.000 milia inguru egin ditugu
nire etapan.
Ingurumenarekiko errespetu eta sen-

tsibilizazioan laguntzea du helburu Pa-

kea Bizkaia proiektuak.

Nabigazioa eta ingurugiroaren errespe-
tuaren arteko lotura ezagutaraztea da
xede nagusia. Nabigazio-espedizio ez-
berdinak egiten dira eta, porturatzean,
hezkuntza jardueren bitartez bizipen
eta esperientziak eskola-umeei azaltzen
zaizkie. 

Giza jarduerek ozeanoetan duten era-
gin negatiboa eta naturaren edertasuna
erakutsita, gizartea sentsibilizatzeko bi-
dean bere hondar aletxoa jarri nahi du
Pakea Bizkaiak. 
Kutsadura edo zikinkeria arrastoekin

ere egingo zenuten topo, ezta?

Begiz ikus daitekeen zikinkeriaz gain,
bada kezkagarriagoa den beste zerbait.
Nire aurretik egin zuten etapan, tripula-
zioan bazen biologian aditu bat eta hark
egindako analisien arabera,  ikusezinak
diren plastiko partikulak aurkitu zituz-
ten itsasoko uretan.

Partikula horiek arrainen tripetan
amaitzen dute, eta arrainek, gure etxee-
tako hozkailuetan. 
Metro karratu gutxian, 7 lagun egon za-

rete 42 egunez lurrik ukitu gabe…

Tripulazioak izan duen elkarbizitza da
zeharkaldiko gauzarik onena, 7 lagunon
artean izan dugun giza-esperientzia

“Kanpora joateak noski, ahalegina
ere eskatzen du. Valentziara zer
topatuko nuen jakin gabe joan

nintzen, ikasteko gogo
handiarekin, eta motxilan arropa

baino ilusio gehiago hartuta”

“estropada transozeanikoetan
parte-hartzea dut helburu, ahal

bada marinel bezala eta bestela,
lehorretik laguntza teknikoa

emanez”

“Pakea Bizkaiak nabigazio-
espedizio ezberdinak egiten ditu,

eta porturatzean, hezkuntza
jardueren bitartez bizipen eta
esperientziak eskola-umeei

azaltzen zaizkie”

“Ushuaiatik Uruguaira nabigatu
genuen 9 egunez, eta azkenik,
Uruguaitik Galiziara 42 egunez.

Hori izan da zeharkaldiko
nabigaziorik luzeena.  Bilbora iritsi

aurretik, Galizian geratu ginen
denboralea pasa zain”

“tripulazioak izan duen
elkarbizitza da zeharkaldiko
gauzarik onena, 7 lagunon 

artean izan dugun giza-
esperientzia hori”

“naturarekin konplizitate berezia
sortzen da, hitzez azaltzeko oso
zaila den harreman pertsonala”
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hori. Itsasoan gauzak okertzen badira
asko oker daitezke  eta horren kontzien-
tzia izanik, indar kolektibo hori da zail-
tasunei aurre egin eta bidaiarekin jarrai-
tzen lagunduko dizuna. 

Arropaz aldatzea ere zaila izan daite-
keen balditzetan, albokoarekin mokoka
hasi edo haserretzea astakeria izugarria
litzateke. 
Eguneroko ekintza arruntak  sarri al-

drebestuko dira itsasoan, ezta? 

Aldrebestu gabe ere, lehorrean baino
konplexuagoak izan ohi dira. Lo kulux-
katik esnatu eta bat-batean kabinan
oker-oker eginda zaudela ohartzen zara,
belaontzia bira bat ematen ari delako,
adibidez. Arroparekin ere,  kanpora ate-
ratzeko buzorik handiena jantzi behar
baduzu... hankaz gora ez erortzearekin
nahikoa lan! 
Lotarako, zaintza txandak egiteko...

nola antolatzen zineten? 

Unai Basurko buru izanik, beste sei lagu-
nok 3 talde osatu genituen binaka jarri-
ta. Egunaz dugun 24 orduko kontzeptua
albo batera utzita, talde bakoitzak 3 or-
duko zaintza-txandak egin behar zituen.
Txandan zehar, ardura minimo batzuk
dituzu: lema behar den bezala eraman,
belaontziko zati guztiak ondo daudela
ziurtatu, begi bat beti itsasoan manten-
du badaezpada…

Hasierako egunetan, nire buruari gal-
detzen nion orain txanda bukatuta, zer
egin behar diat datozen 6 orduetan? Egu-
nak aurrera joanda, geroz eta errazagoa
egiten zitzaidan denbora betetzea:  ku-
luxka bat, irakurri, xakean jokatzen ika-
si, tertulia ederrak izan…
Bakarrik helduko al zenioke erronka

berari? 

Baietz uste dut. Momentuan agian ez,
baina entrenamendu eta prestakuntza
egokiak eginda, erronka ederra litzate-
keelakoan nago. 
Orio puntu oso txikia da mapamundian;

zuen belaontziak oraindik ere txikia-

goa behar zuen itsaso erdi-erdian…

Hemen bizi garen bezala, buruan milaka
kontu izan ohi ditugu eta galdu egiten da

Ametsen alde borrokatzea da bizitzari
benetako zentzua emateko ardatzetako
bat. 
Julio Villarrek hauxe dio, munduari

itsasoz buelta eman zioen 1968an hasi-

tako bakarkako  bidaian:  ederra gaua,

ederra… lokartzen uzten ez didana.

Itsasoan inongo argi artifizialik gabe
zaudela,  izarrek zeruan duten indarra
izugarria da.

Askok galdetzen dit ea bidaian zer
izan den gehien harritu nauena, zein
irudi geratu zaidan buruan. Niretzat ze-
rua izan da txundigarriena, orduak
eman ditut txoratuta gora begira.  Eguz-
kia sartzen ikustea, bi orduz zurekin na-
bigatzen duen izurdea, ozeano erdian
topatzen dituzun txoriak...  horiek dira
nabigazio egunetako pizgarriak, itsaso-
ko egunak alaitu eta bidaiarekin jarrai-
tzeko ilusioa mantentzen laguntzen du-
tenak. 
Eta? Topatu al duzue itsasoan bueltaka

dabilen marinel bakartirik?

