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Jabier Biraolari

1
Garai bateko oinarriak ta
gaur eguneko izpiak;
Uztapideren bertsoak eta
Lazkaotxiki(re)n txistiak.
zu kopiloto eta zurekin
bertso eskolako gaztiak,
zure niki ta jertse horia
nahi lituzke eguzkiak,
mahai bueltako abestiak,
pixkat sagardoz bustiak.
zenbat bizipen gorde dituen
txapela horren azpiak,
zure aurrean kentzen ditugu
gure txapela guztiak.  

Biraolaren jaunartzeko argazkia.
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GutuNAK

  Abante Jabier!

Kafea hartu eta abante Jabier. Gidaria-

ren ondoko eserlekuan joaten zinen

beti, urtetan Manuel Lasarte eraman

zenuen aulkian. Hitzaren errementa-

riaren txoferra eta Errikotxia bertso

eskolako espedizio burua. Dozenaka

sekretu, ehundaka bertso saio eta mila-

ka kilometro. Ortzaika, Zarautz, Lasar-

te, Markina Xemein, Urretxu, Elizon-

do, Gasteiz edo Uztaritze. Txapelketa

Nagusia edo GR bertso bidea. Oholtza

edo sagardotegia. Aimar Olaizolaren

partiduren bat tokatzen ez bazen, han-

txe beti papera eta boligrafoa hartuta.

Kamiseta horia, bastoia eta txapela.

Bertsoa estimatzen zenuen, lanaren

zailtasuna baloratu. Goitik beherako

bertsoekin gozatuz eta ezinean ari ze-

nari txalo joz. Asko eztabaidatu dugu.

Jabier bertsolaria pentsatzen ari dene-

an ez hasi karameluari papera kentzen.

Jabier Lapurtarrari ez zaio frantsesa

deitu behar. Asko ikasi dugu elkarre-

kin: autodeterminazioa kontzeptu za-

balegia dela zortziko txiki batean sar-

tzeko, ez dela kabitzen. Zure ahotik en-

tzuna da bertsoak, ona izatekotan,

herria, hizkuntza edo euskara amaitu

behar duela. Hirurak batean Biraola:

herria, hizkuntza eta euskara. Plazera

izan da, Abante Jabier! 

Errikotxia bertsozaleen elkartea

AMEZTI baserriari 
buruzko ez-ohiko 
plenoaren balorazioa

2010eko irailaren 10ean, Aiako Udalak

egoitza-eraikinerako erabilia izan zen

Amezti baserria eraberritzeko baime-

na eman zuen, jatorrizko baserriak

zuen erabilpenari dagokionez inolako

aldaketarik aipatzen ez zelarik beraz,

egoitza erabilpenerako eman zitzaion

lizentzia.

2012ko martxoaren 12an, Aiako

Udaleko arkitektoak lizentzia ematea-

ren aldeko txostena jakinarazi zuen,

txostenean bertan aipatzen ziren bal-

dintzekin.

2012ko irailaren 26an Aiako Udalak

bere arkitektoak eginiko aldeko txoste-

na jakinarazi zuen, baserri zaharra eta

pabiloiaren eraiste proiektua aurkez-

teko baldintzapean. Jakinarazpen ho-

rretan Amezti baserriaren eraberri-

kuntza eskatzen dute, gaurko eraikina

ordezkatuz. 

Geroago, 2013ko urtarrilaren 22an,

Aiako Udaleko arkitektoak lizentzia-

ren aldeko txostena sinatu zuen. Egun

berean, Aiako Udalak Amezti baserria

eraberritzeko obren leku aldaketarako

baimena eman zuen.

Kokapen berria eta eraikin berriaren

beste hainbat ezaugarri definitzen zi-

tuen proiektuan ez zen aldaketarik ai-

patzen eraikinaren erabilerari zego-

kionez 2010ean emandako lizentziare-

kin alderatuz,beraz, emandako azken

baimenak egoitza erabilerako eraikin

batentzat izaten jarraitzen zuen.

Azken hilabeteetan zalantza ugari

sortu ditu eraberritzeko baimen hauen

legalitateak. Esanguratsuak dira Gi-

puzkoako Foru Aldundiak eta Ararte-

koak eraberritze honi buruz bidali di-

tuzten aurkako txostenak.

Baimen horiek direla eta, gaur egun

gaia epaitegietan dagoela azpimarratu

behar da, zehazki zigor arloan; une ho-

netan, Fiskaltza deliturik egon ote den

ala ez aztertzen ari da.

Gaiaren garrantzia kontutan izanik,

EH Bilduri zenbait kezka eta zalantza

sortu zaizkio. Kezka eta zalantza ho-

riek argitze aldera, 2015eko azaroaren

9an mozio bat aurkeztu genuen Aiako

EH Bilduko zinegotziok, eta Aiako

Udal Gobernuak ez zuen onartu. Hori

dela eta, behartuak ikusi ginen ezohiko

pleno eskaera egitera.

Ezohiko plenoa eskatzeko helbu-

ruen artean, alde batetik, epaitegietan

dagoen eta eztabaida sortu duen lizen-

tzia horren baimena etenaldian ego-

tea; bestetik, Aiako Udal Gobernuak

azalpenak ematea lizentzia horren in-

guruan, ordura arte ez alkateak ezta

Udal Gobernuak ere inolako azalpenik

eman nahi izan ez zutelako; eta aldi be-

rean, gai honen inguruko eztabaida

jendartera zabaltzea.

Aurrekoaren harira, 2016ko apirila-

ren 20an, Amezti baserriari emandako

obra baimenari buruzko ezohiko ple-

noa izan zen, Aiako EH Bildu Udal Tal-

deak eskatuta.

Ezohiko plenoa egin zen eta bertan

gertatutakoaren harira, Aiako EH Bil-

du Udal Taldearen ondorioak honako-

ak dira:

Aiako Udal Gobernuak ez duela ino-

lako erantzunik EH Bilduk egindako

galderei. Hau da, lur horietan eraiki

daiteke, bai ala ez?Beste behin ere ez-

tabaida hau ezkutuan mantentzeko in-

teresa erakutsi zuen EAJ-PNVk pleno

horretan, EH Bilduk egindako galde-

rak erantzuteari uko eginez.

Erabat larria iruditzen zaigu Aiako

alkatea lur horietan eraiki daitekeen

ala ez erantzuteko gai ez izatea gai hau

epaitegian dagoela jakinik. EAJ-PNV

arduragabe jokatzen ari da kontutan

hartuta Ameztiren jabeek indemniza-

zio posible baten eskaera jarri zutela

duela hilabete batzuk mahai gainean,

epaileak Amezti eraisteko erabakia

hartuko balu. Obrak aurrera doazen

heinean herritarrei eta udalari egingo

zaien kalte ekonomikoa handitzen doa

eta EAJk ez du lizentziaren legalitatea

zalantzan jarri nahi.

Aiako Alkateak eta EAJ-PNVk era-

kutsitako jarrera oztopatzailea salatu

nahi du EH Bilduk.

Bestalde, ezin aipamenik egin gabe

utzi, ezohiko plenoan erabilitako pro-

zedura. EAJ-PNVk plenoan bertan

proposamen alternatibo bat aurkeztu

zuen, ezohiko plenoaren zerrendan ja-

sota ez zegoen proposamena hain zu-

zen ere. Inolako bozketarik egin gabe

eta aurrez ezohiko plenoaren gai ze-

rrendan sartu gabe txertatu zuen EAJ-

PNVk proposamen hori. Horregatik

guztiagatik erabaki dugu apirilaren

20ko ezohiko plenoaren baliogabeta-

sun eskaera aurkeztea.

Aiako EH Bildu

Plan Orokorra

Ia urtebete da, EAJk, gutxiengoan har-

tu duela udala gidatzeko ardura. Orain

arte, kanpainan esan zituen egitasmo-

en artean ezer gutxi egin duela ikus dai-

teke, Bilduk gidatzen zuen udal gober-

nuak eraikitako proiektuen inaugura-

zioak kenduta behintzat. Proiektu

hauek herritarren eskaeraren ondorio

izan ziren, eta udal gobernuak hauek
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GutuNAK

gauzatzeko baliabideak ezartzea beste-

rik ez zuen egin. Bada ordea, oriotar

guztiontzat eragin zuzena duen proze-

sua erabat garrantzitsua. Etorkizune-

ko Orio nolakoa izango den definituko

duen prozesua. Behin baino gehiago-

tan entzun dugun Plan Orokorra. Zer

eta nola eraikiko den, eta zein zerbitzu

izango ditugun definitzeaz gain, ingu-

rumenari eman nahi diogun garrantzia

definituko duena. EH Bilduk argi dau-

ka, hau ezin dutela ez udala ordezka-

tzen duten 13 zinegotzik bakarrik ezta-

baidatu, ez eta udal teknikariek diote-

na bakarrik kontuan hartu, herritar

guztien artean erabaki beharreko pro-

zesu bat da. Guztien artean. Udalak be-

raz horretarako dituen baliabide guz-

tiak jarri behar ditu. EHBilduk aurreko

legealdiko azken urtean, Orio 2030

izeneko parte hartze prozesua ireki

zuen, eta zenbait oriotar hurbildu zi-

ren informatu eta beren iritzia emate-

ra. Baina argi zegoen, lehen fasea bes-

terik ez zela, eta EH Bilduk programa-

tuta zeuzkan gutxienez horrelako

beste bi fase legealdi berrian gauzatze-

ko. EAJk plan orokorraren garapena

ezkutura eraman du. Udaleko lau pare-

ta artean egosi nahi du. Teknikariekin

eta gehiengoa ematen dien politikarie-

kin. Oriorentzat arazoak besterik eka-

rri ez dituen aurreko plan orokorraren

erredakzioa errepikatu nahi du. Inte-

res partikularrak lehenetsiko diren ze-

mentuzko herria. EH Bilduk EAJren

nieke arduradunei. Guraso bat

Hauteskundeetan 
posta bidezko bozka 

2016ko Ekainaren 26an ospatuko di-

ren hauteskunde orokorrei begira,

posta bidez bozka egiteko epea zabaldu

dela gogoratu arazi nahi du Orioko

EAJ-PNVk. Maiatzaren 3tik Ekaina-

ren 16ra arte eskabidea aurkeztu behar

da. Ondoren, Ekainaren 6tik 19ra agi-

riak bidaliko zaizkio hautesleari. Azke-

nik Ekainaren 6tik 22ra bozkak posta

bidez bidali beharko dira.

Edozein galdera edo zalantza argi-

tzeko, Batzokiko telefono zenbakia ho-

nako hau da: 943890789.

Informazio gehiago:

http://www.eaj-pnv.eus/posta- bidez-

ko-botoa/ Orioko EAJ

Erniozaleen eskertza 

Erniozaleak kultur-elkarteak, eske-

rrak eman nahi dizkie, maiatzaren

15ean Asteasun ospatu zen mendi

martxan bolondres lanean lagundu zu-

ten guztieri, zueri esker egun berezi

hau ospatzeko aukera izan genuelako

denon artean. Aipatzekoa Bengoa fa-

miliarena. Aitona Demetriok 78 urte

alaba Anak 53 urte , Migel semeak 47

urte ta illoba Iñigok 14 urte, denek lor-

tu zuten ibilaldi luzea egitea, bejon-

daiela. Erniozaleak Kultur Elkartea

B
alearen Egunaren ostean 
Orioko kaleak zikin-zikin 
eginda zeuden.  Taberna 

kanpoaldeak, eliza inguruak  eta plaza
bazterrak zakarrez beteta zeuden.
Igandean ez zituzten kaleak garbitu.
Eta, zakarra nonahi egoteaz gain, 
usain txarra ere bazen herrian.

Udalak barkamena eskatu du 
gertatutakoagatik, Lourdes Salsamen-
di kultura zinegotziak, hain zuzen. 
Gutuna idatzi zuen barkamena eska-
tzen, eta festen balorazioan ere aipatu
du gaia. Berriz ez gertatzea espero
dugu.

