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  HASi beRtSOtAN 

neguberriari

1
Euskal Herrian ez al daukagu
8 hilabeteko negu?
Aterki zahar bat aldean hartu
guretzat zenbat endredu
Eguzkiari hemen geratzeko
egiten diot erregu,
hanka zuriak erakusteko
beldurrik bate ez degu!

2
Astebetean etorri zen ta
zirudin geratzen zela,
lepo gañean sentiu genunen
eguzkiaren epela,
azkenaldian etorri ta jun
nola egiten dun bela,
gurasongana tuperrarekin
joaten dena bezela.

3
Etorri zaite maletarekin
pixkatean geatzeko
eguzkitako kit-a nolatan
aspalditik degun presto.
Eguzki krema, betaurrekoak, 
sonbrila ta gainontzeko,
enpresa hoiek zaila daukate
gurekin aberasteko.
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GutuNAK

Argitaratu nahi diren gutunak
KArKArAra bidali daitezke posta
elektronikoz honako helbidera:
karkara@karkara.com edo gure
lokalera eskura ekarri (Orioko edo
Aiako Kultur etxean) edo postaz
bidali. KArKArAk ez du argitaratu-
ko izenik gabe datorren
gutunik.egileak hala nahi badu,
ezizenarekin argitaratuko dugu;
baina, beti, guk egilea nor den ja-
kinda. Gutunean norbait aipatzen
baldin bada eta norbait horrek gu-
tunaren egilea nor den jakin nahi
badu, KArKArAk esan egingo dio. 

KArKArAk bere egiten du eskuti-
zak laburtzeko eskubidea.

Gutunerako oharrak  Sendavivara Ametsa 
Gaztelekuarekin

Ekainerako Sendavivara egunpasa an-

tolatzen gabiltza LH 4tik aurrerako

ikasleentzat. 15€ izango da eta prime-

rako eguna pasatzeko aukera izango

dugu. Aurrerago zehaztasun gehiago!

Ametsa gaztelekua.

10 proposamen, udaletik
euskara bultzatzeko

Plataforma per la llenguaelkarteak de-

kalogo bat prestatu du katalanaren

erabilera bultzatzeko Herri Katalane-

tako udaletan: http://bit.ly/1KTenMJ

Guretzat ere abiapuntu baliagarria

dela iritzita, dekalogoa euskaratu eta

egokitu dut, oriotarren eta, bereziki,

udal hauteskunde hauetara aurkezten

diren Orioko alderdien eskueran jar-

tzeko. Etengabeko lanketa eskatzen

duen gaia da hizkuntza politikarena

eta, tarteka, komeni da kontu oinarriz-

ko batzuk berritzea. Hauek dira hamar

proposamenak:

1.- Prestigioa ematea hizkuntza-po-

litikaren arloari eta bitartekoak jartzea

eraginkorra izan dadin; ahal bada, Eus-

kara batzorde berezitu bat sortuz, arlo-

aren gidaritza-lana egiteko.

2.- Euskara Zerbitzu ondo hornitu

eta proaktiboa izatea, Udalari eta he-

rritarrei hizkuntza-aholkularitza

emango diena eta alorrez alorreko

kanpaina eta egitasmoak diseinatuko

dituena goragoko erakundeekin elkar-

lanean –HPS, GFAko Euskara Depar-

tamentua, Urola Kostako Udal Elkar-

tea, UEMA…–

3- Bermatzea udal langile guztiek

euskara erabiliko dutela, lehentasu-

nez, herritarrak hartzeko, nahiz eta

gero beste hainbat hizkuntza ere erabi-

li, herritarraren aukeraren arabera.

Eta irizpide hori berdin aplikatzea

Udalak kontratatutako enpresetako

langileen kasuan.

4.- Euskara izatea Udalaren komuni-

kazio hizkuntza, bai argitalpenetan,

bai barruko agirietan, sinatutako kon-

tratuetan, komunikabideekiko harre-

manetan…

5.- Euskararen presentzia ziurtatzea

kalean eta publizitatean. Udalaren pu-

blizitate instituzionala euskaraz egitea

eta hizkuntza-baldintzak ezartzea kar-

tel eta iragarkiak jendaurrean jartzen

dituztenei.

6.- Hizkuntza-baldintzak ezartzea

produktuak erosterakoan eta diru-la-

guntzak ematerakoan. Udalaren era-

gin esparruaren barruko zerbitzue-

tan –kiroldegia, kultur etxea, musika

eskola, kontzesioan utzitako taber-

nak…–euskaraz etiketatutako produk-

tuak eta euskarazko zerbitzua ematen

duten enpresak baliatzea. Eta, herriko

zein kanpoko talde eta elkarteei diru-

laguntzak ematerakoan, euskararen

erabilera baldintza gisa jartzea.

7.-Prestakuntza euskaraz jasotzeko

eskubidea bermatzea, bai udal langile-

ei eta baita udalaren eragin esparrua-

ren barruan ikastaroak, jardunaldiak,

tailerrak edo horrelakoak jasotzen di-

tuzten herritarrei, harrera-zerbitzuaz

baliatzen diren etorri berriak barne.

8.- Hizkuntza-kontzientziazioa bul-

tzatzeko kanpainak egitea, herriko era-

gileekin eta goragoko erakundeekin el-

kar lanean.

9.- Euskarazko kultur programazio

sendo eta egokia bultzatzea, Udalaren

bitartekoak horretarako erabiliz eta

herriko elkarteei erraztasunak eta la-

guntzak emanez.

