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Foru Aldundia

Aiako Udala Orioko Udala

Mendian dute batzuk
korrikako grina,
bizikleta, triatloi
ez al da berdina?
entrenatu beharra
dagota jakina.
Nik horrekin badaukat
ulertu ezina
mendian maratoia
etxean sprina?

Bi ume etxean da
berrogeitik gora
normalean gizona
gutxitan señora,
lana etxetik kanpo
eintzazu aproba!
Nondik arraio atera
ohi dute denbora
sekretua atera ez
sartzea izango da!

Baina ez hartu nire
kritika serio,
osasuna behar da
ze erremedio,
Gainera plazer hutsa
da eta dedio!
bakoitzari gorputzak
bale esango dio,
bitarten ondo pasa
mendia medio!
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Saharako haurrentzat 
laguntza behar dugu

Ni, Idoia Erasun, 72815647Q NA-duna
Gueraraorioelkarteko lehendakaria
nauzue.

Orion Sahara herriari laguntzeko el-
karte berri bat sortu dugu eta aurtengo
udan lau neska-mutil etorriko dira bi
hilabete pasatzera oriora Oporrak Ba-

keanprograma barruan. Mesedez es-
katzen diot Orioko jendeari, banku en-
titateei edota enpresei, laguntza han-
dia behar dugula proiektu hori aurrera
eraman ahal izateko. Ume hauek ezin
dute hango bero ikaragarria jasan.

Edozer gauza hartzeko prest gaude:
–Erabili behar ez dituzuen arropak
–Jostailuak
–Janaria
–Eskolako materiala
–Mantak, toailak...
Eta batez ere dirua behar dugu ume

hauen bidaiak ordaindu ahal izateko,
eta berek udan pasa behar dituzten bi
hilabeteak estaltzeko.

Dirua eman nahi duenak elkartea-
ren kontu honetan ingresatu mesedez:
ES76 2100 7957 1201 0007 7639/ CAI-
XESBBXXX

Gueraraorioelkarteko cif-aren zen-
bakia: G75107128

Lehendakariaren telefono zenbakia:
674110276 Idoia Erasun. Gueraraorio el-

karteko lehendakaria

Moja-etxeko erreportajea
dela-eta
Karkararen 348. zenbakian argitaratu
zen Aiako Moja-etxearen inguruko
erreportajea, zurrunbiloa sortu zuena.
Tartean, Aiako parrokiaren kritika jaso
du argitaratu zuenak, eta gutun honek
ere gai horri egiten dio erreferentzia.

Era guztietako erreakzioak izan ditu.
Baina guztiak izan dira baliagarriak
ahanzturan genituen gertaerak gogo-
ratzeko. Zeresana eman du herrian,
hortaz, herritarrek atzera begirakoa
egin ahal izan dute.

Aldeko nahiz aurkako iritziak izan
arren, guztiak era onean hartu ditut.

Iritziak iritzi dira eta beti izaten dira
ongi etorriak.

Eskerrik asko, beraz, gaiaren aurre-
an izandako harrera eta jarreragatik.
Zeresana eman du artikuluak eta mota
guztietako ekarpenak jaso ditut, guz-
tiak aberasgarriak. Mila esker. Joxe-

mari Gonzalez de Txabarri. Aiako Postaria

Arkupetik Orioko herriari
Hauteskunde kanpainan Orioko ko-

mertzio txikiak defendatuko zituela

esan zuen Bilduk. Esandakoa ez zuen

bete, Eroskiri lizentzia eman baitzion

merkataritza-establezimendu handi

bat egiteko. Udalak, hitzartu bezala,

antolakuntzan esku hartu zezakeen

eta komertzio txikia defendatu. Hitza

ez betetzeaz gain, ez zuen zama laneta-

rako arautegia ezarri. Ilegalki eman

zuen lizentzia. Zergatik?

Arkupetik Eroskiren plan orokor,
plan partziala eta lizentzia legez kanpo
dagoela uste dugu, besteak beste
2012an onartua izan zen plan orokorra
berregin baitzuen. Gure ustetan, plana
eta lizentzia legez kanpokoak deklara-
tu daitezkenez, hori saihesteko berritu
zuten plan orokorra. Gainera, Orioko
merkatarien interesen aurka doa. 

Partikularren onurarako egindako

proiektua dela begi bistakoa da. Arazoa
larria da. Obrak aurrera doaz, epaite-
giak ez baitu aurreikusi haueek etetea.
Horrek ez du esan nahi lizentzia legez-
koa denik. Orioko Udalak berriz ere
oriotarren dirua xahutu baina lehen,
tribunaleko behin betiko sententziak
zer dioen ikusi beharko da. Lizentzia
legez kanpokoa dela deklaratuko ba-
litz, Udala izango da horren arduradu-
na eta indemnizazio bat ordaintzera
derrigortua izan daiteke; beti bezala,
oriotarren kontura. Arkupe elkartea.

Orioko Correoseko 
zuzendariak Udalari
Orioko Correoseko zuzendari gisan,

Udalari eskerrak emateko beharra

sentitzen dut. Oriotar gehienok jakin-

go duzue San Nikolas kalean dagoen

Correosko bulegoa eraberritu dela,

baina ziurrenik jakingo ez duzuena on-

dorengoa da: lan horiek irauten zuten

bitartean posta zerbitzua Zarauzko bu-

legora eramateko asmoa zegoela.

Asmo horrek herriari kalte handiak

ekarriko zizkion. Zuzendari gisan ez zi-

tzaidanez batere egokia iruditzen, al-

katearekin eta zinegotzi batekin harre-

manetan jarri nintzen. Udalak zituen

aukerak ikusi ondoren, posta zerbitzua

emateko asmoarekin, Itxas Etxean

daukan lokala utzi zigun ezeren truke.

Ia bi hilabetez bertan eduki dugu bule-

goa, Zarautzera joan gabe. 

Lerro hauen bitartez hau adierazi

nahi dut: herriari eta baita posta zerbi-

tzuko langileei egin diguzuen mesede-

agatik, eskerrak eman nahi dizkiot

Udalari eta bereziki Beñati. Oso erraza

egin zait berarekin harremanetan jar-

tzea, eta hori eskertzekoa da. 

Eskerrik asko bertan izan garen bi-

tartean Itxas Etxeko zerbitzuen langi-

leei eta erabiltzaileei –Eguneko Zen-

troa, Kofradia, ile-apaindegia eta Osa-

kidetza–, gu bertan izateagatik beren

egunerokoa nahikoa aldrebesten ge-

nuelako eta, hala ere, inolako arazorik

gabe moldatu direlako. Eskerrikasko

guztiei. Marilu Arruti. Orioko Correoseko

zuzendaria

argitaratu nahi diren gutunak Kar-
Karara bidali daitezke posta elek-
tronikoz honako helbidera: karka-
ra@karkara.com edo gure lokalera
eskura ekarri (orioko edo aiako
Kultur etxean) edo postaz bidali.
KarKarak ez du argitaratuko ize-
nik gabe datorren gutunik.egileak
hala nahi badu, ezizenarekin argi-
taratuko dugu; baina, beti, guk egi-
lea nor den jakinda. Gutunean nor-
bait aipatzen baldin bada eta nor-
bait horrek gutunaren egilea nor
den jakin nahi badu, Karkarak
esan egingo dio. 

KarKara bere egiten du eskutizak
laburtzeko eskubidea.

Gutunerako oharrak
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Landare azokarako 
boluntarioak behar dira

Apirilaren 26an eta 27an  Aian egingo
den Landare Berezien Azokarako bo-
luntarioak behar ditugu. Izena eman
nahi izanez gero 943 83 53 89 telefono-
ra dei egin edota iturraran@gipuzkoa-
mendizmendi.net helbidera mezua bi-
dali. Iturraran Parketxea. 

Aiarrei deialdia

25 urte egingo ditu KARKARAk datorren
ekainean, Sanpedrotan. Egun handia
da guretzat eta aiar  eta oriotarrekin el-
karbanatu nahi dugu. Ospakizuna he-
rritarrekin batera antolatzeko lehen bi
bilerak egin ditugu Aian. Apirilaren
7an, astelehenean, arratsaldeko
19:00etan, egingo dugu hurrengoa,
Aiako Kultur Etxean. Bertaratzeko
gonbita egiten dizuegu, hortaz,KARKA-
RAtik. Karkara taldea

KarKara lagun batek bidali digu
goiko argazkia. orio herrian bide-
gorria egin berri badute ere, 
erabiltzaileek errepidetik joaten ja-
rraitzen dutela salatu nahi izan du. 

Bidegorria zertarako?

Herritarren partai-
detza eskatzen di-
ren bilerak eta eki-

taldiak asko dira. Zerrenda-
tu ezkero luzea izango
litzateke zerrenda. Hondar-
tza garbiketa, aurrekontuei
buruzko bilera irekia eta
Etxeluze gaztetxea dira adi-
bide batzuk. 

Publiko ezberdinei zuzen-
dutako eta helburu ezberdi-
na duten proiektuak dira,
baina guztiek behar dute he-
rritarren parte hartzea eta
babesa. Guztiok esfortzu txi-
ki bat eginez gero, aurrera
pauso handia emango genu-
ke. 

Hortaz, oraingoan zori-
txarra dena biharko egune-
an zoriona izan dadin, par-
taidetzaren aldeko deia egi-
ten diogu Orio herriari.

Partaidetza
eskasa

ZORITXARRAK! JAIOTAKOAK HILDAKOAK

Feli Veramendi Lacunza,
Zarautz, otsailak 26, 81 urte
Jose Luis Domingo Marti-

nez, Orio, martxoak 3, 71 urte
Guadalupe Uresberueta

Otxotorena, Orio, martxoak 7,
77 urte.
Martina Uranga Ayestaran,

Donostia, martxoak 19, 86
urte.
Maria Azkue Korta, Orio,

martxoak 23,  88 urte

Amir El Maimauni El Ghai-
lani, martxoaren 6an.
Noa Segurola Garate, mar-

txoaren 5ean.
Lur Aranzabal Padrones,

martxoaren 8an.
Malen Ayucar Aizpurua,

martxoaren 10ean.
Gerexi Eizaguirre Irureta-

goyena, martxoaren 11an.
Bidarte Iglesias Landa, mar-

txoaren 12an.
Xabier Erauskin Ortega,

martxoaren 19a.

Eskela edo urteurre-
neko gogoangarria Kar-
karan jarri nahi baduzu,
deitu gure telefonora:
943 83 15 27

EZKONTZAK

Ez da ezkontzarik egon
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Olatz Artola

Erronkaz erronka 
eta txiriz txiri 

E
rronkaz betea etorri da martxoa. Lehena, Orio

eta Aia herriek KARKARAri botatakoa, agen-

dan zuri geratu den egunik ez baita izan. Hilaren

hasieran, Inauteriak. Euripean lotsak mozorro-

tzearen erronka bikain gainditu zuten oriota-

rrek; goitik behera mela-mela eginda egon arren franko dan-

tzatu zuten Ai ene! taldearen doinupean. Animo ohiuak izan

ziren Kirol Erronkaren doinu; kirolariak, maisu; eta Orio,

gailendu. Irabazleak Aiako Mendi Lasterketako partaideak,

aldapan gora eta behera ibili baitira, 700 metroko altuerara

ailegatuz.

Lasterka morez jantzitako 3.500 emakume, tartean 25

oriotar eta 5 aiar.  Berdintasunaren aldeko aldarria eginez

Donostia zeharkatu zuten martxoaren 8an. Idiek, ordea, Aia-

ko dema tokia zeharkatu dute, alderik alde. Lehen aldiz Eus-

kadiko Kintopeko Idi probak egin dira eta ikuskizun ederra

eskaini dute. 

