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ROSi lAzKANO  (doinuA: ETA-rEn su-ETEnETiK)

1
Oroitzapenen zakua
erakusteko unea:
Baserri zahar handi baten
famili xume xumea,
eliza eta errezoa,
errespetua gainea,
Ni pekatarian hori
itsatsirikan soinea.
elkarren babesak betez
diru gutxin hutsunea.
Zortzi senide zaharrago
ta azkeneko umea…
Zoriontsu ahaztu gabe
zarela emakumea.

2
Hamalau urte zitula
neskame lanetan hasi
nesken jakin beharra zen
obeditzea lehenbizi
gau eta egun langile
diru gutxi irabazi
hala ere bizitzarako
nonbait, ondo zuten hezi.
Behar beharrezkoa zen
plantxan ta josten ikasi
ezertan ez zekiela
etsita zenean kasi…
nobioa egin eta
indultoa irabazi!

3
Sei urtez nobioakin
eta elizaz ezkondu
estreinatu beharko zen
hainbeste zuena zaindu!
Ordura arteko beldurrak
nola bat-batean kendu?
Baina hogeita bat urtek
askotako ematen du!
Bikote idilikoa
nahiz pixkat behar zuzendu
ume bat, bi eta hiru
painala eta ukendu…
etxekoandre izan arren
neskametza ematen du!

4
urteak doaz aurrera
eta gorputza baldarra
aitzaki onak: semeak,
etxea edo senarra.
Aldaketa berri batek
ematen dio dardarra
geroz eta hurrerago
bakardadearen marra…
Bera maitatzea zeukan
itxuraz ahaztu xamarra
nahiz oraindik entzuten zun
bihotz taupaden indarra
ohartu da gozatzea
dela falta dun bakarra.

5
Berrogei eta hamabost
urte kunplituta jada
nahiz sinisteko zaila den
da aldaketa bolada
beti hain lotsati eta
orain ezer ez da traba
ezagutzen zuten denak
harrituta ditu laga.
nahiz ez izan senidea,
senarra edo alaba:
Errikotxerako zita
Ainhoaren* mezua da…
Bertsoak sentimentun bat
nahastu dio behar bada.

HASi beRtSOtAN 

emakume baten oroitzapenen zakua
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Gipuzkoako adinekoen
aldeko manifestua:

2013ko apirilaren 24ko bilkuran, Gipuz-
koako Foru Aldundiaren Adineko Per-
tsonen Kontseiluak, manifestuaren do-
kumentua onartu zuen.

Aipatzekoa deritzot, nahiz eta nik
neuk parte hartzen nuen komisio bate-
tik bultzatua izan den, dokumentu oso
ederra eta mamitsua dela. Izan ere, de-
nok dakigun legez, paper gainean idatzi
ostean, ez da inongo kexarik entzuten
eta gainera, paper gainean badakigu
edozer idatz daitekeela; erraz
gainera –gero onartu bai/ez aukerare-
kin–.

Hiru izango lirateke manifestu honek
bere baitan hartzen dituen betebeha-
rrak: alde batetik, gogoeta gai izatea; bes-
tetik, gizarteari ideia berriak aurkeztea
eta azkenik, herritar guztioi bizitzaren
azken urteetan zahartzaro eroso nahiz
duina izateko aukera emango dizkigu-
ten aldaketak bideratzea.

Dokumentuak, bere horretan, hiru zati
ditu: oinarriak, adinekoen eskubideak
eta betebeharrak eta, gomendioak. Mila
ideia bururatzen zaizkit zati horietako
bakoitzarekin egin daitezkeenak; hala
nola, esan dezaket zati bakoitzak bide
emango lukeela, KArKArAbezalako aldiz-
kari batean kolaborazio luzeak egiteko.

Baina oraingoz, ez da hori nire helbu-
rua; idatzi honekin, dokumentua sortua
dagoela eta edozeinek irakur dezakeela
adierazi nahiko nuke; ez dokumentua
jakitera eman soilik, jendea eta batez
ere, adinean aurrera doazen pertsonak,
irakurtzera bultzatu. Hala eta guztiz ere,
irakurtzen ez duen pertsona ororentzat
irakurketa positibo bat egite aldera, ona
izango litzateke konturatzea, bizi garen
gizarte honi ekarpen gehien egin dizkio-
gunak adineko pertsonak garela; baina
erraz, oso erraz –gizarte lehiakor batean
bizi garelako–diskriminatuak izan gai-
tezkeela. Gizartea krisi global batean
sartua dago eta baita gure sektorea ere.
Gu geu ez bagara saiatzen gurea dena de-
fendatzen, orain arte Ongizate Estatua-
ren inguruan lorturiko dena, arriskuan
egon daitekeela aditzera eman nahi dut.

Badira elkarteak, badira pertsonak…
bere denbora librearen zati bat arazo
bihur daitekeen horri aurre egiteko es-
kaintzen ari direnak. Nik neuk parte
hartzen dut horietako batean eta arazoei
aurre egiteaz gain, gehien mugitzen edo
motibatzen gaituena gizarteari gure
sektoreak eman dezakeen guztia jakina-
raztea da; ziur izanik, hori guztia asko
dela. Gure sektoretik, daukagun denbo-
ra librearen zati bat gizartearen esku ja-
rriko bagenu, gizarte osoari izugarrizko

Epaitegia Parot dotrinari buruzko epaia
ematekotan denean. Presoei onurak
aplikatzeko moduaren aldaketa ekarri
zuen aipatutako doktrinak, hainbat eta
hainbat bizi arteko kartzelara kondena-
tuz, de facto. Doktrina honen aurkako
lana izan da, hain zuzen ere, sakabana-
keta politikaren eta gaixo larriak kartze-
lan mantentzearen aurkakoarekin bate-
ra, Herrira mugimenduaren lan ildo na-
gusienetako bat. Ez da kasualitatea,
beraz, data konkretu hauetan Herrira-
ren aurkako polizia operazio hau.

Eta bigarrenik, euskal gizartea zati-
tzea. Herrirak urte eta erdi pasatxo ho-
netan lortu duena ezerezean uztea ale-
gia. Herrirak lortu du Euskal Preso eta
Iheslarien giza eskubideen defentsan
euskal gizartearen gehiengo zabala arti-
kulatzea. Horren adibide dira Bilboko
manifestazio nazionalak eta, batez ere,
polizia operazioaren ostean euskal era-
gile askok eta askotarikok emandako
erantzun bateratua. Eragile guzti horie-
kin eta nahi izan duten norbanako guz-
tiekin izan ditu harremanak Herrirak.
Horixe izan da Herriraren lan tresna ba-
karra, harremanak. Argi dugu polizia
operazio honen helburu nagusia preso
eta iheslarien eskubide urraketa siste-
matikoa gutxi batzuen arazo izatera
pasa zedin zela, berriz ere.

Zentzu honetan ez dugu ulertzen
orioko EAJren jarrera, harritu eta min-
du egin gintuen hilaren 4an ezohiko
Udalbatzara ez agertzeko hartu zuen
erabakiak, are gehiago jarritako aitza-
kiek. Herriraren aurkako operazioak ez
omen du Oriorekin zerikusirik. Orio
Euskal Herriaren parte da eta presoen
eskubide urraketa egunero bizi duen he-
rri bat. 2 preso politiko ditugu ehunka
kilometrotara sakabanatuta eta hamar-
naka dira etxekoak edo lagunak ikusteko
asteburua errepidean pasatzen dute-
nak. 

Zuzenean eragiten dio Oriori preso
eta iheslarien auziak eta zuzenean eragi-
ten Herriraren aurkako operazioak ere.
Guardia zibilak ez ditu zumaiar bat, gas-
teiztar bat, azpeitiar bat, gernikar bat… 
atxilotu , 18 euskal herritar atxilotu ditu.
Orion ere badira Herriran lanean ari di-
renak, hemendik aurrera klandestinita-
tean jardun beharko dutenak. Guri hain
gertutik jotzen gaituen eraso hau oriota-
rron arazo ez dela esateak baino min
gehiago ematen digu ordea, EAJren era-
bakiaren ondorioz Orioko Udalbatzak
eman zuen irudiak: Preso eta Iheslarien
eskubideen urraketa gutxi batzuen ara-
zo bihurtua. Guardia Zibilak bete du
bere helburuetako bat. Bestea, zin egi-
ten dugu, ez du inoiz lortuko. 

Orioko Herrira

irakurle batzuk idatzi digute esa-
nez, oso ondo iruditzen zaiela
tren geltokia eta ubegungo in-
dustriagunea lotzen dituen oi-
nezkoen bidetik zaldiz  ibiltzea,
ondo ez ezik primeran eta ez dago
inongo arazorik, zilegi deritzogu
eta oso polita gainera. Baina zaku-
rren kakak jaso egin behar diren
bezalaxe, zaldienak ere berdin-
berdin jaso beharko liratekeela
uste dute. Are gehiago, agian, han-
diagoak izanik pasaera galarazte-
raino irits baitaitezke ia-ia –argaz-
kietan ikus daitekeen moduan–.
Berriro diogu, primeran iruditzen
zaigu hortik pasatzea, baina mese-
dez, kakak jaso.

Oinezkoentzako
bideak kakaz beteta

ekarpenak egingo genizkioke.
Harremanetan jarriak gaude Diputa-

zio eta Gobernuarekin eta orain, gure
helburu nagusia emakumeek eta gazte-
ek duten erara, Adinekoen Institutu edo
hala moduzko bat sortzea izango litzate-
ke, herri honen, Euskal Herriaren es-
truktura politikoan. A. Campos. 

Zer bilatzen zuten?

Hori da irailaren 30ean Guardia Zibilak
aurrera eramandako polizia operazioa-
ren ondoren behin eta berriz gure bu-
ruei egiten diegun galdera. Guk, Herri-
rako kideok, argi ditugu erantzunak.

Lehenik eta behin, Euskal Preso eta
Iheslarien eskubideen aldeko lana kri-
minalizatzea. Noiz eta Estrasburgoko
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Kalera, kalera, trapuak saltzera, nik eros-
ten ditut modu onean…Ez txupinazorik
ezta bestelako zaratarik ere. Doinu go-
xoz, kantari, ematen diete hasiera festei
Goiko Kalen.

Aurten ere lan handia egin dute festa
batzordekoek eta egitarau txukuna osa-
tu dute guztion gozamenerako. Hamasei
ekitaldi izango dira 48 ordu baino gutxia-
goan. 

Urriaren 11n, ostiralarekin, hasiko di-
tuzte festak, arratsaldeko 17:30ean, bu-
ruhandiekin. Txikienentzako aukera za-
bala izango da asteburuan. Ostiralean
buruhandiez gainera, Eriz magoaren
emanaldia izango da, eta, larunbatean,
krono-igoera mantsoa, zinta karrera,
aurpegi margotzea eta ipuin kontaketa.

Musika eskaintza ere zabala izango da.
Festen hasiera ematen dion kantuaren
atzetik, Ekin talde oriotarraren kontzer-
tua izango da. Larunbaterako, berriz, La
jodedera taldea izango da kubatar doi-
nuekin. Festak ere kantari bukatuko di-
tuzte, igande eguerdiko kantu-jirarekin.

Hiru eguneko festak
hartuko du Goiko Kale
urriaren 11tik 13ra

Aurten ere azoka izango da Pilliku inguruan. KARKARA

Eskaintza zabala izango du 2013ko Goiko Kaleko festa programak.
Pintxo txikiteoa, musika, haurrentzako ikuskizunak, azoka, jokoak…
Guztira hamasei ekitaldi jarri dituzte festa batzordekoek

Denok 
aldapan gora!
GoiKo KALEKo fEsTA BATZordEA

b
adator aurtengoan ere. Ostirala-
rekin lehertuko da festa. Trapu

zaharrek haize berria ekarriko dute.
Kolorez jantziko dugu berriro ere he-
rriko kale nagusia.

Aurtengoan festak kalea hartuko
du. Goiko Kaleko bihotzean, Pilliku
plazan, izango da festaren erdigunea,
bizipozaren saltsa. Ez da izango asper-
tzeko paradarik. Osatu baitugu beheko
kalea husteko moduko egitarau opa-
roa. Bildu gaitezen koska bat gorago.