10.- Bermatzea herritarrek aukera

izango dutela euskara doan, edo ia

doan, ikasteko, baldintza ahalik eta

egokienetan, horretarako bitartekoak

jarriz eta laguntzak emanez.  Jabier

Zabaleta. Euskara teknikaria

San Joanetako kalejiran
parte hartzeko bilera

Urtero bezala, Harribil dantza taldeko-

ak San Joan jaietako ekitaldia presta-

tzen hasi gara. Egunean bertan ema-

naldia egiten dugu, baina, lehenago,

haurrekin kalejira egiten dugu. Hortaz,

kalejira horretako entseguak zehazte-

ko bilera egun bat deitu nahi dugu. 

Bilera ekainaren 4an izango da, oste-

gunarekin, arratsaldeko 18:00etan,

Kosta tailerrean. Kalejiran LH2tik au-

rrerako haurrek, adin horretakoak

barne, eta helduek ere hartu dezakete
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GutuNAK

parte.  Kalejira ekainaren 23an izango

da, 21:30ean; eta, emanaldia, egun be-

rean izango da, kalejiraren ondoren,

22:30ean hasita. 

Haur eta heldu guztiei parte hartze-

ko gonbita egin nahi diegu! Animatu

eta azaldu ekainaren 4ko bilerara! 

Harribil dantza taldea

Eskerrak

2015eko maiatzaren 24ean ospatutako

hauteskundeetan guregan konfidantza

jarri dezuten guztiei eskerrik beroenak

eman nahi dizkizuegu eta jakinarazi

ekinez aurre egingo diegula legegin-

tzaldi berrian ditugun erronka guztiei.

Lanerako konpromezua dugu eta ilu-

sioa gure indarra. Ez dizuegu hutsik

egingo. Aupa Aia. Aiako EAJ-PNV

Eskerrik asko

Eskerrik asko guregan konfiantza jarri

Gaztelekutik 34 lagun
Murillo de Gallegora!

34 lagunek eman dute izena Murillo de

Gallegoko irteerara joateko. Lagun tal-

de ederra joango gara bada! Aupa zuek!

Ametsa Gaztelekua

Harri txintxarrak 
skateparkean

Herritar batek bere kexa adierazi zuen

Orioko skate parkean harri txintxarri

ugari zeudelako, eta gutxien espero du-

tenean, katean ibiltzen direnek min

hartu dezaketelako. Argazkia ere bidali

zigun: 

Hauteskundeen jarraipena amai-

tu genuenean hainbat zorion eta

eskertza mezu jaso genituen.

Karkarako lan taldeak eskerrak

eman nahi ditu zuen babesa 

adierazi diguzuen guztioi, horrela

lana egiteko gogoa eta indarra

areagotzen baita! Asko estimatu

ditugu jasotako mezuak! 

Esker mila
zorion mezuengatik

H
errian ondo errotu den, eta he-
rritarrek lau urtean behin esku
zabalik jasotzen duten mahai-

ingurua egitea kostosoada. Ez dirutan,
baina bai denboran. Eta, korrika eta
presaka bizi garen honetan, denborak
urrea balio du.

Hori dela eta, moderatzaile lanetan
aritu zen Jakes Goikoetxea eta mahaia-
ren bueltan eseri ziren zerrendabu-
ruak zoriondu nahi ditugu. Bi orduz
hauteskundeei begira behar-beharrez-
koa ikusten duguna egiteko trabarik ez
jartzeagatik.

Mahai-ingurua baino ordubete lehe-
nago bildu ginen kultur etxean, eta,
guztiek errespetuzko jarrera izan ze-
nuten. Tentsio une hauetan aldamene-
an duzuen lehiakidearekin tratu ona
izateagatik eskertu eta zoriondu nahi
zaituztegu.

Eta, nola ez, eskerrak herritarrei ere,
mahai-inguruari horrelako erantzun
ona emateagatik.

Presiopean
adeitsu izateagatik

zORiONAK! JAiOtAKOAK

ezKONdutAKOAK

HildAKOAK

Patxi Xabier Satrustegi Aldaz eta Age-

da Jauregi Irazabalbeitia, Orion, maia-

tzaren 9an.

Andoni Atorrasagasti Sarasua eta Lo-

rea Zabaleta Lopez, Orion, maiatzaren

2an.

Mario Padrones Gonzalez eta Maria

Magdalena Mancha Juez, Orion, apirila-

ren 23an.

Leire Erguin Munduate eta Xabier

Muñoz Asensio, Orion, apirilaren 23an. 

Juan Mugika Azpeitia, Aia, apirilak 22,

89 urte.

Juan Albizu Zurutuza, Orio, apirilak

30, 76 urte.
Jesusa Iraola Manterola, Orio,

maiatzak 1, 97 urte.

Benedicta Llorente Lopez, Aia, maia-

tzak 8, 92 urte.
Jose Mª Lizarazu Garmendia, Orio,

maiatzak 14, 87 urte.

Ambrosio Martikorena Uranga,

Orio, maiatzak 16, 

Maria Luisa Urbieta Iribar, Aia,

maiatzak 21, 71 urte.

Uxue Azkue Torres, Orion, maia-

tzaren 4an.

Julen Lizasko Bastida, Orion, apiri-

laren 29an.

Nere Custodio Beldarrain, Orion,

apirilaren 26an.

Simon Otegi Goenaga, Orion, apiri-

laren 26an

June De La Calle Illarramendi,

Orion, apirilaren 23an.

Aner Argiñano Juzgado, Orion,

apirilaren 27an.

Amets Arrospide Blanco, Orion,

apirilaren 20an. 

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

duzuen Oriotar guztioi.

Herritik sortu ginen eta herriaren-

tzat jardun gara lanean azken lau urte

hauetan.