Badugu anekdota txiki bat, bai. Urte ba-
tzuk atzera Unai Basurkok bakarka egin
zuen estropada batean, gauetan marinel
bakarti batekin hitz egiten zuen irratiz.
Sarritan hitz egitearekin, sekula elkar
ikusi ez arren, lagunak egin ziren. 
Itsaso zabalean nabigatzen gentozela,
Unaik askotan hitz egiten zuen harekin
eta ohartu zirenerako, nahikoa gertugi-
nen elkarrengandik –gertu hitzak, itsa-
soan har dezakeen esanahia kontuan
hartuta…–.

Egunak pasa ahala, bi belaontziak ge-
roz eta hurbilago geunden, posizio jakin
bat adostu eta topatu ginen arte. Zorio-
nez, momentuko baldintzek belaon-
tziak elkartzen utzi ziguten; itsaso zaba-
lean ez da erraza hori, balantzekin en-
barkazioak elkarren artean talkaka hasi
baitaitezke. 

Unai eta marinel bakartiak lehen aldiz
ikusi zuten elkar, hura momentua! Ma-
lagakoa bera,  orain dela 10 urte hasi
zuen bidaia. Haize makalak tarteko, jus-
tu samar zebilen: ura edateko euria ja-
soz, janariz ere urri xamar, motorra ma-
txuratuta… 

Gure belaontzian elkarrekin afalduta,
faltan zituen gauzak eman genizkion
bere bidaiarekin jarraitzeko.  Diru gutxi-
rekin, ametsak benetan bete daitezkeela
erakutsi zigun gure lagun andaluzia-
rrak!
Bukatzeko, zer esaten zizun Oriok kan-

poan zinela?

Kanpoan zaudenen,norberaren herriko
edertasunak argiago ikusten dira, he-
men gaudela baloratzen ez ditugun gau-
za askok dir-dir egiten dute urrutira.
Leku pribilegiatuan bizi gara!
Mila esker, Borja!

naturaren menpe egotearen pertzep-
zioa. Itsaso erdian zaudela natura da
ikusten, usaintzen eta arnasten duzuna
eta bere aldarte edo kapritxoen menpe
egote horrek, txikitasuna sentiarazi die-
zazuke. 

Nire kasuan, askatasuna da milioika
tona ur-gaziz inguratuta sentitu duda-
na; txikitasuna baino, handitasun sen-
tsazio paregabea.
Naturarekiko begirune hutsa baino

gehiago behar du  itsasoan haizearen

menpe dabilenak. 

Zeharkaldian itsasoari, haizeari edo aus-
kalo zeri askotan  hitz egin diot. Gertuen
duzun kostaldea nabigatzen 7 egunera
izanik, itsasoari, haizeari, eguzkiari edo
auskalo zeri nik errespetatzen haut, mi-
resmena diat, mesedez, jarrai ezak horre-
la, atsegin, eta ondo konponduko gaituk…
bezalako kontuak esaten dizkiozu. 

Konplizitate  berezia sortzen da, hi-
tzez azaltzeko oso zaila den harreman
pertsonala. Surflari edo mendizaleek
ere sarritan aipatzen dute harreman
hori. 
Egunkari ezagun batean garaiotan, itsa-

soa egoteko leku ederra da zenion.

Etxe-kaleratzeez, langabeziaz, ustelke-
riaz… etengabe hitz egiten den garaio-
tan, itsasoan zaudela lehorrean geratzen
dira kontu kezkagarri horiek. Horreta-
rako ez duzu ozeano erdiraino joan be-
harrik, piraguan Anarriraino gerturatu-
ta ere, askatasun sentsazio hori senti
daiteke. 

Niretzat, itsasoa beti da egoteko leku
ederra, paregabea; are gehiago gaur
egun gizarteak duen aldarte negatiboa
kontuan hartuta. 
Krisiak behintzat, ez ditzala gure ame-

tsak ukitu.

Guztiz ados. Jendea egoera benetan kez-
kagarrietan bizi da, eta kontuak ez du
itxura onik. 

Krisi ekonomikoa, ordea, norberaren
zoriontasuna lortzeko bidean oztopo
bat gehiago bezala ikusten dut; jomuga
non duen argi dakienak, hori lortzeko
gogor saiatzea besterik ez zaio geratzen.
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iRitziA

Desilusioa

e
z da seinale ona izaten bizi-
tzan ezerk ilusiorik ez egite-
ak.Denok eduki behar ditugu
aurrera jarraitzeko heldule-
kuak bidean erori nahi ez

bada behintzat. Nahiz eta ni ez naizen
horren adibide garbiena, aspalditik neu-
kan barruan gustura egingo nukeen gau-
za bat: Ollagorran kontzertu bat antola-
tzea, alegia. Eta orain izan den belaunal-
di aldaketa aitzakiatzat hartu eta jarri
genuen data. Akaso, gure herriko txoko
guztietan bezalaxe, Ollagorran ere nire
gustuko musikak ez duelako leku handi-
rik izan-edo, banuen ilusio berezia gau
horretarako.

Iritsi zen eguna ere, apirilak 19, ostira-
la hain justu. Pixkanaka-pixkanaka joan
ziren musikariak iristen. Sagardotegi es-
tiloko afaria egin genuen; ez menuaga-
tik, tente afaldu genuelako baizik, eta la-
gun guztiak iritsi zirenean eman genion
hasiera kontzertuari. Ezusteko bisita
izan genuen lehen taldeak seigarren
kanta jo zuenerako.  Bertan ginen gaine-

izatea tristea izango zenez, eta baxuago
jartzea ezinezkoa, bertan behera geratu
zen kontzertua; eta, beraz, akabo ilusioa.
Behintzat emanaldiak gaueko hamabiak
arte eta sei kanta iraun zituen eta gai-
tzerdi. 