Zabal dadila goiko kaleko festen iz-
piritua. Elkarrengana biltzeko nahia.
Bakoitzak bere apurra jarriz ondo pa-
satzeko gogoa. Denok egina, guztion
gozagarri. Altzaporru, etorri aldapan
gora!

eGitARAuA

Urriak 11, ostirala
17:30ean:Buruhandiak
18:30ean:Eriz magoa
19:30ean:Pintxo-txikiteoa
20:00etan:Atera trapuakfesten hasiera-
ko ekitaldia eta Ekintaldearen kontzertua
22:00etan:Bingo azkarra Goiko Kaleko
tabernan
22:30ean:Orioko Mus Txapelketa. Izen
ematea 22:00etan, Aldapan

Urriak 12, larunbata
10:00etan:Barazki, jantzi, pitxi eta bes-
telako gauzen azoka
16:00etan:Haur eta gazteen krono-igoe-
ra mantsoa eta Zinta karrera eta aurpegi
margotzea
17:30ean:Ipuin kontaketa haurrentzat
Ibai Esoainen eskutik
Jarraian:Txokolate-jana
Ondoren:Toka txapelketa
19:30ean:Pintxo-txikiteoa
20:30ean:La jodedera taldearen kon-
tzertua

Urriak 13
11:00etan:Txistularien diana
12:00etan:Kantu-jira Benta Zaharreko
Mutiko Alaiaktaldearekin
12:30ean:Patata tortilla lehiaketa –torti-
llak jasotzeko azken ordua–
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lAbuR

Mugikortasuna
Autobus zerbitzari buruzko bilera
Erabiltzaileek autobus zerbitzuari buruz

pentsatzen dutena jakiteko, Gipuzkoako

Foru Aldundiak martxan jarri duen Herri-

tarrekin martxan kanpainaren barruan,

bilera izango da Orion, urriaren 16an, as-

teazkenarekin, iluntzeko 19:00etan, Kul-

tur Etxean. Bilera irekia izango da eta au-

tobus zerbitzua hobetzea da kanpaina-

ren helburua. Informazio gehiago,

www.garraioahobetzen.net helbidean.

Euskara
Karkarak ahotsa Euskadi Irratian
Euskadi Irratiak eta TOKIKOMek lankide-

tza hitzarmena sinatu zuten urriaren 2an.

Bi aldeek atsegin handiz hartu duten lan-

kidetzaren asmoa, euskal esparru komu-

nikatiboa garatzea eta trinkotzea da. El-

karlan honetan lehen urratsa eman dute

dagoeneko: Euskadi Irratiko arratsaldee-

tako Mezularia albistegian TOKIKOMen

biltzen diren hedabideetako kazetariekin,

astean behin, herrietako informazioa jo-

rratzen da. KARKARA izan zen lehendabizi-

ko aldiz irailaren 23an, eta, datorren ager-

pena azaroaren 4an egin dugu.

Kultura
Julen Alonso txapeldun Artadin
Une gozoa ari dira pasatzen Julen Alonso

eta Eneritz Aulestia trikitilariak. Zarauzko

txapelketa garrantzitsua irabazi eta gero,

Zumaiako Artadi auzoan San Migel jaie-

tan ere txapeldun izan dira. Txapela lor-

tzeko bidean, ordea, txapelketa gehiene-

tan jaun eta jabe izaten diren Itsaso eta

Irune Elizagoien ere baziren. Baina Etxa-

larko ahizpek ez zuten beren mailarik

onena erakutsi Artadin. Alonso, berriz,

txukun aritu zen, oso fin. Gauzak horrela,

hiru puntuko aldearekin, irabazi zuten

Alonsok eta Aulestia zarauztarrak.

Hizkuntza minorizatuen gaineko
mahai-ingurua urriaren 24rako 

Garabidek eta HUHEZIk Jatorrizko
Hizkuntzak Bizibirretziko Estrategiak
izeneko aditu titulua jarri dute orain gu-
txi martxan. Ikasketa horiek egitera
Hego Amerikako eta Afrikako hainbat
hizkuntza-komunitateren ordezkariak
etorri dira Euskal Herrira hilabete ba-
tzuk pasatzera.

Hori aprobetxatuz, duela bost urte be-
zala hizkuntza minorizatuen gaineko
mahai-ingurua antolatu du Orioko Uda-
lak urriaren 24ean, arratsaldeko
19:00etan, Salatxo Aretoan. Bertan
haien herrialdeetako esperientziak tru-
katu eta kontatuko dituzte. Horrez gai-
nera, Garabidek eta Orioko Udalak as-
paldi egitea erabaki zen hitzarmena si-
natuko dute. Hala, Orioko Udalak 5.000
euroko diru-laguntza emango du Gara-
bidek Hego Amerikan dauzkan hainbat
proiektu gauzatu ahal izateko. Proiektu
horiek guztiek hizkuntza minorizatuak
biziberritzea dute helburu.

Amonarrizen hitzaldia
Pasa den urriaren 3an Kike Amonarri-
zen XXI. mendeko oriotar euskaldunak:
nola aldatu(ko) diren gauzak, kamarada!
hitzaldia izan zen Salatxo aretoan.

Hitzaldiak ia bi orduko iraupena izan
zuen eta euskararen eboluzioaz, kalita-
teaz eta euskaldunok euskarara etorri
nahi dutenekin izaten ditugun hanka-
sartzeak izan zituen hizketagai besteak
beste. Jabier Zabaletak Euskaraz bizi-
bizi blogean egin du laburpena eta KAr-
KArAk audioa igo du sarera. Zabaletaren
laburpena irakurtzeko, argazkian dago-
en Qr kodea baliatuz, mugikorrera edo
tabletetara deskargatu daiteke.Bi orduz aritu zen hizketan Amonarriz euskarari buruz urriaren 3an eman zuen hitzaldian. KARKARA

Garabide elkarteak eta orioko udalak hitzarmen bat sinatuko dute
hilabete honetan, Hego Amerikako hainbat hizkuntza minorizatu
biziberritzeko proiektu aurrera eramateko asmoarekin
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Zaharren Babes Lekukoak Marokon:
sekula egin duten bidaiarik latzena

Iraila bukaeran Marokora joan ziren
Orioko Zaharren Babeslekutik. Beste ur-
teetako esperientzia gozorik ez dute
izan, ordea, aurtengoan. Gazitik askoz
ere gehiago izan du Afrikako lurretan
egin duten egonaldiak.

Torremolinosen –Malaga– hasi zuten
bidaia eta Algecirasen itsasontzia hartu-
ta pasa ziren Marokora. Lehen egunak
Fezen pasa zituzten. Bidaiaren hasiera
izateko benetako miseria eta irudi latzak
ikusi genituen bertan. Orain dela 50 urte
hemen bizi ginen bezalako egoera ikusi-
ko genuela esan ziguten, baina askoz txa-
rragoa izan zen, kontatu digu Txomin
Iribar Babeslekuko presidenteak.

Fezeko kaleetan lau gida izan zituzten:
euskaldun bat, marokoar bat eta bi la-
guntzaile. Laguntzaileen zeregina garbia
zen: egoera gogorrena bizi zuten auzo eta
kaleetara ez desbideratzea, bestela ere
egoera nahiko gogorra zelako.

Fezen larrugintzan aritzen ziren auzo
batean izan ginen –jarraitu du Iriba-

rrek–. Benetan usain fuertea sumatzen
zen, eta hara sartzerako eman zizkiguten
menda hostoak usain horri aurre egiteko
zirela konturatu ginen aurrerago. La-
rruak tindatzen-eta ibiltzen ziren mutil
gazteak oinak uretan sartuta. Guk horre-
lako irudiak noizbait ikusi baditugu, zi-
neman izango zen.

Marrakexen askoz hobeto ibili ziren.
Pobre xamarra iruditu arren plaza han-
diak eta jendez gainezka zirela gogora-
tzen du Iribarrek. Kategoriako hoteletan
izan ziren, 4-5 izarrekoetan, beti ere ego-
naldia atsegina izango zela ziurtatuz.

Iribarrek kontatu digunez sekulako
afaria eta sabel dantza ikuskizunaz goza-
tu zuten Marrakexen. Merkatu plaza se-
kulakoa da, hain handirik ez dut ikusi se-
kula. Etxe zahar bat bisitatzeko aukera
ere izan genuen. Han tea, eztia, manteki-
la eta ogia eman zizkiguten. Sei familia
bizi ziren etxe hartan, pobrezian, eta hala
ere gu oso ongi hartu gintuzten. Atera-
tzerakoan propina utzi genien eta nega-

rrez, guztiz unkituta gelditu ziren.
Casablancan izan zuten meskita bisi-

tatzeko aukera bakarra. Berria zen, eta
ordainduta bazen ere, sartzeko aukera
izan zuten eta haren edertasunarekin
txundituta geratu ziren. Toki ederrean
omen zegoen, itsasoari begira.

Hasiera eta bukaera gogorrak
Bidaiaren bukaera, ordea, oso gogorra

izan zen berriz ere, hasiera bezala. Tan-
gerren izan ziren eta semaforoetan, au-
tobusa geldik zegoen uneetan, 12tik 18
urtera bitarteko umeak autobus azpira
sartu eta zintzilik jartzen ikusi zituzten.
Haien desio bakarra, Europara pasatzea.

Gure artean larritasuna bizi izan ge-
nuen. Beste gidari batek aparkaleku pri-
batu batetara eraman gintuen, baina han
ere haur bat aurrean… Mugara iritsi gi-
nenean poliziek eskanerra erabili zuten
eta erregaiaren depositu gainean bi mu-
tiko, 13 eta 17 urtekoak, aurkitu zituen.
Saiakera asko egindakoak, bukatu du Iri-
barrek.

Ez dituzte berehalakoan ahaztuko
Marokorako bidaia eta han izandako bi-
zipenak Orioko Zaharren Babeslekuko
bidaiariek.

Hassan II.aren Casablancako meskita baino ezin izan dute bisitatu Marokora egin duten bidaian. ZAHARRen BABeS LeKuA

irudi gogorrak. Pobrezia eta aberastasuna. Europara alde egin
nahian dabiltzan herritarrak. Esker ona eta abegitasuna. Hori guztia
bertatik bertara ezagutzeko aukera izan dute orioko edadetuek  
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“Bigarren B mailan dago
gure tokia eta harro
gaude horretaz”

iKeR GuRRutxAGA

Ibilbide oparoko jokalariak dira Joseba
Agirre – Orio, 1977– eta Joseba Del
Olmo –Barakaldo, 1981–. realarekin eta
Athleticekin lehenengo mailan jokatu-
takoak dira. Gaur zuri-gorriz jokatzen
dute, baina ez  Gipuzkoan ezta Bizkaian
ere: Araban dute taldea. Beren egunero-
koaz eta ibilbideaz aritu gara hizketan.
Nola jakin zenuten elkarrekin egongo

zinetela aurten?

Del Olmo: Berak esan zidan. Nire anaiak
ere bertan jokatzen zuen eta ia erabakita
neukala, Josebak konbentzitu ninduen. 

Joseba Agirre eta Joseba Del Olmo
Laudio futbol taldeko jokalariak

Agirre: Gero berak katxe bat dauka.
D.O: Neukan.
A: Dauka. Eta Bigarren B mailako talde
gehienek nahi zutela. Entrenatzaileak
ezagutzen zuen, Sestaon ibili zen garai-
tik eta berarekin egotea nahi zuen. Hori,
Orion bizi zela, anaiaren kontua… bada
han bukatu du.
Berezia izango da, ezta?

D.O: Lehenengo aldiz gertatzen zaidana
da hau. Irunen jokatzeko aukera nuen,
eta Laudiora joan naiz, nahiz eta askoz
urrunago egon. Zergatik? Bada berare-
kin kotxez joateko eta zuk esan duzun
magia berez horrengatik. Herrikoak

gara. Beno ni ez, baina dagoeneko orio-
tarra banintz bezala sentitzen naiz.
A: Ni baino oriotarrago seguro…
D.O: Parekoak. Pozten naiz eta erabaki
ona hartu dudalakoan nago.
A:  Lehendik ere ezagutzen genuen el-
kar. Baina eguneroko tratua, biderako
beste sostengu bat ere bada… Lehen do-
nostiar batekin joaten nintzen eta orain
hirugarrena da. Egunero bi ordu errepi-
dean gogorrak egiten dira, eta halako
mutil jator batek asko goxatzen du hori. 
Iaz biok igoera bana ezagutu zenuten,

bakoitzak hiru ditu bere gain… nolako-

ak dira une horiek?

A: Nik hiru jaitsiera ere baditut… Nire
ustez mailaz igotzea jokalari batek bere
ibilbidean gutxienez behin bizi beharre-
ko zerbait dela iruditzen zait. Futbolean
normalean jaitsierak, lesioak… izaten
dira. eta ez da horrekin bakarrik geratu
behar.
D.O.: Gainera igoera horiek berdin du
zein mailatan diren. Nik hiru kategoria-
tan ezagutu ditut: hirugarrenetik biga-
rren b mailara, bigarren b mailatik biga-
rrenera eta bigarrenetik lehen mailara.
Sentitzen duzuna gauza bera da, berdin
du zein mailatan zauden. Taldean sor-
tzen den poztasuna eta adiskidetasuna
bera da. Futbolean bizi daiteken mo-
menturik handiena da.
Biok ezagutu dituzue kanpoko talde-

ak… desberdina al da euskal futbolare-

kiko?

D.O: Ni berandu joan nintzen Alicante-
ra. 27 urterekin joan nintzen bertara eta
nik aurretik hemengo hainbat  taldetan

ez da askotan gertatzen Orioko edo Aiako bi futbol jokalari
kanpoan batean aritzea jokatzen. iaz iker Torrek eta iosu
esnaolak nojan izan zuten horretarako aukera. Aurten Agirrek eta
Del Olmok Laudion. Puntan ibilitako bi jokalari dira biak ala biak.