Zakarrez jositako
festa biharamuna

zORiOtxARRAK! jAiOtAKOAK

ezKONdutAKOAK

HildAKOAK

Ez dago erregistratutako ezkontzarik

Maria Rosario Hernandez Garcia,

Orion, maiatzaren 22an, 61 urte.

Antonio Etxeberria Segurola, Orion,

maiatzaren 16an, 86 urte.

Juana Irure Catarain, Orion, 

maiatzaren 16an, 85 urte. 

Juncal Martinez De La Hidalga 

Abaurrea, Orion, maiatzaren 14an, 

73 urte.

Asiza Bachir Mohamed Andala,

Orion, maiatzaren 19an.

Unax Huhegun Plazaola, Orion, maia-

tzaren 14an.

Ibai De Jesus Da Silva, Orion, apirila-

ren 17an.

Inhar Berasaluze Trillo, Orion, apirila-

ren 7an.

eskela edo urteurreneko gogoan-
garria karkaran jarri nahi baduzu,
deitu gure telefonora:
943 83 15 27

gobernuari behin baino gehiagotan es-

katu dio herritarren parte hartze pro-

zesu berri bat ireki dezan, edo gutxie-

nez aurrekoari jarraipena eman die-

zaion. Beste gai askotan bezala, kasurik

ez digute egiten. Horregatik herritarrei

eskatu nahi diegu, udal gobernuari exi-

gitu diezaion Orioko Plan Orokorraren

dokumentua osatzeko parte hartze

prozesu bat. Orioko EH Bildu

Haur parkeetan belarra
biltzeko eskaria

Behin Estropalari kaleko parkean nen-

goela, nire alabari belardira jolastera

joatea bururatu zitzaion. Eta ordu erdi

jostatzen egon ondoren, niregana

bueltatu zen, zikin-zikin. Ni irakurtzen

nengoen eta ez nintzen ohartu belarra

moztu berri zutela. Belarra moztu eta

gero, lehen baino garbiagoa dagoela

uste izan dut beti, ohikoa denez. Baina,

tamalez, gaur egun ez da horrela 

gertatzen. Lehen, langileek, ba omen

zuten makina bat moztutako belarra

jasotzen zuena. Baina orain ez, ordea.

Moztutako belarra parkean bertan 

uzten dute.  Jakina denez, belar hori

usteldu egiten da eta denboraren pode-

rioz ximaurra bihurtzen. Eta, noski,

gurasoei ez zaigu batere gustatzen gure

haurrak hondakin artean jolasten 

ibiltzea, zikindu egiten direlako. Beraz,

gutxienez haurren parke inguruko 

belarra nolabait jasotzeko eskatuko
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Berriz 
uretaratu
dute balea

B
alea, balea! oihukatu baino lehen hasi ziren 

balearen bueltan ekintzak antolatzen Orion.

Maiatzaren 5ean haurren marrazkiak zintzili-

katu zituzten eta marrazki politenak saritu, 

Balea elkartekoen txokolatea dastatzearekin

batera. Egun berean, Txipli-txapla ikuskizuna izan zen, eta

pailazoekin hondartzara egin zuten bidaia txikienek.

Irekiera jendetsua izan zuen Balearen festak. Eta, ordutik,

beste hainbeste ekitaldi jendetsu izan dira: Benito Lertxun-

diren kontzertua, Mutiozabal ontziolaren gaineko hitzaldia,

Euskal baleazaleen triskantza dokumentalaren aurkezpena

eta solasaldia, Zurezko ontzigintza belaunaldiz belaunaldihi-

tzaldia eta, azkenean, bost urte itxaroten egon ondoren 

iritsi zen Balearen Eguna.

Eta egun horrek bereganatu arren oriotarren arreta ia 

guztia, aurretiako prestakuntzak urduritu arren, eta bihara-

munean oroitzapen gozoek protagonismoa hartu arren, 

Balearen Egunarekin loturarik ez duten beste hainbat ekin-

tza ere egin dira Orion.

Paperekoa zuen etxeetako postontzietan sartzen dugune-

an, Garagardo Azoka hasiko da Orion eta Aiako igoerarako

guztia prest izango dute Aian. Prost! Topa asko egin ostean,

biharamuneko buruko minak samurtzeko Kukuarrira 

igotzeko plana antolatu du Talai Mendi Elkarteak. Egun ba-

teko plana ez ezik, mendia ardatz izango duen astea antolatu

dute.

Astindu oinak dantzan larunbatean, eta mugitu oinak

igandean  Kukuarrirako bidean! Edo, astero legez, oinak 

astindu ditzakezue Aristerrazun. 

“kArkArA postontzietan 
duzuenean, Garagardo Azoka
hasiko da eta Aiako 
igoerarako prest izango dira”

Balearen Eguneko aurkezpena Aquariumean egin zuten.

Marrazki Lehiaketako sari banaketa izan zen lehen ekitaldi jendetsua.

Garagardo Azokaren aurkezpenean.
kArkAriñOAk
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“Aspaldian ez dut
ezkontza baterako
gonbidapenik jaso”

A
spaldi honetan ez dut ezkon-

tza baterako gonbidapenik

jaso. Eta, jaso ez dugunez, ba

niretzat zorionekoa dela esango nizu-

ke. 

Baina, bestalde, ohiturak ere alda-

tzen joan dira. Batzuek oso gertukoak

ez direnak ere gonbidatzen dituzte ez-

kontzara eta, agian, inoiz edo behin

izan daiteke konpromisoa, bai.

Hala ere, beti pozgarria da bikote bat

ezkondu egingo dela jakitea. 

Beraz, inguruko norbaitek ezkon-

tzea pentsatuta badauka badaki nora

jo! Gu despedidaon bat egiteko irriki-

tan gaudela!

Marisa Arruabarrena

ezkontzarako gonbita,
zortea edo buruhaustea?

“konpromiso 
hutsa denean ez 
du poza ematen”

B
atzuetan ilusioa egiten du 

ezkontzarako gonbidapena 

jasotzeak, baina beste batzue-

tan ez. Senitartekoren edo lagunen 

baten ezkontza denean, poza ematen

du; baina joatea konpromiso hutsa 

denean, ez. 

Ezkontza asko jarraian izanez gero

ere buruhaustea bihurtzen da, eta are

gehiago gaur egun, diru asko ordaindu

behar baita. Gogoan dut, adibidez, bi

hilabetetan bi ezkontza eta jaunartzea

izan nituela. Dena den, azkenaldian ez

ditut ezkontzak eduki, kuadrillako az-

kena duela zazpi-zortzi urte ezkondu

zen. Ea baten bat animatzen den!

Miren Maite Zatarain

“kuadrillakoen
gonbitak ilusioz
hartzen ditut”

N
iri orain kuadrillako baten ez-

kontza tokatu zait eta poza

eman dit. Kuadrillako bat ez-

kontzea ospatzea beti da pozgarria. Be-

retzako egun polita izango da eta bere-

gatik ospatu eta berarekin festa egitea

ederra da.

Batzuentzat buruhaustea izan daite-

ke ezkontza baterako gonbita. Azken

finean gastu handi bat suposatzen du,

jantzi edo mozorrotu egin behar da...

Azkenaldian ez ditut gonbidapen

asko jaso, baina jaso ditudanak kuadri-

llakoenak izan dira eta ilusio handiare-

kin jaso ditut. Desiratzen egoten naiz

kuadrillakoen gonbitak jasotzeko.

Xabier ibarguren

373.qxp:Maquetación 1  26/05/16  16:33  Página 7



8 K A R K A R A 2016kO mAiATzAren 27A

elKARRizKetA

“Hemen topatu dut lehen aldiz 
etxea deitu diezaiokedan tokia”

Jake Serex
Aian bizi den australiarra

maite ditu maite gure bazterrak, gastronomia, historia eta jendea. Oporretan
sarritan etorri eta gero, eta munduko hainbat txoko ezagutu ondoren, euskal 
Herria bere etxea izan daitekeela sentitzen du, eta Aia hautatu du bizileku.
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elKARRizKetA

O. ARtOlA ApezteGiA

Australiako Coolum Beach herritik Aiara. Lehen instantean,

behintzat, kontrakoak dirudite. Australiako herrian, eguzkia

noiznahi  eta itsasoa nonahi zuen. Aian, berriz, itsasoa 

kaskotik bertatik ikus dezake Jake Serexek. Hala ere, Euskal

Herriko hainbat gauzak maitemindu zuten Serex, eta hona

etortzea erabaki zuen.

Nolakoa da zure jaioterria?

Canberran jaio nintzen, Australiako hiriburuan. Hegoalde-

an dago eta neguan hotz egin dezake. 13 urterekin Coolum

Beachera joan ginen, iparraldean dagoen kostako herrira.

Han ere hotz egiten al du?

Eguraldi oso ona egiten du eta hondartza paregabeak 

dauzkagu. Zarautzen tankerakoa da, kostaldeko surflarien

herritxoa baita eta Australiako hainbat tokitatik etortzen

baita jendea udan oporretara edo olatuak hartzera.

Australiarren topikoa berresten duzu, beraz, surfarekin

lotu ohi baitugu Australia. Zu ere surflaria al zara?

Bodyboarda egiten nuen gazteagoa nintzenean. Baina orain

itsasoaz beste era batera gozatzen dut. Nire jaioterrian, 

etxetik 500 metrora dut itsasoa, beraz, han naizenetan,

egunero egiten dut hondartzara bisita.

Baina Euskal Herrira errugbiagatik etorri zinen, ezta?

Bai eta ez. Lehen aldiz 2008an etorri nintzen, espainiar 

estatuan errugbian jokatzen zela ere ez nekienean, eta 

euskal taldeek zuten indarraz jabetuta ez nengoenean. 

Ordutik, urtetik urtera maizago egin izan ditut bisitak. 

Inguruarekin maitemindu nintzen, naturarekin, gastrono-

miarekin, historiarekin, edari arriskutsuekin –sagardoa,

txakolina eta patxarana–eta, noski, jendearekin. Zarauzko

errugbi taldea familiatzat daukat,  aurretik aipatutako pastel

gozoaren ginga da.

Gustura zaude, beraz, errugbi taldean...

Familia bat gara, eta hori errugbiaren esentziaren parte da.

Beso zabalik hartu ninduten, eta lagun taldeko parte sentitu

nintzen berehala. Horrek Kataluniako San Boiana herritik

nekarkien sentimendu negatiboa aldatu zuen, han kanpotik

etorritako taldekideei ez baitzieten harrera ona egiten.

Zorteduna izan naiz Zarautzen. Partida bakarra galdu

dugu eta lehen aldiz lehen mailara igotzeko aukerak izan 

ditugu. Babestuak sentitu gara oso, taldearengatik sentitzen

zuten pasioa transmititu digute.

Taldekideekin zein hizkuntzetan hitz egiten duzu?

Entrenamenduetan ingelesa, frantsesa, gaztelania eta 

euskara hitz egiten da. Gehiena, gaztelaniaz. Baina, partidu

batzuetan ingelesez hitz egiten hasi izan naiz, eta jendeak

pockeraurpegiarekin begiratu izan dit –barreak–.

Euskara ikasteko aukera izan al duzu?

Oraindik ez. Nire bikotekidea Azkoitikoa da. Ikasteko 

gogoa daukat, eta berak erakutsi diezadake, baina lehenda-

bizi gaztelania ikasten  zentratuko naiz.

Eta Aia, nolatan aukeratu zenuen bizileku?

Gipuzkoara etorri nintzenean, ezagutu daitekeen familiarik

ederrenak eman baitzidan ongietorria. Alustiza Autobusak

enpresako Gabinoren eta Maiteren laguna egin nintzen

“kultura eta tradizioa
dira desberdintasun 
handienak”

2014ko udan.Zarauzko kanpinean nengoen. Tokiarekiko

sentitzen nuen maitasuna azaltzen ari nintzen, eta Bartzelo-

na uzteko asmoa nuela esan nien. Haien etxean tokia izango

nuela esan zidaten. Batzuetan pentsatzen dut edukazio one-

koak besterik ez zutela izan nahi, baina, tira, azkenean beren

bizitzetan australiar bat izaten bukatu dute.