Maiatzaren 24ean jaso dugun babe-

sak beste lau urtetarako indarberritu

gaitu Orio hobeago baten alde eta Orio-

tar guztientzat lanean jarraitzeko. 

Orain herri plataforma
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Emaitzen
dantzan
dantzari�

B
adakigu nork gidatuko duen herria datozen lau

urtetan. Herritarrek erabaki dute eta testigua

eman diete direnek izango direnei; Beñat Sola-

berrietak Joxe Anjel Zalduari eta Igor Iturainek

Nekane Arrizabalagari.

Hauteskunde egunean, hautesleku bakoitzeko kontaketa

amaitzean, alderdien whatsappak kantu kontari hasiko zi-

ren, baina baita lozorroan egon diren herritar askorenak ere.

Ofizialak izan gabe, twitterreko txoritxoak ere kantatzen ditu

emaitzak . 

Tabernetan  hauteskundeen analisia egiten ari ziren tele-

bista saioaren katea zapalduko zuten urrutiko aginteetan.

Zurrutean zebiltzanak telebistari begira adi-adi egongo zi-

ren. Ordua jakin nahian ordulariari begiratu eta begirada

beste nonbaitera eraman orduko orduaz akordatzen ez dire-

nak bezala. Datuak telebistan ikusi,  baina emaitzen dantza

horretan, hurrengo herrira pasatzerako, Orion edo Aian zer

gertatu den ez dakitela. 

Hauteskunde iluntze-gaua etxetik jarraituko zuten beste

askok. Futbol partida baten antzera ikusiko zuten, irratian

hauteskundeen saio berezia bolumen altuan sinkronizatuta

eta telebistan, bolumen baxuan, emaitzen analisi-saioa. So-

fan eserita, familiartean, esatariak esandakoari ekarpenak

egiten arituko ziren asko eta asko.

Eta, ziurrenik, taberna zuloan zerbezak hartzen eta lagu-

nekin biharamuneko parandaz hitz egiten ere pasako dute

igandeko eguna batzuk; edo, etxeko sofan etzanda pelikula

melankoliko-erromantikoak bata bestearen atzetik ikusten

beste batzuk. Modu batera edo bestera, bozkatu eta aukeratu

dugu ondorengo lau urtetan gobernatuko gaituena.

“Modu batera edo bestera,
bozkatu eta aukeratu dugu
ondorengo lau urtetan 
gobernatuko gaituena”

Herritarrak Orioko udaletxean botoa ematen. kARkARA

Botoa emateko orriak eta gutunazalak. kARkARA

Herritarrak Aiako Lardizabal eskolan bozkatzen. kARkARA
KArKAriñOAK
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“Asko sentituko 
dugu faltan 
loretxu taberna”

A
sko sentituko dugu faltan Lo-

retxu taberna, etxean bezala

egoten gara hemen. 

Ohitura handia dugu hona egunero

etortzeko, eguerdi aldera, ardo batzuk

hartzera eta berriketan jardutera. 

Bertakoekin ere oso ondo moldatzen

gara, ia gure etxea balitz bezala da ta-

berna hau. Ia ia, jaio ere hemen egin gi-

nen. Amona Joxepa ere ezagutu ge-

nuen! 

Pena da hainbeste denbora irekita

egon den taberna bat ixtea. Baina era-

bakiak hartu egin behar dira eta toki

guztiei ailegatzen zaie beren momen-

tua. Bilatuko dugu beste tokiren bat

egunero joateko!

Juanito Urkizu

Jubilatua

Tristura ematen al 
dizu loretxu taberna ixteak?

“etxean bezala
sentitzen
gara hemen”

B
ai, tristura ematen dit. Handia,

gainera. Ni ia egunero etortzen

naiz, goizetan. Egun bat edo

beste galduko dut baina normalean

egunero etortzen naiz. 

Beti berak elkartzen gara hemen, be-

tikoak. Eta berriketan aritzen gara har-

taz eta honetaz. 

Egunero joateko beste tokiren bat

aurkitu beharko dugu orain. Tabernak,

egon, badaude; Itzala, Gabon eta Anti-

lla, adibidez. Baina nonbaiten egoteko

ohitura hartzen duzunean, zaila da al-

datzea. 

Hemen etxean bezala gaude. Hemen

eseri eta denbora erraz pasatzen da.

Bakoitzak bere tokia eta dena du.

Bixente Uranga

Jubilatua

“loretxun ibiltzen
gara ondoen, 
errazen”

T
aberna guztiak ez dira berdi-

nak, eta Loretxun ibiltzen gara

ondoen, errazen. 

Gazteek Loretxu izenarekin ezagu-

tuko dute betidanik, baina lehen Alda-

paneazen taberna hau.

Pena handia ematen digu ixteak. He-

men elkartzen gara egunero-egunero,

eta gauza askori buruz hitz egiten

dugu, arrantza eta horrelakoei buruz. 

Faltan sentituko dut, batez ere ne-

guan. Udan ere etortzen gara, kanpoan

jartzen gara, baina neguan barruan

ederki egoten da. 

Nahiko nuke gazteren batek hartuko

balu taberna orain, horrela ez litzake

itxita geratuko.

inaxio Genova

Jubilatua

362.qxp:Maquetación 1  29/05/15  10:08  Página 7



8 K A R K A R A 2015Eko MAiAtzAREn 29A

ORiO Ae-ReN HiStORiA

Oriotarren
iraultza,�martxan

teStuA: mANu etxebeRRiA

ARGAzKiAK: ORiOtARReN iRAultzA –1965/1975–

A
urreko atalean adierazi genuen moduan,

1970ko arraun-denboraldia oso berezia izan

zen euskal arraunketarentzat, tradizio eta

ohitura zaharretan oinarrituta zegoen arrau-

na aro modernoan sartzea ekarri baitzuen.