Ikuskizunen topaleku Orioko Kultur Etxea, Ta oain ze?an-

tzerkiaren eta Niko Etxarten kontzertuaren lekuko izan bai-

ta. Antzerkirako gonbidapenak aldez aurretik agortu dira eta

abeslari zuberotarrak ere antzokia bete du. Rock and Roll

melodiei Danbolin Musika Eskolako ikasleen melodiek har-

tu die lekukoa, eta nola gainera. Martxoako azken astean, as-

telehenetik ostiralera, kontzertuak eman eta eman aritu

dira: 7 guztira. 

Aste horretan, zortzigarrena, Kilometroak-ek antolatuta-

ko emankizuna; Gabrielen lekura eraman nahi zaituen senti-

karia. Artistaz osaturituko taldea: Andoni Egaña, Rafa Rueda

eta Ainhoa Alberdi, besteak beste. Artistak ere kilometroeta-

ko kantan parte hartu dutenak. Herritar, ikasle, irakasle: guz-

tiak sortzaile fin. Eta fin geratu dena, hondartza. Txoko txi-

kiena ere garbitu dute, guztiona dena guztion gozamenerako

prest. Txukun. Bertaratutakoei eskerrak eman eta etxean ge-

ratutakoei dei egin die antolatzaileek, guztion esku baitago

bere bizirautea. 

TS fundiciones enpresakoek, aldiz, jabeei egin die deiada-

rra. Akzionisten arteko gerragatik, enpresa itxi eta guztiak

kaleratuko baitituzte; 20 oriotar kale gorrian geratuko dira.

Egoera mikatza salatzeko Donostiako epaitegira joan dira

langileak. Txoooootx! Jubilatuek sagardotegira egin dute

txangoa, baina mikaztu ordez goxatu egin dira. Txiri eta txiri

artean eman diete agurra martxoari.

“Animo ohiuak izan ziren Kirol
Erronkaren doinu; kirolariak,
maisu; eta Orio, gailendu.”
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“Ez dute pentsatu
ondorioetan obra
egiterakoan”

A
nibarko portutik hondartza-

raino bidegorria egingo balute

tarte hau egitea ondo irudi-

tzen zait. Nonbaitetik hasi behar baita.

Guri tokatu zaigula? Ados. Baina mo-

mentuz soilik tarte honetan egin dute,

eta hemen beharra ez dago. Beharra

moilan eta Arostegi parean dago.

Negozio moduan ondorio txarrak

ekarri dizkigu. Bigarren ilaran aparka-

tzea gaizki egon arren, hori egiten zu-

ten bezero asko genituen. Orain hori

ezinezkoa da, errepidea estua geratu

baita. Zabor-biltzaileen kamoia ere ez

da sartzen, ezta suhiltzaileena ere. Zer-

bait geratuz gero, zer egingo dute? Nire

ustez ez dute hori guztia pentsatu.  

Ainhoa Fernandez

Dendaria

Erabilgarria iruditzen
zaizue Ibaiondon egiten
ari diren bidegorria?

“Bidea estutu 
izanak arriskuak
ekar ditzake”

B
idegorria egitea ondo irudi-

tzen zait, hori bai, dena ja-

rraian eginez gero: Anibarko

portutik hondartzaraino. Puska bat

besterik ez dute egin. Orain arte bizi-

kletek espazio dezente zuten inguru

horretan, hortaz, ez du hobekuntzarik

eduki.  Hondartzara joateko erabiltzen

da bidegorria, beraz, moilatik hondar-

tzaraino jarraitu beharko luke.

Bestalde, bidea estutu egin da eta

toki gutxi dago.  Kotxea aparkatzen ba-

duzu, autotik ateratzerakoan kontuz

ibili beharra dago, arriskutsua baita.

Lehenago aurretik eraman baditu ispi-

luak, orain are errazagoa da hori gerta-

tzea. 

Joxe Ramon Urdangarin

arrantzalea

“Jarraipena izan
behar luke 
bidegorriak”

K
ofradi zahar ingurua, Arostegi

ingurua, da bizikletentzat da-

goen gunerik zailena. Ni Ani-

balgo portuan bizi naiz, eta orain arte

espaloi handia zegoenez espazioa ze-

goen bizikletan ibiltzeko. Hortaz, ara-

zoa ez dago hor baizik eta Arostegiko

bihurgunean. Bidegorria egitea ez zait

gaizki iruditzen, aurkakoa, baina ja-

rraipena izan beharko lukeela uste dut.

Umeek ezin dute orain portutik hon-

dartzarako bidea bidegorrian egin, eta

hori izango litzake egokiena. . 

Hondartzan badago bidegorria, tar-

tean falta da. Umeek errepidera sartu

behar izaten dute eta hori arriskutsua

da.         

Alazne Arrillaga

administraria
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ELKARRIZKETA

“Traba asko izan
ditugu eta lorpen
handia da dbh
martxan ikustea”

L. BERASALUZE

1996az geroztik hainbat saiakera egin ondoren, Derrigorrez-
ko Bigarren Hezkuntzari ateak ireki dizkio azken ikasturte
honetan Zaragueta Herri Eskolak. Juanjo Zubizarreta zu-
zendari duela, oraintsu inauguratu dute eskolako etapa be-
rria, estreinako promozioko ikasleek  pasa den irailean hasi
baziren ere eskolak hartzen.
Nola gogoratzen duzu Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sai-
leko ordezkariek zuen proiektuari baiezkoa eman zioten
egun hura?
Lehenik eta behin, eskola handitu beharra zegoen Hezkun-
tza Sailak aurrera egiteko baimena eman ahal izateko, eta
Orioko Udalarena da horretarako eskumena. Ikastetxeak sei
gela gehiago behar zituen: DBHko ikasturte bakoitzeko gela
bat eta baliabide jakinetarako beste bi, laborategia eta tekno-
logia-gela hain zuzen ere. Udalak lan horiek egiteko Antia
enpresa kontratatu zuenean, eskola handitzeko nahia bene-
takoa zela ikustean alegia, orduan eman zigun baiezko boro-
bila Hezkuntza Sailak. 

Juanjo Zubizarreta
Zaragueta Herri Eskolako zuzendaria

Bidean traba dezente aurkitu ditugu eta momentu hartan
lorpen handia iruditu zitzaidan. Otsailean eginiko DBHko
etaparen inaugurazioan ikusi dut lorpen hori islatuta. Behin
abiatuta, normaltzat hartu dut dena, bestelako garrantziarik
eman gabe; martxan gaude eta goazen aurrera! Inaugurazio-
ak, alde horretatik, indartu  egin du lehen proiektu genuena
eta orain errealitate dena, publikoki errekonozimendua
eman baitio.
Inaugurazioak zer nolako gorputza utzi zizun?

Hasiera batean urruti samar ikusi nuen, baina  Udaleko hez-
kuntza zinegotziarekin hitz eginda ekitaldia egin behar zela
entzunda, prestaketekin hasi ginen: nola egin, zer egin, zein
gonbidatu… Kezka eta ardura piska bat bagenuen, eta urdu-
ritasuna, dena ondo egin nahiak ekartzen duena. 

Ekitaldia borobiltzeko oroigarriren bat jarri nahi genuen
ikastetxearen atarian. Horren harira, Iñaki Iturainek inau-
gurazio ekitaldirako bereziki egindako bertsoa oso borobila
iruditu  zitzaigun, eta huraxe zintzilikatu dugu eskola-sarre-
ran. Azken batean, oso ondo adierazten eta azaltzen  ditu
DBHren eta gure eskolaren ezaugarriak.  

Otsailaren bukaeran inauguratu zuten Zaragueta Herri Eskolan
DBH. 2 urtetik 16ra bitarteko ikasleak hartzeko prest izango da
aurrerantzean Orioko eskola publikoa.
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Zubizarreta DBHko inaugurazioan. KARKARA

Hasiera batean DBH  berriak Aiako ikasleak hartu behar zi-
tuen. Gerora aldatu egin zen baldintza hori.
Zarauzko Lizardi institutuan gainezka zeuden orduan. Hez-
kuntza Sailak hura handitu egin nahi zuen, baina Lizardiko-
ek berek ez zuten nahi, jadanik nahikoa handia bazela argu-
diatuta. Egoera hark eta gure eskaerak bat egin zuten denbo-
ran eta irtenbide gisa, Aiako ikasleak Zarauztik Oriora
bideratzea proposatu zuten. Horregatik, gurean eraikin be-
rri bat altxa eta gure DBHk bi lerro izatea aurreikusi zuen
Hezkuntza Sailak.

Aiarrekin harremanetan jarri ziren, baina haiek nahiago
izan zuten Zarauzko institutu publikora joaten segi. Ho-
rrenbestez, lerro bakarreko DBHa onartu zuten Zaragueta-
rako. 

Bestalde, eraikin berria egiteko alde guztien baiezkoa be-
har zen. Ikasle jarioa eta finantzazioa bermatuta izatea nahi-
taezkoa zuten eta, krisi garaian egonda, diru iturriei begiera
ere ez zen oso aldeko egoera. 
Eta ikasle kopurua handituko balitz?
Lerro bateko DBHrako nahikoa dugu daukagun espazioa.

“Behin abiatuta, normal-
tzat hartu dut dena, bes-
telako garrantziarik
eman gabe; martxan
gaude eta aurrera goaz!”
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antzeko figuraren bat, sortu beharko dugu etapa ezberdinen
arteko koordinazioa egiteko. Barne antolakuntza aldetik
hori.

Horrez gain, zenbait ekintza guztiok elkarrekin egingo di-
tugu, baina ikasleen arteko adin ezberdintasunari begiratu-
ta, argi dago DBHkoek bere aldetik ere egingo dituztela beste
hainbat jarduera. Aldaketa horietara guztietara irekita egon
behar dugu guk. 
Zuzendari gisa zein duzu hurrengo erronka?
Erronka asko daude, baina zazpi urte zuzendaritzan egin
ondoren, ikasgelara bueltatzeko gogoz ere banago. Faltan
botatzen dut hori. Hortaz,  erronka horiei erreleboan dato-
rrenak heltzea espero dut. 

Halere, agian Orioko herriari begira Orioko Herri Ikasto-
laren eta Zaragueta Herri Eskolaren arteko harremanak es-
tutzen joateko lanketa bat ere egin daitekeela iruditzen zait.
Elkarrekin ekimenak egin, etorkizunean gure herrian zen-
bat haur izango den aztertu eta biok ditugun baliabideen
arabera, bi ikastetxeak ahalik eta ondoen moldatzeko bana-
keta egin, adibidez.

Dena den, bi lerroko bost maila ditugu dagoeneko eta horiek
gorantz egin ahala, eta lerroak sendotuz gero, espazio gehia-
goren beharra izango genuke. Bi urtera begira moldatu gai-
tezke, LHko 4. mailan baitaukagu bi lerroko lehen ikastur-
tea. Gerora begira beste irtenbideren bat aurkitu beharko li-
tzateke. Momentuan Udalarekin eta Hezkuntza Sailarekin
harremanetan jarrita gaude kontu hori dela eta.
Lehen ikasturtean 18 ikasle ditu DBH1ek. Zer balorazio?
Hasiera batean 15 ikasle genituen. Ikasturtea hasita beste
hiru etorri zaizkigu, azkena oraintxe bertan. Eta martxa ona
ikusten diot. Irakasleak etapa berrian murgilduta dauzkagu
eta konfidantza osoan, lana ondo egiten ari garela uste dut.
Hiru urtera osatuta geratuko zaizue DBH, 1.go mailatik 4.era,
guztia ikastetxe beraren antolamendupean. Horretan au-
rrenekoak zarete Gipuzkoan. Orain arteko jardunari erre-
paratuz, zertan eragingo dizue?
Bi urtetik 16 urtera arteko eskaintza bermatuta duen Gipuz-
koako ikastetxe publiko bakarra gara, bai. Zuzendaritza ba-
karra izango dugu, baina Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako ordezkariren bat, izan ikasketaburuorderen bat edo

“Martxa ona ikusten diot
DBH berriari. Irakasleak
etapa berrian murgilduta
dauzkagu eta konfidan-
tza osoan, lana ondo egi-
ten ari garela uste dut”
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Babesa eraso denean

o
raintxe ospatu berri dugu martxoaren
8a, emakumeen eguna, instituzio pu-
bliko guztiek ospatu eta bultzatzen du-
tena. Ez al zain ironikoa iruditzen,
Anuska?

Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta Erakunde
publikoek more kolorea bereganatzen dute gure gizar-
tean emakumeekiko diskriminazio eta indarkeriari
buruzko datuak emanez, baina, berek gauzatutako in-
darkeria aipatu gabe.

Legeak, bikote harremanetan ematen diren indar-
keria kasuak bakarrik jasotzen ditu ideologia matxis-
taren marko barruan. Eta zer gertatzen da emakume-
ok bikote harremanetatik kanpo jasotzen ditugun
sexu erasoekin? Eta heteronormatibitatetik kanpora

egoteagatik ematen den indarkeriarekin? Indarkeria
guzti hau ikusezina bihurtu eta erantzun instituziona-
lik ez ematea ez al da indarkeria?

Eta orain gainera abortuaren lege berria. Emaku-
meon gorputza eta bizitza erregulatu nahi dute, gure
erabakitzeko eskubidea bereganatuz. Jakinda, lege
honen ondorioak, Londres edo Frantziara abortatzera
joateko dirua ez duten emakume askok era arriskutsu
batean abortatzera eramango dituela, beren heriotza
bideratuz. Emakumeok erabakitzen jarraituko dugu
lege eta instituzioen gainetik, beti egin dugun bezala,
baina kasu batzuetan, erabakiaren jabe izateko ondo-
rioa heriotza izango da. Nor izango da heriotza hauen
arduradun? Hori ere ez al da indarkeria instituziona-
la?

H
ori, ez den ironia bakarrik, Eider! Bi-
kote harremanetan ematen diren in-
darkerien erantzun instituzionalak
ere badu bere mamia. Emakumearen
autonomia eta burujabetzak izan be-

har luke pausu guztien jomuga.Isekaz, gutxiespenez
eta irainez kolpatutako autoestimua suspertzeko. 

Horren ordez, segurtasun sailean jarri dute gai ho-
nen erantzukizuna, konponbidea bide polizialetan ba-
lego bezala. Salaketarik ezean, laguntza psikologiko
eta kontsulta juridikoren bat egiteko aukera izango du
erasotuak, beti ere klandestinitatean. Baina kitto! 

Sistemak denuntzia jartzera bultzatzen du. Hortik,
zurrunbilo judiziala hasten da martxan, beharrezkoa
dena baina emakumea xahutzen duena. Batzuetan,

emakumeaz gain,  ertzaintza aktibatu duen bizilaguna
edota parte eman duen herritarra. Horiek ere, ipurdi
bistan geratzen dira sistemaren aurrean, beren burua
identifikatu behar dutelako eta zurrunbiloa martxan
jarri, agresioa jasan duenaren gogoaren aurka –asko-
tan–eta erasotzailearen jazarpenaren beldur . 

Honek guztiak, emakumeari hartutako erabakiaren
inguruko zalantzak piztuarazten dizkio eta oihuak en-
tzuten dituen bizilagunak, gehiago inon ez duela ezer
esango erabaki. Eta garrasiek, kontrolek eta astinduek
lau pareten artean irauten dute.

Beste hainbat gaietan antzera, arazoaren errora
joan ordez, hautsak alfonbra azpian gordetzen dabil-
tzalako. Zaurietan, prozedura amaiezinen ozpina ja-
rriz.

“Arazoaren errora joan ordez, hau-
tsak alfonbra azpian gordetzen
dabiltza”

“Emakumeon gorputza eta bizitza
erregulatu nahi dute, gure erabaki-
tzeko eskubidea bereganatuz”

Eider Goiburu Anuska Esnal
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Negu off eta udaberri on!

m
artxoaren 20an 17:57ean sartu ginen
ofizialki udaberrian. Negua beste urte
batzuetan baino epelagoa izan da, elu-
rra ere ez da kostaldera iritsi eta gure
mendiak eta larreak berde kolorez janz-

teko adina euri egin du.
Negu honetan itsasoko den-

boraleak izan dira, ordea, bene-
tako protagonista. Zuek ez dakit,
baina nik behintzat kontua gal-
du dut zenbat izan diren. Bata
bestearen atzetik etorri dira, eta
kaltea handiak eragin ditu eus-
kal kostaldean, baita gurean ere. 

Kanpoko puto muroarizati bat kendu dio, baina hondartza
alboko barra izan da, dudarik gabe, kaltetuena. Olatuen in-
darrak aurretik eraman du barraren zati bat, eta berreraiki-
tzeko denbora eta dirua beharko dira. Hondartzako paseale-
kuko tabernatan ere ura sartu da eta hondarra hainbat txo-
kotan agertu da. 

Negua joan da, eta eguzkia pixka bat berotzen hasi da. Ni

Onintza Aiestaran

deseatzen nago armairutik neguko arropakendu eta udabe-
rri-uda garaikoa ateratzeko. Izan ere, zuhaitzek edo landare-
ek egiten duten bezala guk ere gure jantziaedo kanpoko
itxura aldatzen dugu. 

Ez dakit zer iruditzen zaizuen, baina ni udaberriro zahar-

berritu egiten naiz. Bai,
neguko iluntasunak albo
batera utzi eta udaberri-
ko energiarekin indarbe-
rritu egiten naiz. Eta za-
harberritu diot, udabe-
rritik udaberrira
zaharrago naizelako. 

Orioko kaleetan ere
zaharberritze prozesu hori  nabaria da; izan ere, gure kaleak
txukuntze eta egokitzen ari dira; bereziki goraipatu nahi di-
tut Ibaiondoko bidegorri berria eta Kultur Etxeko sarrera
berria. 

Bada, ni neu hasi naiz udarako prestatzen eta, antza denez,
Orioko herriak bere aurpegirik onena eman nahi du sasoi
horretan. Hasi  zuek ere prestatzen, eta udaberri on danoi!

Orioko kaleetan ere zaharberritze pro-
zesu hori nabaria da; izan ere, gure ka-
leak txukutze eta egikitzen ari dira;
bereziki goraipatu nahi ditut  bidego-
rria eta Kultur Etxeko sarrera.
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Gure historiari 
so eginez

N
ahiz eta euskal lurraldeetako Aldundiek era-
bateko esku-hartzea zuten beren menpeko
eskualdeetan, noizean behin probintzia bat
baino gehiagori eragiten zieten arazoen in-
guruan eztabaidak sahiesteko egiten zituz-

ten hitzarmen puntualak . XVII. mendean Bizkaia eta Araba,
baita Araba eta Gipuzkoako komisionatuek, helburu ezber-
dinetarako akordioak sinatu zituzten jarraikortasun eta fin-
kotasunik gabe. 

Sistema hori XVIII. mendeko azkeneko herenean aldatuz
hasi zen, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek egin-
go zituzten koordinaziorako bilkura hauei beste izen bat
ematen hasiko zaie: konferentziak. Izenarekin batera, izana
ere aldatzen da; ordura arte puntualak ziren Aldundien arte-
ko akordioak instituzionalizatu egiten dira. 

Konferentziak probintzia guztientzako interes komune-
koak ziren, asuntu politiko-administratiboetaz aritzeko eta
akordioetara ailegatzeko.  Bultzatzaileen artean RSBAP
izango dugu. Elkarte honek euskal probintzien arteko elkar-
tasuna eta ekintza koordinatuaren beharra azpimarratu
zuen; hortik RSBAPen leloaren arrazoia: Irurac-Bat. 

1793an konferentzia hauetako organizazioa, funtziona-
mendua eta helburuak finkatu ziren.  Agirreazkuenaga Zigo-
rragak deskribatzen duen moduan, XIX. mendean zehar Ba-
tzar Nagusiek izendatzen zituzten komisionatuak edota Al-
dun nagusiak konferentzietara joaten zirenean, probintzia
bakoitzeko kontsultore batekin lagunduta etortzen ziren. 

1850 urtetik aurrera, konferentziak kontsolidatu egin zi-
ren; instituzioaren indartze edo sendotzearekin batera, Ara-
bako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde politikoek elkarre-
kin jarraitu beharreko politikaren ardatza ezarriko dute eta
ohiko zerbitzu administratiboak ematen hasiko dira. Fo-
ruak kendu zituztenetik, eta kontzertu ekonomikoaren ga-
raia hasten denean, Aldundi bakoitzeko diputatuak izango
dira konferentzia hauetara joango direnak.

1836 eta 1876 urteen arteko epea izan zen konferentziek
pisu handien izan zuten garaia. Urte hauetan eratzen ari di-
ren Espainiako estatu liberalaren barruan, eta horien adie-
razlea zen konstituzio politikoen erredakzioan, foralitatea-
ren eskubide historikoa errespetatzeko klausulak sartzeko
ahalegindu ziren. Honek birmoldaketa sakona exijitu zion
Aintzinako Erregimenetik zuzenean indarrean zetorren fo-
ralitateari, eratzen ari zen estatu eredu berrira egokitu ahal
izateko. Etapa honetan zenbat? 202 egin ziren.

Konferentzia hauek kontsolidatzeko behar zuten azkene-
ko elementua XVIII. mendearen bukatzearekin batera eto-
rriko da. 1800an, erret baimena lortuko dute koroaren alde-
tik . Honek ezagutza ofiziala bermatu zion probintzien gai-
neko koordinazio organu honi. XIX. mendean izena ere
kontsolidatuko zaie:  Conferencia de las tres provincias her-

manas Irurac-Bat.

Konferentziak XVIII. mende hasieran
sortu eta mende amaieran kontsolidatu
ziren, ezagutza ofiziala bermatu
zitzaionean. XIX mendean izena  kon-
tsolidatu zen.

Eneko  Sanz
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“Mediku asko ari dira aztertzen 
Tai-Chiaren eraginak eta onurak”

MIRIAM GARCIA 

Denbora gutxi daramate Aian, baina gustura bizi dira bertan,
lorategi erraldoi batean bezala sentitzen baitira. Ingeleseko
irakasleak dira biak Donostian, eta Garethek Tai-Chi klaseak
ematen ditu Aian ostiralero. 
Nola iritsi zineten Aiara?
Jenny: Denbora gutxi daramagu Aian. Lehen Donostian bizi

ginen, han ere oso gustura, baina lehen ere Aiara etorritako-

ak ginen eta asko gustatu zitzaigun. Abenduan hemen etxe

bat alokatzeko aukera sortu zitzaigun; hamasei hilabeteko

umea dugunez, bizitzeko leku egokia iruditu zaigu. Biok hazi

gara herri txikietan eta Samuelentzat ere horrelako giroa

nahi genuen. Herri txikiek askatasun handiagoa ematen

diote umeari hiri handiek baino. 

Ongi hartu zaituztete herri txiki honetan?
J:  Oso ondo, jendea oso jatorra eta irekia da gurekin.

Gareth: Eta oso abegitsua. Hasieran esaten ziguten inguru

honetako jendea itxia zela baina geuk ez dugu horrelakorik

ikusi. Kontrakoa baizik. 