Oso desberdinak al dira Aia eta Coolum Beach?

Komunitatearen kontzeptua berdina da, herri txiki lagun-

koiak dira biak. Denok ezagutzen dugu elkar. Baina, hortik

aurrera, guztia desberdina da. Australia  1777an aurkitu 

zuten, eta Aiako etxea 1700. urtekoa da; beraz, kultura eta

tradizioak dira desberdintasun handienak.

Desberdintasunak desberdintasun... Aia gustuko al duzu?

Maite dut!

Eta, oro har, Euskal Herria?

Zortzi urtez bidaiatzen ibili naiz, ia kontinente guztietatik,

eta hemen, Gipuzkoan, topatu dut lehen aldizetxea deitu

diezaiokedan tokia.

Gustura zaudela begi bistakoa da. Denboraldia amaitzean

etxera buelta egingo al duzu?

Australiatik itzuli berri naiz, nire bizitza hemen eraikitzeko

ideiarekin.  Ez zarete australiar honetaz horren azkar 

libratuko –barreak–.
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AKuiluA HARtutA NiRe HONetAN

Ezin da zuri geratu

Ez zaizkizu ideiak falta,
badakizu hitzak bata 
besteari josten. Saiatzen
zaren aldiro, ordea, osatu
duzuna ridikulua dela
iruditzen zaizu

Peru Iparragirre

O
rri zuriaren aurrean jartzen zara eta ezin da zuria geratu, bete egin

behar da. Ez zaizkizu ideiak falta, badakizu hitzak bata besteari jos-

ten. Saiatzen zaren aldiro, ordea, osatu duzuna ridikulua dela irudi-

tzen zaizu, inoiz ez erabat osatua, inoiz ez nahikoa interesgarria.

Idatzi nahiko zenuke gure Europa Santu honetako arazo guztiez,

banan-banan eta sakon aztertu nahiko zenituzke, argudio sendoak eman. Idatzi

nahiko zenuke 2016. urteari buruz, Donostialdean urte bati baino gehiago feno-

meno izena ematen dion zenbakiaz, kultura zer den, zergatik Tabakalera inaugu-

ratzen den urte berean eraisten den Kortxoenea, ordaindu daitekeen espektakulu

garestienak ere ez duela inoiz inolako hutsunerik beteko, eta are gutxiago estaliko.

Hori guztia eta gehiago idatzi nahiko zenuke. Baina ez dakizu nola hasi eta zerbait

hasi orduko ematen diozu programa ixteko botoiari, gupidagabe dokumentua,

saiakera herabea, gordetzeko ahaleginik ere egin gabe. Halako batean beste ideia

bat ere badatorkizu burura: Sare sozialak. Bai ideia ona, diozu zurekiko, zure bu-

rua engainatu nahian edo. Hasten zara ideia horri tiraka eta berriro ere azalean ge-

ratzearen beldurrak, testua irakurriko duen balizko irakurlearen interes faltaren

imajinatzen hutsak geratzera behartzen zaitu. Baduzu esaldi on parea. Nola da

posible kontzertu batera joan eta kontzertua disfrutatu ordez nire kezka izatea kon-

tzertuko argazki on bat atera eta sare sozialetan zabaltzea? Gauzak, hau da, asko-

tariko jarduerak gustatzen zaizkidalako egin nahi ditudalako egin nahi ditut, ez

egiten dudala erakusteko. Baina hortik aurrerako guztia huskeria iruditzen zaizu,

nahiko zenituzke aipatu sare sozialen onurak ere. Eta nori axola zaio zuk diozuna?

Idazteari uzten diozu, paseo bat ematera joaten zara, irakurri egiten duzu, kon-

tzertu bat ikusi, argazkiak atera eta gorde, beste batzuk sare sozialetara igo. Baina

idatzi behar duzu eta hor zoaz, orri zuriaren aurrean jartzen zara...

T
urismoa... horixe da az-

ken urtetako urre gorria.

Herri guztiek antolatzen

dute festaren bat; tripa

festak eta kirol-frogak

dira harribitxiak.... dena omen da, he-

rria promozionatzeko, turistak erakar-

tzeko, denon hobe beharrez. Zeintzuk

ote dira, ordea, turismoaren albo-kal-

teak?

Niri bizpahiru ailegatu zaizkit bela-

rrira, Groseko lagun bat, adibidez, kez-

katuta dago higiezin bat, inmobiliaria

bat, Zurriola inguruko etxe guztiak

erosten ari delako. Londres erdigune-

an ere –hara maiz joaten den lagun ba-

tek kontatua– ez omen dago bizitzerik

prezioak direla eta. Bartzelonan, aldiz,

turismoaren izenean egin diren gehie-

gikeriei muga jarri nahian dabiltza.?

Natorren gurera, ordea. Ez naiz ni

izango Orion turismoa bultzatu beha-

rrik ez dagoela esango duena; urruti

gaude Zarautz, Getaria eta Zumaiaren

bisitari kopuruetatik. Are gehiago,

gure berezitasunik handiena ondatu

genuenetik –herritik hondartzaraino

doan kilometro berde, urdin eta horia–

zeregin handirik ez daukagula esango

nuke, paseora, hain justu, turista pila-

tik ihes etortzen direnak salbu!

Turismoa erakartzea beraz bale,

ondo, baina ez edozer, eta ez edozein

preziotan. Esate baterako, Udaleko

mahai gainean omen dago gaia: plazak

asteburuan oinezkoentzat, peatonala,

izateari lagatzea, zenbait tabernek ez

dakit zenbat bezero galtzen omen di-

tuztelako. Astebukaeran norteko itu-

rritik Aritzagaraino egoten den bizi ka-

litateak ez du preziorik!

Turismokeriak

Rikardo Uzkudun

373.qxp:Maquetación 1  26/05/16  16:33  Página 11



publizitAteA

1 2 K A R K A R A 2016kO mAiATzAren 27A

373.qxp:Maquetación 1  26/05/16  16:33  Página 12



2016kO mAiATzAren 27A K A R K A R A   1 3

ikasleak
zinegotzi

A
genda 21 egitasmoaren barruan ekitatea landu dute aurten Ikastolako

eta Zaraguetako ikasleek. Ikasturtean zehar gaia landu eta, kurtso bu-

kaeran, udalbatza egin dute ikasleen kezkak, eskariak eta konpromi-

soak udalari trasnmititzeko.

Antxiola kalera iristeko igogailu bat, herriko kaleak txukuntzea, kirol jarduerak

eta txapelketak bultzatzea, aukera desberdintasunaren aurrean berdintasuna

bultzatzeko lan egitea, U-ko parkea berrantolatzea, etxebizitza/aterpetxe sozia-

lak sortzea, emakumeen kirolaren alde egitea eta janariak birziklatzea izan ziren

ikasleek Zaldua alkateari eta Campos zinegotziari  egindako eskariak.

Txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren

bat baldin badaukazu, ekarri

karkarara eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk eka-

rritakoa dela jarrita.

ARGAzKi muNdiAlA
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Erraustegiaren
eraginaz
kezkatuta

eRRepORtAjeA

zubietan eraikitzera doazen erraustegiak haurrengan, bere-
ziki, izango duen eraginaz kezkatuta GuraSOS elkartea
sortu dute. 30 kilometroko eragin eremua izango du erraus-
tegiak eta Aia eta Orio eremu horren barruan daude.
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eRRepORtAjeA

teStuA: m. GARciA etxebeRRiA

ARGAzKiAK: GuRASOS 

E
rrauskailua edozein zabor erretzeko labea da.

Gaur egungo erraustegiek, osasunerako kalte-

garriak liratekeen isuriak ahalik eta txikienak

izateko, filtro eta mekanismoak martxan dituz-

te. Baina tresneriaren funtzionamendu txarrak,

eskuzko lanen akatsek, kostu ekonomikoen jaitsierek eta

mantenu edo garbiketa ezegokiek isurketa toxikoak handitu

ditzakeela kontuan izan behar da.

Isurketa horiek eta, oro har, erraustegiak osasunean izan

ditzaken eraginarekin kezkatuta, guraso, aiton-amona, osa-

ba-izeba eta hainbat herritarrek GuraSOS elkartea sortu

dute. Gipuzkoako Aldundiak Biodonostiarekin azterketa

epidemiologikoa egin izanak osasuna arriskuan dagoenaren

aitortza inplizitua dakarrela diote. Kezka horien oinarrian,

erraustegiaren eragin eremuan bizi diren pertsonen osasu-

nak izan ditzakeen arriskuak daude.

30 kilometroko eragin eremua

Eusko Jaurlaritzak erraustegiak ingurunean izango duen

eraginari buruzko adierazpenean jasotzen den kutsadura-

ren sakabanatze-atmosferikoaren azterketaren arabera,

erraustegiaren eragin eremua 30 kilometrokoa izango da.

Eremu horretan 201 ikastetxe daude, hau da, 69.119 haur eta

nerabek egiten dute bertan eguneroko bizia.

Erraustegiaren eragina noraino helduko den erakusteko

eragin-mapa bat osatu du GuraSOSek –16. orrialdean– eta

eragin eremuan dauden hezkuntza zentro guztiak kokatu di-

tuzte bertan. Bost kilometroko erradioan, eragin gehien

izango duen gunean, bost herri –Lasarte, Usurbil, Andoain,

Urnieta eta Hernaniren zati bat– eta  26 ikastetxe daudela

ikus daiteke mapan. Aia eta Orio ere 30 kilometroko eremu

horretan kokatzen dira.

informazioa jaso eta partekatu

Erraustegiaren inguruko informazioa jaso eta beste gurasoe-

kin partekatzea da elkartearen helburuetako bat. Horrega-

tik, hainbat mediku eta zientzialariekin jarri dira harrema-

netan eta erraustegiari buruzko abezea osatu dute.

Informazio hori jaso eta partekatzeko helburuarekin jar-

dunaldia egin zuten maiatzaren 22an. Ehunka familia, gura-

so eta osasuneko eta hezkuntzako profesional bildu ziren.

Fernando Palacios CSIC-eko –Ikerketa Zientifikoen Goi

Zentroa– zientzialari titularrak eta Iñigo Suberbiola

GEIS/OITE-ko –Osasuna eta Errausketa Ikerketa Taldea–

medikuak hitzaldi bana eman zuten. Horren ondoren, hiru

mahai inguru egin zituzten: ikerketa eta osasun foroa, hez-

kuntza foroa eta gizarte foroa.

ikuspegi mediku eta zientifikoa

GEIS/OITE taldeak ikuspuntu mediku eta zientifikotik az-

tertu ditu erraustegiak izan ditzakeen eraginak. Suberbiola-

ren arabera, errauste planta guztiek –berriak izanda ere– gai

tokiko eta kutsatzaileak isurtzen dituzte ingurura. Osasuna

“erraustegiaren eragin 
eremuan 201 ikastetxe daude,
69.119 haur eta nerabe”

“isuritako gai toxikoek, 
legearen mugen barruan 
 badaude ere, gaixotasunak
areagotzea eragin dezakete”
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inguruneari zuzenki lotuta dagoenez –giza minbiziaren %90

baino gehiago inguruneko faktoreen ondorio dira–, isurtzen

diren gai toxiko horiek patologia anitzak eta minbiziak sor di-

tzakete. Toxiko horien dosiek, legearen mugen barruan iza-

nagatik ere, gaixotasunak areagotzea eragin dezaketela azpi-

marratzen du Suberbiolak. 

Palaciosen arabera, errausketak gai arriskutsu ugari pila-

tzen ditu erraustegien inguruetan. Airean ez ezik, uretan,

landareetan eta lurrean egoten dira gai toxiko horiek eta, oro

har, kontsumitzen ditugun janarietan eta gure gorputzean

metatzen dira.