Agirre eta Del Olmoren elkarrizketa osorik entzun nahi izanez gero, beheko QR kodea mugikorrarekin edo tabletarekin irakurrita nahikoa da. KARKARA
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esperientzia izan nuen. Futbola desber-
din ikusten da maila horietan. Euskal
Herrian hobbie bat bezala ikusten zen
gehiago, baina Espainian beste modu
batetara ikusten dute. Futbolaren mun-
duan zerbait badirela, benetako profe-
sionalak direla usten dute. Han ia inork
ez zuen ikasten, edo lanik egiten. Hemen
bestelakoa da. Ni Alicanten 2. mailan
egon nintzen, eta desberdina da, baina
gazteetan ikusten nuen gabezia hori. Ni
ingenieritza ikasten ari nintzen eta tal-
dekide gazteei ikasteko eta esaten nien.
Aurpegi arraroarekin begiratzen zida-
ten…
A: Ni 20 urterekin joan nintzen eta alda-
keta handia izan zen. Ume bat nintzen
eta Castellon hiriburuko taldera joan
nintzen. Bigarren B mailan egon arren,
oso profesionala zen. Egunero hiru
egunkari gutaz hizketan ari ziren, eta he-
men berriz ez. Mundu guztiak ezagu-
tzen zintuen, eta bigarren b maila zen.
Orain nire ustez hemengoa hangora
hurbiltzen ari dela esango nuke. Diru
kontua da. Lehen kanpoan zegoen diru
guztia eta horregatik joaten ginen; orain,
berriz, kanpotarrak ona datoz jokatzera.
Gutxiago ordaintzen duten arren, serio-
agoak dira ordainketan. 
Lehen mailarako saltoa nola izan zen?

D.O.: Niretzat sari bat izan zen. Eboluzio
baten ondorioa. Athleticek deitu zidane-
an, adinagatik eta, ez nuen sekula espe-
ro. Urte askotako sakrifizioari saria zela
iruditu zitzaidan. Nik aurretik ekonomi-
kak ikasi nituen eta laugarren kurtsoan
Erasmus joateko aukerari uko egin nion
futbolagatik. Bizkaian Athleticen joka-
tzea hemen realean jokatzea beza la da,
sekulakoa. Urte horretan futbolean jo-
katzeari utzi izan banio, pozik geratuko
nintzen nire ibilbidearekin.
A: Antzekoa da… Ni 13 urterekin hasi eta
20 urte arte egon nintzen bertan. Hogei
minutu jokatu nituen lehen mailan eta
ikusi nuen ez zegoela niretzeko tokirik.
Entrenatzaile aldaketa eta lesioak tarte-
ko, kanpora joatea erabaki nuen. Baina
helburua beteta ikustea bezala izan zen.
Ez da edonor iristen eta nik behintzat 20
minutu jokatu nituen. Gehiago jokatuko
nituen…
D.O: Baita nik ere!
A: Baina iritsi egin gara, eta hori bada
zerbait. Ez naiz kanpokoaz damutzen.
Beste kultura bat, beste jende mota bat…
Goraino iritsi eta gero, berriz atzera egin

beharra, gogorra al da?

D.O.: Niretzako ez da gogorra izan. Niri
galdetuz gero zein den nire jokalari mai-
la, Bigarren B mailako jokalaria naizela
esango nuke. Nahiz eta lehenengo mai-
lan egin urtebete, bigarren mailan 4
urte… nire maila hau dela uste dut. Bara-

kaldon hasi nintzenean, nire topea zela
uste nuen… Baina gero zortea izan dut
eta nahastuta nagoela konturatu naiz.
Baina nik beti pentsatuko dut Bigarren
B maila dela nire tokia.
A: Diferentziak daude jokalarien artean
eta bakoitzak bere tokia du. Batzuetan
gora egiteko aukera izaten da, baina han
mantentzea oso zaila da. Denboran au-
rrera eginda maila honetara itzultzen
bagara, bada maila honetako jokalariak
garelako izango da. Eta horretaz harro
nago. Lurreratze gogorrena Castellotik
Hospitaleterako aldaketa izan zen. Pun-
tako talde bat izatetik azpiegitura gabe-
ko talde batetara joan nintzen. Hor kos-
tatu zitzaidan zerbait aldaketara molda-
tzea.

Taldean funtzio desberdinak dituzue,

biak erdian baina bata aurrera begira

eta bestea atzea zaintzen.

A: bai, bera erasokorragoa da eta ni de-
fendatzaileagoa.
D:O: Hori, berak nahi duelako!
Lan zikina Agirreren kontu orduan. Mu-

til lasaia ikusten da bada…

D.O.: Zelai barruan ere hala da. Taldeki-
de batek partida bukatzean esan zion Jo-
seba, partida barruan ere hain lasaia iza-
teko zer egiten duzu? Errieta egiterakoan
ere lasaia zara gero!Despistatu samarra
ere bada, bere munduan bizi den horie-
takoa.
A: Bera ere nire antzekoa da, baina ni
baino askoz ere argiagoa da. 
Aurten ere Koparekin ametsetan?

D.O:  Guk kopako ametsa nahikoa beteta
dugu, baino taldearen ekonomiarako
eta gainerako taldekideentzako oso ona
da. Iaz Eibarrekin Athletici irabaztea eta
Athleticekin kopako finalera iristea…
handiak izan ziren. Nik pertsonalki an-
tsietate hori ez dut. 
A: Nik Bernabeun Madril kaleratu nuen.
Baina Championseko talde baten aurka
jokatzeak asko betetzen gaitu beti. Hala
ere horrek despistatu egin gaitu eta in-
darrak ligan jarri behar ditugu.
D.O: Gu beteranoak gara eta pentsamen-
duak ere antzekoak ditugu zentzu ho-
rretan.

“Mailaz igotzea jokalari batek
bere ibilbidean gutxienez
behin bizi beharreko zerbait
dela iruditzen zait” —Agirre

“Athleticek deitu zidanean,
adinagatik eta, ez nuen inondik
espero. urte askotako
sakrifizioari saria zela iruditu
zitzaidan”         — del olmo

lAbuR

Futbola
Neskek garaipena lehenengoan
Urriaren 6ko asteburuan ekin zioten be-

ren ligari Orioko Futbol Taldeko jubenil-

kadete neskek. Bergaran izan zuten es-

treinakoa lehen jardunaldian atsedena

izan eta gero. Sekulako hasiera eman

diete denboraldiari, 1-3 irabaztea lortu

zuten-eta. Jubenilen Ohorezko mailako

mutilen taldea ere oso fin ari da. Hirutik

hiru partida irabazi dituzte hasiera hone-

tan eta ez dute golik jaso. Kadete muti-

len eta Ohorezko mailako senior gizo-

nezkoen egoera bestelakoa da. Lehen-

dabizikoek hiru norgehiagokatan

garaipen bat eta bi porrot izan dituzte

eta bigarrenek berdinketa bat baino

ezin izan dute lortu. Hasiera gazi-gozoa,

beraz, Orioko Futbol Taldearentzat.

Areto futbola
Talde berria martxan
Orioko Mirotzak izenarekin sortu dute

areto futboleko talde berria. Gipuzkoako

3. mailan ekin diote lehiaketari, eta, mo-

mentuz, bi partida jokatu eta puntu bat

eskuratu dute, estreinakoan. Orion joka-

tu zuten Anoetako taldearen aurka eta

2-2 izan zen emaitza. Kanpoko lehenda-

bizikoa Arrasaten izan zuten eta 8-3 gal-

du zuten oriotarrek. Datorrena, urriaren

12ko asteburuan jokatuko dute, Orion,

Zarautzen kontra. 

Saskibaloia
Hirutik bi liga hasieran
Alustiza Autobusak Orioko taldeak bide

onetik hasi du denboraldia. Iaz mailaz

igotzeko play-offa jokatu eta gero, ildo

beretik ekin diote aurten ere. Hiru parti-

datatik lehendabizikoa galduta, ligako

bigarrenak dira, Zarautzen atzetik. Urria-

ren 19an jokatuko dute datorren nor-

gehiagoka, Orion, arratsaldeko

18:00etan, North Coast Dolphins talde

donostiarraren kontra. Emaitzetan ber-

dinduta daude bi taldeak.

Padela
Orioko lehenengo rankinga
Modan dagoen kirola da gurean padela.

Hori dela eta, lehendabiziko padel txa-

pelketa luzea antolatu dute, eta izen-

ematea arrakastatsua izan da. Guztira

46 bikotek eman dute izena eta 10 jardu-

naldiko liga izango da, urrian hasi eta

ekainean bukatuko dena. Txapelketa

ranking moduan antolatu da. Hala, biko-

te bakoitzak bere mailako bikoteen aur-

ka jokatuko du partidetan lortzen dituz-

ten emaitzen arabera.
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Aiako berri

“Emakumerik ez dagoen
baserriak normalean ez
du funtzionatzen”

iRAti AGiRReAzAldeGi

Kaletarra izan arren gurasoak baserrita-
rrak ditu eta mundu hori pixka bat eza-
gutzen bazuen ere. Urdaneta auzoko Sa-
robe Berri baserrira ezkondu zenetik
bertatik bertara bizi du baserriko lana
rosa Aramendik. Baserriaren eta ema-
kume baserritarraren egoeraz hitz egin
dugu.
Baserriko egoera asko aldatu al da 

azken urte hauetan?

Nik lehengo eran ezagutu nuen. Behiak
biltzen ziren; esnea kalean eta Gurelesa-

Rosa Aramendi
Hitzez Baserriko emakumeen elkarteko presidentea

ri banatu; bidea egin berria zen; argi in-
darrik ez zuteneko garaiak gogoan zi-
tuen senarrak;  telefonoa ni ezkondu eta
gero jarri genuen; etxeko lanak beste
modu batera egiten ziren eta traktorea
gero erosi genuen. Pentsaera ere lehen-
goa zen eta guk baserrian sartu nahi ge-
nuenak talka egiten zuen haienarekin.  

Baserri batzuetan lehenago, bestetan
geroxeago, baina aldaketak pixkanaka
denean izan dira. Baserriak errentan
izaten ziren eta erosi egin zituzten; dena
eskuz egitetik uzta eta sega makinak eto-
rri ziren; landa-turismoko hasi ziren; or-

denagailua gerokoa da eta internet base-
rri batzuetan oraindik ez dago,  Aian
nahiko estaldura ona daukagun arren.
Emakumearen egoera ere aldatu da?

Bai, egokituz doa. Gure amonek dena es-
kuz egin behar izaten zuten eta orain
arropa garbigailuak daude. Baina orain-
dik emakumea gauza askotan gizonare-
kin alderatuta atzera dago baserrian. Ba-
serrikoa sakrifizio handia da; gurasoak
eta umeak zaintzeaz gain ganadua, so-
roa… daude eta emakumeak denera iri-
tsi behar du. Gizonak ere lan egin behar
izaten du, baina ez hainbeste zaintzan.
Dena dela, oraingo belaunaldiak bizi-
moduarekin batera aldatzen ari dira.  
Hitzez elkarteak egoera horiei aurre

egiten laguntzen al dizue?

Bai.Lehen maiorazkoa gelditzen zen ba-
serrian gurasoak zaindu eta baserriari
eusten. Normalean maiorazkoa gizo-
nezkoa da eta emakumea gehienetan
beste baserri batekoa edo batzuetan ka-
lekoa. Konturatu ginen emakumearen-
tzat hori beste karga bat gehiago zela:
beste familia batean eta hango ohiture-
tan sartu beharra; eta integratu ezean
horrek kalte egiten dio emakumeari. 

Elkartea, hain zuzen ere, hortik abiatu
zen. Laguntza talde batera joaten ginen
psikologo batekin eta gure arazoak kon-
tatzera ireki.  Ohartzen ginen besteek
ere antzerako arazoak zeuzkatela eta
gure ardurek eragina zutela osasunean
ere. Gaur egun, guretzat Hitzez da ongi
pasatzeko, hezteko –ikastaro, tailer eta
hitzaldiekin–,  arazoak hitzez besteekin
lagunekin partekatzeko gure eskubide-
en eta legeen berri izateko toki bat. Esa-
terako, normalean gizonezkoak baka-
rrik kotizatu izan du baserrian eta orain
nahi dugu emakumeok ere ahal izatea,
horregatik ari gara lege aldetik ere ho-
rrelako gauzak lortu nahian.  Nortasuna
eta gure tokia bilatzen hasi behar dugu.
Emakumeok, lehenengo guk eman be-
har diogu  balioa gure buruari gero gizar-
teak eta erakundeek baloratu gaitzaten.
Entzun izan dugu emakumerik gabe ez

dagoela etorkizunik landa eremuan.

Jendea konturatzen al da horrekin?

Askok uste du baserria gizonen kontua
bakarrik dela, baina lanerako garaian
emakumeok  berdin edo gehiago har-
tzen dugu parte. Emakumerik ez dagoen
baserriak normalean ez du funtziona-
tzen, beste era batera pentsatzen baiti-
tugu gauzak. 
Baserritik kanpo gutxi ibiltzen da 

emakumea?