J: Gainera guk ez dakigu euskaraz eta jendea pazientzia

handia izaten ari da gurekin. 

Euskara ikasten ari zarete?
J: Bai, pixkanaka ari gara baina ez da erraza. Sam eskolara

joaten hasten denean berak ez du arazorik izango, eta geuk

ere orduan gehiago ikasiko dugu. 

Gareth eta Jenny Ross
Tai-Chi eta Ingeles irakasleak

I ngeleseko eta Tai-Chi ikastaroak ematen dituzue zuek
J: Bai, ingelesaren ideia gure lanbidetik sortu zen. Urteak da-

ramatzagu ingeleseko klaseak ematen. Ni 2000. urtean hasi

nintzen. Espainian, Turkian eta Erresuma Batuan eman 

ditut.

G: Ni 1994. urtean hasi nintzen Tai-Chi klaseak ematen.

Espainan bizitzen jarri nintzenean berdina egiteko inten-

tzioa nuen, baina ez nekien hitzik gaztelaniaz eta ezinezkoa

izan zen. Orduan ingeleseko klaseak ematen hasi nintzen.

Horrek gaztelania ikasteko aukera eman zidan eta Tai-Chi

klaseekin hasi ahal izan nuen. 

Hemen Aian ematen duzue klaserik?
J: Berez Donostian egiten dugu lan, baina udako ingeles

ikastaroa egin nahi dugu, uztail inguruan. Badakigu hemen-

dik jendea Oriora edo Donostiara joaten dela ingeleseko kla-

seetara, eta guk zerbait lokalagoa eskaini nahi diegu. Bi bile-

ra prestatu ditugu  interesa dutenak ezagutu gaitzaten, mar-

txoaren 28an eta apirilaren 4an 17:00etan Kultur Etxean.

Eta Tai-Chi?

G: Tai-Chi klaseak ostiralero ematen ditut kultur etxean. Be-

netan harritu nau bertako jendeak duen gogoa, adin guztie-

tako jendea etortzen da. Aurrerago Tai-Chi erretiro bat egin

nahi dut hemen Aian, mundu mailan ezagunak diren mai-

suak gonbidatu nahi ditut.

Gareth irlandarra da jaiotzez eta Jenny Ingalaterrakoa; Gabon aurretik
Aian bizi dira seme Samuelekin. Garethek Tai-Chi klaseak ematen ditu,
eta ingeleseko ikastaroa prestatzen ari dira udako.
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“Mugimenduak gorpu-
tzarentzat onuragarriak
dira eta sendatzen la-
guntzen dute. Onena da
behin oinarria ikasita, bi-
zitza osorako daukazula
Tai-Chia.”

Zertan oinarritzen da Tai-Chi-a? Nola definituko zenuke?

G: Oso zaila da, bakoitzak bere ikuspuntua du Tai-Chiaren

inguruan. Jendeak duen ideia beti bera da: oso mantsoa dela,

mugimendu motelak eta erlaxazio pixka bat, eta kitto. Baina

hori berez denaren %10a inguru izango da. Lehenik eta

behin borroka-arte bat da: egiten den postura bakoitzak

aplikazio martziala dauka. Gero, mugimenduak daude, gor-

putzarentzat onuragarriak direnak eta sendatzen laguntzen

dutenak. Eta Tai-Chiaz gain, tartetxo bat egiten dugu klase-

an meditazioa lantzeko. 

Zenbat jende joaten da klaseetara?

G: Hamar pertsona inguru, ez dut jende gehiago nahi. Talde

handiekin beste dinamika bat hartzen da eta zailagoa da ba-

koitzari behar duen arreta ematea. Kontua da nahiz eta mu-

gimendu motelak egiten diren, ez badakizu ongi zergatik

egiten den bakoitza, kaltegarria izan daitekeela gorputza-

rentzat. Jendea gustora dago; asteroko klaseaz gain, beste

egun batean elkartzen dira ikasleak Tai-Chi praktikatzeko. 

Aian geratzeko asmoa duzue?

J: Bai, oso gustura gaude hemen. Umea ere eskolan matriku-

latu dugu hurrengo ikasturterako. Gainera bioi mendia eta

natura asko gustatzen zaizkigu, eta hemen lorategi erraldoi

batean bezala bizi gara. Nahiz eta Donostiara egunero joan

behar dugun, bizi-kalitatean asko irabazi dugu.

Gareth, Jenny eta Samuel Ross-ek hilabete batzuk daramatzate Aian bizitzen. KARKARA
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Lagunarteko erromerietan
dantzarako alpargatak
Usurbilekin muga-mugan dago Saikola. aspaldian, alpargata fabrika bat
zegoen bertan eta e rromeriak ere egiten ziren. eskusoinua  eta panderoa
hartu, eta dantzan aritzen ziren, lagunarteko giroan. bizi-bizi zegoen Sai-
kola. Urteen poderioz bizia galtzen joan zen, uzten. 

Saikola auzoa . IBAN EGIGUREN

Harrokak eta ur-emaria . IBAN EGIGUREN Hegaztiak Saikolako lurretan . IBAN EGIGUREN
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Eraberrituz, bizituz
orioko arraunaren topaleku denak, azken boladako
eraberritze prozesuari esker, ur-emaria irabazi du.
arraunketarako egoera hobean dago, hortaz, Saikola.
Makala ere landatu da bertan, egur biguina baita, ur in-
guruak eta hezetasuna behar dituena. egokitzapene-
kin fauna eta flora irabazi ditu auzoak. polita geratu da
eta ibilaldiak egiteko paraje ezinhobeak daude , natu-
raz gozatzeko aukera ederra da, hortaz.

Landatutako zuhaitzak . IBAN EGIGUREN

Ura igerilekua bailitzan, bare . IBAN EGIGUREN
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Jubilatuak, oraindik
gazte

E
gun borobila igaro zuten jubilatuek. 12:00etako kanpai hotsak eman
zioten hasiera Zaharren Babeslekuak antolatutako jubilatuen egunari,
meza nagusira joan baitziren. Hortik aurrera barre algarak eta txotx!
ohiuak izan ziren eguneko sintonia.  lehen parrafoa lehen parrafoa tes-

tua lehen parrafoa lehen parrafoa testua lehen parrafoa.
Agiña Errasti sagardotegian izan zuten bazkaria. Tripak bapo bete zituzten eta

sagardoa ere dastatu zuten. Kanturako astia ere izan zuten, bazkalostean abesten
aritu baitziren. Guztira 315lagun bildu ziren eta jai giro ederrean ospatu zuten. 

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

KARKARA

ARGAzKi MundiAlA
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“Kosta egin zait Kanua ixteko
erabakia hartzea”

OLATZ ARTOLA 

Eraikuntzak 353 urte ditu gutxienez, zutabe bateko idatziak
1661. urtean jada bertan zegoela baitio. Jatetxeak, ordea, 150
inguru. Lau dira bertatik pasatako jenerazioak, eta bat, Ka-
nuari lotuta hezi eta hazi den familia. Aian errotutako jate-
txeak ateak itxiko ditu apirilean.
Hasiera garaiak urruti geratu dira honezkero...
1661 inguruan jada zutik zegoen, pentsa. Nik betidanik eza-
gutu dut Kanua, hemen jaio eta bizitakoa naiz. Gogoan dut
gaztea nintzenean senide guztiak lanean aritzen ginela. Ja-
tetxeaz gain harategia eta lotako lekua ere han genituen; me-
dikuak eta irakasleak  hemen atseden hartutakoak dira. 

Alokairuan izan ditugun urteak salbu, gure familiak era-
man du Kanua. Aitona-amonek hasi zuten bidea jarraitu
dugu ondorengoek.  
Duela 150 urte hasitako bideari amaiera emango diozue.
Gogorra eta zaila izan da ixteko erabakia hartzea, zalantza
asko eduki ditut. Penaz, baina apirilaren amaieran Kanua
itxiko dut, lore azoka eta gero. Gure familiak hasitako bidea
ez dut amaitzerik nahi, baina urteek ez dute barkatzen eta
hau guztia bakarrik eramatea ez da erraza. Kanuari lotuta
hazi eta hezi naiz, nire bizitokia izan da hau. Hortaz, ixteare-
kin batera gauza asko bukatuko dira niretzat, baita herria-
rentzat ere. Honenbestez, kanuak bizirik jarraitzea nahiko
nuke, istorio askoko jatetxea baita. 

Aizpea Zuloaga
Kanua Jatetxeko nagusia

Herritarrentzat ere galera izango dela diozu.
Bezeroekin harreman estua daukagu, jendearentzako ber-
takoa da, gertukoa. Herriko hainbat gauza burutzen diren
lekua da Kanua: ospakizunak, zaharren bazkaria, mus txa-
pelketak eta xeixiya, besteak beste. Azken hau aspaldiko usa-
dioa da, lehen beilatokira ez baitzen joaten. Familiarekin
egoteko helburuarekin hasi zen, doluminak emateko, eta
guk horrekin jarraitu dugu. Ohitura zahar horiek galdu egin-
go dira ixterakoan. Horrek pena ematen dit.
Saminduta dago, hortaz, Aiako herria?
Herritarrak penatuta daude, Kanua bere sentitzen baitute.
Hanka motz geratuko da herria, kolokan, hainbat ekintza
hemen gauzatzen baitira.
Bizi asko izan duen tokia dela e san daiteke, beraz.
Herriko jendeak asko erabili duen tokia da Kanua, etxekoa.
Ohiko legez etortzen diren bezeroak dauzkagu, helduak
gehienak. Gazteak, aldiz, kanpora joaten dira. Esaterako,
gazteak direnean Zarautzeko eskolara joaten dira. Kanpo-
tik, ordea, gero eta jende gutxiago etortzen da gauetan alko-
holemia dela eta. Hala ere, ohiturak aldatu arren, biziz betea
egon da Kanua. Agurra eman behar diogu Landare Azokaren
ostean, baina oraindik zehazteke daukagu nola agurtuko du-
gun. Ibilbide luze honi amaiera jartzea egokitzen zaigu, bai-
na Kanuak martxan jarraitzea nahi dugu. 

Casa Ureta zena da egungo Kanua. Izena, osabaren ezizena. Getariko
neskaren batekin haserretu, eta harek, kanota joateko esan omen zion.
Kanota ez, Aian aski ezaguna den Kanua jatetxera joan zen osaba.   

KARKARA
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Itzalean egon diren
izarrak
orion eta aian historia egin duten emakumeak daude,
kirol lorpen handiak egin dituztenak. Ez dute bide erra-
zik izan, joeraren kontra joan behar izan baitute, emaku-
meentzat kirola desegokia dela uste baitzen.

2 2 K A R K A R A 2014ko martxoaren 28a
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TESTUA:  IÑAKI ITURAIN  ETA KARKARA
ARGAZKIAK: IÑAKI ITURAIN ETA KIROL ELKARTEAK

2
012ko Londresko Joko Olinpikoetan oriotar ba-
tek parte hartu zuen. Eta, jakina, handik bueltan
herriak ongi etorri ondo merezia eskaini zion.
Baina, hara! Orioko kirolaria ez zen arraunlaria;
eta, hara! berriz, gazte hura ez zen mutila. Oriotar

olinpikoa Oiana Blanco judoka zen.
Gauzak aldatzen ari dira pixkana. Joko Olinpiko horietan

bi euskal kirolarik eskuratu zuten domina bana. Biak neskak
izan ziren, batek piraguan eta besteak borrokan.