Errausketa prozesuan hainbat sustantzia sortzen dira eta

hiru multzotan banatzen dira: zepak –erretakoan labean gel-

ditzen dena–, errautsak –tximiniaren iragazkietan jasotzen

dena– eta gasak. Lehenengo biak dioxina eta metal astunez

osatutako hondakin toxikoak dira; zabortegi berezietara era-

man behar dira horiek, eta luzera kutsakorrak izango dira.

Tximiniatik aireratzen diren gasek honako sustantziak di-

tuzte: mikropartikulak –arnas aparatuaren gaixotasunekin

lotzen dira–, metal astunak –artsenikoa, merkurioa, beruna,

kromoa, kadmioa...–, dioxina eta furanoak –naturan sute eta

sumendietan bakarrik sortzen dira eta ezabatzeko oso zailak

dira–, gas kutsakorrak –negutegi efektua sortzen dutenak,

adibidez–eta produktu ezezagun ugari.

Manifestua

Manifestu bat ere prestatu du GuraSOS elkarteak, beren kez-

kak eta nahiak adierazteko. Manifestu horretan erraustegiak

haur eta gaztetxoen osasunean izango duen eraginaz duten

kezka agertzen dute. Gizartea eta haren ordezkariak ados jar

daitezen eskatzen dute, inoren osasuna arriskuan jarri gabe

arazoari irtenbidea emateko.

Sinadurak biltzen ari dira, Gipuzkoako Ahaldun Nagusiari

helarazteko. Gaia despolitizatzeko, haur eta gaztetxoak ba-

besteko, eztabaida gizarteari bueltatzeko eta, halaber,

erraustegiaren asmoa alde batera uzteko eskatzen dute ma-

nifestuan, 3035 sinadura inguru dituzte gaur gaurkoz.

zeNbAKiA

201
ikastetxe. 201 dira erraustegiaren eragin eremu barruan sartzen

diren ikastetxeak, horien artean Oriokoak eta Aiakoa. milaka dira

hezkuntza zentro horietara egunero joaten diren haurrak. Gura-

SOS taldeak mapa batean kokatu ditu ikastetxe horiek guztiak.
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Juanan Priego Arenaza

“Erraustegiak badu
alternatiba erraz bat: birziklatzea”

Nola sortu zen GuraSOS?

Gu, etxekook, ez gaude elkarte horren barruan. Printzipioz,

guk, elkarteak sortutako manifestuari atxikimendua eman

diogu. Berak hori eskatzen zuten, eta gu bat gentozenez dio-

enarekin, sinatu egin dugu. 

Azaletik bada ere, azalduko diguzu zer dioen manifestuak?

Gurasoak gure seme-alabek bizitzea nahi dugun gizarte-

eredua ez dela hori. Zubietan erraustegi bat jartzeak kutsa-

dura maila altua dakar, batetik; bestetik, zakarra kudeatzeko

ereduarekin ez gaude ados.

Osasunean eragina du, gainera.

Manifestuak ere aipatzen du, hainbat artikulutan, errauste-

gian sortzen den kutsadura mailak zer nolako eragina duen

osasunean. Printzipioz, suposatzen da, erraustegi batek

hainbat baldintza bete behar dituela.  Baina, jakina, beti ger-

tatu daitezke ihesak edo akatsak...

Kutsaduraren eragin eremua ere aztertu dute. 15 kilome-

troko erradioa da kutsadura-eremu nagusia eta muga ho-

rren barruan dago Orio.

Adituek ere azpimarratu dute osasunean izango duen era-

gina. 

Zaborra erretzerakoan, tximiniatik, sustantzia kimiko ba-

tzuk botatzen dira. Hori alde batetik. Bestalde, sortzen diren

beste hondakinek metal astunak eta dituzte, eta horiek ere

kaltegarriak dira. Gainera, erreta dauden arren, sortzen den

hondakin kopurua handia da oso.

Eta horrek eragin gehien haurrengan izango du?

Haurrengan, nagusiengan... horrelako kontu guztiek beren-

gan ondorio larriagoak dituzte. 

30 kilometroko eremuan du eragina, eta espazio horrek

200 ikastetxe hartzen ditu...

Bai, horrela da. Tartean Orioko eskolak daude, baina baita

Gipuzkoako herri garrantzitsuenetakoak ere, Irun salbu.

Donostia, Tolosa, Zarautz... horiek ere hartzen ditu.

Eta jarri zarete horiekin guztiekin kontaktuan? Saretze la-

nik egin duzue?

Ahoz aho joan gara zabaltzen mezua; tira, gaur egun wha-

tsapp bidez. Guri, esaterako, Usurbildik eman ziguten eki-

menaren berri, emazteak han egiten baitu lan. Atxikimen-

duaz gain, hau guztia ezagutarazteko egin duten bideoan ere

parte hartu genuen. Oriotik gu eta beste guraso batzuk joan

ginen. Bideoan Orioko lau mutiko agertzen dira.

Familia asko zarete Orion kezka hau duzuenak?

Suposatzen dut baietz, baina ez dakit. Ez gara antolatu.

Eta hori da, osasunean izango duen eragina, gehien kezka-

tzen zaituena?

Oinarrian hori, baina ez hori bakarrik. Nik uste dut errauste-

giak baduela alternatiba erraz bat, birziklatzea. Alternatiba

bat egonda, gainera merkea dena, ez dugu zertan horrela

konplikatu beharrik zaborra kudeatzeko.

Hortaz, helburua argia da, erraustegirik ez egitea.

Manifestuaren helburua hori da, bai.

Eta interesa duenak non topa dezake manifestu hori? Nola

egin dezaket bat ekimenarekin?

Gurasos.org webgunea sortu zuten, eta hor informazio guz-

tia agertzen da. Nik uste dut gai honetan sentsibilitate apur

bat duenak ekimenarekin bat egitea eskatu behar diogula. 

Gainera, arazo honen alternatiba oso erraza da. Herri hone-

tan, esaterako, udaletxeko balkoian eta guzti daukagu birzi-

klapen tasaren datua: %43. 

Alternatiba erraza dela esan duzu. Baina datuek bakarrik

hitz egiten dute: askori kosta egiten zaie birziklatzea.

10etik 6k botatzen duena ez du ondo birziklatzen... Nire us-

tez inbertsioa hor egin beharko litzake, birziklapenean. Zein

sistema den egokiena ez dut esango, hor ez naiz sartuko, gai

hori politikoki erabiltzen baitugu. Baina dirua birziklapene-

an inbertitzea efikazagoa iruditzen zait. Nahi den sisteman,

baina birziklatzean.
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GAiA emANdA

Oporraldiak

O
porren osteko lehen lerrotan bidaiatzeaz, erlijio arteko konbiben-

tziaz eta norbere koherentziaz idatzi behar. Morroi hau ez izan or-

dea, aditua, kanpo eta barne bidaietan. Lagunak proposatuta zapaldu

ditut Ho Chi Minh eta Dar es Salaam. Nik aukeratuta Vilafranca del

Penedes, Xixon, Salamanca, Vigo ... Azkenak autoan joatekoak. Opo-

rretan sentitzen naiz errepide ondoko kafetegian alkandora zuriz jantzita dauden

zerbitzariek ¿que desea caballero?galdetzen didatenean. Vietnamen eta Tanzanian

ahal dena egin behar DBH garaitik erdoiltzen ari den ingelesarekin.

Gertu edo urruti joan han agertzen dira erlijioak. Turista paperean konturatzen

da bat sinismenekterrenoa markatzen dutela indartsu sentitzen diren lekuan. Erai-

kinen bitartez gehienetan, baina ez zaizkit erakargarri. Pagoda eta eliz askotan bisi-

gua errioan bezala sentitu izan naiz, lekuz kanpo, zentzua bilatu ezinean. Erromes

bideen fenomenoa deigarriagoa zait. Arrakasta handiagoa duela uste dut, nahiz eta

ibiltarien gehiengoa fededuna ez izan. Iaz osatu nuen Oriotik Santiagorako ermita

eta eliz arteko bidea. Presazko itinerarioen gainetik pentsatzeko denbora eskaini zi-

dan bideak, ez da gutxi gaurko gizartean. Hori bai, iritsi zen diplomaren garaia eta

hantxe estuasunak. Galdera egin zidaten: sinismenak edo kirol erronkak ekarri zai-

tu? Inkoherentzia litzateke elizara hiletetan eta kiroldegira bertso saiotan doan ho-

nek bat edo beste hautatzea. Arrazoia bakarra zen: hogei kilometroro lotarako lekua

eskaintzen duen ia bide bakarra da erromesaldia. Oporraldi merkea eta erraza. Erli-

jioek eragin nahi baduzue behintzat, eragingarriagoa iruditzen zait esperientziak

eskaintzea eliza hutsak irekitzea baino. 

Koherentzia gutxikoa naizela esango duzue. Zinegotzi lanetan ikasi dut langilea-

ren eta borrokalariaren inkoherentziak onartzen, zerbaitetan dabilena estimatzen. 

Konparazio bat amaitzeko. Mosku. Goizeko zazpiak, hamabost zero azpitik. He-

rritarra eskuz kanpaia jotzen ari da kanpandorrean. Joxemari eta Anjel etorri zi-

tzaizkidan gogora. Zenbat urte isileko lanean;egitea bera jarri nahi nuke balioan.

Oriora datozen erromesak ohartuko dira ,bi gizonak lanean ari direla.

B
atek bidaia egin behar duela dionean, iritzi ezberdinak entzun be-

har izaten ditu. Bai urrutira zoaztela!. Ez al dago arriskurik?Hala

entzun behar izan genuen orain lau urte bezala, aurtengo martxoan

Lur Santuak bisitatzera gindoazen Aiako eta Orioko erromesok.

Madrildik Telaviv-eko aireportura eskalarik gabeko hegaldian ez da hain urru-

ti gertatzen den bidaia. Bost bat ordu laster igarotzen dira. Han berriz, kristauon-

tzat hain maiteak diren eta buruan eta bihotzean hain ezagunak diren tokiak, be-

netan gertukoak gertatzen dira. Urrutikoa gertatzen dena zera da: munduko hiru

erlijio nagusiak bat egiten duten hirian, Jerusalemen, edozein erlijiotatik aparte

behar luketen zatiketak eta ikusiezinak hain nabarmen ikustea. Baina honelako

koherentzi faltak sumatzeko ez dago hain urrutira joan beharrik. Denok –fede-

dun nahiz fedegabe– dugu gainean geure printzipio gertukoenetik oso urruti da-

goen jokabideren bat.

Arriskua, berriz, egia esan ez da sumatzen. Ez behintzat indarkeriak turistei

sor diezaiekeenik. Arriskuan beste gauza batzuk daude Israel eta Palestinan.

Arriskuan Palestinarren bizi baldintza dago. Arriskuan Palestinarren eskubidea

dago. Arriskuan Palestinarren duintasuna dago. Eta, bestalde, lurralde hartako

kristauak palestinarrak direlarik, kristautasuna dago arriskuan, gero eta arrisku

handiagoan. Israeldarrentzat soberan dagoelako berena ez den guztia. Eta alde

egin behar, bere herria utzita, urruti, arriskura...

Nik uste, bidaiariarentzat gertutasuna jarrera dela; eta ziurtasuna sentsazioa.

Bidaiariarentzat diot.

“Eragingarriagoa 
iruditzen zait 
esperientziak 
eskaintzea eliza 
hutsak irekitzea baino”

Unai Manterola

Jon Agirresarobe

“Edozein erlijiotatik
aparte behar 

luketen zatiketak
eta ikusiezinak hain

nabarmen ikustea”
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publieRRepORtAjeA

Bailara eraikiz
Urola kostako Udal Elkartea
Urdaneta bidea 6, zarautz

NeKAzARitzA

eliKAduRA

Enpresentzako zerbitzuak
Informazioa. Aholkularitza. Prestakuntza. Diru-laguntzak.
Lehiakortasuna hobetzeko programak.
Enpresen lankidetza

Gure helburua da eskual-

deko enpresei laguntzea

beren lehiakortasuna

eta modernizazioa area-

gotzen.