Hasieran, amorrua eman zidan arren,
hotzean pentsatuta,  batzuk ez daudela

gustura besteak gustura ikustean ez
konturatzea nire errua izan zen.
Baita ere Orio lotarako herria
dela eta gauez isiltasun osoa
mantendu behar denaz ez jabe-

tzea, bertako herritarrak edozerk
molestatzen ditu-eta. Bizilagunak ez

direla hain lagun ez konturatzea, bene-
tako lagunek gauzak aurpegira esaten
baitituzte eta ez mezularien bidez. Baina
tira, eroriz ikasten omen da oinez eta hu-
rrengorako badakit. 

A, antolakuntzaren partez, dagokio-
nari gogoratu hurrena besteen etxean
sartzeko baimena eskatu behar dela, eta,
oraindik, sarrerako 8 euroak ordaindu
gabe dituztela. 

rakoak bezala, horiek ere beltzez jantzi-
ta zetozen. Baina horiek lagunak izan or-
dez, bizilagunekdeituta omen zetozen.
Itxuraz ez zitzaien Can’t xplaingustatu
eta baxuago jartzeko edo kontzertua
bertan behera utzi beharko genuela
esan ziguten. Zazpi urtean arazorik izan
ez, eta despedida kontzertuan arazoak

Moila bazterretik Zigor Esoain

Zazpi urtean arazorik izan
ez, eta despedida
kontzertuan arazoak
izatea tristea izango zenez,
eta baxuago jartzea
ezinezkoa, bertan behera
geratu zen kontzertua
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iRitziA

Adarretatik erronkari

A
darretatik heldutadion leiho-
an… Gai librean badoa ere, esan-
go nuke, aurrez jarrita dudala
gaia. Doinu eta neurria aukeran,
soinean daramadala hizketa

gaia. Bateren batek, honezkero, prentsatuko
du, bai, zertaz idaztera noan. 

Arduraz, kemenez eta ilusioz. Halaxe heldu
berri dio gure Ikastolak bigarrenez 2014an Gi-
puzkoako Ikastolen Kilometroak jaia Orion
ospatzeko ohoreari. Gogotsu, ausardiaz: ada-
rretatik erronkari.  

Dagoeneko izena badugunez; bagara. Ilu-
sioz lelo bila genbiltzala genion orain dela gu-
txi. Izateko, izen bila: izena duena, badelako.
Lelo zaparrada izugarria izan da. Ahalik eta
herritar gehienen ahotsa entzun nahi izan
dugu hasiera hasieratik, eta kontxo: 50 ekar-
penetik gora jaso ditugu! zein baino zein, ba-
liagarriagoak asko. Bueltan, eskerrak, guztioi,
asko! 

Eta zaparradaren ondotik, busti gaitzala zi-

rimiriak! norbanako eta eragile, lagun koadri-
la, auzo edota lantalde. Tantaz tanta freskatu
nahi baitugu herria; ikasturte berriarekin ba-
tera, arnasberritu herria, busti eta blaitu Orio.
Auzo proiektuarekin osatu Herria. 

Lan petoa jantzita, lanerako prest gaude.
Begiak ireki eta parez pare hamaika zeregin,
ezker-eskuin bidelagun ugari. Begiak itxi eta
amets eginez, sinesten dut auzolanean eta el-
karlanean aurrera aterako dugula, oriotarrok,
urte osoko festa erraldoia.Tolosatik, bihotze-
tik ahora, iritsiko da lekukoa Oriora. Eta ikas-
turte berriarekin batera hasiko dugu jarduna,
hezkuntzarekiko konpromisoz, euskarari be-
girunez, afizioz, festa giroz. 

Josi -josian nahiko genuke harilkatu herria.
Gunez gune, ekimenez ekimen. Bilera, lan, ez-
tabaida, buruhauste, edo ezusteko: aurrera
egiteko bada, urrats bat atzera egiteko prest.
Josi -josian, korapiloz korapilo, etorriko den
marea ahalik eta emankorrena izan dadin. 

Mimoz, herria astintzera goazkizue. Eta
nahiko nuke, Ikastolako oroitzapenak gogo-
ratzen ditudanean egiten dudan irribarre ber-
beraz aritu. Kontuan ditut orain arteko ani-
moak, eskertuak dira luzatutako laguntzak.
Epeldu nau askok erakutsitako irrikak, nire-
kin daramatzat orain arte jasotako konplizita-
te keinuak.

Bagabiltza beroketa lanekin; badator eta al-
dadenbora gurera. Laster dugu gurean saltsa,
eta tartean, hantxe ibiliko gara barruko kili-
men balantzan, hara eta hona dantzan. Au-
rrez doaz esker onak, baita asmatu gabekoen
barkamenak; eta nola ez, bidelagun izan nahi
duzuen guztioi ontziratzeko gonbita! 

Zalantzarik ez dut tripulaziorik bikainena-
rekin aterako naizela itsaso zabalera. Izango
dela eman beharreko ziaboga zailik, baita hu-
rrengo portua zein izango den jakingo ez du-
gun une konplikaturik ere. Baina, tira, etxean
itsasoari beldurra baino errespetua zor zaiola
irakatsi didate txiki-txikitatik. Beldurra ema-
teko moduko jai erraldoia badirudi ere, heldu
diezaiogun errespetuz, irrikaz eta bizipozez
abenturari! 

Adarretatik helduta Joseba Orella. Herritarra

Mimoz, herria astintzera
goazkizue. Eta nahiko nuke,
Ikastolako oroitzapenak
gogoratzen ditudanean egiten
dudan irribarre berberaz
aritu. Kontuan ditut orain
arteko animoak, eskertuak
dira luzatutako laguntzak.
Epeldu nau askok
erakutsitako irrikak, nirekin
daramatzat orain arte
jasotako konplizitate keinuak

E
guna joan eta eguna
etorri, albiste tristeak
dira nagusi Euskal He-

rriko hedabideetako lehen
orrietan. Krisi ekonomikoak,
etxegabetzeek eta politika-
riek egindako gehiegikeriek
gero eta leku handiagoa har-
tu dute, eta irrati, telebista,
egunkari eta gainerakoetan
berri onakaurkitzea gero eta
zailagoa da. 