Orioko traineruak Kontxan iraileko aurreneko igandean

egindako erakustaldia betiko geratu zen milaka eta milaka

arraunzaleen begietan.

1968 Elkartea, abangoardian 

Orion hainbat eta hainbat berrikuntza gertatu ziren 1968.

urte ospetsu hartan: aurreneko Nazioarteko Estropadak,

atzerrira egindako irteerak, Espainia mailan CRO Orioko

Arraunketa Elkartearen nagusitasuna... guztia ere herrian

finkatzen ari ziren ohitura eta arau berriak gidari.

Estropadetarako ordu erdi lehenago prestatzen, berotzen,

hasita zeuden Patxi Sarasuak gidatutako arraunlariak. Ordu-

ra arte, haren esanetan*, ontzian sartu eta estropadaren irtee-

rara joan eta estropada hasi, izaten zen. Frantzia aldean –Li-

bourne, Bordele eta Paris– estropadetan parte hartzen hasi

zirenean, Sarasuak eta kide zuen Juanito Altxerrik han ikusi-

takoak ikasten jarrita zeuden.

Peter Karres eta Alber Mainella 

Patxi Sarasuak bildutako gazte-taldearen grinak zuen inda-

rra paregabea zen, eta emaitzak iristen ari ziren. Esate bate-

rako, Frantzia aldean jokatutako estropada haietan lortuta-

ko emaitza onei esker, Orioko CRO izena entzuna izaten hasi

zen, eta hara joateko ez zen gonbidapen faltik izaten. Kanpo-

ra joan ziren batean, Alemaniako Peter Karres arraunlaria-

rekin kontaktatu zuten oriotarrek, eta haren laguntza entre-

namendu-prestaketan eta abarretan oso handia izan zen. 

Hurrengo urtean, 1969an, nazioartean atletismoko entre-

Munduan iraultza giroa nagusitzen zen; Orion iraultza arraunean 
gertatu zen, 1965ean elkarte berria sortu zenetik. parisen, 68ko maia-
tzean kultura, politika, gaztedia eta berrikuntzak bor-bor zebiltzan 
bezala, Orion ere bazebilen giro hori: oriotarren iraultza zen.

natzaile zebilen frantziar bat, Albert Mainella, Oriora ekar-

tzea lortu zuten. Mainellak, prestaketa fisikoa eta elikadura

kontutan zeuden ohiturak eta sineskeriak baztertu zituen

erabat. Artean, ohikoak ziren entrenamendu saio laburrak;

esate baterako, trainerutan hogei minutukoak, estropadak

irauten zuen denbora berberekoak. Eta erabat onartuta ze-

goen estropada aurreko egunetan, eta egunean bertan, kilo-

ko txuletoiak indarra ematen zuela.

Orioko laukoa, Estatuko selekzioan

Elkartea ziztu bizian zihoan goruntza, eta horren lekuko izan

zen, Espainiako selekzioak Europan egindako bira batera he-

rriko bost estropalari eraman zituela, Banyoleseko laukote

batekin zortzikoa osatzeko. Luxiano Manterola, Juanito eta

Jose Ramon Altxerri anaiak, Estanis Sarasua eta Bixente

Korta lemazaina, Frantzia, Alemania, Belgikan eta Suitzan

ibili ziren hogei egunetako bira egiten.

    

Orion benetako iraultza gertatu zen urte haietan.
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4. AtAlA

1968-1970

50 URTE  OLATU GAInEAN:

Aste batzuk lehenago, Estatuko txapelketan, Orioko zor-

tzikoak eta lemazain laukoak txapela irabazi zuten, ondoren-

go urteetan oriotarrekin norgehiagokan ibili zen Banyolese-

ko taldea gaindituta. 

Oxfordeko zortzikoa, Orion

Herri mailan, eta Euskal Herri osoan, arraunzaleak garaipen

horiekin harrituta bazebiltzan ere, historiaren hurrengo ata-

la are zirraragarriagoa izan zen. Gazte olinpikoak goi mailan

ari zirela begi-bistakoa zen, baina, uda iritsi eta, hara non Ox-

fordeko zortzikoa herrira etorri zen. Nazioarteko estropa-

den zalaparta Gipuzkoako herri txiki honetatik Kantauri

osora iritsi zen, eta, telebistari esker, baita Espainia eta Euro-

para ere.  AS kirol-egunkari sortu berriak egunero  eman zion

orrialde osoa astebetean Orioko nazioarteko estropadari. 

Elkartearen lehen presidentea zen Antonio Camposek go-

goratzen duenez*, Madrilera joan ziren, eta leku gehienetan,

oso gazte eta gogotsuak ginela ikusita, ondo hartu gintuzten.

Londresko enbaxadorearen bitartez Oxford etortzea lortuta

gero,  AS egunkaria eta TVEkoekin ere hitz egin genuen, eta ho-

rrela lortu genuen hura martxan jartzea.

I Nazioarteko estropadak martxan zeuden. Hortik aurre-

ra, harmailak moilan alde batetik bestera, publizitatea Gi-

puzkoa osoan, herriz-herri, txapela horiak milaka... Iñaki

Agote zen diruzaina zuzendaritza-talde gaztean eta antola-

kuntza gogoratzen du*. Benedicto Etxeberriak harreman

onak zituen nonahi, eta aurreko urtean Hernanin Ziklo-krose-

ko Munduko txapelketa antolatu zuten lagunek asko lagundu

ziguten. Madrilen izan ginenean ere, bera etorri zen.  Areilza

politikari euskalduna ezaguna zuen, eta Telebistako buruzagi

batzuekin ere bazuen harreman ona.