Helburu horrekin,

2010etik eskualdeko en-

presekin orpoz opo dihar-

dugu.

Zuentzat dira gure zerbi-

tzuak, Aia, Getaria, Orio,

Zarautz eta Zumaiako

enpresentzat.

JARRI GUREKIN 

HARREMANETAN

Urola Kostako Udal El-

kartea

ENPRESENTZAKO 

ZERBITZUAK

enpresa@urolakosta.eus

Tel. 943890808

ONtziGiNtzA

itSAS iNduStRiA

ARte

GRAFiKOAK

tuRiSmOA

OStAlARitzA

mANuFAKtuRA

iNduStRiA

eGuRRA

AltzARiAK
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INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA

ESKUALDEKO ENPRESENTZAT

Enpresa arloko informazioa edo aholku-

laritza

behar baduzu, jarri gurekin

harremanetan

ENPRESENTZAKO BULETINA

Egin harpide eta informazioa jasoko

duzu hamabostero: albisteak, progra-

mak, diru-laguntzak...
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publieRRepORtAjeA

Urola kostako Udal Elkartea
Urdaneta bidea 6, zarautz

Eskualdeko enpresentzat hainbat programa ditugu lehiakortasuna

hobetzeko:

BERRIKUNTZA

Produkzioan:

· Baliabideen optimizazioa.

· Ekoizpen aurreratua, industry 4.0.

· Lan-arriskuen prebentzioa

Produktuan:

· Bideragarritasun azterketak.

· Ekodiseinua eta marketin berdea.

· Ekonomia zirkularra.

DIBERTSIFIKAZIO AUKERAK

· Nazioartekotzea.

· Negozio aukera berrien azterketa.

ENPRESA ANTOLATZEKO EREDU BERRIAK

· Kultura eraikitzailea, giza baliabideak kudeatzeko.

· Partaidetza enpresan.

· Adimen lehiakorra.

leHiAKORtASuNA HObetzeKO pROGRAmAK

· Egurra eta altzariak

· Nekazaritza eta elikadura

· Azpikontratazio industriala

· Arte grafikoak

· Itsas industria

· Eko-diseinua eta marketin

berdea

· Industria 4.0

Urola Kostako Udal Elkartea · Urdaneta bidea 6, Zarautz · 943 89 08 08 · harrera@urolakosta.eus

Gaur egun, lehiakorrak izaten jarraitu nahi duten enpresek merkatuaren eskakizu-

neiaurre egiteko ezinbestekoa dute sektore bereko edo balio kate bereko

enpresekin elkarlanean aritzea.

Talde horietan hainbat aukera eta gai lantzen ditugu: enpresek elkar ezagutu,

lankidetzarako aukerak aztertu, arazo eta gai praktikoak landu –hornitzaileak,

logistika, lan komertziala…–.

Zatoz! Elkarrekin hobeto!

eNpReSeN lANKidetzA

«Ariniritsinahibaduzuzoazbakarrik;urruniritsinahibaduzu,goazenelkarrekin»
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ARGAzKi eRRepORtAjeA

Euriz 
bustitako azoka
euria gogotik ari bazuen ere, ez herritarrak ezta inguruko abeltzain, nekazari
eta artisauak ere ez ziren etxean geratu. Behiak, ardiak, ahuntzak, zaldiak, 
astoak, oiloak, oilarrak... abereek izan ohi dira, normalean, Asentzio Feriako
protagonista. Baserriko produktuak eta artisau lanak ere ez ziren falta izan.
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ARGAzKi eRRepORtAjeA 

Luis Eraso,
artisau-artista
eguerdian, Luis erasok erakustaldia egin zuen
frontoian. Motozerra hartuta, eskulturak eta altzariak
egiten ditu erasok. ikusminak deituta, jende ugari
joan zen erakustaldira.
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“Hamalau urte daramatzat
arraunean, eta niretzat
erronka hori lortzea oso 
garrantzitsua izango litzateke.
entrenatzen eta gauza asko
sakrifikatzen, ikusten dut iritsi
naitekeela”

imanol Garmendia, Orio Arraunketa elkarteko

arraunlaria, irutxuloko Hitzan, maiatzaren 13an.

HANdiK etA HemeNdiK

“
“Betiko leloa da: teknologia
onerako eta txarrerako. 
Ondo erabilita, iruzurra 
azaleratzea erraztu 
diezaguke, baina, beste 
erabilera bat emanez gero,
kaltegarri ere bihur daiteke”

Jokin Perona, Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Ogasun zuzendaria, Berrian, maiatzaren 15ean.

OSpAKizuNA

Haurren jaunartzeak
Jaunartzea, kristauok, igandero edo egunero egiten dute; hau da,
meza guztietan hartzen da Jauna. 12 urterekin, nolabait, era kon-
tzienteagoan ospatzen da. Apirilaren 17an 22 haurrek egin zuten
ospakizun hori Orion.  Bestalde, Lehen Jaunartzea –lehen zazpi ur-
terekin eta egun 9 urterekin egiten dena– Aian 9 haurrek egin zu-
ten, maiatzaren 8an; eta Orion 54 haurrek, maiatzaren 15ean.
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ezpAlAK
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elKARRizKetA

“estres askorik 
gabeko landa 
bizimodua da 
Txilen daukaguna”
Garbiñe Alonso
Txilen bizi den oriotarra

Orain gutxi arte Orion bizi ziren Garbiñe Alonso eta familia. 
Txilen bizi dira orain, duela zazpi hilabetetatik. Hango bizipenak
kontatu dizkigute, hemengoek ere beren berri izateko.
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elKARRizKetA

O. ARtOlA ApezteGiA

Iazko urrian, maletak egin eta ozeanoz bestalde joan ziren

Danilo San Martin eta Garbiñe Alonso beren alaba Noarekin

eta Lunarekin batera. Txilera, hain zuzen ere.  Joan ziren, bai-

na hemendaude oraindik oriotar askorentzat; milaka kilome-

trotara, bihotzetik gertu, alegia. Joan ziren, eta han darama-

tzate zazpi hilabete. Unean unekoa bizi dute, eta, oraingoz,

gustura daude Txilen. 

Noiz joan zineten Oriotik Txilera?

2015eko urrian etorri ginen hona, Txilera.

Eta, zergatik? 

Jakingo duzuenez, Danilo txiletarra da. Betidanik izan dugu

Txile gehiago ezagutzeko gogoa. Ez genekien noiz, hona

etortzeko une egokia zein zen. Gazte eta osasuntsu gaude-

nez, laurok elkarrekin abentura hau bizitzeko momentu

aproposa zela pentsatu genuen. 

Eta Txilera, nora? Zein herritan bizi zarete?

Txilek hamahiru eskualde ditu iparraldetik hegoaldera,

Aricatik hasi eta Antartikaraino.  Eta gu, hiriburutik 900 

kilometrotara bizi gara, hegoaldean, Araucania izeneko 

bederatzigarren eskualdean, Lican Rayeko Mapucheen 

lurraldean.

Nolakoa da hango bizimodua?

Lasaia da oso, estres askorik gabeko landa bizimodua da.

Egunerokoa, beraz, Oriokoarengandik desberdina da, ezta?

Gure kasuan, behintzat, bai. Mendian bizi gara eta herrira

gutxitan jaisten gara. Hemen ez dago pintxo poterik ez ezer,

hurbilean dagoen hiriak Villarrica izena du eta 20 kilome-

trotara dago. 

Gure alabek hiri horretan ikasten dute eta han erlaziona-

tzen dira gainontzeko haurrekin, han elkartzen dira lagune-

kin. Desberdintasun handiena erlazioetan dago, Orion

“Desberdintasun 
handiena erlazioetan
dago”
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jende gehiagorekin egoten ginen Txilen baino, hemen

gehienok herritik kanpo eta banatuta bizi baikara.

Erlazionatzeko modua ere desberdina izango da, ezta?

Oso desberdina. Hemen lagunak kalean eta tabernetan 

elkartu beharrean etxeetan elkartzen gara, mahai inguruan.

Euskaldunak erlazionatzeko itxiak garela ere esaten da.

Denetik dago. euskaldun ireki askoak ere ezagutzen ditugu.

Txilek denetik du: itsasoa, mendia, sumendia, elurra, deser-

tua... Zuek zein parajetan bizi zarete?

Bizirik dauden sumendi eta laku batzuen alboan bizi gara.

Parke natural ugari ditugu inguruan. Zoragarria da, benetan.

Orioko inguruetako txoko askoren antzeko lekuak eta bide-

ak ere badaude.

Landa eremuen eta hirien arteko aldea handia al da? 

Nahiz eta jendeak hiriguneetan lan egin, gehiengoa hirieta-

tik kanpo bizi da. Landa eremuak oraindik ez dira masifika-

tu, nahiz eta metropolietatik gero eta jende gehiago ari den

mugitzen landa eremuetara bizitzera. 

Santiagoko jendea, hau da, Txileko hiriburuko jendea,

asko ari da mugitzen. Santiago oso arriskutsua ari da bilaka-

tzen, eta horregatik ari da jendea handik joaten. 

Eta hizkuntzaren egoera nolakoa da? 

Txilen hiru hizkuntza hitz egiten dira: gaztelania, aimara

eta, gure eskualdean, mapuzunguna. Euskararen modukoa

da, desagertzeko arriskuan dagoen Maputxe izeneko india-

rren hizkuntza da. Gaur egun, mapuzunguna Maputxeen ar-

tean hitz egiten da eta eskola publikoetan erakusten da. 

Ikastetxeetan hiru hizkuntza horiek ikasten dituzte?

Gure bi alaben ikastetxeetan ikasgai guztiak gaztelaniaz

dira. Kanpoko hizkuntza bezala ingelesa irakasten diete.

Gure alaba Lunaren ikastetxean mapuzungun hizkuntza ere

irakasten da, ingelesaren antzera. 

Salbuespen modura, ikastetxe alemaniarrak eta ingelesak

ere badaude. Baina ez dira oso ugariak.

Zuen haurrak, oro har, zelan moldatzen dira eskolan?

Orain arte guztia euskaraz ikasi dutenez, aldaketa handia

izan da berentzat gaztelaniaz ikasi behar izatea. Baina, egia

esan, oso ondo moldatu dira.

Eta gainontzean, Txileko bizimodura zer moduz egokitu

dira?

Betidanik ezagutzen dute Txile eta bertako bizimodua.

Ondo egokitu dira, bai.

Ekonomiari dagokionez, mailaketa handia al dago pobreen

eta aberatsen artean?

Mailaketa oso handia dago, bai. Aberatsak oso aberatsak

dira, eta pobreak, aldiz, oso pobreak. Hala eta guztiz ere, 

biztanle gehienak erdi mailakoak dira.

Ustea dago hemengo bizimoduarekin han eroso bizi gaitez-

keela. Horrela al da?

Ustea dago bai, baina hemen ere bizitzeko lana egin behar

da, oinarrizko produktuak erostea Orion bezain garestia bai-

ta. 

Zentzu horretan, nola begiratzen zaio handik espainiar es-

tatuan gertatzen ari denari?

Egia esanda, ez zaie asko axola. Ez dira harritzen Espanian

gertatzen ari denarekin, hemen ere antzeko jokatzen 

baitute. 

Txilen luzerako egoteko asmoa al daukazue? Bueltatzeko

asmoarekin joan zarete?

Ez dakigu... Momentuz hemen gaude. Gero, gerokoak.

Ozeano baten distantzia hautsiko dugu elkarrizketa hone-

kin, metaforikoki bada ere. Orion zuen hitzak agertuko di-

ren honetan, zerbait esan nahi al diezue oriotarrei?

Txile ezagutzera animatu nahiko genituzke oriotarrak! Eta,

gure lagun, guraso eta senideei besarkada handi bana bidali

nahi diegu Txiletik Oriora. 
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mOilA bAzteRRetiK

Krokodilo eta tximuak

E
skola, institutua eta gero unibertsitatea. Ikasi

egin behar duzue, aukera edukita, aprobetxatu.