Dugun denbora librean ez gara etxetik
kanpo oporretara joaten edo kafea har-
tzera lagunekin… Bide bazterrak garbi-
tu, sasiak kendu… beti baserriari ematen

KARKARA

urriaren 15ean da, Landa eremuko emakumeen nazioarteko
eguna eta Aian bulegoa duen Hitzez elkarteko emakumeek ere
ospatuko dute egun hori. emakume baserritarrentzat osasun,
heziketa, parte hartze eta hausnarketarako gunea da Hitzez.
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Aiako berri

Iturraranen erlategiak
eta ekintza bereziek
arrakasta gehien udan

Udako oporrak aprobetxatuz Pagoeta
inguruak bisitatzen ditu jendeak eta aur-
ten uztailetik irailera bitartean Iturra-
ran Parketxetik 3.562 lagun pasatu dira
eta Agorregitik 3.303. Iaz baino gutxiago
izan arren, krisia eta leku askotan bisitari
kopuruaren jaitsiera nabarmena izan
dela kontuan hartuta, iazko kopurua gu-
txi gorabehera mantentzea lorpena da.
Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioa
lan handia egiten ari da, ekintzen berri
ematen eta erantzuna jasotzen ari gara.
Urtez urte eskaintza zabalagoa eta abe-
ratsagoa da eta bisitariek eskertzen dute,
diote Iturrarandik.

Ekintza berezietan 672 lagunek hartu
dute parte eta Iturrarangoen esanetan,
ekintza bat bera ere ez da jende faltagatik
egin gabe gelditu. Erlategira egindako bi-
sitak, iaz bezala, arrakastatsuak izan di-
rela adierazi digute, baita lehendabiziko
aldiz antolatu diren ekintzak ere. Esate-
rako, irailaren 15ean Landareak Atsegin
Handizbisitarako ez zen lekurik gelditu. 

Bisitarien jatorria
Txoko askotatik etorri dira bisitariak:
%40 Euskal Herrikoa –gipuzkoarrak na-
gusi–; % 53 Espainiar estatukoa –katalu-
niarren kopurua iaztik zertxobait jaitsi
da eta valentziarrena mantendu. Ma-
drilgoetan iaztik igoera nabarmena izan
da, %18tik %30era–; eta %7 atzerrita-
rra –42 Belgikatik etorri dira eta Holan-
datik atzerritarren %8a.

Lekuarekin bisitaria oso gustura gel-
ditzen dela esan digute Iturraranen; pai-
saia eta gertutasuna goraipatzen dituzte,
baita ekintza eta bisitetan landutako
gaiak ere. Pagoetako Parke Naturala txi-
kia, baina aberatsa dela uste dute: parke-
txea; Agorregiko burdinola eta errotak;
erlategi didaktikoa; lorategi botanikoa;
Sarrolako betizuak, pottokak eta oreinak;
ondare naturalaren isla diren Elutsaun-
diko pagadia eta Behor-barrutiko hagi-
na; mendi ibilbide sarea… Gipuzkoako
Parke Naturalik txikiena da, baina abe-
rastasun handiko eremua.

Landareak Atsegin Handiz ikastaroan uste baino jende gehiago elkartu zen. iTuRRARAn PARKeTxeA

Parketxetik iaz baino jende gutxiago –3.562– pasatu bada ere aldea
ez da hain handia izan; Agorregiko burdinola eta errotan, berriz,
3.303 lagunek bisitatu dute 

diogu gure denbora. Hala ere, elkar-
tearen bitartez ari gara berdintasu-
naren bila eta nahi dugu emakumeak
etxetik gehiago mugitzea. 

Beharrak erakutsita konturatu
gara  ez dela ezer gertatzen baserri gi-
rotik pixka bat ateratzeagatik. Etxe-
an egonez gero ez gara kanpokoaz
ohartzen eta ateratzen garenean, el-
kartearen laguntzaz, gauza berriak
ere ikasten ditugu. Hala ere, hartzen
diren ardurekin –umeak zaindu,
etxeko lanak– emakumeoi gehiago
kostatzen zaigu deskonektatzen gi-
zonei baino. Irten behar bagara ere
ongi antolatu behar dugu dena. Hala
ere, badaude Udaletatik laguntzak
egun zehatzetan adinekoak zaintze-
ko edo etxeko lanekin laguntzeko.

Emakumea ez ezik etxekoak ere
ohitu egin behar dira, gutxitan ikusi
baitute emakumea baserritik kanpo-
ra joaten, gainontzekoei men egiten
baizik.  Beraz, lagun batzuekin baz-
kaltzera joan behar dugula esan eta
konturatu behar dira ez dugula ezer
txarrik egiten. Gainera, gero etxera
animo gehiagorekin,  aurpegi alaia-
goarekin bueltatzen garela. 
Aurki, baina, elkartekook beste

emakume baserritar batzuekin el-

kartzekoak zarete, ezta?

Urriaren 15ean Emakume baserrita-
rraren eguna ospatuko da Duranan
eta urriaren  16tik 19ra Emakume
Garapen Sortzaileen I. Biltzarra Zu-
maian. Emakume baserritarren ar-
teko topaketa da eta kanpokoak  –
Bolivia, Dominikar Errepublika, Txi-
le, El Salvador, Puerto rico eta Bur-
kina Faso–zein egoeran dauden
ikusteko eta elkarrengandik ikasteko
interesgarria izango da guretzat.
Ohituragatik emakumeak beti isilik
egon behar izan du baserrian, eta gai-
nera,  aparte bizi garela dirudi, base-
rri mundua beste mundu bat
dela.Emakumeok sinetsi behar dugu
gai garela pausoak emateko eta hori
jendaurrean erakutsi.  

“Emakumeok, lehenengo
guk eman behar diogu
balioa gure buruari gero
gizarteak eta erakundeek
baloratu gaitzaten”

“Emakumeak beti isilik egon
behar izan du baserrian, eta
gainera,  aparte bizi garela
dirudi, baserri mundua
beste mundu bat dela”
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Aiako berri

Kendu esku zikinak Euskal Herritik

P
asa den astean, kontu hauek
gainditzera bidean genbil-
tzala uste genuenean berri-
ro jasan behar izan dugu es-
painiar inperioaren eraso

bortitz bat gehiago. Badakit denok kon-
tu positiboak irakurtzea nahiago genu-
keela baina badirudi egunkariak horre-
lako gauzez betetzea komeni zaiela;  bes-
telako benetako arazoak,  hau da, PPren
ustelkeria eta zikinkeriak pixka batean
bada ere gordean eduki ahal izateko.

Eta nola hartu behar dugu zenbait er-
tzainen bortizkeria? Guardia zibilak be-
har al du Ertzaintzaren laguntza?. Edo-
zein ikus begitik begiratuta ere bihotze-
ko mina eragiten dit errealitate honek
erakusten duen paisaiak. Badirudi er-
tzainen kolektiboak badituela arro ego-

jantzia daramaten guztiak berdinak di-
renik baina aspaldian ez diot inori en-
tzun Ertzaintzarenganako komentario
positibo bat, nahiz eta hasiera batean
euskal herritarroi laguntzeko sortuak
zirela sinets arazi ziguten.

Ikusten duzue galdera asko eta eran-
tzun gutxi ditudala baina egingo nituzke
galdera askoz gehiago.  

Noiz hartu behar dugu benetan Eus-
kal Herriaren independentziaren kon-
tua? Noiz osatuko dugu alderdi abertza-
leen arteko dike sendo bat estatu inpe-
rialistari aurre egingo diona? Ez dakit
baina beldur naiz bere garaian Lorenzo
Espinosa historialariak adierazi zuen
esaldiak ez ote daukan inoiz baino zen-
tzu gehiago:PNV gabe oso zaila da inde-
pendentzia lortzea, PNV-rekin ezinezkoa.

teko motiboak bere taldean Hernaniko
Herriraren egoitzaren atarian emaku-
me bati burua puskatu zion tipo honen
eraginkortasuna eta ausardiaerakusten
duten basapiztiak izateaz.

Norbaitek imajinatzen al du burua
puskatu zioten emakumea PPko senata-
ri bat  izan balitz ze hauts harrotuko zi-
ren Madril aldean? Ertzain indartsuho-
nek naiz muturra estalita eraman, izan-
go al zuen PPko senatari bat jotzeko
ausardia? 

Ez dakit hori zen helburua baina uste
dut azken aldi honetan Ertzaintzak oso
ondo ordezkatzen duela guardia zibila,
aurrez berdeek eragiten zuten beldurra
eta nazkaren nahasketa moduko zerbait
pizten duela gaur egun ertzainaren pre-
sentziak. Ez dut esan nahi Ertzaintzaren

Aiako leihoa Joxean Manterola Zatain

uda hasieran Lizarrako pilota txapelketa izan zen jokoan hainbat
kategorian. Pilotari askok hartu zuen parte eta aipatzekoa da han jo-
koan izan ziren  argazkiko lau aiarrak nagusitu zirela beren mailan.
Goian, Manes Albeniz eta iñaki urbieta; eta makurtuta Julen orbe-
gozo eta unai Albeniz. Zorionak denei!

Txokoak eta jendea
Herriko pilotariak

txapeldun
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d
enboraldia bukatu eta atsedenerako
denbora hartu ondoren, larunbata,
urriak 3, jai eguna izan zen Gipuzko-
ako emakumezko arraunlarientzat.

Zumaia, Hibaika, San Juan, Zarautz, Tolosa
eta Orioko 50 arraunlarik egin zuten hitzor-
dua Orion. 

Kiroltasuna eta harremana sendotzea, be-
ren esperientziak trukatzea eta nesken artean
arraunaz ez ezik beste hainbat kontutaz ere
hitz egitea izan ziren topaketaren helburuak.

Goizean 30 bat lagun elkartu ziren kirol-jo-
las ekitaldia egiteko. Bazkaritarako gerturatu
ziren gainontzeko 20ak eta bazkal ostean ka-
lejira egin zuten Orion barrena trikitixa eta
guzti. Kirolaz ez ezik aisialdiaz gozatzen ere
badakitela erakutsi zuten neska arraunlariek
tabernetan egindako bueltaxkan. Eguna jai gi-
roan amaitzeko, Aginagako San Praixku feste-
tara hurbildu ziren

[ ARGAZKIA ETA InfORmAZIOA: JOxEmARI OlAsAGAsTI ]

karkara
Txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren bat

baldin badaukazu, ekarri

Karkarara eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk

ekarritakoa dela jarrita.

NeSKA ARRAuNlARiAK

FeStA GiROAN
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“Orduko
kritikak
itsasoak
eraman ditu”
Asier eta Gorka Puertas Orbañanos
Arraunlariak

Asier eta Gorka Puertas, Donostiako moila inguruan, 2009ko Donostiako Estropadetako lehen jardunaldian. KARKARA
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teStuA: i. AGiRReAzAldeGi etA 

R. uzKuduN

ARGAzKiAK: KARKARA , i. eGiGuReN

etA J.M. OlASAGASti

Bi anaia elkarrekin arraunean. Orion le-
henengo, Hondarribian gero. 1990ean
hasi zuten bidea aitaren uberan Asierrek
igeriketa utzi eta arraunean, eta Gorkak
patroi. Lagatzeko sasoia dela erabaki
dute, nahiz eta oraindik sasoian egon,
edo Gorkak esan digun moduan: horre-
xegatik kasik, sasoian daudelako laga
nahi izan dute orain.
20 urtetik gora arraunean. Oraingoan

benetan utzi duzue?

Gorka: Bai, garbi. Familia daukagu eta
zaindu egin behar da, baita beste gauza
batzuk egin ere: tarteka parrandaren
bat; kanpora atera, asteburu batean au-

toa hartu eta Santanderrera joan nahi
badut joateko aukera izatea, estropade-
tara bada ere, ez egitera, ikustera baizik.
Beste kirol batzuk ere gustatzen zaizki-
gu  eta orain denbora izango dugu. Beti
zaintzen egon beharrak neke psikologi-
ko eragiten du eta horrek ere eraman
gaitu uztera. Une honetan uzteko arra-
zoietako bat izan da fisikoki ondo egon
eta beste gauzetarako aukera izatea.
Nire beste pasioa surfa da eta surferako
sasoian nago. 

Asier: Maila eman dugu azken urtee-
tan arraunean eta ondo entrenatu eta
zainduz gero hori luzatzeko aukera ba-
dago, baina burutik nekatuta egotea izan
da batik bat uzteko arrazoia.Lasaitasun
pixka bat behar dut. Asteburuetan ume-
ekin gehiago egon nahi dut eta libre
izango dudan denbora gozatu, bizitza

sozial gehiago ere egin. Oso lotuta gaude,
ez udaran bakarrik, urte guztian. 

Gure aitak 42 urterekin utzi zuen elite
maila eta orain beteranoetan jarraitzen
du, hark pilak bukatzen zaizkion arte!
Aitaren irudia nola ikusi duzue? Pre-

sioa izan al da zuentzat?

G: Ez, nik ez dut berarekin batera egin
arraunean, patroi bai, baina arraunean
ez. Eta arraunean zegoela maisu ere izan
da, baina ez presio.

A: Seniorretako nire lehenengo urte-
an berak ez zuen jadanik egiten, baina
deitu zioten eta biok elkarrekin egin ge-
nuen estropada bat. Bera beti izan dugu
erreferentzia.
Familian izan duzue beste erreferen-

tzia ere.

A: Mikel Orbañanos osaba; Txomin ere
bere garaian arraunean ibilia, baina gero

Lau urteren aldea duten arren, elkarrekin hasi ziren arraunean Asier eta
Gorka, duela hogeita hiru urte. Erdiak orion egin zituzten, herrian, aitaren
elkartean, eta beste erdiak, Hondarribian, osaba dagoen klubean. Elkarrekin
lagatzea erabaki dute, sasoian baina nekatuta.