Oztopoz beteriko bidea
Emakumeak ez du inoiz bide errazik izan kirolaren mun-
duan, era guztietako aurreiritzien kontra jokatu behar izan
zuten horretan ausartu eta abiatu ziren neskek. Mende eta
urte askotako ustea izan da kirola ez zela egokia emakumea-

rentzat; baina uste hori ez da lau txororen kontua izan, Pierre
de Coubertin olinpismoaren aitak berak, kirol alorrean eza-
gutzen den esaldirik famatuena asmatu zuen berberak –ki-
rolean garrantzizkoa ez da irabaztea, parte hartzea baizik–,
ez zuen begi onez ikusten emakumearen parte hartzea Olin-
piadetan.

Aro Modernoko lehen Olinpiadak 1886an jokatu ziren
Atenasen. Emakumeak, lehen aldiz, 1900an hartu zuen par-
te: Pariseko Jokoetan. Emakumearen lehen parte hartze
hori erabakitzeko orduan, Pierre de Coubertin-ek bereak eta
bi egin zituen hura gertatu ez zedin. Bera da honako beste
esaldi honen aita ere: Ni berez emakumeak jokoetan parte
hartzearen kontra nago, erabaki hori nire gogoaren kontra
hartu da. Hil arte aurre egin zion emakumeak joko olinpikoe-
tan parte hartzeari.

Zorionez, hala ere, Coubertin ez zen berearekin atera eta
Pariseko Olinpiada hura emakumea eta kirolaren praktika
uztartu zituen prozesuaren abiapuntua izan zen.

2014ko martxoaren 28a K A R K A R A   2 3
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“Pariseko Olinpiada hura ema-
kumea eta kirolaren praktika
uztartu zituen prozesuaren
abiapuntua izan zen.”

“Neska asko abiatzen dira kirol
batean edo bestean, baina
urte gutxira utzi egiten dute.”

Hala ere, 48 urte pasa ziren euskal emakume batek lehe-
nengo aldiz olinpiada batean parte hartzeko, 1948an izan
zen, Londresen Ibone Belaustegigoitia bilbotarrak parte
hartu zuen, tranpolin saltoetan.Mexikon bizi zen bera, gerra
hasi zenean familia hara erbesteratu baitzen. 

1988an gertatu zen aurreneko aldiz, Euskal Herritik Joko
Olinpikoetara emakumeak joatea. Seulera joan ziren Maite
Zuñiga eta Blanca Lacambra atletak. Haiek izan ziren he-
mengo emakume aitzindariak. Olinpiada hartan gure herri-
ko mutil batek ere parte hartu zuen, Ibon Urbietak, arraune-
an.

Bitxikeria moduan aipagarria da 1965 arte emakumeak
ezin zirela lehiatu bizikletan. Ordura arte uste baitzuten,
emakumeak, bizikletan ibiliz gero, ama izateko gaitasuna
galduko zuela.

Nesken zailtasunak kirolean
Neska asko abiatzen dira kirol batean edo bestean, baina urte
gutxira arrazoi batengatik edo besterengatik utzi egiten dute
alde batera kirol horren praktika. Oztopo eta traba guztiak
gaindituz, ahalegin horretan saiatu direnentzako moduko
bertsoa kantatu zuen Maialen Lujanbiok Irungo kiroldegian
2003ko abenduaren 14an Gipuzkoako Bertsolari Txapelke-
tako txapela jantzi ondoren azken agurrean:

… baina behin behar ta omendu behar/ gaur emakume guz-

tiak/ ta bereziki zernahi bidetan/ abitu ziren gutxiak/ gizarte

honek bere ametsen/ erdibidean utziak.

ZENBAKIA

2012
Oriotar emakumea Olinpiar Jokoetan.Oiana Blanco  judoka
izan zen. 48 kilotan lehiatu zen eta munduko judoka onenaren

aurka –Tomoko Fukumi– galdu zuenez,  Londresko Jokoetatik kan-

poratu zen.
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Egun hartan jantzi zuen, lehenengo aldiz, bertsolaritzaren
historian emakume batek txapeldunaren txapela lehiaketa
ofizial batean.

Atletismoko neskak: korrika eta saltoka
Donostiako Real Sociedad taldeak argazki-erakusketa bat ja-
rri zuen 2013ko otsailean Bulebarreko Kutxaren aretoan,
nesken kirolari buruzkoa, emakumeak txuri-urdinez izen-
pean. Erakusketari buruzko erreportaje batek hauxe zioen: 

Frankismo bete-betean, erregimenak baimena eman berri-

tan neskek atletismoa egiteko, Espainiako txapelketan parte

hartzeko gutxieneko jauzia lau metrokoa zen, justu. 

Klubean norbait agertu zen esanez nire herrian badira hiru

neska lau metrotik gora saltatzen dutenak. Ostegun batean

Anoetara eraman zituzten eta hurrengo igandean Marivi Ta-

rantinok parte hartu zuen Espainiako txapelketan Erreala-

ren kolore txuri-urdinekin, eta arrakastaz nonbait. 
Oriokoak ziren hiru neska haiek, atletismorako zaletasu-

na zutenak. Erakusketako argazkietan ageri ziren: Maribi
Tarantino eta Mirentxu eta Arantxa Campos ahizpak.

Kirol femeninoa Orion
1970eko hamarkadan Zaragueta eskolan Joakin Aranburu
maisuak martxan jarri zuen saskibaloian nesken talde bat.

Garai hartan Orion neskek ez zuten kirolik egiten, saskia
enkarguetarako bakarrik erabiltzen zen, horixe esan zien
ama batek baino gehiagok bere alaba saskibaloian jokatzen

hasi berriari: baina zer den saskibaloi hori? Hobe hunake hik
ere saskia hartu eta erosketak egitera joango bahintzanake!

Abiapuntua hori izanda, Orioko neskek maila harrigarri
ona eskuratu zuten saskibaloiko lehiaketetan: hainbat urte-
tan Gipuzkoako txapelketa irabazi zuten eta Espainiakoan
parte hartu. Espainiako eta Euskadiko taldeekin aritzen da
egun Sara Iparragirre gaztea, Ikastolako jokalaria. Saskiba-
loiak izandako beherakadaren ostean, gora eta gora ari da
Ikastolako taldea.

Nesken arrauna
Ia XXI mendean sartu arte, emakumeak Orioko arraunean
jokatu duen rola eginkizun sinbolikoak egitera mugatu da:
banderen amandrea izan ohi da, arraunlarien ongi etorriak
behar bezala ospatzeko edergintzan aritu izan dira, herria eta
beren buruak apainduz, edota arraunlarien erizain eta arro-
pa-garbitzaile lanak eginez.

XX mendearen bukaera aldean hasi ziren neskak, lehenen-
go aldiz, arraunean, lehiatzeko mailan behintzat. Hasierako-
en artean dago Leire Alustiza. Leire izan zen lehenengoa
arraunean domina bat eskuratzen, 1987an izan zen, Mequi-
nenzan, Espainiako txapelketan zilarra eskuratuta skiffean,
kadeteen mailan. Aipatzekoa da, era berean, Ainhoa Gozate-
gi, arraun egitea bere alderdi musikalarekin bateratzen jakin
zuena hainbat urtez.

1997an, Kristina Kortak munduko txapelketan parte hartu
zuen Frantzian. Kristinaren lehengusu Eder Etxeberriak
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urrezkoa eskuratu zuen 1993an, infantiletan, Espainiako
txapelketan, skiffean, eta 2002an, Italiako munduko txapel-
ketan izan zen. Gaur egun mediku lanetan dihardu, kirolaren
alorrean. Eva Mironesen kasua ere aipagarria da, izan ere San
Juangoa izanagatik hainbat urtetan Orioren izenean lehiatu
da, besteak beste Atenaseko Joko Olinpikoetan, 2004an.

Baina 2010 arte ez zen osatu koadrilarik Orion trainerua
uretaratzeko. Urte hartatik aurrera, herriko nesken traine-
ruak etengabe dihardu lehian, estropadaz estropada. Garai-
penik handiena Orioko uretan lortu zuten 2012ko uztailaren
1ean, herriko estropadan, bandera irabazita.

Trainerua uretaratu zutenetik, handia izan da patroien
dantza. Haien artean bi izan dira herriko neskak: Nagore
Aparicio eta, batez ere, azken urteotan estropadaz estropada
patroitzan sendotu den Nadeth Agirre. Berak eskuratu ditu
Orioko nesken arraunak irabazitako lehenengo banderak.

Nadethek, elkarrizketa egin genionean, gogora ekarri zi-
tuen nesken koadrila osatzeko izan zituzten zailtasunak eta,
oraindik ere, tarteka entzun behar izaten dituzten nesken
arraunaren kontrako hitz pozoitsuak. Nolanahi ere, pozik
dago taldeko giroarekin eta, zailtasunak zailtasun, taldeko
neskak aurrera segitzekotan direlako.

Denboraldi honetan nesken helburua sailkatzea da, bai
Euskotren Ligan, bai Kontxan.Ligara pasa ahal izateko, lehe-
nengo lau postuetan sailkatu behar dute Orioko neskek.  Lor-
tu ezkero, ligan emaitza hobeagoak lortzea da beraien xedea,
koska bat gorago joatea.

BESTE KIROL
BATZUETAN

Saskibaloiak utzitako hutsunea softbolak hartu du.
Oinarri sendoa lortu du bai Orion, baita Euskal He-
rrian ere. Emakumeen kirol moduan ikusten da, ga-

rai batzuetan talde mixtoa eduki arren.  Euskal selekzioa-
ren izenean Kubara joateko aukera izan dute bi oriotarrek.
Indarra hartzen ari den beste talde kirola da futbola. Ga-

razi Iturzaeta eta Olatz Mujika dira  neska gaztetxoen en-
trenatzaileak eta  Zarautz taldeko jokalari ohiak. Futbolean

berdintasunerako bidean pausoak eman diren arren,  muti-

lek dena eskura dute. Guk, ordea, gauza arrunt bat lortzeko

asko borrokatu behar dugu.

Neska pelotariek, Eli Lasa kasu, beraien kabuz hasi behar
izan zuten txapelketak proposatzen eta antolatzen, afizioa
zabaltzeko asmoz. Zorionez, helburua lortu zuten.
Tatamia da emakume kirolariaren eguneroko borroka-

ren lekuko Oiana Blancoren kasuan. Normaltzak ikusten
duten arren ingurukoek bera, emakumea izanik, lau urte-
tatik judoan aritzea, emakume gutxik hartzen duten hau-
tua dela dio, aurreiritzien erruz. 
Idoia Etxeberria, aldiz, harriaren aurka lehiatzen da 14

urte zituenetik eta hasieran jendeak harriduraz begiratzen
ziola aitortu du.  
Adriana Campoy, ordea, bere denboren aurka, marka

hautsi eta hautsi ari da igerian. Emakume kirolariak paper
zaila duela aitortzen du: etxeko lanak eta familia zaindu be-

har ditugu . Eginkizun horiez gain kirola egin nahi bada, guz-

tiak uztartzea ez da lan erraza.
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“Galtzaileen familientzat
barru-barruan sartuta duten
arantza bat ateratzeko
modua izan da. Alde horreta-
tik, oso harrera ona izan du
proiektuak: familia horiek era-
kutsi dute interes handiena. ”
Iñaki Iturain, Urola Kostako Hitza, 2014ko mar-
txoaren 14a.

HANDIK ETA HEMENDIK

“
“Budak, adibidez, esaten zuen
gizakia desio adiktiboetara
prestatutako makina bat dela.
Hain zuzen ere bizitzan hustu
egin behar duela hortik. Ez
zen, jakina, sustantziez ari.”
Jon Sarasua, Euskadi Irratiko Faktoria saioa,
2014ko martxoaren 7a.