Eta nire honetan egiten
dudan galdera da: ezer onik
gertatuko da ba Euskal He-
rrian, krisi garai honetan ere?

Egia da errealitatearen be-
rri eman behar dutela hedabi-
deek, baita hori gordina dene-
an ere. Hala ere, esperientzia
positiboek ere beren lekua
izan behar dutela uste dut.

Etengabe albiste txarrekin
bonbardatzen gaituzte, eta
horrek modu negatiboan
eragiten dit niri behintzat.
Eskertuko nuke noizean
behin albiste onak nabar-
mentzea. 

Kontua ez da, hala ere, es-
perantza faltsuak ematea,
jendartean bizipoza bana-
tzea baizik. Izan gaitezen bai-
korrak eta saia gaitezen gure
ondoan daudenei bizitza
alaitzen, horrela gu ere zo-
riontsuagoak izango baikara. 

Ni ere saiatuko naiz aurre-
rantzean burutazio txarrak
alboratzen, eta albiste txarrei
ere alde onaaurkitzen. De-
nak du bere alde ona, nondik
begiratzen dugun da kontua.
Garai zailei, aurpegi ona!  

Nire honetan
Onintza Aiestaran

Garai zailei,
aurpegi ona
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Botika kontsumoa
eta arazoak

S
endagileek agindu-
takoak, farmaziala-
riak aholkatutako-
ak edo norbere ka-
buz hartutakoak

bereizi behar dira botiketan.
Bizi garen kontsumo gizar-

tean, askotan, medikamen-
tuak kontsumorako ondasun
gisa hartzen ditugu, osasuna-
ren kalterako izan daitezkee-
la ohartu gabe. Gaixoak boti-
ka egokia hartu behar du, da-
gokion dosi eta denboran eta
kosturik txikienarekin.

Gaur egun, jende askok
uste du botika gehiegi eros-
ten duela eta etxeko bo-
tikinak gainezka dau-
dela.Batzuetan ez dago
ez kontrol ezta oreka-
rik ere beharren eta
kontsumitutako errezeten
artean. Botika bila errezeta
gabe etortzen direnak edo
etxean asko dituztela eta ja-
sotzen ez dituztenak daude.

Errezeta elektronikoaren
bidez, orain arte antzematen
zailak ziren huts informati-
koak –bikoiztasuna, interak-
zioa…–saihestuko dira.

Ospitaleratzeen %30a bo-
tikek eraginak dira. Gastu
handi hori da administrazio-
ak aurreztu beharrekoa, eta
ez kopagoa erabiliz konpon-
du nahi duena. Beharra, era-
ginkortasuna eta segurtasu-
narekin lotzen dira arazoak.
Baliteke gaixoak beharrik
gabe botika erabiltzea; edo
behar duen botika ez hartzea.
Medikamentua beharrezkoa
bada eraginkorra izan behar
du, bestela baliteke dosi ego-
kia hartzen ez delako izatea,
edo beste botika batekin bate-
ra hartu eta indarra kentzea. 

Sendagaiak, beharrezko
eta eraginkorra bada, segu-
rua ere izan behar du. Ez
bada, baliteke, gehiegizko do-
siak toxikotasunen bat edo
aurkako erreakzioa eragin
izana. Hori gastua da admi-
nistrazioarentzat gaitza luza-
tzeaz gain, gaixoa ospitalera-
tu dezaketelako. Arazook
konpondu eta diru asko au-
rreztu daiteke administra-
zioaren politika gaixoen boti-
ka-terapia jarraitzera bidera-
tuko balitz. Sendagile,
botikari eta gaixoen arteko

lotura eta informazio tru-
kea litzateke egokiena,

gizarteari eskaintzeko
moduko zerbitzua. 

Osasun Ministerio-
tik bultzatutako politi-

ken eta Osakidetzako ges-
tioaren eraginez, kontsumo-
arekin lotzeko hainbat kontu
daude. Euskadin fakturatu-
tako errezetak eta errezeta
bidezko batezbesteko gas-
tuak jaisten ari dira Gober-
nuak dekretuak kaleratzen
baititu prezioak jaitsiz. Behe-
ra egin du errezeta gabeko
botika libreen salmentak.
Botika generikoen merkatua
gora doa, baina marka edo pa-
tentedunena, berriz, behera.

Kopagoa gainean da eta
gaixoek oinarrizko botika gu-
txiago erabil ditzaketenez te-
rapia haustea ekar dezake,
baita berriz gaixotzea edo
arazo gehiago izatea ere. On-
dorioz larrialdietara jo eta os-
pitaleratzeak gehiago izango
lirateke Osakidetzaren gas-
tuak handituz.

Iñaki Lasa
Botikaria

gaia emanda
Sendagaien kontsumoa

Askoren iritziz, gorputzeko minak sendatzeko nahikoa da botikak hartzea. Ondorioz,
sendagai kontsumoa neurririk gabe hasi da.  Botika asko hartzen al dugu?

Botika eta
terapia naturalak

G
ehiago edo gu-
txiago, beharra-
ren arabera,
noizbait guztiok
hartu ditugu

sendagaiak, kimikoak, natu-
ralak, farmaziakoak zein be-
lar-dendakoak, etxe guztie-
tan badago bat behintzat.

Eztabaida ere ez da falta
sendagai sintetiko edo kimi-
ko zein naturalen artean. Ba-
tzuk besteak baino hobeak
eta hauek lehenak baino kal-
tegarriagoak ote diren. Ga-
rrantzia gehiago ematen zaio
sendagaiari, gaixotzera era-
man gaituenari baino.