Orioko Kultur Etxean elkarrizketatu genituen Gorka eta Asier Puertas. iBAn eGiGuRen

1991ko Gipuzkoako Batel Liga irabazita, Ibon Etxeberria eta Aitor Erraastirekin. JOxeMARi OLASAGASTi

elKARRizKetA
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futbolean hasi zen. Baina azken urtee-
tan oso elkartuta egon gara denok. Fa-
milia beti izan da laguntza handia. 

G: Familia guztiak babestu gaitu, ama-
ren eta aitaren aldekoek. Aitaren alde-
koek, kanpoan bizi direnez, gutxiago ja-
rraitzen dute arrauna, baina egunkariak
ikusitakoan esaten digute. Ez dute
arrauna hemen bezala bizi, baina bai ja-
rraitu gu gaudelako.

Bestalde, elkarrizketa hau baliatu
nahi dugu familiakoak ez ezik gurekin
hain ondo portatu den jende hori guztia
eskertzeko.
Oriorekin urte oso onak bizi izan zeni-

tuzten. Zer oroitzapen dituzue?

G: 2000ko eta aurrekoak sekulako urte-
ak izan ziren. Asko ikasi nuen nik hor.
Momentuan konturatzen ez nintzen
gauzez gerora ohartu naiz. Odola falta
nuela esaten zidatenean ez nuen uler-
tzen eta gero jakin dut zertaz ari ziren.
Orain gazteek odol hori falta dutela ikusi
dut. Esperientziak, estropadek, entre-
namenduek, aldamenekoa agoantatu
beharrak eta berak zu agoantatu beha-
rrak ere… horiek guztiak bildu-bildu
egin eta odola horrek ematen du. 

Entrenamenduetan ikusten dut, gaz-
teetan, beti dagoela alperra eta gehiago
entrenatzen duena, eta alperrari beti es-
katzen zaio gehiago. Gazteak ahalegina
egiten du eta hala ere ondo sentitzen da.
Niretzat, ordea, nire adinarekin, entre-
namendu guztia behar bezala egin ezean
huts egingo banu bezala da.

A: Nik ikusi nuen sekulako ilusioa ze-
goela orduan. Gehienak eta irabazteko
gosea zegoen. Oso koadrila ona elkartu
ginen, beteranoak eta gazteak eta oso
gauza politak atera ziren.

Urteekin lehiatzen ikasten da. Estro-
pada 20 minutu dira eta 18-19 urterekin,
nire lehenengo estropadak, bukatzen ez
ziren horietakoak ziren. Aulki mugiko-
rrean, sei minutuko estropadan, helmu-
gara iritsi eta momentuko hori agian
trainerua baino gogorragoa izan daite-
ke, baina 20 minutuko estropada ondo
dosifikatzea urteekin ikasten da. 

Eta, elkarrekin Kontxa irabaztea esku-

tan zenutenean, 2001eko deskalabrua.

G: Denborarekin dena ahazten dela esa-
ten da, baina nik denbora asko behar
izan dut. Aurten ikusi ditut irudiak,
orain arte ikusi gabe neuzkan. Nik gaur
egun ez dut errudunik ikusten. 

A: Eginda zirudiena azken minutuan
joan zen eta hori irenstea ez da erraza.
Baina ezin da hor gelditu, mila gauzen
artean hori izan zen txarrenetakoa.
2003an Orio laga eta Hondarribira. 

A: Mikel Orbañanos, osaba, aurreko ur-
tetik zegoen han eta hara joatea gogorra
izan zen.Hemengoa gauza bat edo beste-
gatik utzi nahi genuen eta Mikelekin
egoteko gogoa geneukan  Ikusten ge-
nuen aldatzeko garaia zela.  Berarekin
aurrez ibilia nintzen arraunean, baina
lau urte ziren elkarrekin arraun egiten
ez genuela eta oso harreman estua dau-
kagu, osaba baino gehiago ia anaia da gu-
retzat. Lehenengo urtea zen jendea tal-
de batetik bestera mugitzen hasi zena
eta bagenekien herrian zeresana egongo
zela. Guretzat ez ezik familiarentzat ere
oso gogorra izan zen. Urteekin dena ba-
retu  da, gauzak asko ireki dira. Baina
erabakia hartzea ez zen oso erraza izan.

G: Kritikak ere egon ziren. Gu Honda-
rribira joaten ginen, baina ingurukoek
entzuten zituzten. Gerora jende gehiago
atera da, baita  etorri ere eta orduko kri-
tikak itsasoak eraman  ditu.
Aizperro Oriora bueltatu zenean  ez al

zenuten pentsatu zuek ere bueltatzea?

G: Ez. Mikelekin gustura geunden eta
oso erosoa da beste herri batean arraun
egitea. Handik Oriora bueltatu eta asko
jota ondo zabiltzatebezalakoak entzu-
ten genituen. Norbere herrian kontrola
eta komentarioak bestelakoak dira.
Alde handia al dago Oriotik Hondarribi-

ra arrauna bizitzeko garaian?

A: Badago zale amorratuen talde bat, en-
trenamentuak ikustera ere joaten dena.
Herria, berriz, arraunzalea izan arren ez
diete Orion bezala emaitzei hainbesteko
garrantziarik ematen, baina eskertzen
dute arraunlariek egindako lana. 

“G:Beste kirol batzuk ere gustatzen
zaizkigu  eta orain denbora izango
dugu. Beti zaintzen egon beharrak
neke psikologiko eragiten du eta
horrek ere eraman gaitu uztera”

“G:elkarrizketa hau baliatu nahi dugu

familiakoak ez ezik gurekin hain ondo

portatu den jende hori guztia

eskertzeko.

“A:Urteekin lehiatzen ikasten da.

Estropada 20 minutu dira eta 18-19

urterekin, nire lehenengo estropadak,

bukatzen ez ziren horietakoak ziren”

“G:Handik Oriora bueltatu eta asko jota

ondo zabiltzate bezalakoak entzuten

genituen. Norbere herrian kontrola eta

komentarioak bestelakoak dira”

“A: Martxan dauden aferen erantzunak

orain aterako dira, baina entzuten diren

gauzak itsusiak dira”

“A: Orain, Arraunetxe aprobetxatuz

ongi ikusiko nuke  jendeari arraun

egiteko aukera ematea”

342_Karkara bikoitia  09/10/13  12:01  Página 16



elKARRizKetA

2 0 1 3 K O  u R R i A R e n  1 1 K A R K A R A   1 7

Iritsi gara exijentzia maila batera, non
badakigun hor aritzeko zer egin behar
dugun eta zer ez. Parrandak ez ditugu
egingo –gazteagotan beharbada egiten
dira bat edo beste eta jendeak jakiten
du–. Baina gehienek sekulako ilusioa
dute zaintzeko, gauzak ondo egiteko…

G: Arraunlaria oso ondo tratatzen da
Hondarribian, klubean eta herrian. Hori
errazago erakusten da, herriaren aurre-
ra banderarekin joandakoan bai han eta
baita Orion ere. Baina han beharbada ez
dago hainbesterako exijentzia mailarik.
Baliteke Orion egon garenean guk jarri
izana gure buruari: herrian hainbeste
ematen badigu guk ere berdin eman
nahi diogu bueltan.
Zer behar du arraunlari on batek watio-

etatik harago?

A: Indarra, erresistentzia eta zorrotza
eta diziplinatua izatea entrenamendue-
tan eta zaintzeko orduan. Arraun egitea
ez da egurrari tiraka jardute hutsa, jakin
behar da egurra noiz eta nola ari zaren ti-
raka.Errioan ere errazagoa da arraun
egitea, gero itsasora atera eta beste mu-
gimendu batzuk daude, beraz, gauza
asko behar dira arraunean ondo egiteko.

G: Ura, trainerua eta arraunak sentitu
behar dira. Aldamenekoari begiratu
gabe sentitu eta jakin behar da zer egin
duen. Arrauna pixka bat okertuz gero
badakizu arrauna edo bestea joango dela
eta azpira joanez gero trainerua eroriko
egingo dela. Oso zaila da jendeak uler-
tzea olatu baten atzetik beste bat dato-
rrela. Ikusi ikusten da, baina bat etorri
orduko bestea gainean dago eta aurrea
hartu behar zaio.
Eta trainerutik kanpo?

A: Beroa izan behar denean beroa eta
hotza izatea tokatzen denean hotz iza-
ten jakin behar da.

G: Arraunetik kanpo gaudenean des-
konektatu eta taldea ongi eramaten. Ez
da erraza, noski, baina Hondarribian az-
ken urteotako sekretua hori izan da. Be-
hera egindakoan altxatzeko talde giro
ona ezinbestekoa eta gure arteko harre-
mana oso ona da.

Dopin kontuak asko entzun dira azken

urteetan. Nola bizi izan duzue hori?

A: Martxan dauden aferen erantzunak
orain aterako dira, baina entzuten diren
gauzak itsusiak dira. Orain arte erreku-
peratzeko ziztatzeko aukera zegoen eta
orain dela hiru urtetik hona debekatuta
dago. Ezin da orratzik sartu kontrolera-
ko odola ateratzeko  edo norbaitek ane-
mia izan eta burdina sartzeko ez bada.
Nik esan dezakedana da gure taldean
garbi ibili garela eta medikuarekin
%100eko konfiantza daukagu.

G: Urtean zehar  pixa eta odol kontro-
lak egiten dizkigute edozein egunetan
etorrita; txirrindulariek bezala, pasa-
porte biologikoa dugu guk ere. 
Arraunean  lehian baino zaletasun hu-

tsez egiterik balego?

A: Orain, Arraunetxe aprobetxatuz ongi
ikusiko nuke  jendeari arraun egiteko
aukera ematea. Hondarribian, batik bat
lehen arraunean ibilitako jendea, ibil-
tzen da zale modura orain. Iolak daude,
bazkideek erabiltzeko. Bestalde, jendea
pesak, spinninga, aerobika edo soinketa
egitera joaten da. Dirua kluba manten-
tzeko erabiltzen dute. Arraunetxeri ho-
rrela atera dakioke beharbada zukua.

G: Lekua ingurukoei ez ezik gehiago
ireki daitekeela iruditzen zait. Adibidez,
Ingalaterrako taldeak beti Kataluniara
edo Sevillara joan beharrean hemen au-
kera izanez gero baliatu dezakete. 
Lehen Orioko kamiseta, Hondarribikoa

gero, datorren urtean zer kolore?

G: Uste dut ez dudala kolorerik eraman-
go errespetuz. 

A: Beti izango gara Oriokoak eta Hon-
darribikoak. Bizi izan duguna eta eraku-
tsi duten gurekiko jarrera sekulakoa
izan da eta Oriokoak beti gara oriotar. 
Zuen alabek arraunean egingo al dute?

A: Ane alabak esaten dit: 10 urte dituda-
nean aitarekin joango naiz arraunera.
Baina aukera beraiek egin dezatela. 
G: Gurea oraindik txikia da, baina haren
amak nahiagoko luke balletera joango
balitz arraunera baino, bera txikitan ba-
lletean ibiltzen baitzen. 

eNtReNAtu
eStutuz, bAiNA
eRReSpetuz

H
asi zirenetik entrenatzaile

batzuk izan dituzte Asier eta

Gorka Puertasek eta deneta-

tik zerbait ikasi dutela diote.

Jose Luis Kortak eman erakutsi ziz-

kien lehen ezagutza gehien: arraun-

keta, modu diziplinatuan entrenatu

behar zela, teknika, ontzian jarri eta

arraunean nola egin behar zen… Kor-

taren ondorengoek ere haren  bide-

tik jarraitu zutela uste dute: eskola be-

rak ireki zuen. Gerora arraunketa pix-

ka bat aldatu da, traineruak ere aldatu

egin dira, zuntzezko arraunak, baina fi-

nean eskola hark hasitakoa da. Puer-

tastarren esanetan, aurten  Kortaren

ekipoa, Orio eta Hondarribia ikusita

arraunketan badaukate antza, bakoi-

tza bere bakoitzak bere ekipora egoki-

tutako aldaketekin, baina oinarria

bera. 

Teknikak teknika entrenatzaile ba-

tek psikologo ona izan behar duela

dio Gorka Puertasek: ez burua jateko.

Deskonektatu behar dela eta bi

arraunlari izatetik bi pertsona izatera

pasatu behar dela esateko baizik. Be-

ren ustez beste ezaugarri beharrez-

ko bat da gauzak garbi azaltzea. Baita

ekipoari gauzak ondo eginaraztea

eta taldea gestionatzea. Asierren us-

tez, horretan Mikel Orbañanos da

egokia, ekipoarekin gorabehera asko-

rik gabe lan egiten dakiena. Haserretu

behar denean haserretuz, baina gero

hitz egin behar bada gauzak ondo esa-

nez. Gorkak dio hitz txarrik ez dela

erabili behar: estutu bai, baina erres-

petua galdu gabe. 