*Aipuak: Oriotarren iraultza –1965/1975–liburutik hartua.I Nazioarteko estropaden kartela
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AKuiluA HARtutA NiRe HONetAN

Gehiegizko 
eskuzabaltasuna

Espero dut etorkizunean,
euskaraz sendatu nahi
duenak, profesionalak
euskaraz dakiela adieraz-
ten duen karteltxoaren
bila ibili behar ez izatea

Mirari Azpiroz

e
zagutzen nauzuenok badakizue Orion askotan ibiltzen den aiarra 

izateaz gain, erizaintza ikasten ari naizela. Eta ez bazenekiten, orain 

badakizue parrandaz aparte beste zerbait egiten dudala nire bizitza-

rekin. Hori esanda, etxera joko dut, nirera, denok egin ohi dugun 

bezala.

Duela egun batzuk klasean euskal kulturaren inguruan hitz egiten hasita, irakas-

leak beste ikaskide baten esperientzia bat kontatu zigun. Antza, euskaraz bakarrik

zekien gaixo bat zegoen, eta beregana medikuarekin bisita pasatzera joan zirene-

an, erizainak eta ikasleak euskaraz hitz egin omen zioten. Honen aurrean, medi-

kuak horrela esan omen zuen: aqui se habla en castellano. Hemen ikus dezakegu

duela hilabete I. Mendiari eginiko elkarrizketa batean aipatzen zuen castellano-

parlanteen eskuzabaltasuna. Okerrena da gelatik irtendakoan erizainak ez ziola

ezer esan Mediku Jaun Txit Gorenari. Hori da gehien harritzen nauena, beren es-

kuzabaltasun hori harro erakusten uzten zaiela gainera. Eta oraindik, Osakidetza

bezalako zerbitzu publikoa ez dela gai, bere zerbitzu guztiak herri honetan ofizia-

lak diren bi hizkuntzatan emateko. Eta jendea kexu da oposaketetan euskarari ga-

rrantzi handia ematen zaiolako, gehiegi puntuatzen duelako. Nire ustez ez luke

puntuak irabazteko zerbait izan behar, baldintzetako bat izan beharko luke, eri-

zaintzako edo medikuntzako gradua bezala. 

Ez nintzen ni bakarrik ikasgelan iritzi hori zuena, eta sare sozialetan zabalduta-

ko medikuntzako graduazio ekitaldiko bideo batean ikusi bezala, medikuen artean

ere bada gai honetaz kezkatzen denik. Badakit, gaur egun, oso erabilgarriak direla

Osakidetzako e horiek, profesionalak euskaraz badakitela adierazten duten ho-

riek. Baina egia esan, espero dut etorkizunean beharrezkoak ez izatea eta euskaraz

sendatu nahi duenak karteltxoaren bila ibili behar ez izatea.

B
ukatzear da ikasturtea,

eta bukatu dira futbol

eta saskibaloi ligak.

Ez dago aditua izan 

beharrik jakiteko Rea-

lak eman diola azken bultzada Eibarri

putzura erortzeko.

Pablo Lasok bultza duela Gipuzkoa

Basket moila bazterretik behera. Bista-

koa da, Eibar zein GBC, bere merituz

zeudela moila bazterrean, hanka bat

lehorrean eta bestea airean zutela. Bai-

na, asmatu ezinik nabil ia, Gipuzkoan,

EH Bildu moilatik bere kasa erori den

ala EAJk bultza ote duen.

Egia esan, bateko eta besteko datu

eta iritzien erdian zer esan ez dakidala

geratu naiz. Jakinekoa da, gobernuan

dagoen edozein alderdi egoten dela

urertzean, itotzeko arriskuan. Eta, 

nolabait esateko, oposizioaren lana ere

bada plazatik moila bazterrera bultza-

tzea.

Eta, hemendik aurrera zer? Hasteko

eta behin, twitterren lagun batek zioen

bezala, espero dugu alkatea aldatzean

ordenagailurik ez formateatzea. Espe-

ro dugu adostasunak bilatzea, infor-

mazioa trukatzea, gobernuko proposa-

menak serio eztabaidatu eta erabaki-

tzea, eta oposizioak ere proposamenak

egitea.

Ematen du, beste lagun batek zion

bezala, oposizio kañeroak funtziona-

tzen duela, moila bazterrerabultzatze-

ak funtzionatzen duela, baina ez daite-

zela, faborez, hasieratik bultzaka hasi.

Pare bat urte behintzat aguantatu di-

tzatela plazan, eta noizean behin dan-

tza egin dezatela agarrauan.

Moila 
bazterrean

Rikardo Uzkudun
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“Kooperatibaren etekinak proiektu
sozialetan inbertitzen ditugu”

m. GARciA 

Bi bazkide dira, baina formazio eta aholkularitzarako kola-

boratzaile sarea osatua dute, beren lanetan adituak diren

pertsonekin. 2014ko urritik martxan dago Inbat Kooperati-

ba, enpresen erantzukizun soziala lantzen, eta Imanol Itu-

rrioz da sortzailea. 

Ekimen sozialak dituen kooperatiba zarete, gizarte eragin

positiboa izatea helburu duena. Hori da Inbat?

Gure lana bi arlotan banatzen da, formakuntza eta aholkula-

ritza soziala ematen ditugu. Beste edozein enpresak bezala

funtzionatzen dugu, desberdintasun batekin: kooperatiba-

ren etekin guztiak proiektu sozialetan inbertitzen ditugu.

Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioarekin egiten

dugu lan, adibidez. Oztoporik Gabeko Bainuaizeneko pro-

grama batekin, hain zuzen. Mision Bangassou izeneko GKE

batekin ere kolaboratzen dugu eta enpresen derakinak

–merkatutik kanpo edo deskatalogatuta dituzten produk-

tuak–Afrika Erdiko Errepublikara eramaten dituzte. 

Mindara elkartearekin ere lan egiten dugu, antolakuntzan

gaude. Teknologia berrien bitartez, dibertsitate funtzionala

duten gazteengan trebetasunak indartu nahi ditugu, etorki-

zunean babestutako lantokietatikkanpo lanean aritu daite-

zen.

Pertsonengan inbertituz gizartea garatzen dugu, pertsonak

garatuz gizartean inbertitzen dugu. Hori dio zuen leloak.

imanol iturrioz
inbat kooperatibako bazkide eta sortzailea

Formakuntza ematean, enpresarentzako onura sortzen ari

gara, langileen gaitasunak handitzen ditugulako. Baina, ho-

rrekin batera, gizartean inbertitzen ari dira, gure irabaziak

proiektu sozialetan inbertitzen baititugu. Horrek esan nahi

du gizartean inbertitzen ari garela.

Aholkularitzan ere gai sozialak lantzen saiatzen gara; ge-

nero berdintasuna, adibidez. Pertsonengan inbertitzeko

beste modu bat ere bada hori.

Gaur egun pertsonei balio gutxi ematen zaiela uste al duzu?

Ez pentsa. Hemen inguruan erantzukizun soziala aspalditik

egiten da, baina orain arte ez zaio izenik jarri. Hemen ingu-

ruan kooperatiba asko daude, eta horien irabazien %10 gai

sozialetara bideratzen dituzte.

Guk egiten duguna laguntza sozialen politika hori egitura-

tzea da, gizartearentzat ez ezik, enpresarentzat ere onuraga-

rria izan dadin. Eta azken finean, erantzukizun sozial han-

diena lanpostuak sortzea da.

Nolako harrera izan duzue?

Harrera oso ona ari gara izaten. Enpresek badakite gurekin

lana egiten badute ekimen sozialak bultzatzen ari direla, eta

horrek ate asko irekitzen ditu. Oso gustura gaude.

Ekintzailetasunaren bidea hartu duzue. Garrantzitsua al da

ekintzaile izatea?

Bai, noski. Oso garrantzitsua da. Esperientzia honetan ikusi

Aholkularitza tradizionaletik dator imanol iturrioz –Pasai San Pedro, 1977–,
baina beti erakarri izan du erantzukizun sozialaren gaiak. Biak uztartuta sortu
zuen inbat. Beste norabide bat eman nahi zion aholkularitzari.
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“Erantzukizun sozialak
barrutik hasi behar du,
langileak zainduz. Etxea
garbi duzunean, kanpora
begira jarriko zara”

dut instituzioetatik ekintzailetasuna bultzatzeko espazio

eta zerbitzu asko daudela, baina ekintzaile gutxi. Jende as-

kok ez ditu laguntzak ezagutuko, baina uste dut gehienbat

bertigoagatik dela. Oso polita ematen du guztiak, baina salto

egin behar da eta gogorra da. Eta norberaren egoeraren ara-

bera, ekintzaile izateak ematen ez dizun segurtasuna behar

duzu.

Enpresen erantzukizun sozial errealaz hitz egiten duzue.

Zer da hori?

Enpresako gizarte erantzukizunak esanahia galdu du nola-

bait. Enpresa askok marketinerako erabiltzen dute, baina

benetako edukirik gabe. Kanpora begira oso berdeakdira,

energia berriztagarria erabiltzen dute, baina barruan langi-

leak oso baldintza txarretan dituzte.

Guk koherentzia bilatu nahi dugu; erantzukizun sozialak

barrutik hasi behar duela uste dugu, etxean bertan, langileei

baldintza duinak emanez eta kontuan edukiz. Eta etxea gar-

bi duzunean, kanpora begira jarriko zara.

Etika eta koherentzia gutxi al dago egungo gizartean?

Denetarik dago, egia esan. Hemen inguruan langileekiko po-

litika onak dituzten enpresak aurkitu ditugu. Baina beti

izango dut duda bat buruan: lan baldintza onak eskaintzen

dituzte enpresa ondo doalako, edo enpresa ongi doa langile-

ria zaintzen dutelako?

Inbat S. Coop.-ren sortzaileetako bat da Iturrioz. kARkARA
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udAl HAuteSKuNdeAK

Herriaren
norabidea
aukeratuta

teStuA:  O. ARtOlA  

ARGAzKiAK: KARKARA

J
eltzaleak izan dira babestuenak, nola Aian, hala

Orion. Orain arte agintean izan direnek jarraituko

dute gobernuan Aian, Nekane Arrizabalagari

emango dio testigua Igor Iturainek; bertatik berta-

ra.  Oposizioan, bi zinegotzi gutxiagorekin, EH Bil-

du izango da. 

Orion, duela lau urte bozkatuena izan zen EAJk jaso ditu,

aurten ere, boto gehien. Udalbatzarreko sei zinegotzi jeltza-

leak izango dira, lau EH Bildukoak, bi Orain plataformakoak

eta bat PSE-EEkoa.

Boto gutxiago jaso arren, jeltzaleak bozkatuenak

2011n EAJ izan zen arren bozkatuena, udal gobernua Orioko

EH Bilduk eta Orainek osatu zuten. Aurten ere, boto gehien

jaso dituen alderdia EAJ izan da, eta, 180 graduko aldaketarik

ezean, Joxe Anjel Zaldua izango da Orioko alkatea. Emaitza-

rekin oso pozik dago oriotarra.  Gure helburua sei zinegotzi

lortzea zen, eta lortu dugu, azaldu du Zalduak.  