XVI. mendean Para-
celso alkimistak landa-
reen espirituari buruz
idatzi zuen, landareek
duten bizi-energia eta ho-
riek arazo edo gaixotasuna
sustraitik sendatzeko duten
ahalmenari buruz. Egun,
sendagaietan bizi-energia
hori topatzea ia ezinezkoa da,
sendagai guztiak baitaude
modu batera edo bestera ma-
nipulatuta, eta prozesu ho-

rietan, sendabelarrak estrak-
tu bihurtzean adibidez, Para-
celsok zioen espiritua inda-
rrik gabe uzten dute, oso ahul
eta sendatzeko energiarik
gabe.

Beraz, eztabaida horren
abiapuntuak beste galdera
bati erantzun beharko lioke:
gaixotasunaren sorburura
joan eta sendatzeko gaitasu-
nik ba al dute sendagaiok,
hau da, gaixotzera eraman
gaituen hori aldatzeko gaita-
sunik ba al dute?

Osasun osoa izatea gala-
razten duten blokeoen sor-

burura joan eta beneta-
ko terapia egiteko be-
harrezkoa da
zelula-memorian era-

gingo duen metodoa eta
sendagaia izatea.
Gaixotasunetik ateratzeko

ezinbestekoa da aldaketa
hori, gizabanakoa barne go-
goarekin bat izan eta bizitza-
ko xedea gauzatu dadin. Ho-
rrela gizakiok ditugun galde-
ra askori erantzuna emango
genieke.

Bizitzako xedea bilatzea da
gizakiok dugun erronka na-
gusia, bizi-energia edo espiri-
tua mantenduz bertara hur-
bilduko gaituen metodoa
aurkitzea da gure lana.

Azken urteotan gorakada
nabarmena izan dute terapia
naturalek, eta egun mundu
guztiko terapiak ditugu esku-
ra. Euskal Herrian ere badi-
tugu bertako metodo eta te-
rapeuta bikainak, isilean,
egunero, beren lana egiten
dutenak.

Irkus Fernandez
Hirutasun esentzien terapeuta

Osasun osoa izatea
galarazten duten
blokeoen
sorburura joan eta
benetako terapia
egiteko
beharrezkoa da
zelula-memorian
eragingo duen
metodoa eta
sendagaia izatea

ziA bOgA
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O
rion arrauna da kiro-
lik garrantzitsuena
eta indar gehiena

duena herriko jendearen ar-
tean. 

Denok dakigun bezala
arraun elkartearen egoitza
berritu dute Orion ia
6.000.000 euroko kostuare-
kin. Nire ustez gehiegizkoa
da diru hori guztia ordain-
tzea krisi garaian. Gainera,
instalazio horiek erabiliko ez
dituen jendeak ere diru hori

ordaindu du. 
Ez da hori ba-

karrik. Instala-
zio horiek gar-
bitzea eta ura

eta argiaren kos-
tua ere garrantzi-

tsuak izango dira. 
Nire iritziz arraun elkarte-

aren eraikina gehiegizkoa da,
bazegoen gauza gutxiago jar-
tzea. Gimnasioa, aldagelak
eta ontziak gordetzeko tokia
beharrezkoak direla jakina
da, baina gainontzekoa sobe-
ran dagoela pentsatzen dut
nik. Dena dela instalazio be-
rri hauek erabiliz arraunean
gauza asko irabaztea espero
dut.

ikasleak idazle
Hasier Etxeberria

Arrauna

Gehiegizkoa da
diru hori guztia
ordaintzea krisi
garaian. Gainera,
instalazio horiek
erabiliko ez dituen
jendeak ere diru
hori ordaindu du

Olaia Askasibar zuzendaritzapean aritu ziren bandako 40 musikariak. eLi LASA

Estreinako aldia zuten
Orioko bandakoek Aian, be-
raz, berria izan zen aiarren-
tzat aukera, aprobetxatu zu-
tena gainera, izan ere giro po-
lita sortu zen musikari eta
entzuleon artean.

Kontzertua hamabietan
puntuan hasi zen eta egita-
rauan pieza klasikoak zein
gaur egunekoak zeuden, eus-
kaldunak eta atzerritarrak.

Abesti lasaiekin hasi zuten
emanaldia eta pixkanaka
gero eta biziagoak entzun
ahal izan genituen kontzer-
tua pot-pourri batekin buka-
tzeraino. Plazara gerturatu-
tako aiarrak eta etxeko entzu-
leak gustura ginen nonbait,
izan ere, beste bat eskatu ge-

Plaza bete musika eta
aiarrek gehiagorako irrika

i
gande eguerdia Aiako
plazan, udaletxe aurrean,
Danbolin musika eskola-
ko 40 musikari tresnei

soinua ateratzeko prest eta
eguraldi ona lagun entzuleak
ere makina bat: Oriotik joan-
dako ikasleen gurasoak, Aia-
ko helduak, ume aiarrak aita
eta amarekin, baita mezatako
kantuak entzun ondoren, eli-
zatik bestelako abestiekin be-
larriak goxatzera irten zen
jendea ere.

nuen txalo artean. Musika-
riek azken pieza errepikatuz
erantzun zuten.

Kontzertua kanpoan izan
zen arren, plaza etxez ingura-
tuta dagoen arren, akustika
ona zegoen, era horretako
musika entzuteko aproposa.

Gertukook badakigu musi-
ka eskolako edozein emanal-
ditan bi pieza jotzea baino
zerbait gehiago dela Aiako
kontzertua musikarientzat,
baita horrek eskatzen duen
prestaketa ere. Egindako
lana, ordea, ez da alferrikakoa
izan eta maiatzaren17an,
banda Orioko plazan arituko
da 19:30etan.

[ M.A. ITxAsO ETA E. ERRAsTI ]

Kritika
Danbolin Musika
Eskolako banda 
Tresnak: saxofoia, klarinetea, flauta,
tronpeta, perkusioa eta pianoa
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Oriotarrok gure ohiko erosketak
Orion egiteko joera al daukagu?