OSPAKIZUNA

Ongi etorri, Lur
Martxoaren 8an jaio zen Lur aranzabal padrones, Mikelen eta Sil-
viaren alaba. ordutik pozaren pozez dago familia, txikiarekin pase-
oan. Jende askok geratu ditu kalean zoriontzeko eta gutxi izan dira
jaiotzaren egun bereziaz ohartu ez direnak: emakume langilearen
eguna. Gurasoek esan digutenez neskatxoa lasaia da eta osasun-
tsu omen dago. beraz, ongi etorri Lur eta zorionak familia!

SAIOA CANO KORTAJARENA
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Euskaraz bizi-bizi, besteez raka-raka

L
ehertuko zela
pentsatzen ge-
nuen denok, le-
hertuko ginela.
Baina urte ba-

tzuk pasa dira dagoeneko eta
denak/denok bere lekuan
jarraitzen du/dugu. Sugarrak
piztuta dirauen arren ez da
suaren arrastorik.

Krisiak sortutako egonezina eta
amorrua ez da gure hizketaldietan gai
nagusia, ez da trendin topic, alegia. Ez
gara elkartu eta frente egiteko kapaz, ez dugu
hausnatzen egoera honetara zerk ekarri gaituen, ezta auto-
kritika sakonik egiten ere; arazoari soluzioa aurkitu beha-
rrean auzokritikan xahutzen dugu denbora. 

Krisiak sortutako gorrotoa aldamenekoaren sorbaldara
jaurtitzen dugu dagokionari beharrean. Bakoitzari berea,
jaungoikoaren legea.

Ez gara autosufizienteak, ez gara gure buruak aurrera ate-
ratzeko gai, artaldean funtzionatzen dugu, ixil-ixilik artzai-
nari jarraituz, honek gure burua geronek baino hobeto gida-
tuko duelakoan. Fidatu egiten gara edo zerbaiten beldur
gara? Moila bazterretik begiratzen ditugu arazoak pasatzen,
hauek adarretatik heldu eta zuzentzen saiatu beharko genu-
kenean. Gauzak aldatu beharrean horrela jarraitu nahi du-
gula ematen du... 

Bada gure mixeriak alboratzeko formula bat, gure bu-
ruhausteak momentuan ahaztuarazten dizkigun soluzioa,
irtenbidea: besteen gabeziez, txarrez edota minez jardutea,
hitz batean, kotileoa. Zuloa duen jertse bati partxea jartzen
zaionean bezalaxe gertatzen da, ikusi ez  arren zuloak hor di-
rau. 

Moila bazterretik begiratzen ditugu arazoak pasatzen,
hauek adarretatik heldu eta zuzentzen saiatu beharrean.

Gu baino egoera okerragoan dago-
en jendea dagoela ikusteak kontso-
latzen gaitu. Besteen ikatza gure
opari. Ez al da tamalgarria? 

Askotan atso edota agure zaha-
rren kontua dela uste dugu, baina
ez! gazteok ere gozatzen dugu sudo-
ku honekin. Fenomeno hori ez da

Kutixin, Goxokin eta kiroldegian  ba-
karrik gertatzen; Errustan, Ollagorran

eta gaztetxean ere bizirik dagoen prakti-
ka da.  

Norberaren ordua iristen denean datoz ko-
meriak ordea, dianaren erdian guri jartzen gaituzte-

nean. Orduan konturatzen gara orain arte guretzat denbora-
pasa izan denak zenbat buruhauste ekar ditzaken, ezjakinta-
sunetik jardutea zein arriskutsua den, eta zenbat min egin
dezaketen hitzek balen modura jaurtitzen direnean. Paum,
paum bizkarretik laguna! 

Askotan lagundu nahi horretan ere kaltea egiten dugu
konturatu gabe, beste askotan, aitzitik, lagundu nahiez
mozorrotzen dugu min egiteko nahia. Otsoa artzai. 

Bere onenean ez dagoen pertsonak indarrak besteetaz
gaizki esaka jarduten xahutu beharrean, bere buruan inber-
titzen baditu lehenago suspertuko da; txutxumutxuka dabi-
lenak aldiz, dioena egia izanda ere, lagundu ordez izorratu
besterik ez du egiten, besteen  oinazetik morboa egiten ari
baita. 

Raka-raka dabilena, bat eta huts galtzen ari da partida
jokatzen hasterako. Hitz egin dezagun zerk ekarri gaituen
krisi honetara. Hitz egin dezagun  denon artean, elkarlanez,
nola egin diezaiokegun aurre bizkarra erakusten digun ego-
era honi. Elkarren artean harrika ibiltzean gure buruari ha-
rririk handiena botatzen ari gara-eta.

Zigor Esoain
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AKuiluA hARtutA

Aiako parrokiaren
adierazpena

1
Etxe horren dokumentazio guztia Elizaren esku

dago, bera denez jabe bakarra. Eta Eliza da jabego

horren erabilera, salmenta edo dena delakoa era-

baki behar duena. Auzolanean egiteak ez dio gauza

bati izaera publikoa ematen. Pentsa era horretan

konpondutako hainbeste etxe eta baserrik noren jabegoko-

ak izan behar luketen.

Gainera, Estatuaren eta Elizaren bereizketa-beharra az-

pimarratzea hainbeste gustatzen zaigun egunotan, ez dira

nahastu behar herritarrak eta eliztarrak, ez baitira kolektibo

bera. Etxe hori eraiki eta zaindu dutenak Aiako eliztarrak

dira. Gaur ere bai.

2.  Lardizabal jaunak 700 metroko lur zatia eman zion Le-

andro Urretabizkaia parrokoari, bai. Baina horri erantsi egin

behar zaio, bi urte lehenago –1931ko martxoaren 21ean– Pa-

rroko horrek berak ia beste horrenbesteko lursaila erosi zie-

la bost jabe desberdini.

3.  Leandro Urretabizkaia ez zen errepublikanoa. Alderan-

tziz, bazekien Espainian zehar –1931ko apirilaren 14tik–

apaizen eta elizaren kontra egiten ari zirena –4.184 apaiz, 13

gotzain eta 2.648 moja eta fraile hil zituzten eta ehundaka

Eliza erre–. Beldur zen Gipuzkoara iritsi eta Elizaren onda-

sunak desjabetuko ote zituzten –ehun urte lehenago Mendi-

zabalek egin bezala– eta horregatik jarri zuen Moja-etxe

bere izenean. Hala dio anaiak Elizari itzuli zioneko eskritu-

rak. Beraz On Hilariok ez zuen egin berea zena bueltan har-

tzea besterik.

4. Eraikina oinarrizko beharrak asetzeko egokitzeko  erre-

forman ez zen erakunde publikoen inolako diru-laguntzarik

jaso. Parrokiak jasoak dauzka agiri guztiak. Eta proiektua ez

zen, gainera, bertan behera geratu, baizik eta aurrera egin

zuen Manuel Aizpuruaren eskutik eta hainbat adineko bizi

izandu ziren bertan. Gero ere, hau sinatzen duen apaizak es-

kaini du eraikina zahar-etxe egiteko, inolako erantzunik

gabe.

5. Gaiarekin lotuta dagoen bakarra Eliza da. Beraz, ez du

inork beste pausorik eman beharrik. Elizak erabakiko du

egin behar dituen obretarako zein ondasun saldu eta zein ez.

Elizak erabakiko du eliztarrei diru-laguntza eskatu edo ez.

Eta eliztarrek erabakiko dute eman edo ez. Guk ez dugu inor

ezertara behartzen.

Inork ez dauka Gotzaindegira joan beharrik Moja-etxe

erabiltzeko baimena eskatzera. Aiako Parrokoa da-eta era-

bakia hartzeko eskumena duena. Ondasunak ez baitaude

Gotzaindegiaren izenean, Aiako San Esteban Parrokiaren

izenean baizik.

Udalak dira herritarren kultur ekintzak egiteko tokiak

bermatu behar dituztenak. Aiak badu kultur-etxe eder as-

koa. Horien faltan utzi izan du Elizak bere eraikinak erabil-

tzen. Gaur ez dago horren beharrik.

Ez dugu onartuko behin eta berriz Elizaren ondasunetan

muturra sartzerik. Kristau-elkartean biziki parte hartzen

dutenak, eta Elizaren ondasunak zaintzen eta diruz lagun-

tzen dutenak, nahikoa laguntzaile ditut nik gure ondasunen

etorkizuna aztertu, hausnartu eta erabakitzeko.

KARKARA aldizkariko 348. zenbakian
Moja-etxeren inguruko erreportajea
dela eta Aiako San Esteban Parrokiak
aditzera eman du bere iritzia

Unai Manterola

Euskaraz bizi-bizi, besteez raka-raka
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oRoiMenARen KutXA

1940ko irailean, arrauneko banderen bedeinkazioa elizan. IÑAKI ITURAIN

Jokin aldabe,
orioko nafar
ekintzailea

k
ARKARAren urtarrileko zenbakian, Anjel Lizaso
sakristauaren historia azaldu genuen. Epika
handirik gabeko arduran luze irautea azpima-
rratu genuen, bide bakarra urratzea.

Lizaso 1954an sakristau hasi zen arte, Joakin Aldabe Jua-

nikotenak izan zuen ardura hori. Aldaberen kasua Lizasore-

naren guztiz bestelakoa da, ia beste muturrekoa. Joakinek ez

zuen horrenbeste urtean iraun bere arduretan, baina asko

izan zituen bere bizitzan, eta gorabehera are gehiago. Liza-

sok luze iraun zuen, Aldabek zabal hartu zuen.

Zer dakigu Joakin Aldabe zenaz? Beran jaio zen 1893ko

otsailaren 9an, Nafarroan. Oriora etorrita, Concepcion Ler-

txundi Oñederrarekin ezkondu eta seme bat izan zuten, Ina-

zio; eta 1973ko uztailaren 6an hil zen. 

Aldabek 80 urteko bizitza luze bezain betea izan zuen. Be-

ran jaiotako gizonak ardura asko hartu zituen Orioko era-

kunde inportanteenetan. Udaleko zergen administratzaile

izan zen, arrantzaleen kofradiako sekretario, elizako sakris-

tau, EAJren bazkide, Batzokiko zinearen sortzaile eta anto-

latzaile, El Dia egunkari nazionalistako idazle, olerkari, San

Pedro festa-programako bertsoen egile, eta herriko denda

bateko nagusi. Hori dena.

Baina Aldaberen belaunaldikoei gerra egokitu zitzaien,

1936koa. Orion, matxinatuak sartu ondoren, udal berria osa-

tu zenean, Udalak hartu zuen aurrenekoetako erabakia izan

zen udaletxeko langileen artean garbiketa ideologikoa egi-

tea. 1936ko abenduaren 2an udaletxeko postutik kendu egin

zuten Aldabe jauna.

1937ko urtarrilaren 18ko udal bilkuran erabaki zuten Al-

dabe behin-betiko kargugabetzea eta lanik eta soldatarik

gabe uztea. Honela zioen orduko aktak:Joaquin Aldabe, ad-

ministrador destituido,  fue interventor del Partido Naciona-

lista Vasco en las elecciones, separatista, escritor del diario El

Oroimenaren
kutxa

Díaperiódico también separatista y fundador del cine en el Ba-

tzoki, dando con esto impulso al mismo.

Horixe izan zuen delitu eta horrexek utzi zuen kale go-

rrian: herriko haur eta gaztetxoei batzokian zinea emateak.

Horrexek bakarrik ondo erakusten du nolakoak ziren zigor-

tu zutenak.

Aldabek udaletxean baino ibilbide hobea izan zuen elizan,

sakristau, eta arrantzaleen San Nikolas Kofradian, sekreta-

rio. Anjel Lizasok 1954an ordezkatu zuen elizan, eta Bene-

dikto Etxeberriak 1960an, kofradian. Aldabek kofradiako ar-

dura 1956tik izan zuen.