Beraiek entrenatzaile izango lirate-

keen galdetuta zalantza aurpegia ja-

rri dute, baina argi dute aurten atse-

den hartuko dutela. Deskonektatu

egin nahi dut, baina aurrera begira zei-

nek daki. Arrauna gure mundua da,

urte pila bat eman ditugu honetan eta

agian gustatuko litzaidake jendeari,

gazteei, erakustea, dio Asierrek.

Erakusteak asko betetzen duela dio

Gorkak eta beharbada horregatik ari-

tzen dira entrenatzaile batzuk luze.

Asierrek eta Gorkak denbora badute

zer egin pentsatzeko.
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Beharra

I
railak 30. Bulegoko bizkarreko
minak atzean utzi nahi eta lagu-
narekin korrika egitera joan naiz
arratsalde partean. Hasi eta bere-
hala, arnasestu batean harroxko

jardun gara berriketan: earki in dinau,
hau egualdia korrika iteko, guk bai jakin.
Aspaldi korrika ez eginak ez du gure ani-
morik zapuztu. Hala ere, barra muturra
ikustearekin aurpegiera aldatu zaigu
bioi. Hura zen edertasuna, hura inbidia
pasatzea. Tuntunpaela parea sentitu
gara, bainu dotore bat hartu beharrean
zertan ginen gu izerdi saltsatan sartuta!

Urriak 1. Eskerrak, atzoko giro ederra
gaurkoan ere hemen da. Gaur txaparroa
jantzi eta iluntzearekin bat itsaso barru-
ra egin dugu lagun koadrilak. Urak
oraindik epel daude, eta kanpora atera-
tzean ere ez dago hotzik. Ospakizun
handietako liturgiaz, negu aurreko az-
ken bainua izango denaren momentua
txoixopanplona bokadilo batekin goza-
tu dugu. Atzoko zorrak ondo kitatu ditu-
gu itsasoarekin.

duela pertsonak ondo bizi. Behar baino
10 dezibelio gehiagorekin erantzun dio
bigarrenak. Urte guztian itsasoa ikusten
ez duenez poz handiagoz hartzen duela

hondartza. Bere tesi deskalabratua-
ren arabera Madrilen bizitzea bai-
no aukera hoberik ez da itsasoaz
gozatzeko.

Hara hor ezberdintasuna. Kos-
taldekook ez dugu poza sentitzen,

itsasoaren beharra baizik. Nola azaldu
marilehorhoni itsasoa urruti dagoenean
sentitzen duzun nahi asebete ezinez-
koa? Nola esplikatu urteko azken bainua
hartzen dudanean tristura ikaragarria
sartzen zaidala. Nola azaldu kostaldeko-
ak ez duela itsasoa alaitzeko. Itsasoa be-
harrezkoa dugula, alajaina! Ez baita ga-
tza poza eragiten diguna, adikzioa bai-
zik.

Hala ere, badut esperantzarik. Urriak
ekarriko digu beste sartu-irten baterako
aukera. Eta orduan ere munduko boka-
dilorik onena dastatuko dugu eguzkia
sartzean.

Pare bat hilabete atzera begira jarri
naiz orduan. Oporretatik bueltatu nin-
tzen egunera.

Abuztuak 4. Hiru astez itsasoa ikusi
gabe banator etxera bueltan. Txo-
ropito samarra iruditu zait hegaz-
kinean nire alboan paratu dida-
tena. Neska pinpirina, aldean
duen mutilarekin hormonaz blai
egindako elkarrizketa horietako
bat darama. Txoro-haize ugari eta fun-
damentu eskaseko gaiak hitzetik hor-
tzera. Denok egon gara halakoetan kate-
atuta noizbait.

Mutil valentziarrak Madrilgo neskari
esan dio hondartza gabeko hirian ezin

Moila bazterretik Garbiñe Manterola

Txoro-haize ugari 
eta fundamentu 
eskaseko gaiak hitzetik
hortzera. Denok egon 
gara halakoetan 
kateatuta noizbait
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Oriyokua

N
ungua zea? Ni, Oriyokua. Eta
ondoren beti erreakzioren bat
etortzen da, batzutan onerako
eta besteetan ez hain onerako,
hitzez noizbait edo baita aurpe-

giz ere, baina ezin dira sekula isilik pasa. Hau
da marka, hau! Nire buruari hauxe galdetzen
diot horrelakoetan: zergatik?

Hontaz, oriyotarguztiok ohartuko zineten,
denoi deitu baitigute noizbait herritik kanpo
Oriyoedo Aupa Orio, gure gurasoek izena jarri
zigutenean egokia aukeratu ez balute bezala.
Nik dakidala beste herriekin ezta horrelako-
rik gertatzen: Hi Usurbil, etorri hai honea… ez
dut nik inoiz entzun behintzat.

Herritik kanpoko nire lehenengo esperien-
tzia  hamalau urterekin izan zen. Oriyon ikas-
ketak bukatu eta Donostiara, batxilergoa ikas-
tera joan nintzenean, eta ez nintzen hara joan
zen oriyotarbakarra. Han konturatu nintzen,
lehen aldiz, oriyotarraizateak halako grazia
berezia sortzen zuela besteengan. Eta zer esa-
nik ez gure hizkerak, haientzako baserrita-
rrak ginen, kaxerobatzuk.  Oraindik gogoan

dut beste  lagun oriyotarbatek nola esan ohi
zien: gu baserritarrak ez, gu arrantzalek!

Euskarako irakaslearentzat, berriz, idoloak
ginen, bera eta bere euskalkiak. Ikaragarri
maite zituen gure y-ak,  baina belarriko mina
sortzen zion krixton hitza adjetiboarekin ibil-
tzen genuenean, eta gu behin ta berriz: krixton
haundiya, krixton txarra, krixton … A ze bron-
kak! Baina oriyotarrakbeti euskaraz, bai auto-
busean, bai gelan, bai jolas garain… Donostia-
rrak berriz jolas orduko txirrinak jo bezain az-
kar pasatzen ziren euskaratik gaztelaniara
irakasleen amorraziorako.

Oriyotarrozgain, baziren beste hainbat he-
rritatik joaten zirenak: urnietarrak, hernania-
rrak, lasartearrak… Haiek herritarrak ziren
ñoñostiarrentzat, baina ezin zehatz asmatu
zein herritakoak. Gurekin, berriz, etzegoen
zalantzarik , kopetean gurutzea izango bage-
nu bezala begiratzen gintuzten.

Ondoren, ikasketekin jarraitzeko asmoz,
Madrilera joan nintzen eta han ere la de Orio
nintzen. Baina, nola liteke? Garai hartan bost
mila biztanlera iristen ez zen herria zen Orio,
baina Espainiako hiriburuan  azkar asko ikasi
zuten gure herriaren izena.

Handik Donostiara itzuli nintzen, lanera,
ikasitakoa praktikan jartzera. Eta han ere, be-
tikoa, katxondeoa alegia. Estropada garaian,
Orioko arraunlariek lortutako emaitzak poli-
tak baziren, nahikoa lasai egoten zen asuntoa,
baina alderantzizkoa bazen… buuuufff, a ze
astelehena! 

Komunikabideetan ere noiznahi ateratzen
da gure herria. Lehen aipatu bezala, estropada
garaian zer esanik ez; bixiguaren festa dela-
eta, txuletarena, Balearen Eguna… Beti pa-
rrandan omen gabiltza! 

Oriyoko artistak aipatzean ere beti ipini ohi
dute: Oriyoko artista, beti present beren jaio-
terria. Ezta egongo Euskal herri osoan Benito
Lertxundi nongoa den ez dakienik. 

Behin batek honela esan zidan nongoa nin-
tzen jakin zuenean, con la iglesia hemos topau.
Orain lagunok asma ezazue zer esan nahi ote
zuen. Auskalo!

Adarretatik helduta Izena eta Abizena. Kargua

Oriyotarguztiok ohartuko
zineten, denoi deitu baitigute
noizbait herritik kanpo Oriyo
edo Aupa Orio, gure gurasoek
izena jarri zigutenean egokia
aukeratu ez balute bezala. Nik
dakidala beste herriekin ezta
horrelakorik gertatzen: Hi
Usurbil, etorri hai honea… ez
dut nik inoiz entzun
behintzat.

U
da bukatu da, bukatu
denez! Eta errepaso
egiten hasita, nire ho-

netan, udako trending topi-
ca–lasai, nik ere ez daukat
firstik–zein den pentsatzen
aritu naiz, alegia, udan puri
purian egon diren gaiak erre-
pasatzen.

Twitterren idazten den be-
zela, lagunarteko hizketagai
nagusi, #kontxanpaletanjo-
katzenizan da, dudarikgabe.
Kalea gora, kalea behera,
denbora ofizialak, helegitea…
en fin. Aurretik, ordea, beste
bat ere egon zen egun batzu-
tan puntaren puntan #orio-
koarraulariarenkeinuitxusia.
Ez ziren gutxi izan alde eta
kontrako komentarioak te-
rraza eta sozidadeetan.

Geroztik,  pare bat gai aha-
legindu dira trending topica
izaten, baina kale egin dute:
#caietanorioeta #helikopte-
roahondartzanbidean geratu
ziren. Pentsatzen segita,
ondo legoke oriotarren aho-
tan #amareneskuak edo-eta
#hiztunpolisahizketagai iza-
tea, baina bueno...enfin.

Esan didate, azken egune-
tan, zaharren babes lekuko
twitterlarien artean jo eta
fuego dabilela #marokongal-
duta, eta Gaztetxekoak #zei-
nekpiztuko duparrillatxioka-
tzen dabiltzala etengabe  

Eta datorren urtean zein
izango ote da trending topica
Orion? #kmk14orioigual?
#Karkara25beharbada? Ala
#orio32? Seguru behintzat
arraunak emango duela zere-
sana,  onerako eta txarrerako.  

Nire honetan
Rikardo Uzkudun

#Arrauna
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inkesta
Arrantzale kaleko tuneletako lanak

Eusko Gudari eta Arrantzale kaleak lotzen dituzten tuneletako baten berritze lanak
bukatu dira. Orain bigarrena falta da txukuntzeko. Bertako dendarien iritziak jaso ditugu.

“nik ez nukeen lur
mota hori jarriko,
baina polita dago”

l
urra benetan itsusia da, ez da ba-
tere sufritua, garaiz kanpokoa.
Duela 30 urte Errustan antzerako

lurra zegoen, esaterako. Bestela, oroko-
rrean oso gustura gaude. Guztia berritu

tiak lurra txukun edukitzeari zailtasu-
nak ekarriko dizkio, orain arte ikusi du-
gunagatik behinik behin.

Beatriz Alberdi
Dendaria

da, paretak konpondu eta txukun geratu
da tokia.  Polita dago.

Baina lurra garbi mantentzea asko
kostatuko zaigu, lehen egunetik ez baita
zuria zuri mantentzen. Eta horrek bu-
ruhausteak emango ditu garbiketa dela-
eta. Hori bai, nik ez nukeen lur hori jarri-
ko. 

Lurra porotsua da eta ez zait egokia
iruditzen hainbeste jenderentzat pasae-
ra den tokirako. Umeak, txikleak, taber-
nako zerbeza eta ardoak… horrek guz-

“Pena da hain
denbora gutxian
lurra horrela izatea”

t
okia askoz ere txukunago dago,
dotore, baina orain mantentzea
ikusi beharko da. Erratza, pala

eta fregonarekin ezin da garbitu. Ez da-
kit Arkuperi edo Udalari, nori dagokion,

nahikoa lana txukun egin eta mantentze
lanez ez gogoratzea. Nik izan genituen
bileratan lur honi ezezkoa eman nion
baina bestelakoa izan da emaitza. 

Eta orain bigarren tunela falta da, han
ere zerbait egingo dute. Hori bai, lurrak
gauza batean badu abantaila, oraindik ez
da inor labaindu. Dena dela hori denbo-
rak erakutsiko digu.

Jone Gozategi
Tabernaria

baina baten batek eman beharko digu
erantzunen bat. Badakigu zerbaitetan
ari direla, baina…

Pena da lurra horrela edukitzea hila-
bete eta erdi baino ez daramanean zaba-
lik. 46 urtean guk garbitu dugu tunela
eta orain, lurra garbitzea ezinezkoa
bihurtu zaigu. Ez dakigu nork aukeratu
duen lurra, baina norbaiten erantzuki-
zuna bada. 

Oso lan ona izan da, berriro diogu, bai-
na hau mantendu egin behar da, ez da

“Txukun dago eta
horrek bezeroak
erakarri ditzake”

e
maitzarekin pozik nago eta guztia
bukatzen denean izugarria izan-
go da. Itxura eskasa izatetik ede-

rra eta abangoardista edukitzera pasa
da. Horrek herriari asko lagunduko dio. 

karri edo kendu egiten dizkigu.
Orain garbi mantendu behar dugu

guztion artean, izan ere lurrak garbita-
sun berezia eskatzen du. Ea nola kon-
pontzen garen bertakoak eta Udala guz-
tia dotore mantentzeko.

Cristina salsamendi
Dendaria

Antillan esaterako, tokia txukundu
dutenetik, eguerditan erromes gehiago
izaten dituzte bazkaritan. Lehen zikin-
keria tartean zegoen eta orain, behin-
tzat, txukunduta dago. Horrela egon be-
harko luke herri guztiak. 