64 erantzun jaso ditu galderak. %64 baiezkotan
da, %31k ezetz dio, %5ari bost axola zaio kontua
eta %0k ez daki zer esan gai honen inguruan.

Hurrengo galdera

Krisi garaian, borondatez
egindako lana indartu beharra
al dago?

erantzun ezazu www.karkara.com webgunean
eta emaitza 338. Karkaran argataratuko dugu.?

Zorionak Pepe eta Marina
Mende erdia pasa da Pepe Moreno eta Marina Gonzalez ezkondu zirela, apirilaren
21aizan zen, hain zuzen ere,  data seinalatua. urrezko ezteiak ospatu dituzte, baina
izan da ospatzeko beste datarik ere, maiatzaren 1arekin bete baitira 50 urte oriora
etorri zirela ere. Familiakoek pasa zuten ospakizun egun ederra dela-eta eskertzeaz
gain zorionak eta muxu handi bana eman nahi diete Peperi eta Marinari.

iNKeStA››

zORiONAK!››OSpAKizuNA››

L
oriak & koloriak bloga
martxan jarri zuela bi
hilabete pasa dira eta

edukiz bete-beteta manten-
tzen du KArKArA.COM-en
daukan bere espazioa.

Eduki freskoa sartzea,
orain arte KArKArAk ia trata-
tu gabe zituen gaiak trata-
tzea, blog dinamikoa jorra-
tzea… Hori guztia lortu du
Maialen Velascok denbora
gutxian. Gainera, herriko
hainbat boluntariori esker
argazki saio ederrak ere egin
ditu eta egingo ditu aurrera-
go ere.

Gure zorionik beroenak,
beraz, Maialen Velascori, bu-
ruan zuen nahia betetzeaga-
tik eta KArKArAri halako fres-
kotasuna emateagatik. Eta
besteok ere badakizue, atea
irekita duzue bloga egiteko!

Maialen
Velascori
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Ander Urkizu Munduate,

Orion, apirilaren 26an.

Julen Txintxurreta 

Goikoetxea, Orion, apirilaren

26an.

Maialen Rivas Tamayo,

Orion, apirilaren 21ean.

Malen Rueda Iglesias, Orion,

apirilaren 19an.

Iraia Albizu Madariaga,

Orion, apirilaren 18an..

jAiOtAKOAK››

Iñigo Aranguren Odriozola

eta Estela Rojas Arregi, Orion,

maiatzaren 4an.

ezKONDutAKOAK››

Ez da hildakorik egon.

HilDAKOAK››

eskela edo
urteurreneko
gogoangarria
KArKArAn jarri nahi
baduzu, deitu gure
telefonora:
943 83 15 27

1967an, Michelin-en aurretik sartzea ospatzen. Ez zeuden ez Urtainez Trabuko. FOtOteKA

eman zuen. 1967ko udaberria
zen, traineruak denboraldiko
lehen entrenamendua egin
zuen. Egun hartan, ramon
Arreseigor Trabuko zenaren
agindupean, Arroako bi mutil
eseri ziren txalupako toste-
tan lehen aldiz, Urtain base-
rriko Jose Manuel eta Martin
Ibar anaiak. Entrenamendu
hartara mugatu zen Orioko
arraunean egin zuten bide la-
burra. Zergatik? Auskalo!
Hurrengo urtean jokatu zuen
Urtainek boxeoko lehen bo-
rrokaldia. Handik bi urtera,
Europako txapelduna zen.

Urtainek ez zuen estropa-
darik jokatu sekula, Trabu-
kok lehenengoa besterik ez
1967ko Donostiako bande-
ran. Irabazi ez, eta zurrumu-
rruen eta zirikaden garaia za-

Urtainarraunean orion 

B
oxeoan, errugbian
eta arraunean ibili-
tako kirolari batek
Orion aitortu zuen

hiruretan gogorrena arrauna
dela. Jose Manuel Ibar Ur-
tain, boxeoan hasi aurretik,
aizkoran eta harri jasotzen
ibili zen, bizitzako ibilbidean
artean goraka zihoala. Ordu-
ko herri-kirolari onena zen.
Boxeoa utzi ondoren, lutxa li-
brean ibili zen. Ordurako, al-
dapa behera hasita.

Urtain 1943ko maiatzaren
14an jaioa zen. Beharbada,
balearen egunean jaio izanak
erakarrita-edo, bere kirol-
ibilbideko pauso bat Orion

baldu zen Orion bi estropa-
den arteko egunetan. Beste
patroi bat jarri zuten bigarren
iganderako. Trabuko handik
urte gutxira herria utzi eta
Mutrikura joan zen bizitzera.
Bukaera tristea izan zuen
Orion, arraun munduan bes-
te askok bezala. Askoz ere
gordinagoa izan zuen Urtai-
nek: 1992ko udan, Bartzelo-
nako Olinpiaden bezperan
bere burua bota zuen Madri-
leko bere etxetik behera, mal-
dan beherako arrapaladari
bukaera emanez.

Kirolean badira berez duen
gogortasuna baino latzagoak;
arraunean, eskuetako eta
ipurdiko zauriak baino; boxe-
oan, ukabilkadak baino.

[ IñAKI ITURAIN ]

Oroimenaren
kutxa
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“Kotxea eta mekanikaria dira 
aurrez-aurre daudenak”
Karen Odriozola
Auto-mekanikaria

ak berdin du gure lana egiteko. Kotxea
eta mekanikaria dira aurrez-aurre dau-
denak.
Eta lankideekin arazorik izan al duzu?

Oso harrera ona egin zidaten lehen une-
tik eta oso gustura nago haiekin izan du-
dan hartu-emanetan. Arraroa egingo zi-
tzaiela tailerrean emakume bat ikusita?
Ziurrenik bai. Ni, gainera, oso neska isila
naiz. Lanean bere munduan egoten den
horietakoa. Baina egia esanda, asko la-
gundu didate beti. Ez naute sekula baz-
tertu edo ezjakinaren moduan tratatu.
Lehen momentutik bat gehiago izan
naiz.