Ez baldintzatu zuen etorkizuna alferkeriagatik.

Bale, oso ondo. Zalantzarik ez. 18 urterako auke-

ratu zer ikasinahi duzun, bizi osoan horretan

arituko zara eta. Hori bai erantzukizuna. Bueno, ikasketak

aukeratuta. 

Hirugarren mailan, zalantzak. Zer egiten dut nik he-

men? Neska, segi aurrera, ez zaizu ezer geratzen. Arrazoi.

Beste urtebete eta ikasketak amaituta. Ja! Lau urte ordutik.

Hori baino askoz ere gehiago hazi naiz ni. Edo hazi nau bizi-

tzak. 

Masterra, bai ala bai. Zuzenbidea ikasita nola geratuko

zara abokatu izateko aukerarik gabe? Total, lehengo bosga-

rren maila egitea bezala da.  Ados horretan ere. Beste urte eta

erdi masterreko titulua edukitzerako. Hainbat hilabete be-

randuago, kolegiatu ahal izateko azterketa santua, hain bi-

kain antolatutako azterketa hori. Dena dagokizunean egin-

da ere, ezin masterra amaitu eta 10 hilabetera arte kolegiatu. 

Bitartean zer? Saiatu lana bilatzen.Hala beharko, abokatu

aritu ezin badut ere. Non? Interneten milaka orrialde dituzu.

Zoaz Lanbidera. Goazen ba. 

Sartu izanaz damututa atera Lanbidetik. Gauza bat argi

Ikasketetara itzuli, amets gorena 
egi bihurtzeko. Lan aukera on bat 
aprobetxatu baina ezin etorkizun 
hurbilerako planik egin. Berriz ere 
esperoan 

geratu zait: nire kualifikazioaren araberako lanik ez dudala

han bilatuko.Lanpostu juridikoa eskatuta bestelako lanpostu

bat eskatzeko aukera galduko duzu. Agian hobe zerbitzari

markatzea. Konstantzia behintzat utzi dut, langabeziaren

zifra erraldoi horretarako beste bat gehiago. Izena galdu eta

zenbaki bihurtutako beste pertsona bat gehiago. Lan elka-

rrizketak. 

Lan elkarrizketa ustelak. Formakuntzagatik ez duzu ezer

ordaindu beharko. Oh! Eskerrik asko! Hori zortea nirea. 

Bikotekiderik baduzu? Ama izateko asmorik baduzu? Aurpe-

gi ona jarri behar, eman didan nazkarekin boligrafoa begian

sartuko niokeen arren. 

Ikasketetara itzuli, amets gorena egi bihurtzeko. Lan au-

kera on bat aprobetxatu, baina ezin etorkizun hurbilerako

planik egin. Berriz ere esperoan. Esperoaz nazkatuz gero,

zer egin? 

Kantak dioen bezala, goazen berriro hastera –oraingoan

estrofa identikoa ez izatea espero–. Buelta gurasoen etxera.

Gaur egungo gazteak ez dira etxeko patxaratik ateratzen.

Ikasi, ikasi lan on bat izateko.Ikasi lan bat izateko. Edo ez.

Orain artekoak zerbaitetarako balioko ahal du! 

Zure arloan esperientziarik baduzu? Bai, praktiken izene-

an doan egindako 1200 ordu.

Eli Huegun

373.qxp:Maquetación 1  26/05/16  16:33  Página 28



iRitziA

2016kO mAiATzAren 27A K A R K A R A   2 9

Andatzako
Montekristoa

K
iratsa dario Andatzan jarri nahi duten

erraustegiari. Tabakoaren kea hain zorrotz

mugatzen den garaiotan, etxe ondoan Mon-

tekristo erraldoi bat jarri nahi digute plasti-

koa erretzen, jo eta ke; sikiera tabakoa 

balitz…

Zaborra erretzea pozoitsua eta garestia delako Europako

hondakin politika baztertzen ari den praktika da, baina tira,

han baztertzen ari direna, hemen, moderno eta erakargarri

gisa saldu nahi digute.   

Erraustegiek minbizi tasa nabarmen igotzen dute 10 kilo-

metroko erradioan, –hor gaude–dioxinak sortu eta zabal-

tzen dituelako. Dioxinak  zuzenean sartzen dira biriketarai-

no, gainera landaredian eta uretan erortzen dira, elikagai 

katean pilatuz. Kontuan hartzen badugu Oriak Andatza 

inguratzen duela, ondorioak atera, nekazaritza, arrantza, 

turismoa, etxebizitzaren prezioak … gure bizi eremua eta 

baliabideak larriki pozoindu eta debaluatuko lirateke. 

Gezurra dirudi gu izatea inoiz izan den belaunaldi ikasiena,

eta arbasoek bere ezjakintasuneanegin ez zioten kaltea era-

gitea gure bizitokiari.

Gipuzkoa izugarri zorpetuko luke egitasmo horrek. 

Horrek guretzat eta belaunaldi berrientzat hipoteka ekono-

miko handia  suposatuko luke, burujabetza gure eskutik,

bankuen eskura. Gu zorpetu, gutxi batzuek diruak Panaman

pilatzeko.

Iritzi batekoa ala bestekoa izan denok berdin kaltetuko

gaitu, ezker eskuin, pobre zein aberats , horregatik gonbida-

tzen zaituztet  beranduegi izan baino lehen, azalpenak eska-

tzera arduradun politikoei. Propaganda erauntsia baino, 

informazio serioa merezi dugulako, errespetua. Futbola eta

toreatzaileez hitz egiten dugun artean tartetxo bat bilatu 

beharko genuke garrantzia duten gaiez ere hitz egiteko, 

iritziak osatu eta zabaltzeko, eta animatu Donostian, maia-

tzaren 29an, egiteko den giza katean parte hartzera.

Erraustegiek minbizi tasa nabarmen
igotzen duten 10 kilometroko 
erradioan, –hor gaude– dioxinak 
sortu eta zabaltzen dituelako.

Asier  Bastarrika Gorostiza

AKuiluA HARtutA
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Dantza eta musika izan genituen maiatzaren 6ko ikuskizunaren osagaiak. kArkArA

Aia eta
Orioko nafarrak

D
onostia 2016an Europako kultur hiriburu izate-

ak Europako toki askotako musika ekarri zigun

Orioko plazara maiatzaren 6an Emusik 2016

jaialdian. Bulgaria, Luxenburgo, Tirol eta Espai-

niako musikariak izan genituen, herrikoekin batera, kultur

aniztasunaren erakusgarri. Duela gutxi arte, zenbait urtez

Oriora etorritako kanpotarrekin ospatu izan dugun festan

bezala, hainbat kantu, dantza eta hizkuntza batu ziren Orio-

ko plazan.

Haien musika entzuten erne ginela, herriko emakume bat

etorri eta Nafarroan bi egun lehenago gertatutakoaz hasi zi-

tzaigun, haserre: nola da posible gaur egun, XXI. mendean,

Orion bertan Europa guztiko musikak zuzenean entzuten

ari garenean, Nafarroan Euskal Telebistari ateak ixtea, eus-

karari mugak eta oztopoak jartzea, non eta Nafarroan, euska-

raren sehaskan! Emakume hura Asun Goñi Igoa da, oriotarra

eta nafarra, Etxarri-Aranatzen jaioa. Ni Orion bizi den beste

emakume nafar batekin nengoen orduan, Uitziko Maxe Az-

pirozekin. Esaten ari zitzaidan biharamunean haren iloba

Xabier Azpiroz Beunzak debuta egingo zuela erremontean

Galarretan, beste bost mutil gazterekin batera, denak nafa-

rrak.

Maiatzeko lehenengo aste hartan bertan, udaletxetik es-

katuta, Orioko barran itotako gizonen zerrenda osatzen ibili

ginen, itsasoak eramandako barra muturreko plaka berriro

han jartzekotan edo, plakako gizonen zerrenda behar bezala

osatzeko ahaleginean.

Zerrendako aurrena Lorenzo Azpiroz zen, 1907ko ekaina-

ren 26an barran itoa. Orain arte ez genekien gehiago gizon

hari buruz. Oraingo ikerketak informazio gehiago eman

digu: Lorenzo Azpiroz Maritxalar Aiakoa zen, haren aita An-

tonio eta aitona Juan Lorenzo bezala; baina birraitona Pedro

Antonio Azpiroz Martirena nafarra zuen, Lekunberrikoa.

Oroimenaren
kutxa

Gure aitonaren aitonaren aita ere bazen Pedro Antonio

Azpiroz. Lekunberritik etorritakoaren ondorengoak gara

Aia eta Orioko azpiroztarrak, eta asko gara, bai horixe! Ederki

ugaldu dira/gara Lekunberriko Pedro Antonio eta haren

emazte Maria Ignacia Iribar Lazkano aiarrarengandik

d–g–atozenak.

Barran itotakoak ez zuen ondorengorik izan, hark ez, izan

ere Lorenzo 1890eko urtarrilaren 21ean jaioa zen eta 17 urte

zituen Orioko itsasadarrean hil zenean.

Etxarri Aranatzeko Axun eta Uitziko Maxe oriotarrak, Le-

kunberriko Pedro Antonio aiarra…, denak nafarrak, denak

euskaldunak. Eta han, Nafarroan, bere buruari nafar izena

ematen dion alderdi politikoa euskarari ateak ixten, ETBri

konexioa eteten.

Aurrerantzean, Uitzin ezingo dituzte ikusi ETBk emango

dituen Xabier Azpirozen erremonte partiduak, Etxarrin

ezingo dituzte gozatu Axun Goñiren seme Jon Salsamendi-

ren estropadak, eta Lekunberrin ezingo dute entzun haien

hizkuntzan emititzen dien telebista.

Ez festa eta ez aniztasun. Ez dago ospatzekorik. Zer eskizo-

frenia klasek jo gaitu gero! Hutsaren hurrengoaren itzalak

baino gutxiago balio behar ote du ba euskarak bere etxean

ere!

Axun Goñik arrazoi horregatik bere haserrea adierazi zi-

gun egunaren biharamunean, hala ere, Galarretan debuta

egin eta partidua irabazi egin zuen Xabier Azpirozek. Haren

partidua ikustera jende asko etorri zen Galarretara Uitzitik,

hogei inguru. Partidua bukatuta, berriketan aritu ziren de-

nak elkarrekin, garaipena ospatzen, euskara hutsean. Irabazi

egin zuen nafarrak, irabazi, eta ospatu egin genuen. Eta ospa-

tuko.

Halako batean, Nafarroan ere irabazi egingo du aniztasu-

nak eta jatorriarentzako maitasunak.
iñAki itUrAin AZPirOZ
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Kultur etxeko aretoa bete zuen Markezek. kArkArA

kontzertu dos cañas

kritika
Mikel Markez
Abeslaria, apirilaren 29an kon-
tzertua eman zuen markezek,
Orioko kultur etxean.

E
z zaitut engainatzen Mikel Markezen izena en-

tzunda –Begi minduak, ilargira eramango nukeen

hura, kotxeko karneta, bi doberman beltz…– burura

garai bat datorkidala esaten badizut. Bere lehen

diskoarekin lotzen dudan garaia da. Eta disko hori bakarrik

ezagutzen dudanez, zer entzungo genuen ez nekiela azaldu

nintzen kontzertura.

Aretoa ia betea zegoen eta eszenatokira Mikel Markez Ar-

kaitz Miner musikariaz lagunduta azaldu zitzaigun. Aipaga-

rria da Arkaitzen abilidadea; gitarra, biolina eta mandolina jo

zituen. Kontzertuan zehar nostalgiko jarri ginen lehen dis-

koko pare bat kantekin; barre ere egin genuen euskañol-aren

bertsoekin; izan zen bertso musikatuak eta, baita, abesti be-

rrientzat tartea ere. Bi musikarien arteko konplizitateak, eta

aretoaren egokitasunak giro ona kutsatu zuen jendartean.