Egindako lanarekin oso pozik geratu
naiz eta dendari hobekuntza egingo dio.
Bezeroek guztiari erreparatzen diote.
Herria zikina badago, ideia negatiboa
izaten du bezeroak eta txukun badago
positiboa. Horrek askotan bezeroak era-

“Besteei bezala, jarri
duten lurrak
kezkatzen gaitu”

G
aboneko tunela ikusita izugarri
gustatu zait izan duen emaitza.
Baina begiradari dagokion emai-

tza. Hau da, dotore dago, argitsu dago eta
aurreko itxura gogoratzen badugu, alda-

Ea lanak ahalik eta azkarren bukatzen
dituzten. Bigarren tunela pixaz josita
egon da orain artean eta itxura berritu-
takoan halakorik ez dela egongo pentsa-
tzen dut. Ez usainik, ez zikinkeriarik. Ea
garbitzeko nola moldatzen garen. Guk
zati bat garbituko dugu, jakina, baina
gainerakoa ea nork garbitzen duen. Bizi-
lagunek? Udalak?

Pili Vergara
Dendaria

ketak asko hobetzen du tokia.
Baina orain lurra da kezkatzen gaitue-

na. Gure tunelean ere lur-zoru bera jarri
behar dute eta erratzarekin eta gure fre-
gonarekin pasatzea ez dela nahikoa ikusi
dugu beste tunelean. Horri norbaitek
eman beharko dio irtenbidea.

Dena dela, nik beste gauza bat ere al-
datuko nuke. Ez zait gustatzen nola ge-
ratu den pasabide erdiko baranda. Erdi-
erdian dago jarrita eta paretaren kontra
bakarrik jarrita nahikoa dela uste dut.
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H
ainbat eta hainbat
ordu pasatzen ditut
Gaztelekuan jolase-

an, ekintzak egiten... Hilero-
hilero, programazio anitza
lantzen dugu, hainbat modu-
tan. Bertan, adin ugaritako
gazte asko elkartzen gara  eta
hau oso aberasgarria irudi-
tzen zait, jende berria ezagu-
tzen dugulako, hainbat mo-
mentu partekatuz, bertako
materiala elkarbanatuz eta
errespetatuz.

Hala ere, Gazte-
lekuan bada ho-
betzeko alderdi
bat. Esan beza-
la, egun batzue-

tan jende asko el-
kartzen gara eta is-

kanbila handia sortzeaz gain,
mahaiak ere okupatuta ego-
ten dira. Beraz, pixka bat
handitzea komenigarria li-
tzateke, horrela,  guztiok leku
gehiago izateko. 

Azkenik, esan beharra dut,
guk azken urtea dugula han
eta oso oroitzapen onak ditu-
dala Gaztelekuan pasatuta-
koak. Beraz, gaztetxoak ani-
matzen ditut gaztelekura jo-
atera, momentu ezin hobeak
izan nahi badituzte, nik ditu-
danak bezalakoxeak.

ikasleak idazle
Iker Urdangarin

Gaztelekua

Gaztelekua pixka
bat handitzea
komenigarria
litzateke,
horrela,  guztiok
leku gehiago
izateko

Pilotekin jolasean jarri zituen ikusleak amorrua askatuz . KARKARA

Bakarrizketa komikoa zen
antzezlana, baina bukaeran
taldea ere osatu zuen aktore-
ak.  Kopagorik ez, etxe kalera-
tzerik ez, errekorterik ez edo
bankuak lapurrak kartelak
banatu eta manifestazioa egi-
tera eraman zituen ikusleak
Kultur Etxe aurrera. Han bu-
katu zen antzezlana eta jendea
ezustean hartu zuen, jarraitu
egingo zuela zirudien-eta.

Bakarrizketa komikoa krisia
bezalako gai larriren islada

A
retora sartu eta es-
zenatokia beltza.
Panorama ere an-
tzera, iluna. Aktore

bakarra, Patxi Santamaria,
egongo zela banekien, baina
ikusleak hain gutxi izango zi-
renik? Krisia zen ikuskizuna-
ren ardatz eta badirudi an-
tzerkira ere krisia heldu dela,
bai gutxienez publikora.

Krisiak harrapatutako gi-
zon bat irudikatzen zuen
Santamariak bere bakarriz-
ketan. Etxea galdu eta kalean
dagoen gizona. Baina ez zego-
en geldi egoteko eta jendau-
rrera ingurukoak aktibo
bihurtzera atera zen. Horre-
tarako publikotik eszenato-
kira eraman zuen jendea la-
gunen eta herritarren barre
txikiak eraginez; kafea zerbi-
tzatu ziona, banku lapurre-
tan lagundu ziotenak… 

Mimoa, dantza, kantua eta
jolasak, satira eta komediare-
kin uztartu eta guztia baliatu
zuen krisiari barre egin eta
umorez mamu hori gaindi-
tzeko. Publikoa koloretako
pilotekin jolasean jarri zuen
une batez, baina une hura ba-
rrerako ez ezik ikusleek kri-
siak eragindako amorrua ka-
leratzeko ere baliatu zuen,
bere oihuak hainbat tartetan
erabili zituen bezala. 

Krisia bezalako gai astun
edo serioari ukitu arina eman
nahi izan zion Santamariak
eta funtsa, esaldi sakonak, ai-
rean pasatu ziren beharbada.
Bizitza ez da teatroa, bizitza
bizitza daesan zuen bakarriz-
ketan eta bizitzako gau bate-
an barretxo batzuk ateratzea
ez da inoren kalterako. 

[ IRATI AGIRREAZAlDEGI]

Kritika
Antzerkia
Izenburua: Aktibo toxikoa.
Aktorea: Patxi Santamaria.
Zuzendaria: inaxio Tolosa. 
Tokia: Orioko Kultur etxea.
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Nola zuen abizena kanpotik etorri
eta aliron kantuaren hitzak asmatu
zituenak?

erantzun zuzena Marin da eta erantzun dutenen
artean 10ek asmatu dute.

Hurrengo galdera

Zer nerurri erabiltzen dute
saregileek, sareak eta
neurtzeko?

erantzun ezazu www.karkara.com webgunean
eta emaitza 344. Karkaran argataratuko dugu.?

60 urte ospatzeko modukoak
urtemuga polita eta ospatu beharrekoa, 60 urte bete baitituzte aurten. Hala egin zu-
ten, hain zuzen ere, 1953an jaiotako gizon-emakume oriotarrek. iluntzean, meza izan
zuten hildako beren adinekoen omenez eta gero denak elkartu eta afaltzera joan zi-
ren Loretxu jatetxera. umorez egon ziren mahaiaren bueltan eta izan zen afalostea
luzatu zuenik. Aurrerantzean ere elkartzen jarraitzeko gogoa ere erakutsi zuten.

iNKeStA››

zORiONAK!››OSpAKizuNA››

H
erritarrei hitza ema-
tea beti da aberasga-
rria politikarientzat.

Kasu honetan garraio publi-
koari buruzko haien iritzia
jaso nahi dute Aldundikoek
eta herritarren parte hartzea
bultzatu dute zerbitzua ho-
betzeko bidean..

Baina ez hori bakarrik, ga-
rraio publikoa sustatzea bera
ere oso positiboa da. Autoa
erabili ordez zerbitzu publi-
koak eskuragarriago izaten
baditugu, gehiago erabiltze-
ko joera sortu daiteke-eta. 

Hori bai, parte hartzea eta
herritarrei hitza ematea ongi
dago, baina gero benetan
kontuan hartzekotan. Ea
oraingo honetan herritarren
parte hartzea handia den eta
Aldundiak herriaren hitza
kontuan hartzen duen. 

Gipuzkoako
Aldundiari
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Zarauzko haur milizietako kideak gezurrezko fusilak hartuta desfilatzen Munoako plazan. RenOKO uniBeRTSiTATeA

egindako autobus haietako
bat baitzen hura. Geroztik,
ikusi izan ditut hura bezalako
autobusak gerrako pelikule-
tan. Aurrealdean zerri itxura-
edo zeukalako deitzen genion
El cherri. Autobus hartan ibi-
litako oriotarrek ez dute
ahaztua izango. Seguru.

Gogoan ote dute tankea
ere? Zarautzerako bidean,
behin Orioko Gaina hartu eta
beherantz abiatu orduko, ez-
kerraldean, orain mahasti bat
dagoen horretan, tanke bat
zegoen. Bai, gerrako tanke
bat, 1936ko gerran han gera-
tutako bat. Ba, tankea zegoen
lekutik oso gertu zegoen etxe
batean Ventastarrak bizi zi-
ren. Etxe hartako haurrak
tanke hura zuten jostailu,
tanke haren gainean eta ba-

orioko Gaineko tankea

L
ehen, Orioko eskola
bukatuta, umeak ba-
txilerra egitera Za-
rautza joaten ziren

ezinbestean. Gu Zarauzko
Antonianotan hasi ginen,
haien ikastetxean. Bi aldiz
egiten genuen egunero etxe-
tik eskolarako joan-etorria.
Ederki ikasia daukat nik Orio
eta Zarautz arteko bidea. Za-
rautza eramaten gintuen au-
tobusari El cherri deitzen ge-
nion, –orduan eskoletan
dena erderaz egiten zen–.
Frai Andres gizon zintzo eta
pazientzia handikoak gida-
tzen zuen gerrako autobusa.
Yankiek Koreako gerrarako

rruan jostatzen zuten.
Behin, hango mutilak,

Juan Antonio Ventasek, tan-
ketik gertu zerbait topatu
zuen lurrean, erdi lurperatu-
ta. Mailu batekin hari jo eta jo
ari zen umea, harik eta zara-
tak aita erakarri zuen arte.

–Baina zer habil, Juan An-
tonio? –eta.

–Hemen burdin puska bat
dago, aita.

Burdinazko jostailu hura
bonba bat zen, lehergailu bat,
gerra garaitik han, erdi ezku-
tuan, geratutako bonba, arte-
an lehertu gabea. Zorionez, ez
zen ezer txarrik gertatu. Aitak
goardia zibilei deitu eta haiek
eraman zuten bonba hura.

[ IñAKI ITURAIn ]

Oroimenaren
kutxa

Vega Pastor Arruti, Orion,

irailaren 17an.

Eñaut Amenabar Solaba-

rrieta, Orion, irailaren 11n.

Adur Agirre Alonso, Orion,

irailaren 4an.

JAiOtAKOAK››

Fernando Marti Torrecillas

eta Ines Zinkunegi Irure,

Orion, urriaren 3an.

Maria Angeles Romero Ruiz

eta Daniel Mateo Moreno,

Orion, irailaren 28an.

Pedro Jesus Ndongo Nfumu

eta Maribel Malonga Nsuga,

Orion, irailaren 26an.

Erica Martin Perez eta 

Raul Lopez Sanchez, Orion,

irailaren 21ean.

Josu Perona Lertxundi eta 

Enara Tapia Loitegi, Orion,

irailaren 14an.

Maria Nieves Bravo Becerra

eta Francisco Javier Sanchez

Rubio, Orion, irailaren 14an.

Andres El Kadi Ajahiou eta

Judith Gonzalez Elizondo,

Orion, irailaren 7an.

Aloña Zubeldia Arruti eta

Aurelio Gallego Cano, Orion,

abuztuaren 24an.

ezKONdutAKOAK››

Manuela Rezabal Illarra-

mendi, Aian, urriaren 7an, 

90 urte. 

Joakin Korta Emazabel,

Orion, urriaren  4an, 92 urte. 

Josefa Antonia Uria 

Garmendia,  Orion, urriaren

2an, 85 urte.

Gabriel Manterola Huegun,

Aian , irailaren 27an, 77 urte. 

HildAKOAK››
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“Mugen barruan, baina sarkastiko
edo ironikoki kantatzen dugu”
Iñaki Gurrutxaga
Bi Bala taldeko kidea

aukeratzeko ere. Markinako kontzer-
tuan lehenengo jo genuen La Pollaren
kantua normalean azkena jotzen dugu,
dena oso goian dagoenean, baina gazte-
txean zen eta Bertso Eskolen eguna iza-
nik jende gazte asko egun osoz parran-
dan zebilen, beraz, goitik hastea erabaki
genuen eta erritmo dantzagarriagoak
egin genituen. Gero, Xabier Leteren
kanta baten bertsio elektrikoarekin bu-
katu genuen. Gure bizitzaren soinu ban-
dako kantu asko aurkituko dituzte kon-
tzertuetara joaten direnek. 

Nolako gaiei kantatzen diezue?

Denetarikoei. Bertso saio batean politi-
koki zuzenak izatera jotzen dugu asko-
tan, baina kontzertu hauetan gaia bera
tratatzeko tonua da ezberdina. Taldea-
ren izenak erakusten du egurra ematera
gatozela; gure kontraesanei kantatzen
diegu guregandik hasita eta gure buruari
egurra ematen diogun momentutik li-
zentzia hartu dugu denei emateko.
Muga batzuen barrenean, baina  beti ere
modu sarkastiko edo ironikoan.
Euskadi Irratiko Hiru Erregeen Mahaia

saioko futbol sintonia ere egin duzue.