Etxean nola hartu zuten mekanikari

izan behar zenuela esan zenuenean?

Bada, babes osoa eman zidaten hasiera-
tik. Benetan gustura ikasiko nuen hori
ikastera bultzatu ninduten; nik bide hau
aukeratu nuen. Aita, berriz, txoratzen.
Pintura lanak egiten dituen arren, bere
ametsa auto-mekanikaria izatea zen.
Hartara, aitaren nahia alabak bete du.
Halako autoekin ikasten jarraitu beha-

rra dago, ezta?

Zalantzarik gabe. Datorren astean Ma-
drilera noa ikastaro bat egitera eta duela
hilabete ere izan nintzen. Etxeak hala
eskatzen digunez, langileok ongi forma-
tuta egon behar dugu.
Patagoniara joateko arazorik izan al

duzu lanean?

Bada, nire oporraldia ordurako uzteko
eskatu nien. Aurretik aipatu izan nuen
Conquistador-era joateko nahia nuela
eta iaz, bero-bero eginda, sarrerako pro-
ba egin eta hartu egin ninduten. Opo-
rraldia atzeratu, eta han joan nintzen
Patagoniara. Esperientzia oso ona izan
dut, eta, beno, oraindik ere telebistan ja-
rraitzeko aukera izango duzue.
Noiz arte?

Hori ezin dizuet esan; zuek saioa ikusi!KArKArA

El conquistador del fin del mundo saiotik egingo zaio askori
ezagun Karen Odriozolaren aurpegia. Guk bere benetako
aurpegia ekarri nahi izan dugu hona. Bere eguneroko
jantziarekin, tailerreko buzo urdinarekin alegia.

iKeR guRRutxAgA 

Nolatan hartu zenuen mekanikari iza-

teko erabakia?

Osabak karrozeria bat du, baina ez zen
hori izan arrazoia. Batxilergoa bukatuta
bi aurre-matrikula egin nituen: inguru-
giro kimikan eta automozioan. Lehe-
nengo aukeran talderik osatu ez zenez,
bada, automozioa ikasten hasi nintzen.
Neska gehiago ba al zineten ikasketa

berak egiten?

Nire promozioan ni izan nintzen baka-
rra. Elektromekanikan eta karrozerian
beste bana baziren, baina gehiago ez 
Lan munduan sartzea erraza egin al zi-

tzaizun?

Bada, nik zortea izan dut kontu horre-
kin. Bi urtez ikasten jardun eta gero,
praktikak egitera Donostiako Mercedes

Goiko-Auto kontzesionariora joatea es-
kaini zidaten. Hiru hilabetez bertan jar-
dun eta kontratua eskaini zidaten. Or-
dutik hona ia 9 urte pasa dira. Zortea
izan dut. 
Nola hartzen dute bezeroek emakume

bat tailerrean ikustea?

Nik lan egiten dudan tokian bezeroek ez
dute tailerreko lana ikusten. Harreran
egiten dituzte egin beharreko kontuak
eta guk autoa baino ez dugu ikusten.
Hortaz, ez dut arazorik izan alde horre-
tatik. Dena dela batzuk etorri izan dira
tailerrera eta batek edo bestek aurpegi
arraroarekin begiratu izandu dit. Beste
batzuk guztiz kontrakoa, neska izatea-
gatik kotxea hobeto zainduko diedala
pentsatzen dutelako-edo. Baina hori ere
ez da horrela. 

Pertsonak gara, neska ala mutila izate-

“Batxilergoa bukatuta,
ingurugiro kimika ikasteko
talderik osatu ez zenez, bada,
automozioa ikasten hasi
nintzen”

“lantokian ez naute sekula
baztertu edo ezjakinaren
moduan tratatu. lehen
momentutik bat gehiago izan
naiz.”
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MAIATZA

10ean, Zulaika.

11n eta 12an, Iriarte. 

13an, Etxeberria.

14an, Gallo.

15ean, Azaldegi.

16an, Zulaika.

17an, Iriarte.

18tik eta 24ra, Lasa.

25ean eta 26an, Zulaika.

27an, Larrañaga.

28an, Mutiozabal.

29an, Iriarte.

30ean, Zulaika.

31n, Muriozabal.

Gaueko zaintza: Iriarte

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

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA

10 05:32 eta 17:47 11:29 eta 23:51

11 06:06 eta 18:20 12:03 eta _____

12 06:39eta 18:53 00:26 eta 12:37

13 07:13 eta 19:27 01:02 eta 13:12

14 07:48 eta20:03 01:39eta 13:49

15 08:27 eta 20:43 02:18 eta 14:30

16 09:11 eta 21:30 03:02 eta 15:15

17 10:04 eta 20:18 03:53 eta 16:09

18 11:08 eta 23:33 04:52 eta 17:13

19 12:17 eta _____ 05:56 eta 18:20

20 00:42 eta 13:22 07:00 eta 19:24

21 01:45 eta 14:19 07:58 eta 20:21

22 02:40 eta 15:09 08:49 eta 21:13

23 03:31 eta 15:56 09:38 eta 22:02

24 04:19 eta 16:42 10:24 eta 22:49

itSASOA››

zAiNtzAKO bOtiKAK››

Iragarkietarako txokoa. iragarri nahi duzun hori telefonoz 
(943 831 527) zein e-postaz bidali dezakezu: karkara@karkara.com.
merke asko, gainera, doako zerbitzua baita gurea.

Aliantza galdu dut

Orion. Inskripzioa: P.M.A.-

A.J.M.A. 31/10/68. Norbai-

tek aurkitu badu deitu. 

Tf.: 619 765 083.

Alokatzeko
Bi logelako etxebizitza

alokagai Abaromendin,

garajea barne. 70 metro

koadro inguru. 650 euro.