Imanol ere, panderoa jotzera aterarazi zuen Arkaitzek, eta

pieza batean Mikeli koroak egiten amaitu genuen.

Gustura egon nintzen. Batetik, asebeteta denetik entzun

nuelako, eta bestetik, lehen disko hartatik aparte berriagoak

ezagutzeko gogoz. Eta etxerako ordua iritsi zitzaigun, azkena

kantatuz alaitzeko gure bidea.
iGOr SAlSAMEndi
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B
este urteetan bezala,
aurten ere, Aian egun
berezi bat ospatu dugu.

Apirilaren 3an jende asko 
elkartu zen Aian txakolin eguna
zelako. Egun horretan jende
asko elkartzen gara herrian
gustura ospatzeko, gainera 
eguraldi ederrak lagundu 
zigun. Egun horretarako dena
prest egoteko, larunbat gauean,
bezperan, bi txekor jarri 
zituzten erretzen hurrengo
egunean jateko. Igandean, 
goizeko 9:30tan jendea elkartu
eta postuak muntatzen ibili 
ziren eta 12:00tan hasi zen
egun horretako festa. Egun 
horretarako herriko gazte asko
etorri ziren laguntzera, izan
ere, horrelako egunetan 
laguntzea komeni da. Gainera
jende pila bat etorri zen eta giro
ezin hobea zegoen.

Txakolin oso ederra ekarri
zuten eta dena bukatu zen. 
Honetaz gain, zozketa moduko
bat egin zen eta honakoa hau
egin behar zen saria lortzeko: bi
txekorrak elkartuta zenbat pisu
zuten asmatzen zuenak 
txakolin botila pila bat 
irabaziko zituen. Jende askok
parte hartu zuen, baina saritua
bakarra izan zen, eta aurtengo
irabazlea Valentin Manterola
izan zen, hori bai suertea berea.
Zorionak! Oso ondo pasa 
genuen egun hartan. Hurrengo
urterako prest gaude berriro
egun zoragarri hori ospatzeko,
baita laguntzeko prest ere. 
Beraz, hurrengo urte arte.

Txakolin 
eguna

zARAGuetA HeRRi eSKOlA

Balea
Zaraguetan

Balearen Eguna ospatzeko marrazki

erraldoi bat egin dugu  eskolako patioko

horman.HH2-tik  DBH3 arteko ikasleek

egin dugu.Hasieran akats txiki batzuk

egin genituen,baina gero,gainetik kon-

pondu eta oso polita gelditu zaigu.Ma-

rrazkia egitea asko kostatu zaigu,baina

maiatzak 14rako bukatuta izan ge-

nuen.Eskolara etortzen diren gurasoek

argazkiak ateratzen dizkiote eta balea-

ren benetako tamainak arreta deitzen

du. Gerturatu eta ikusi, merezi du eta!

ORiOKO HeRRi iKAStOlA

Ikastolako ikasleek robotika 
lehiaketan bigarren saria lortu dute

Maiatzaren 14an, balearen eguna ospa-

tzen ari ginen bitartean, Ikastolako

zenbait ikaslek Donostiako Don Bosco

ikastetxeak antolatzen duen DBH 

Robot lehiaketan parte hartu zuten.

Bertan Evolutionrobota programatu

behar izan zuten: robota, motorrak,

sentsoreak,etab. Eta DBH 3.mailako

Gorka Lertxundi eta Aritz Collado

ikasleek bigarren saria lortu zuten. Oso

harro gaude.  Zorionak!

lARdizAbAl HeRRi eSKOlA

Asentzio 
feria

Datorren maiatzaren 22an, 

igandearekin, Asentzio feria ospatuko

da. Hau dela eta, bertako baserritar

ekoizleei, parte har dezaten gonbita 

egiten zaie. Baita animaliak ekarri nahi

duen orok ere –behiak, zaldiak, astoak,

ardiak, txerriak…–, animaliaren 

identifikazio zenbakia edota 

ustiakuntzaren zenbakia aurkeztu 

beharko du Udaletxean. Izen emateko

epea maiatzaren 11 arte izango da.

Josu, Alaitz eta Idoia
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Zeindiraturistak
Orioraerakartzekoamuak?

Oporraldia eguraldi onarekin lotu ohi

dugu, eta hondartzarekin ere bai, sarri.

Turismoa Orion ez da herriko ekono-

miaren oinarria, eguraldiagatik ia uda-

ko hilabeteetara mugatzen baita. Dena

den, badu bere garrantzia eta ari da,

pixkanaka, beste urte sasoietara ere za-

baltzen, eskaintza kulturalak eta 

gastronomikoak irekitzen du bide hori.

kanpinaren aldeko apustua

Kanpinaren aldeko apustu irmoa pasa

den legegintzaldian egin zen. 2011n

kanpin dendak eta karabanak jartzeko

lekuaz gain bungalowak ere 

egin ziren; eta, honela, udaran ez ezik,

urtean zehar ere bisitariak izateko 

aukera zabaldu zuten. Horrez gain, 

aldaketa txiki ugari ere egin ziren.

done Jakue bidea

Erromesen ibilbidearen geltokietako

bat da Orio. Rosa Mari Arrutik Santiago

bideko erromesentzat jarri zuen ater-

pea, eta, gerora, herritik ibiltari ugari

igarotzen zirela eta,  Done Jakue bidea-

ren erakusketa-museoa sortu zuen

Udalak Iturriaga jauregian.

2014an Interpretazio Zentroak 960

bisita izan zituen eta 7.955 dira turismo

bulegoak urte horretan izan zuen bisi-

tari kopurua. Done Jakue bidearen ha-

rira, udararako behin-behineko ater-

petxe bat jartzekotan dabiltza. Iazko

udaran pasatako erromes kopuruari

ostatua ematea zaila izan baitzen.

Festaren aitzakian, turismoa

Baina hondartza eta kanpinaren 

tandema edo Done Jakue bidea ez dira

Orio bisitatzeko aitzakia bakarrak.

Arraunaren giran egiten diren ekin-

tzak,  Bisiguaren Festa, Balearen Eguna

eta antzerakoak ere pisuzko arrazoiak

dira Oriora bisitan etortzeko. 

Ekintza horiek jendea erakartzen

duten arren, Bisigu Festak du sona han-

dienetakoa. Aurrera begira alor hori in-

Hondartza ingurua San Martinetik . kArkArA

dartu nahi dute eta eskualdeko gastro-

nomia indartu nahian dabiltza, 

besteak beste. Goiko kalea ere Orioren

altxorra dela uste du turismo bulegoko

arduradunak, eta bertako etxeei buruz-

ko ikerketa bat egitea gustatuko litzaio-

keela gaineratu du. Honela, Orioko alde

zaharrak dagoeneko duen nortasuna

indartuko lukeela uste du arduradu-

nak. 

Etorkizunerako indarguneez hizke-

tan, Mutiozabalen berreskurapena ere

aipatu du turismo bulegoko langileak.

2015eko eta 2016ko datuak

Aurtengo Aste Santuan, martxoaren

24tik apirilaren 3ra, 504 lagun sartu 

ziren turismo bulegora. Iaz 428 izan zi-

ren. Bulegoko arduradunak esan due-

nez, estatuko bisitarien artean igoera

egon da. 

2015eko udan, ekainetik irailera,

8698 bisitari pasa ziren turismo bule-

gotik eta kanpina lepo egon zen.
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Turismoaren etorkizuna Orion

Turismoa Oriok garapen ekonomikorako izan dezakeen auke-

ra delakoan gaude. Lehen sektore edo industri garapen muga-

tuaren aurrean, turismoa herriak duen merkatu-hobian bihurtu

daiteke. Kokaleku natural ezin hobean dago herria, hondartza,

mendiak eta ibaiak aisialdirako aukera paregabeak eskaintzen

ditu. Horretaz gain, azken urteotan landu den Orio Estilora!

markaren inguruan garatu diren ekimenei esker, herria gastro-

nomia arloan erreferente bihurtu da.Hala ere, harago joan gai-

tezkeelakoan gaude. Gero eta erromes gehiagok egiten duten

Done Jakueren kostako  bidea herrigunetik pasatzen da eta in-

terpretazio zentroak Orion geldialdia egiteko aukera ematen

du. Hala ere, geldiunea luzatzeko aukerak lantzeko garaia iritsi

dela iruditzen zaigu. Orain arte iniziatiba pribatua izan den

erromes ostatuak jarraipena izateko aukera ezberdinak lantze-

ko garaia iritsi delakoan gaude. Ostatu aukera honek herriko

ostalaritza eta merkataritzari bultzada bat emateko balioko du.

Orain

Turismoaren etorkizuna Orion

Orain hamarkada batzuk arrantza zen herriko ekonomiaren oi-

narri eta motor. Gaur egun Orioko etorkizunaren gakoa turis-

moan dago. Jarduera egoki eta kalitatezkoa izateko beste sek-

toreek zaindu behar ditugu herriko sinergiak aprobetxatuz.

2011-15 legealdian apustu garbia egin zuen Udal Gobernuak tu-

rismoaren alde. Ekonomiaren krisi garai gogorrenean eta la-

guntzen murrizketekin, kanpina eraberritzean hitzetatik egite-

ra pasa ginen. 

Zein turismo mota nahi dugu? Garbi dago garenaren eta egiten

dugunaren arabera etorriko direla herrira eta turismoa izango

dugula. Aurreko legealdian kanpina baloratzea eta errentaga-

rria izatea egitasmo nagusia zen bezala oraingoan asmo nagu-

siak jarri beharko ziren baliabideak eta indarrak, adibidez, bi

hondartzei balio eta izaera berezitua ematea eta auto pista 

azpitik errio gainean pasabidea egitea. 

PSE-EE

Inbertsioa

Oriok turismoarentzat erakargarria izateko beharrezko guztia

dauka. Ingurumenak, kokapen geografikoak eta zerbitzuek 

turistentzako amuak izan beharko lukete. Baina, azken urtee-

tan, Gipuzkoako turismoa dezente handitu bada ere, Orion ez

da hazkuntza hori eman. Turista askok herria ostatu gisa erabil-

tzen dute, bertan denbora pasa gabe. Udalak turismoaren alde-

ko apustua egin behar du, herriarentzat diru sarrera ona izango

litzate ke-eta. Horretarako, herria departamendu desberdine-

tan –Diputazioan, Jaurlaritzan eta Mankomunitatean– saldu eta

zabaltzeaz arduratuko den turismo teknikaria behar dugu. 

Urtean zehar kultur eta ekitaldi agenda zabalagoa izatea ere 

turismoa herrira erakartzeko beste modu bat izango litzake.

Horrek, gaur egun egiten dena baino inbertsio handiagoa eska-

tzen du. Azken finean dena da lehentasun kontua eta turismo-

ak udalarentzat lehentasun handia izan beharko luke.

EH Bildu

Norabidea behar dugu

Adreiluaren espekulazioa beste aukera guztien gainetik jarri

zuten –turismoarena tarte–, Udal Kanpina ia erdiratu eta inber-

tsio planak alboratuaz hil zorian utziz. Noraeza eta utzikeria

Udal honetan agintean gehien egon den alderdiaren aldetik.

Aurreko legealdian esfortzu berezia egin zen egoera horri

buelta emateko, kanpina biziberritu zen, baita bertako taberna

ere, jasangarritasun mailan ere urratsak eman ziren. Ezin

dugu lokartu eta urratsak ematen jarraitu behar dugu. Ezin

gara ez Getari ez eta Zarautzi begira jardun, Orioko eskaintza

turistikoak gure ezaugarrietan oinarritutako plan estrategiko

bat behar du, ondare eta natur baliabide apartak ditugu es-

kaintza turistiko jasangarri bat ahalbideratzeko. Oribar Zahar

ingurua zaindu eta bertako hondartza txukundu, Motondo be-

rreskuratu, Mutiozabal berreraiki, aisialdi eskaintza zabaldu

eta azpiegitura mailan, aparkalekuaren arazoari irtenbide bat

bilatu. Badago zer egina. 
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Kirola

Gipuzkoa irabazle probintzien arteko lehian

Leioan jokatu da Gipuzkoaren eta Bizkaiaren arteko

Idi Proba finala. Gipuzkoa taldeko partaide da Iñaki

Olidien oriotarra, Erlete eta Zaldibirekin batera. Biz-

kaiko taldea Lopategik, Aurrekoetxeak eta Biritxina-

gak osatu dute. Gipuzkoarrak izan dira plaza gehien

lortu dituztenak, taldeko plaza guztiak zenbatuz

gero, bizkaitarrak baino gehiago baitzituzten. Oliden

izan da plaza gehien egin dituen probalaria; 49 plaza

eta bira, guztira. 