Aitzolek Euskadi Irratian dihardu eta
saiokoek sintonia egiteko eskatu zioten,
baita nahi genuena esateko aukera
eman ere, beraz, tentagarria izan zen.
Futboleroek entzungo duten programan
futbolak mugitzen dituen txorakeria ho-
riek aipatu ditugu eta jendeari gustatu
zaiola dirudi, lehengoan goizeko boste-
tako Asko garasaioan eskatu zuten.
Datozen kontzertuak prest al dituzue?

Sei kontzertu aurreikusita ditugu. Do-
nostian Egian joko dugu eta Donostiara
egokitutako hainbat ideia baditugu;
Oñatin joko dugun tokia ere ezagutzen
dugu eta horrek asko esan nahi du; Be-
rastegin gaztetxearen urteurrenean
izango da eta horrek jokoa emango digu. 

DAnBOLin

Bertso musikatuak, baina ez ohiko formatuan. Taldearen izenari
kasu eginez tiroen pare botatzen dituzte bertso jarriak egurra
emanez eta tonu punkiagoan. iñaki Gurrutxaga, Aitzol Barandiaran,
Julen Goikoetxea eta xabier etxeberria dira taldekideak.

iRAti AGiRReAzAldeGi

Bertso Egunerako Iñaki Gurrutxagak
eta Aitzol Barandiaranek bertso emanal-
dia prestatu zuten Beatlesen doinuekin
eta bertsotara ekarrita oso ohikoa ez zen
Iñakiren gitarra jotzeko estilo rockeroa-
rekin. Han hasi eta bukatuko zutela pen-
tsatu arren, hainbat herritan saio hura
egiteko deitu zieten eta  Bi bala taldea
sortuta  kontzertuak eskainiz dabiltza.
Bi bala bertso musikatuetarako ala kon-

tzertuetarako taldea al da?

Gurea polita ateratzeko musika talde
formatua eman behar genion hasieratik
eta ahotsari eta nire gitarrari laguntzeko
Julen Goikoetxea bateria joleari deitu
genion. Gero baxua ere sartu genuen;
Alegiako lagun bat hango kontzertuan
aritu zen eta azken saioetan Xabier

Etxeberria baxu-jotzailea ari da. Aurre-
rantzean laukote izango gara. Gero eta
garbiago daukagu kontzertu erako ema-
naldiak izango direla ez kultur etxe bate-
an arratsaldeko bostetan egiteko saioak.
Orioko saioan, Errustan,  jendea lurrean
eserita zegoen bertso saio bat entzuteko
zain, baina gero  piztea lortu genuen.
Bertsoak oinarrian, baina nolako 

doinuetan abesten duzue?

Bertso musikatuetan oso soinu akusti-
koak egin izan dira beti, garbiak: gitarra,
biolina, saxofoia… Gurea punkiagoa da.
Gitarra da oinarria, baina bateriak errit-
moa markatzen du. Hala ere, denetariko
doinuak abesten ditugu. 
Saio bakoitza ezberdina al da?

Bertso sorta finkoez gain tokira egokituz
propio sortutakoak kantatzen ditugu
eta tokia kontuan hartzen da doinuak

“Bertso musikatuetan oso
soinu akustikoak egin izan
dira beti, garbiak: gitarra,
biolina, saxofoia… Gurea
punkiagoa da”

“Gure kontraesanei kantatzen
diegu guregandik hasita eta
gure buruari egurra ematen
diogun momentutik lizentzia
hartu dugu denei emateko”
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URRIA

11n, Iriarte.

12an eta 13an, Etxeberria.

14tik 18ra, Lasa.

19 eta 20an, Mutiozabal.

21ean, Azaldegi.

22an, Zulaika.

23an, Iriarte.

24an, Larrañaga.

25etik 31ra, Lasa.

AZAROA

1ean, Lasa

2an eta 3an, Gallo.

4an, Iriarte.

5ean, Larrañaga.

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

11 09:33 eta 22:15 03:14 eta 15:53

12 10:48 eta 23:40 04:21 eta 17:10

13 12:15 eta _____ 05:42 eta 18:34

14 01:07 eta 13:35 07:03 eta 19:49

15 02:16 eta 14:38 08:12 eta 20:48

16 03:11 eta 15:31 09:07 eta 21:37

17 03:57 eta 16:16 09:55 eta 22:20

18 04:38 eta 16:57 10:37 eta 22:59

19 05:16 eta 17:34 11:16 eta 23:35

20 05:52 eta 18:10 11:54 eta _____

21 06:26 eta 18:45 00:11 eta 12:31

22 07:01 eta 19:21 00:46 eta 13:08

23 07:36 eta 19:57 01:21 eta 13:46

24 08:13 eta 20:37 01:59 eta 14:28

25 08:56 eta 21:26 02:41 eta 15:15

lANeGuNetAN

DONOSTIA-ZARAUTZ

Donostia 6:55 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:40 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:40 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:15 21:00 22:15

Orio 7:25 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 11:15 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:50 21:35 22:50

Zarautz 7:35 8:25 8:55 9:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 19:55 20:25 21:00 21:45 23:05

ZARAUTZ-DONOSTIA

Zarautz 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:20 9:45 10:45 11:45 12:45 13:20 13:45 14:20 14:45 15:20 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:15

Orio 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:30 9:55 10:30 10:55 11:55 12:55 13:30 13:55 14:30 14:55 15:30 15:55 16:30 16:55 17:55 18:55 19:30 19:55 20:55 21:25

Donostia 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:10 10:30 11:10 11:30 12:30 13:30 14:10 14:30 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:30 19:30 20:15 20:30 21:30 22:00

Lanegunetan,  grisez dauden orduetako autobusak pasatzen dira Urbiletik. 

AStebuRuetAN

DONOSTIA-ZARAUTZ

Donostia 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 22:30

Orio 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:05

Zarautz 8:45 8:45 9:45 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:15

ZARAUTZ-DONOSTIA

Zarautz 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45

Orio 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55

Donostia 7:30 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40

Asteburuetan, autobus guztiak pasatzen dira Urbiletik. Grisez dauden orduak larunbatetako (lanegunak) zerbitzuei bakarrik dagozkie.

AutObuS  ORduteGiAK››

itSASOA››

zAiNtzAKO bOtiKAK››

Iragarkietarako txokoa. iragarri nahi duzun hori telefonoz 
(943 83 15 27) zein e-postaz bidali dezakezu: karkara@karkara.com.
Merke asko, gainera, doako zerbitzua baita gurea.

lan eskaerak
Emakumea lanerako

prest. Asteburuetan, ordu-

ka. Edadekoak zaintzen

edo garbiketa lanetan. 

Tf.: 616 136 439

Mutila lanerako prest.

Adinekoak zaintzen edo

beste lanetan. Arauzko

dokumentazioa egunera-

tuta. Tf.: 644 360 164

Adineko gizonezkoak

zaintzeko edo beste 

edozein lan egiteko prest.

Gizon gaztea, arduratsua

eta zaintza lanetan espe-

rientziaduna naiz. 

Tf.: 632 569 121

Erosi
Lur zati bat erosiko nuke

Aia, Orio edo Zarautz in-

guruan. Borda baldin

badu hobe. Tf.: 615 790 965.

Galdutakoak
Urrezko lepokoa galdu

dut. PE inizialak ditu 

grabatuta. Norbaitek 

aurkituko balu, deitu 

zenbaki honetara. 

Tf.: 676 208 466 –Xabi–

Kartera gorria galdu dut.

Barruan bost pendrive

ditu. Norbaitek aurkituko

balu, Kultur Etxeko harre-

rara ekarri, mesedez.

Auto-partekatzea
Goizero Oñatira ikastera

joan behar dut eta autoa

partekatuko duen norbai-

ten bila ari naiz. 08:00eta-

rako Oñatin egon behar

dut 14:30etik aurrera buel-

tatzeko. Tf.: 627 630

022 –Mikel Arregi Satrus-

tegi– edo Muxutruk lore 

dendan.

salgai
Koltxoi on eta oso gutxi

erabilitakoa dut merke-

merke saltzeko –250 euro,

erositako prezioaren he-

renean–. Viscolastikoa eta

erdian muelleduna, 

1,80 x 1,90m neurrikoa. 

Tf.: 634 429 459 

Autoa salgai. Kia Carens

1.8 monobolumena. Matri-

kula: 4405BVV. 105.628km.

Tintatutako beirak, parrilla

eta kutxa. Barrutik erabat

txukun. Asegurua 2014ko

martxora arte. 2.500 euro.

Tf.: 674 076 785.

Alokatzeko
Sarrikon Marketing gra-

dua  ikasten hasiko den

oriotarra Bilbon parteka-

tutako etxebizitza  eta pi-

sukide bila. Tf.: 658 520 392

AzOKA››

[ ]

DONOSTIA-ZARAUTZ

Donostia 5:47 6:17 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:47 10:47 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:47 21:47

Aia-Orio 6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 10:11 11:11 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 21:11 22:11

Zarautz 6:19 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20

ZARAUTZ-DONOSTIA

Zarautz 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 10:08 11:08 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:0817:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 21:08 22:08 22:40

Aia-Orio 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 10:15 11:15 12:15 12:4513:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:41 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 22:15 22:47

Donostia 6:39 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com. Grisez dauden orduetan trenak daude asteburuetan.

tReN  ORduteGiAK››
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Talai Mendi helduen dantza taldeak abian jarri ditu aurten ere dantza
saioak. Asteazkenetan, 21:00etan elkartuko dira Kosta tailerrean
fandango, arin-arin, mutxikoak, Larrain dantza eta beste hainbat dantza
egiten ikasteko asmoz. euskal dantzetan aritzeko gogoa duten 18 urtetik
gorako edozeini dei egin nahi diete entsegu horietan parte hartzeko eta
herrira dantza giroa zabaltzeko.

Helduentzako dantza saioak

Orio
Kirola

Urriaren 13an, 3x3 txapelketa,

17:00etan, Ametsa 

gaztelekuan.

Traste zaharrak
Urriaren 16an, traste zaha-

rren bilketa, ohiko zabor on-

tzien ondoan. Atera aurretik

udaletxera deitu behar da zer

bota behar duzuen jakinaraz-

teko.Tf.: 943 830 3 46.

Kontzertuak
Urriaren 17an, Mikel Markez

eta Eñaut Elorrietaren, Baga,

biga, higa hitzaldi-kontzertua,

euskal musikaren historiaren

gaineko begirada, 19:00etan,

Kultur Etxean.

Urriaren 18an, The Lookers

taldearen kontzertua,

22:00etan, Kalakari tabernan. 

Irteerak
Urriaren 19an, 16:30ean, 

Kayak Oria ibaian. Iraupena: 

2 ordu. Prezioa: 12tik 16 urtera,

8 euro; gainontzekoak, 15

euro. Uretarako arropa apro-

posa eraman. Ezinbestekoa

da igeri egiten jakitea. Arrau-

nean trebetasuna izatea ez da

beharrezkoa. Izen ematea:

Turismo bulegoan.

–943 835 565–.

Urriaren 28an,  Gernikara

egunpasa jubilatuentzat. 

Azoka bisitatu eta bazkaria

Mundakako Casinoan. 

Prezioa: 35 euro . Izen ematea:

urriaren 15ean,  16:00etatik

18:00etara, Jubilatuen 

Elkartean.

Bingoa
Urriaren 22tik 29ra bitarte-

an,  16:30etik 18:30era, Jubila-

tuen Elkarteak antolatuta,

Kultur Etxean.

Ibilaldia
Urriaren 25ean, Egurrezko

erraldoiak; bioaniztasun 

kimuak. Zarautz eta Aia ingu-

ruko baso-burdingintza eta

baso-untzigintzari buruzko

ibilaldi gidatua Iturrarango

haritz-motzak eta Bizkarko

pago-motzak ikusiz eta bideo

emanaldia.  Hizlaria: Alvaro

Ruano Aragon EHU-ko 

irakasle eta Euskal Herriko

basogintzaren historian adi-

tua. Prezioa: Helduak 5 euro

eta 5-12 urte arteko umeak 

3 euro. Gehienez 50 pertsona-

ko taldea. 10:00etatik

13:00etara, Iturrarango 

Parketxetik abiatuta.

Erakusketa
Urriaren 22tik 29ra bitarte-

an, euskal kostaldeari buruz-

ko Azterkosta 13 erakusketa,

10:00etatik 13:00etara eta

16:00etatik 20:00etara,

Kultur etxean.

mahaingurua
Urriaren 24an, Hizkuntza

minorizatuak biziberritzeko

prozesuak. Garabide elkartea-

ren esperientzia mahaingu-

rua. Hiizlariak: 19:00etan, Sa-

latxo aretoan.

Aia
Podologoa

Urriaren 26an, podologoa-

ren kontsulta, sendagilearen

etxean. Aurrez ordua hartze-

ko: 943 131 144.

AGeNdA››

Atzeko azala: 1996ko

apirilean, Oriotarrez

osatutako bi hirukote

eTBko Txiskola saioko

bigarren edizioko finalera

iritsi ziren. Argazkian goitik

hasita: xabier Domingez,

Asier Gozategi, xabier

Sukia, Jon Abaurrea, ibai

esoain eta Aitor.

342_Karkara bikoitia  09/10/13  12:02  Página 27



342_Karkara bikoitia  09/10/13  12:02  Página 28