Beharbada, fabore eta dena egin zioten udaletxetik botata:

adoretu egingo zuten eta, gainera, gustuko zuenerako den-

bora gehiago utzi: idazteko, olerkiak sortzeko.

Joakin Aldaberi buruzko biografia-artikulu bat idatzi

zuen Juan Garmendiak, Aurrezki Kutxa Probintzialak bere

aldizkarian 1977an argitaratua. Artikuluak dioenez, Orion

eginkizun asko izanagatik, Aldabe batez ere poeta izan zen,

hala jaio omen zen. Asko idatzi zuen: Diario Vasco egunka-

rian, Karmel eta Olerti aldizkarietan eta Donostiako La Cruz

astekarian. El Bidasoa, Diario de Navarra, Zeruko Argia, Na-

farroako Principe de Viana eta Donostiako Stella Marisen.

Moko zorrotz zuen idazteko goitizen, euskaraz, eta Irazeki-

ya, erdaraz.

Urtetan, San Pedro festetako programan agertzen ziren

bertsoen egilea izan zen. Ia frankismo osoan euskaraz Orion

modu publikoan argitara eman ziren idatzi bakarrak izango

ziren Aldaberenak. Bertso haietan, Aldabek sorta bana es-

kaini zien, 1948an Maria Maistrari, eta 1949an Santiago

Azurzari, haien herri-lana goraipatuz. Batzokiko zinea ken-

du zioten; baina idazteko gogoa, irudimena eta herriarekiko

maitasuna, ez.

IÑAKI ITURAIN
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Hiru urte bandera gorri eta
horiarekin bueltaka

Soka luzeko historia da espainiar ban-
derarena. Udalerri guztiak busti ditu
gaiak eta ia denek bete dute legedia, az-
kena, Aia. Orioko Udalak, ordea, ezer
gertatu ez balitz bezala jokatzen du eta
ez du banderarik etxe-aurrean.

1981
Espainiako banderak udaletxe kanpo-
an egon behar du zintzilik, eta eraikun-

tzaren barruan, leku esanguratsuene-
tan. Honela zioen urte horretan inda-
rrean jarri zen legeak. Egun, indarrean
darrai. Baina 1981 urtea geroztik ez du
bandera hori eta gorririk dantzatu
Orioko Udalean.

2012

Bandera udaletxean jartzeko lehen
agindua iritsi zen 31 urte beranduago.

Udaletxearen fatxada banderarik gabe . KARKARA

Bildu
Ia denek jarri dute; azkena Aiak. Urtebete
da Orioko Udalak española hilabetean
jartzeko sententzia jaso zuela. Alkatea
kargutik kendu dezake Urkijok. Euskara-
ren normalizazioan, hazkunde antola-
tuaneta herri zerbitzuak hobetzen era-
gin nahi dugu. Politika egiten jarraitzeko
inposaketaz legea bete behar. Badira la-
rriagoak: udalean egunero espainolez
hitz egitea edo politika polizialean era
errepresibo eta espainolean aritzea. 

Orain: Espainolen arazoa
Ikurrinaren arazo moduan saltzen digute
baina ez dago horrelakorik, gurearekin
ez daukagu arazorik. Sabino Aranak as-
matu zuenetik geurea egin eta aberria-
ren ikur gisa erabiltzen dugu.Arazoa es-
painol inperialista –gogoratu, inperioan
ez zen eguzkia ezkutatzen–zapaltzaile-
ek daukate eta duten handikeriak zipriz-
tintzen digu. Ikurrena adibide bat da.
Gure esku dago egoera hau aldatzea, de-
non eskutan, zurean ere bai.

EAJ: Inposaketa judiziala
Sententzia judizialak bete behar direnez
bandera jartzea besterik ez zaigu gera-
tzen: demokraziaren handitasun eta mi-
seriak. Udaleko balkoian bandera espai-
nola jartzeko kakalarriz zeudenak kalera
irteten ziren kementsu Ikurrina bai, es-
painola ez ohiukatuz. Orain jabetzen dira
ez zutela borondatez jartzen, inposaketa
judizialen ondorioz baizik. Gu, kontra
gaudenez, saihesteko baliabideak erabi-
liko ditugu. 

Gutun ofiziala Karlos Urkijo Espainia-
ko Gobernuaren ordezkariak sinatuta-
koa zen eta 39/1981 legea zuen hizpide.
Maiatzaren 24ko idatzi haren bidez hi-
labeteren buruan araudia betetzeko
eskatzen zien gobernuko delegatuak. 

Urte bereko uztailean Udalaren eze-
gitea medio, Donostiako epaitegian he-
legitea tarketatu zuen Espainiar Go-
bernuko delegazioak; Gobernu Zentra-
lak Erkidegoan duen ordezkaritzak.
Orioko Udalaren aurkako gelditasuna
salatu zuen, posible baita egiten dena-
ren aurka nahiz ez egitearen kontra
errekurtsoa jartzea. 

2013
Epaitegiak arrazoia eman zion; osota-
sunean ontzat eman zuen estatuko ad-
ministrazioak tartekatu zuen helegi-
tea. Epaitegiak deklaratu zuen Udala-
ren jarduera legez kontrakoa dela eta
hori zuzentzeko legea bete behar due-
la, bandera espainiarra ipini behar
duela. Kanpoan, Udaletxearen fatxa-
dan; eta barruan, leku esanguratsuene-
an, pleno aretoan. 

Erabakia Udalak hartu behar du. Do-
nostiako epaitegiaren agindutik urte-
bete igaro da, eta egoerak berdin jarrai-
tzen du. Haizeak ez du astintzen espai-
niar banderarik Orioko Udalean, ez
kanpoan eta ez barruan.
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N
ire ustez proiektu hau,
bikoteka irakurtzen,
oso lagungarria da.

Nire kasuan hobeto ulertzen
eta hobeto irakurtzen lagun-
tzen dit. Nik esango nuke niri
bezala besteei ere laguntzen
diela.

Niri irakurtzea ez zait asko
gustatzen, zaila egiten zait libu-
ru bat irakurri eta ondo uler-
tzea. Izan ere, irakurri ditudan
liburu bakarrak azterketa egi-
teko izan dira. Baina, hemendik
aurrera hobeto egingo dudala
esango nuke, bikoteka irakur-
tzen proiektua ulermena lan-
tzeko eta garatzeko lagungarria
delako. Niri behintzat lagundu
dit. 

Gainera, nire iritziz proiektu
honen bidez eskolako lagunak,
lagun handiagoak egiten ere la-
guntzen du, zeren eta elkarlan
estua dago. Esate baterako, ni
eta nire bikotekidea lagunak
gara, baina nik uste dut orain
lan hau elkarrekin burutzen
gauden unetik, hobeto konpon-
tzen garela.

Bikoteka irakurtzen proiek-
tuak badu zerbait ez zaidana
gustatzen. Hau da, ikasle ba-
tzuek edo bikoteek altuegi ira-
kurtzen dutela;ondorioz, ho-
rrek, batzuei galerazi egiten
digu irakurtzen duguna ondo
ulertzen, kontzentrario galtzen
baitugu.

Amaitzeko esan proiektu ho-
nekin lan egitea oso interesga-
rria eta lagungarria dela. Beraz,

denbora luzean berarekin la-
nean eta ikasten egotea espero
dut;eta bai irakasleak bai ikas-
leak berarekin  –bikoteka ira-
kurtzen proiektuarekin– lan
egitera animatuko nituzke.

Bikoteka 

irakurtzen

zARAGuetA heRRi esKolA

Eskola handitzeko hitzarmena 
sinatuko dugu datorren hilabetean

Astean behin, jolas garaian, mahai jolase-

tan aritzeko aukera dugu. Zikloka antola-

tuta daukagu. Jangela egokitzen da ho-

rretarako eta jolastu nahi duenak bertara

gerturatu besterik ez du. Betiko jolasak

dauzkagu: xake, kartak….Horiez gain, jo-

las kooperatiboak dauzkagu: Hop, hop,

hop!, Piccobello… eta beste hauek:  Mihi

luze, Auskalo, Euskopoli.... Oso ongi pasa-

tzen dugu. Eguraldi ona bada kanpoan

jolastea gustatzen zaigu eta eguraldi txa-

rra bada jangelara joaten gara.

lARdizAbAl heRRi esKolA

Otsailaren 28an Lardizabalgo 
ikasleek Iñauteriak ospatu genituen

Arratsaldeko hiruretan hasi zen jaialdia

5. eta 6. mailako surfista trebeekin, baina

3. eta 4. mailetako marmoka maltzurrek

azkar izutu zituzten. Bi buzo sartu ziren

ondoren izutu nahian. Gero, 2 eta  3 urte-

ko olagarroen artean igeri ibili ziren. Ho-

riek joan eta 5. eta 6. mailako arrantzale-

ak sartu ziren. 5 urteko marrazoen ondo-

ren, 1. eta 2. mailako arrainen txanda izan

zen. 4 urteko txipiroiek beraien tintaz lu-

rra zikindu zuten. Pingüino bihurrien on-

doren denok batera agurtu ginen.

oRioKo heRRi iKAstolA

Sukaldaritza tailerrak Basque 
Culinary Centerren eskutik

Basque Culinary Centereko 2 irakasle

martxoak 11tik 14ra etorri ziren Orioko

Herri Ikastolara sukaldaritza irakastera.

Ikastolako jangelan sei saio egin ziren:

lau LH 5 eta DBH 2ko ikasleentzat eta

beste bi gurasoentzat. Lehenengo talde-

tan banatu ginen erosketak egiteko.  Su-

kaldean hasi baino lehen, tresnen erabil-

pena azaldu ziguten eta baita janaria

nola prestatu ere. Pausoak jarraituz, baz-

karia prestatzea bukatu genuen eta gure

otordua jan genuen.

Lydia Etxaniz

349_Maquetación 1  26/03/14  12:16  Página 33



publizitAteA

3 4 K A R K A R A 2014ko martxoaren 28a

349_Maquetación 1  26/03/14  12:16  Página 34



KRitiKA

2014ko martxoaren 28a K A R K A R A   3 5

Iraia Elias eta Ainhoa Alberdi antzezlaneko eszena batean . KARKARA

bizitzaren errontondan
harrapatuta

Kritika
Ta oain ze?
Antzerkia, Iraia Elias eta Ainhoa
Alberdi aktoreek sortutako 
antzezlana.

o
stirala, pintxo-pote eguna, aste guztian ikusi ez di-
tugun lagunekin jiji-jaja ibili eta eguna bukatzeko
antzerkia herrian, gainera doan! Kultur etxeko
aretoak zezen-plaza txikia dirudi, gelan sartu eta

besaulki arteko pasiloak erdian eraikitako plazatxora gara-
matza. Non eseriko gara? 

Halako batean lekua hartu dugu, hemendik goitik ederki
ikusiko da! Ingurua eta ezsenatokia erreparatu eta lehendik
buruan nuen leku-eskema –aktoreak oholtzan, ikusleak pa-
rez pare–ezabatu dut. Sumo konbate bat hasiko zela pentsa-
tu dut argiak itzali eta bozgorailuetatik trafiko hotsa entzun
arte. Konbatea hastera doa!

Borroka egiteko txikiak eta argalak dira bi emakume
hauek... A! Rotonda baten aurrean gaude-eta! Bizitzaren
errotondan, hain justu. Gizakiok izaten ditugun gogoeta, ba-
karrizketa eta burujan aldrebesek askotan zentzurik izaten
ez duten arren behin eta berriz galdetuko diogu gure buruari:
ta oain ze? 