Kultura

Arrizabalaga IGO kanpainako irabazlea

Apirilean jarri zen martxan aurtengo Irakurri, gozatu

eta oparitu egitasmoa. Ekimena hiru urrats horiek

egitean datza: liburu bat hartu behar da liburutegitik,

irakurri egin behar da eta, gero, oparitu. Hiru pauso

horiek bederatzi lagunek bete dituzte apirilean. 

Parte hartzaileen artean zozketa eta Haizea Arriza-

balaga Agirrek irabazi zuen.

Gizartea

Jabier Zabaletak UEMAren Lurraldea eta

Hizkuntza jardunaldian hartu du parte

Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa –ELE– tresnaren

oraina eta etorkizuna aztertu dute jardunaldietan,

eta Zabaleta Orioko ereduaz hitz egin duten mahai-

inguruan izan da. Miren Vives eta Imanol Esnaola

izan ditu mahaikide.Vives arkitektoa Orioko ELEa

egin zuen taldeko kidea da eta Esnaola Gaindegiako

koordinatzailea da eta herri euskaldunetako datuak

aztertzen aritu da

Gizartea
Antxiolako irisgarritasuna 
hobetzeko lanak

Antxiola kaleko atarien irisgarritasuna hobetzeko lanak hasiko ditu

Udalak datorren astean. 2011n onartutako Orioko Irisgarritasuna-

ren II. Planean jasota dago lan hori. Bataz beste, %19ko malda du

Antxiola kaleak, eta lanekin ezin izango da hori aldatu, baina bizila-

gunentzat –batez ere mugikortasun arazoak dituztenentzat– kale-

an mugitzea erosoago izatea dute helburu. 8 aste inguru iraungo

dute lanek eta 78.000 euroko kostua izango dute. Eusko Jaurlari-

tzak 11.800 euroko laguntza emango dio Udalari lanak egiteko. 

@ karkara.eus/orio/1463488192756

HASi txiOKAHilA iRuditAN

373.qxp:Maquetación 1  26/05/16  16:33  Página 36



KARKARA.euS

2016kO mAiATzAren 27A K A R K A R A   3 7

Hezkuntza
Amaitu dute 
lehen AISA ikastaroa

Urtarrilean jarri zen martxan Orioko euskaltegian lehen AISA

ikastaroa. Etorkinentzako harrera ikastaroa izan da, 60 

ordukoa, eta euskara ulertzen eta hitz egiten hasteko lehen

pausoak emateko balio izan die ikasleei. Hainbat jatorritako

ikasleek eman zuten izena eta pasa den astean amaitu zuten

ikastaroa. Esperientzia positiboa izan da ikasle guztientzat eta

hurrengo ikasturtean euskara ikasten jarraitzeko asmoa 

erakutsi dute denek.

@ karkara.eus/orio/1462792771558

Gizartea
Udako zortzi udal 
langileak aukeratu dituzte

Udalak erabaki du honako pertsona hauek kontratatzea aur-

tengo udako lanpostuak betetzeko, berak direlako puntuazio

altuena lortu dutenak: kanpineko zaindaria Carlos Echeverria

Aristeguieta, kanpineko komunen garbitzaileak Benito Arrieta

Isasti eta Zigor Esoain Arruti, kabinen garbitzaileak Pedro Maria

Zinkunegi Irure eta Asier Martin Elizondo,  udaltzain laguntzai-

lea Aitor Larraza Irastorza, eta txu-txu treneko gidariak Ibon Ur-

bieta Zubiria eta Aitor Jaio Azula.

@ karkara.eus/orio/1462253945338741

Kirola

Hurrengo urtean, preferenten

Ohorezko erregionalean aritzetik prefe-

renten lehiatzera pasako da Orioko 

futbol taldea. Azken postuan jarraitzen

dute oriotarrek, 26 puntu besterik ez 

dituzte lortu.  Urrats bat egingo dute .

atzera oriotarrek

Kirola

Udan kirola egiteko aukera

3 eta 13 urte bitarteko umeentzat Uda

Kanpaina jarri dute martxan. Maiatzaren

18tik aurrera eman daiteke izena Karela-

ko harreran.Hamabostaldiaren prezioa

iazko bera izango da, 35 euro. 

Gizartea

Hitzarmena Udalak Caritasekin

Orioko Udalak eta San Nikolas parrokia-

ko Caritasek lankidetza-hitzarmena sina-

tu dute. Hitzarmen horren arabera, uda-

lak 6.000 euro emango dizkio Caritasi

2016an, eta KPIaren arabera eguneratu-

tako diru kopurua, urtez urte.

Ingurumena

Konposta egiten laguntzeko

Aiarrek eta oriotarrek konposta etxean

edo auzoan egiteko deialdia egin dute.

Interesatuak berekin harremanetan 

jartzeko eskatu dute 943 89 08 08 

telefonora deituta edo emaila idatzita.

Gizartea

64an jaiotakoen afaria 

Ekainaren 4an 1964an jaiotakoek afaria

egingo dute. Galerna Jatetxean izango

da afaria, baina lehenago elkartuko dira;

arratsaldeko 20:00etan, Bordatxon. 

Izena Bordatxo eta Gabon tabernetan

eman daiteke. 

Gizartea

43an jaiotakoen bazkaria

1943an jaiotakoek bazkaria egingo dute,

ekainaren 11n, Galernan. 13:30ean, junta-

tuko dira plazan. Izena emateko Fernan-

do Larrañagari deitu maiatzaren bukaera

baino lehen, 943 83 26 66 telefonora. 
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Orio
Garagardo Azoka

Maiatzaren 27an, 19:00etan irekiera

ekitaldia eta Mirotza Sariak, 19:15ean

Los Cañas taldearen kontzertua eta

22:00etan erromeria Bide Batez.

Maiatzaren 28an, 18:30ean eta

23:30ean erromeria Fan&Go taldeare-

kin eta 20:45ean Txapeldunen ligako fi-

nala pantaila handian.

Maiatzaren 29an, 11:00etan beterano-

en traineru estropada, 13:00etan Fal-

cons de Vilafranca kataluniako giza do-

rreak, 18:00etan Buruz Buruko finala

pantaila handian eta 19:00etan umore

saioa Anjel Alkainekin.

dantza

Ekainaren 11n, korrontzi eta Harribil

taldeen emanaldia, 22:00etan karelan.

danbolin Musika Eskola

Ekainaren 14an, trikitixa taldearen en-

tzunaldia, 19:00etan, kultur Etxean.

Ekainaren 15ean, kontzertu pedagogi-

koa, 17:00etan, kultur Etxean.

Ekainaren 20an, klarinete eta saxoen

kontzertua, 118:00etan, kultur Etxean.

Ekainaren 21ean, bandaren entzunal-

dia plazan eta piano entzunaldia,

19:00etan, kultur Etxean.

Besteak

Ekainaren 4an, Zaraguetako jaia.

Ekainaren 12an, Ikastolaren jaia.

Ekainaren 16an, Mintzalagun progra-

maren ikasturte bukaerako ekitaldia:

Iñaki Carretero ipuin kontalaria.

19:00etan, kultur Etxean.

San Pedro jaiak

Ekainaren 28tik 30era eta uztailaren

2an, San Pedro jaiak.

kultur Etxeko ordutegia

Ekainaren 22tik irailaren 8ra kultur

Etxeko ordutegia 9:00etatik 13:00etara.

Aia
Andatza-Aia igoera

Maiatzaren 29an, IX. Autoen Aiako

Igoera, 8:00etatik 14:30era.

Mendi lasterketa

Ekainaren 12an, Aiako V. Mendi Las-

terketa, 10:00etan. Irteera Aiako plaza-

tik. Izen-emate epea: ekainaren 10a.

Podologoa

Ekainaren 25ean, podologoaren kon-

tsulta, sendagilearen etxean. 943 13 11 44

EkAINA:

1etik 3ra, Lasa

4 eta 5, G. Artiñano

6an, Mutiozabal

7an, Lasa

8an, G. Artiñano

9an, Izpizua

10ean, Zulaika

11 eta 12, Iriarte

13an, Etxeberria

14an, G. Artiñano

15ean, Izpizua

16an, Lasa

17an, Iriarte

18 eta 19, Larrañaga

20an, G. Artiñano

21 eta 22, Lasa

23an, Iriarte

24an, Lasa

25 eta 26, Zulaika

27 eta 28, Lasa

29an, Zulaika

30ean, Lasa

Izpizua: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

01 01:33 eta 14:11 07:47 eta 20:13

02 02:36 eta 15:08 08:45 eta 21:11

03 03:32 eta 15:59 09:38 eta 22:04

04 04:24 eta 16:48 10:28 eta 22:54

05 05:13 eta 17:35 10:15 eta 23:42

06 06:01 eta 18:22 12:02 eta _____

07 06:48 eta 19:08 00:30 eta 12:47

08 07:35 eta 19:54 01:17 eta 13:33

09 08:23 eta 20:42 02:05 eta 14:21

10 09:14 eta 21:34 02:55 eta 15:10

11 10:09 eta 22:30 03:48 eta 16:04

12 11:10 eta 23:33 04:45 eta 17:05

13 12:15 eta _____ 05:47 eta 18:10

14 00:38 eta 13:19 06:49 eta 19:14

15 01:40 eta 14:14 07:46 eta 20:11

16 02:34 eta 15:02 08:36 eta 21:00

17 03:20 eta 15:43 09:20 eta 21:43

18 04:01 eta 16:21 10:00 eta 22:23

19 04:39 eta 16:57 10:38 eta 23:01

20 05:16 eta 17:33 11:15 eta 23:39

21 05:52 eta 18:08 10:52 eta _____

22 06:28 eta 18:44 06:16 eta 12:29

23 07:06 eta 19:22 00:55 eta 13:07

24 07:46 eta 20:03 01:35 eta 13:48

25 08:30 eta 20:49 02:19 eta 14:33

26 09:20 eta 21:42 03:08 eta 15:24

27 10:18 eta 22:44 04:03 eta 16:23

28 11:24 eta 23:54 05:05 eta 17:30

29 12:36 eta _____ 06:12 eta 18:41

30 01:07 eta 13:46 07:20 eta 19:50

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.

AzOKA

[
nahiko genuke freelance

edo etxetik lan egiten

duen jendearekin. 

656309237  –Imanol–.

Alokairuan
Pisua alokatzen da

Aian. Telefonoa 660 884

3 19 –Ana Beldarrain–

Bi logelako pisua aloka-

tu nahi dut urte osorako.

607789644  –Izaskun–.

Pisua alokatu nahi dut

udarako, uztaila edo

abuztua. 636684891

–Juan Carlos–.

lan eskaintza

Aiako jatetxe baterako

zerbitzari euskaldun bila,

barra nahiz jangelarako.

Asteburu eta ospakizu-

netarako.  943834322 

Ingelesarekin lagundu-

ko nauen pertsona baten

bila nabil. Goizetan,

8:30tatik 11:00etara.

669781963

Erosteko

Trastero edo bodega

bat erosi nahi dut erdigu-

nean. 663028365  –Lore–.

   Salgai

Arrautza ekologikoak

salgai: 5€ dozena arrautz.

656772428

Elkarbanatzeko

Lanerako bulego 

handia daukagu, Orion,

eta elkarbanatu egin
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