Aurreko legealdian bezala, sei zinegotzi izatea lortu dute

jeltzaleek, baina duela lau urte baino boto gutxiago jaso zi-

tuzten. 2011n 1.268 boto eta 2015ean 1.133. Boto kopuruaren

jaitsiera parte hartzearen jaitsierarekin lotu du Zalduak:

Abstentzioarekin boto gehien galtzen dituztenak alderdi boz-

katuenak izaten dira, normalean. Boto gehien galdu dituena

Bildu izan da eta, beren atzetik, gu gaude boto gehien galdu di-

tuztenen artean. 

EH Bilduk lau urte hauetan 148 boto galdu ditu. 2011n

1.038 oriotarrek bozkatu zuten Bildu, eta, aurten, 890 herri-

tarrek. Emeterio Iribar zerrendaburuak azaldu duenez, sa-

egoera errotik aldatu da Orion. Alderdi bozkatuena eAjk
izaten jarraitzen du, baina alkatetza ere jeltzaleena
izango da, noski. Aian indarrean zegoen eAjk indar 
handiagoa du orain, zinegotzi bat gehiago izango baitu.
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“Gure helburua sei zinegotzi
lortzea zen, eta lortu dugu”

“Bosten itxaropena genuen
eta laurekin gelditu gara. Ez
dugu espero genuena lortu”

“Gure lana partaidetzan oina-
rrituta dago, beraz, datuak
ezin ditugu ontzat eman”

“zinegotzia berreskuratzea
eta botoak biderkatzea, oso 
pozgarria da”

kon baloratu gabe, botoen galeraren giltzak hauek lirateke:

Gipuzkoan ikusi den beheranzko joera, eta gobernuan egotea-

ren desgasteak taldearen mugak agerian utzi dituela. Botoen

galerak zinegotzi bat galtzea ere ekarri die, bost zinegotzi iza-

tetik lau izatera pasa dira. Guk bosten itxaropena genuen eta

laurekin gelditu gara. Espero genuena ez dugu lortu, aitortu

du Iribarrek.

Botoetan gora egin dutenak Orain eta PSE-EE izan dira.

Miriam Uranga alkateordeak, ordea, sentsazio gazi-gozoa

du: parte hartzea ia %8a jaitsi da eta hori ez da pozgarria.

Gure lana partaidetzan oinarrituta dago, beraz, datuak ezin

ditugu ontzat eman.

Sozialistek boto gehiago eskuratzeaz gain, 2011n galduta-

ko zinegotzia lortu dute. Lau urte udaletxetik kanpo egon on-

doren, kosta egiten da zinegotzia berreskuratzea, eta are

gehiago herri txikietan. Zinegotzia berreskuratzea eta botoak

biderkatzea, pozgarria da oso. Jendeak berriz gugan konfian-

tza duela jakitea, eta lana egiteko aukera ematen digula ikus-

tea, zoragarria da, dio Ana Priedek.

Aian  jeltzaleen gorakada

Aian, ordea, jeltzaleek botoetan gora egin dute. 2011n baino

15 boto gehiago jaso dituzte eta zinegotzi bat gehiago lortu

dute EH Bilduren jaitsierarekin. Arrizabalagak aurreko lege-

aldian egindako kudeaketa onarekin eta jarraipenarekin lotu

du gorakada. Jendeak taldearengan konfiantza du, aitortu du

etahori oso positiboa dela gaineratu du.

Eñaut Guruzeagaren ustetan, EH Bilduren beherakada-

ren arrazoiak Foru Aldundian gobernatzearekin lotu ditu: Ez

dakigu herri mailan zergatik gertatu litekeen jaitsiera, baina,

badirudi, Foru Aldundian gobernatu izanak desgastea eragin

diola EH Bilduri.

Abstentzioak gora egin du

Aian ez da errolda aldatu lau urtetan. 1.533 lagunek bozkatu

zezaketen bi hauteskundeetan. Bozkatu duten lagunen ko-

purua, ordea, ez da bera izan. 2011n 464 lagun abstenitu ziren

JOxe ANJel zAlduA

emeteRiO iRibAR

miRiAm uRANGA

ANA pRiede
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elKARRizKetAK

Zerrendaburuen balorazio elkarrizketak. Alderdi gutzieta-

ko zerrenda buruak hauteskundeen biharamunean elkarrizketatu

ditugu balorazioa egin dezaten. Elkarrizketa horiek karkara.eus

webgunekohauteskundeak2015kanal berezian daude bilduta.

eta 2015ean 503. Abstentzioa %2,54 igo da.

Orion, errolda aldatu egin da lau urtetan: 2011n errolda

3.992koa zen eta, aurten, 4.265ekoa izan da. Baina, dena den,

abstentzioa igo egin da, %7 inguru. Duela lau urte %26,08koa

zen abstentzioa, 1.041 lagunek erabaki zuten ez bozkatzea;

2015eko udal hauteskundeetan %33,72koa izan da absten-

tzioa, bozkatu zezaketen 1.438 oriotarrek ez dute bozkatu.

Oriotarrak eta Aiarrak hemendik kanpo

Asko dira Orion eta Aian jaio, hazi edo bizi direnak eta politi-

kagintza kanpoan egiten dutenak. Leandro Azkue Iribar

oriotarra zinegotzi izango da Amasa-Villabonako udalerrian,

EAJ alderdiaren izenean. Alderdi bereko oposizio-buru eta

zinegotzi, aldameneko herrian, Zizurkilen, izango da Marian

Lazkano. Donostiako alkatetza lortu du Aian bizi den Eneko

Goiak. Nikanor Lertxundiren EH Bilduk babes handiena lor-

tu du Getarian, 933 botorekin. Lertxundi alkate izan da az-

ken lau urtetan eta errepikatu egingo du datozen lau urteetan

ere.