AIZPEA ESNAOLA

Ikusleak ere kantatuarazi zituen Etxartek . KARKARA

etxarten magia

Kritika
Niko Etxart
Musika, Niko Etxartek kontzertua
eskaini zuen martxoaren 21
gauen Orioko ´Kultur Etxean.

E
z da egunero izaten Niko Etxart bezalako musikari
bat herriko kultur etxean doan ikusteko aukera, eta
hori bagenekien bertara inguratu ginen oriotarrok.
Lasai eserita itxaron genion aretoan eta bertara sar-

tu zenean hasi zen magia. 
Pierre Topetez, Benitoz, Kolon Txikiz... hitz egin zuen

abesti eta abesti artean, baita belarra mozteko makina gaine-
ra nola erori zitzaion kontatu ere. Baina gaueko protagonista
bere ahotsa izan zen. 

Pasatako mendeetako kantuekin hasi zen, gehienetan gi-
tarrarekin, pare bat aldiz ahots hutsean. Hamasei urterekin
idatzi zuen lehen abestia, Joseba Sarrionandia eta Itxaro
Bordari eginiko bluesa... gozatzen ari zela nabari zitzaion.
Publikoa kantari ere jarri zuen Jaun Baruak abestiarekin, eta
gero ez zion isiltzen utzi. 

Kantari jarri zuen baita ere Mikel Markez, lehen ilaran ze-
goena. Eperra eta Euskal Rock & Roll abestu zuten biek. Bu-
katzeko, Xalbadorren Heriotzean kantatu zuen ikusleokin
ahots batean.

MIRIAM GARCIA
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Jendartea

Gipuzkoako Adinekoen Aldeko Manifestua

Martxoaren 11n, Gipuzkoako Adinekoen Aldeko Ma-

nifestua 2013 aurkeztu zen Salatxo Aretoan, Urola

Kostako adineko pertsonen kontseiluak eta Zaha-

rren Babeslekuak antolatuta. 2013an landutako biga-

rren manifestu hau berrikusteko gizarte aldaketak

kontuan hartu ditu Kontseiluak. Batetik, errealitate

berriari eta ikaskuntza berriei egokitzeko eta, beste-

tik, etorkizunean ikusten dituzten mehatxuei aurre-

an jarrera bat hartzeko garaia dela ikusten dute.

Kirola

Dimentsio handia hartu du Lilatoiak

Urtez urte gero eta jende gehiago hartu izan du Lila-

toi lasterketak. Emakumezkoei kirol eremuko prota-

gonista izateko aurreneko dei hartatik gaur egun

arte 25 aldiz egin da korrika saioa, Donostiako kalee-

tan barrrena. Edizio berezia izan da hortaz igandean,

martxoaren 9an, jokatutakoa. 3.500 emakumek har-

tu zuten parte, inoizko gehiena. Urtero bezala, tarte-

an izan ziren oriotarrak eta aiarrak ere: 25 oritotar

eta 5 aiar.

Jendartea

Lapurreta egin dute Orion

Urola Kostan hainbat salaketa jarri dira lapurretaga-

tik, eta horietako bat, Orion. Modus operandi berdina

darabilte lapurreta guztietan; bizilagunen etxebizi-

tzan obrak egiten ari diren langile direla diote.

Aitzakia horrekin, etxe barrura sartzen dira, ea aka-

tsik dagoen ikustera. Aztertu nahi dutena ezberdina

izaten da: batzuetan hodiak, ur-jarioak, itoginak edo-

ta hezetasuna. Behin barruan daudela, bere arrastoa

gal dezazun ahalegintzen dira, dirua, bitxiak eta ba-

liozko artikuluak lapurtzeko.

Ekonomia
Akzionisten gerragatik merka-
tutik atera dituzte TSkoak

Galerak hasi baina urte bete lehenago, 2008an, marka guztiak

hautsi zituen TS Fundicionesek, sei milioi euroko irabaziak lortu

baitzituen. Sei urte beranduago, 31 milioi euroko zorra dauka

enpresak eta 360 langile izatetik 150 izatera pasa da. Enpresa li-

kidatzeko bidean jarri dute jabeek, hau da, enpresan dauden

150 langileak kale gorrian utzi nahi dituzte buruek.

@ karkara.com/albisteak/akzionisten-arteko-gerragatik-mer-

katutik-atera-gaituzte

hAsi tXioKA

Bideogintzaren
aldeko apostuarekin
bat al zatozte?
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Udal kontuak
Aurrekontuak %18 jaitsi dira
2014 urtean

14. urteko aurrekontuak aurkeztu zituen, atzo, Udalak. Bilera

irekia zen, eragile eta herritar guztientzat. Udal Gobernuak,

Orain eta Bilduk, bereziki garrantzitsua ikusten zuen herrita-

rren partaidetza, herritarrena baita aurrekontua. Bertaratuta-

koak, ordea, gutxi batzuk izan ziren; 13 hain juxtu.  Laburbilduz,

eta zenbakietara mugatuz, zuzeneko diru laguntzak %14 igo

dira, elkarteenak %1 eta aurrekontua %18 jaitsi da. Udalak bizi

duen egoera erraza ez den arren, ez dauka zorrik ezta mailegu-

rik.

@ karkara.com/albisteak/aurrekontua-18-jaitsi-da-2014an-1/

Ingurumena
Euripean ere, hondartza 
txukunduz

11:00. Larunbata. Euria goitik behera, gelditu gabe. Haizea eta

hotza. Hondartzan zikinkeria asko eta 35 bat pertsona garbitze-

ko asmotan. Eguraldia medio, lehendabizi garbitasunaren ga-

rrantziaz aritu ziren, aterpean. Bizipenak elkarbanatu zituzten,

iritziak. Orioko hondartzaz gain, inguruko mendiak ere agertu

ziren bizipenetan. Pena eta tristura sentitzen zuten bertaratuta-

koek, mendi buelta egitera joan eta larreetan zikinkeriak aurki-

tzean.Euriak deskantsua hartu bezain pronto basura poltsak

banatu eta zakarrez betetzeari ekin zioten. 

@ karkara.com/albisteak/hondartza-garbiketa/

@ karkara.com/albisteak/oriok-irabazi-

zuen-kirol-erronka/

@ http://www.kilometroak.net/abestia @ karkara.com/albisteak/hiru-genera-

zio-hiru-errealitate-eta-hiru-iritzi/

Hirugarrenez anto-
latu den Kirol Erron-
karen argazkiak

Aurkeztu dute
Kilometroetako
kanta

Emakumeen eguna
hizpide izanik egin
genuen bideoa
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zeRbitzuAK

Orio
Musika
Apirilak 4, ostirala. Gauean DJak Etxe-

luzen.
Apirilak 12, larunbata. Benito Lertxun-

diren kontzertzua, 22:00etan Karela Ki-
roldegian. KMK 2014.

Zinema
Apirilak 4, ostirala. Laburbira emanal-

dia. 22:30etan Kultur Etxean.

Traste zaharrak
Apirilak 9 eta apirilak 30, traste zaha-

rren bilketa, ohiko zabor ontzien ondo-
an. Atera aurretik udaletxera deitu be-
har da zer bota behar den jakinarazteko.
Tf: 943 830 346

Mendi irteerak
Apirilak 13, igandea. Urederrara irtee-

ra, Talai Mendi elkarteak antolatuta. 
Apirilak 17, osteguna. Orio-Arantzazu,

Talai Mendi elkarteak antolatuta.
4:00etan irteera. Bilera asteartea 15ean
Talai Mendiko lokalean 8:30etan.

Aia
Txakoli eguna
Apirilak 13, igandea. Aiako XII. Txakoli

Eguna. 

Azoka
Apirilak 26 eta 27. Landare berezien

XII. Azoka.

Ekintzak Iturraranen
Apirilak 5, larunbata. Fenologiaren in-

guruko bisita gidatua, 11:00etan.
Apirilak 12, larunbata. Jose Almando-

zen bisita gidatua, 11:00etan.
Apirilak 17, 18, 19, 20 eta 21. Erleen ingu-

ruko jardunaldiak, 13:00etatik hasita.
Apirilak 27, igandea. Ikebana tailerra,

10:30etan eta 12:30etan.

Erakusketak
Aste santuak bitartean, Patricia Schaa-

nen erakusketa Jauregi tabernan.
Ekainaren 30era bitartean, Barru Ar-

gia, Maria Mamertaren argazki erakus-
keta, Iturraran Parketxean.
Apirilaren 1etik ekainaren 30era, Ani-

marbolak, Vicente Guinearen argazki
erakusketa, Iturraran Parketxean.

Podologoa
Apirilak 26, larunbata. Podologoaren

kontsulta sendagilearen etxean. Aurrez
ordua hartzeko: 943 131 144.

APIRILA
1etik 4ra, Lasa.
5ean eta 6an, Azaldegi.
7an, Zulaika
8an, Mutiozabal.
9an, Etxeberria.
10ean, Gallo Artiñano.
11n, Azaldegi.
12an eta 13an, Zulaika
14an, Mutiozabal.
15ean, Etxeberria.
16an, Gallo Artiñano.
17an, Lasa.
18an, Larrañaga.
19an, Lasa.
20 eta 21ean, Larrañaga.
22an, Gallo Artiñano.
23an Azaldegi.
24an Zulaika.
25ean, Gallo Artiñano.
26an eta 27an, Iriarte.
28an, Gallo Artiñano.
29an, Etxeberria.
30ean, Zulaika.

Azaldegi: Urdaneta kalea, 8. 

943 13 31 83 Zarautz

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

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

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

Lasa: herriko plaza. 
943 83 09 36  orio

G. Artiñano: Zigordia kalea, 17. 
943 13 40 19 Zarautz

Iriarte: Zinkunegi, pilartxo
enea. 943 13 29 83 Zarautz 

Zulaika: bizkaia kalea, 41 
943 13 39 94 Zarautz

ZAINTZAKO BOTIKAK

AGENDA

ITSASOA

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA
01 06:19 eta 18:38 00:00 eta 12:22
02 06:58 eta 19:16 00:41 eta 13:01
03 07:38 eta 19:55 01:21 eta 13:40
04 08:17 eta 20:35 02:02 eta 14:20
05 09:00 eta 21:19 02:45 eta 15:03
06 09:49 eta 22:14 03:34 eta 15:53
07 10:54 eta 23:25 04:33 eta 16:56
08 12:18 eta _____ 05:46 eta 18:13
09 00:49 eta 13:37 07:04 eta 19:28
10 02:00 eta 14:36 08:08 eta 20:28
11 02:52 eta 15:20 08:58 eta 21:14
12 03:34 eta 15:57 09:38 eta 21:53
13 04:11 eta 16:31 10:14 eta 22:29
14 04:45 eta 17:04 10:49 eta 23:04
15 05:19 eta 17:37 11:23 eta 23:40
16 05:54 eta 18:11 11:59 eta _____
17 06:30 eta 18:47          00:16 eta 12:35
18 07:08 eta 19:26 00:55 eta 13:14
19 07:50 eta 20:10 01:37 eta 13:57
20 08:38 eta 21:01 02:25 eta 14:45
21 09:36 eta 22:04 03:20 eta 15:43
22 10:48 eta 23:21 04:26 eta 16:53
23 12:12 eta _____ 05:43 eta 18:12
24 00:44 eta 13:31 07:01 eta 19:28
25 01:58 eta 14:36 08:10 eta 20:33
26 02:59 eta 15:30 09:07 eta 21:27
27 03:50 eta 16:16 09:55 eta 22:15
28 04:36 eta 16:58 10:39 eta 22:59
29 05:18 eta 17:38 11:20 eta 23:40
30 05:58 eta 18:16 11:58 eta _____

Martxoko sarituak

Juanita Mendizabal Salsamendi

Kaiua

Miren Zeruko Echeverria Guridi

Anarri
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