Tf.:688 617 016 

Lan eskaera
Udarako lan bila nabil,

astelehenetik ostiralera.

Umeak zaintzen aurrez

aritutakoa. Tf.: 697 826

689 (Itziar)  

Edozein lan mota egite-

ko prest. Egunero

10:00etatik aurrera. 

Tf.: 666  116 641 (Nubis 

Rodriguez) 

Lan eskaintza
Emakumea behar dugu

haurra zaindu eta etxeko

lanak egiteko. 

Tf.: 650 495 160 (Iñaki)

Erosteko
Lur zati bat erosiko nuke

Aia, Orio edo Zarautz 

inguruan. Borda baldin 

badauka hobe. 

Tf.: 615 790 965

Bestelakoak
Astelehenetik ostiralera

Oriotik Hernanira joaten

naiz autoz 07:30ean atera-

ta. Usurbil eta Errekalde-

tik pasatzen naiz. Norbai-

tek autoa partekatu nahi-

ko balu biltzen garenon

artean banatu genitzake

gasolina gastuak. 

adurcampo@yahoo.es 

saltzeko
Kia Carens 1.8 monobo-

lumena. Matrikula:

4405BVV. Tintatutako

beirak, parrilla, kutxa eta

barrutik erabat txukun.

Asegurua 2014ko martxo-

ra arte. 2.500 euro. 

Tf.: 674 076 785

Kale nagusian, 30metro

koadroko etxebizitza eta

lokala salgai edo alokai-

ruan. Tf.: 609 199 268 

Galdutakoak
Haize bolada batek bal-

koian zintzilikatuta zego-

en 2 urteko ume baten

txaketa zuri bat eraman

du. Mayoral markakoa eta

Malen izenarekin. Aurkitu

duenak mesedez udal-

tzainen bulegoan utzi edo

deitu. Tf.: 669 461 449.

AzOKA››

[ ]
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maiatzaren 11n, larunbatarekin, Hari topaketa izango da Orion Danbolin
musika eskolak antolatuta.euskal Herriko 15 musika eskolako 194 ikasle
elkartuko dira biolina, biola, biolontxeloa, eta kontrabaxua jotzeko.
18:00etan izango da kontzertua ikastola aurreko plazan eta harizko tresnen
musikak lagun izango ditu Danbolin musika eskolako dantzariak, musika
mintzairako eta kantuko ikasleak, Salatxo abesbatza eta bi bakarlari.

Hari musika-tresnen topaketa 

Orio
Erakusketa

Maiatzaren 13tik 23ra, 

Josetxo Perezen margoak,

10:00etatik 13:00etara eta

16:30etik 20:00etara, Kultur

Etxean.

Ipuin kontalaria
Maiatzaren 14an, ipuin kon-

taketa saioa Pello Añorgare-

kin, 5 eta 8 urte arteko umeen-

tzat, 18:00etan, liburutegian.

Garagardo azoka
Maiatzaren 24, 25 eta 26an,

Orio Arraunketa Elkarteak

antolatuta, Garagardo Azoka

Herriko Plazan.

Hitzaldia
Maiatzaren 14an eta 17an,

Yam-Ya metodoarekin ba-

karkako saioak; igarlea: Rocio

Fatima Duarte, Mandalararen

lokalean. Izena emateko: 649

878 429 –Karmele–

Traste zaharrak
Maiatzaren 15ean, traste za-

harren bilketa, ohiko zabor

ontzien alboan. Aurrez deitu

943 830 346 zenbakira zer

atera behar duzuen esanez.

Umeentzako ekintza
Maiatzaren 17an, txokolate-

jana eta jolasak, 17:00etan, 

Balea elkarte ondoko plazan.

Bilerak
Maiatzaren 20an, San Pedro

festak antolatzeko bilera,

18:30ean, Kultur Etxean.

Informatika
Maiatzaren 23an, Gmail

ikastaroa, 09:00etatik

11:00etara, KZ gunean. Aurrez

izena eman.

Maiatzaren 24an, Softonic

teko maiatzaren 25a baino 

lehen deitu. Tf.: 943 832 666

–Fernando Larrañaga–.

Aia
Hitzaldia

Maiatzaren 13an, Estresa eli-

minatu hitzaldia; hizlaria: Si-

món Marmier sendagilea,

18:30ean, Kultur Etxean. 

silo-bolak
Maiatzaren 14an, silo-bolen

bilketa. Informazioa: Urkome

(943 81 65 00) edo Igor

(660 04 97 51).

Erromeria
Maiatzaren 19an, erromeria

Arkaitz Allur eta Idurre Arrio-

la trikitilariekin, 18:30etik

21:30era, Andatza auzoko

Aristerrazu plazan.

Podologoa
Maiatzaren 25ean , podolo-

goaren kontsulta, sendagilea-

ren etxean. Aurrez deitu or-

dua hartzeko. Tf.: 943 13 11 44.

Mendi lasterketa
Maiatzaren 19an, 10. Pagoe-

ta Mendi Lasterketa,

10:00etan, Zarauzko Azken

Portu auzoan hasita.

–deskargak doan egiteko

webgunea– ikastaroa,

11:00etatik 13:00etara, KZ gu-

nean. Aurrez izena eman.

Musika
Maiatzaren 10ean, DJ gaua:

frolicsome eta j.craf –alterna-

tive sounds–, 23:00etan, Kala-

kari tabernan.

Maiatzaren 24an, Arrutiko

intxaurrak Zarauzko bakarla-

riaren kontzertua, 22:00etan,

Kultur Etxean.

Tailerra
Maiatzaren 25ean, Mandala

tailerra, 10:00etatik 14:00eta-

ra, Mandalara taldearen An-

txiola kaleko lokalean.

Bazkaria
Ekainaren 1ean, 1943an jaio-

takoen bazkaria, 13:30ean,

Herriko Plazan eta 14:00etan,

Galerna jatetxean. Izena ema-

AgeNDA››
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