Batzar Nagusietarako ere jeltzaleak nagusi

Aian eta Orion, EAJ izan da alderdi bozkatuena Batzar Nagu-

sietarako, 536 eta 1255 bozkekin, hurrenez hurren.  Bigarren

alderdi bozkatuena EH Bildu izan da, 391 eta 965 bozkekin.

Batzar Nagusietan ere izango dute presentzia oriotarrek eta

aiarrek. Ione Cisneros Ahal Dugu - Podemosen izenean, eta

Marian Lazkano eta Ainhoa Usandizaga EAJtik izango dira

batzarkideak.

Alkate aldaketa ekainaren 13an

Legeak ezartzen du alkate aldaketa hauteskundeak pasa on-

doren noiz egin behar den. Jaurlaritzaren arabera, ekainaren

13rako osatu behar dira Udal Gobernuak eta aukeratu behar

dira alkateak.Badirudi ez dela aparteko ezustekorik egongo.

Aian, gehiengo absolutuarekin, Arrizabalagak jasoko du al-

kate makila. Orion ere, emaitzengatik eta alderdiek esanda-

koagatik, Zaldua alkate izango dela ondorioztatu daiteke.

“Jendeak taldearengan 
konfiantza du eta hori oso 
positiboa da”

“Foru Aldundiangobernatu
izanak desgastea eragin dio
EH Bilduri”

NeKANe ARRizAbAlAGA

eñAut GuRuzeAGA
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Oriotarrak liègen

A
ldapa zikloturista elkartekoek Liége-Bastogne klasikoan hartu zuten

parte apirilaren 25ean. Iazko urrian hasi ziren bidaiari forma ematen,

entrenatzen. Hotza eta euriarekin egin zuten 276 kilometroko ibilbi-

dea, talde izateari momentu bakarrean utzi gabe, elkar lagunduz. 

Honakoa diote parte-hartzaileek:Esperientzia ikaragarri aberatsa izan zen, zen-

tzu guztietan. Alde batetik, egindako kilometro kopurua aintzat hartzeko modukoa

da. Bestalde, Aldapa taldearen izenean joan eta talde moduan lan egin genuen, le-

hentasuna taldea izanik. Ikusitako paisaje, errepidea eta kultura ere oso aberasga-

rriak izan dira.Errepikatzeko moduko esperientzia izan da!

txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren

bat baldin badaukazu, ekarri

kARkARAra eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk eka-

rritakoa dela jarrita.
KArKArA EtA AldApA ZiKlOtUristA ElKArtEA

ARGAzKi muNdiAlA

1 8 K A R K A R A 2015Eko MAiAtzAREn 29A

Maiatzeko sarituak

Ane Miren Fernandez Ostolaza
Amaia Larrinaga Estankoa

Juan Azpiroz Aldaz
Orio Hizkuntzak
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OlAtz ARtOlA

Donostiako Elkano kalean, paseoan zabiltzala,  usainak ez

bada erakusleihoak erakarrita, Ramon Lizeagaren –Pasaia,

1974– Gazta is cheese dendara gerturatuko zara, Euskal 

Herriko lehen gazta dendara. 

Lehendabiziko gazta denda zabaldu duzue Euskal Herrian.

Horretarako beharra zegoen. Gazta ekoizleak gara eta Do-

nostiara etortzen ginen saltzera. Ez zegoen tokirik non gaz-

taz bakarrik hitz egin zitekeen; hutsune hori zegoen. Kanpo-

an, ordea, gazta denda ederrak topatu ditugu. Eta, geure bu-

ruari zergatik hemen ez galdetzen genion. Azkenean,

animatu egin gara.

Eta erosleek eskertu al dute hori?

Merkatua ondo aztertua geneukan aurretik. Astero-astero

auzoz auzo ibiltzen gara Donostian, azokan, gazta saltzen.

Plazara aukera gehien ematen ari ginenak ginen, hemen in-

guruan. Jendea atzetik etortzen zela ikusi genuen, gure es-

kaintza estimatu egiten zutela. Eta hori dendan ere islatu da,

hilabete daramagu negozioarekin eta perspektibak betetzen

eta gainditzen ari gara.

Askotariko gaztak dauzkazue.

Gutxi gorabehera 25 gazta ditugu orain. Gure ekoizpenare-

kin eta gaztagintzan daramatzagun 15 urteetan topatutako

lagunekin osatu dugu denda. Dena den, eskaintza aldakorra

da; gazta batzuk garaian-garaikoak baitira, beste batzuk

orain ari dira ontzen, artzainak mendira joango dira eta gaz-

ta egiteari utziko diote... 

Ekoizpen propioko bi gazta dauzkazue, ezta?

Ardi gazta urdin bat eta behi gazta bat, bai. Bi gaztekin ari

gara lanean. 

Baina ez zara dendan dagoen Aiako ekoizle bakarra...

Hemen, oro har, aukera gutxi dago. Aiak kolorea jartzen dio

Euskal Herriko gaztagintzari, barietate gehien han egiten

baita. 

Euskal Herrian aukera gutxi egonda, jendeak ohitura al

dauka gazta ezberdinak dastatzeko?

Jendea ohituta dago beste gazta batzuk jaten eta erosten.

Kontua zera da, kanpokoak direla gazta horiek. Batez ere su-

permerkatuetan eta azalera handiko dendetan aurkitzen di-

tuzte gazta mota horiek. Baina horiek ez dira gurearen tan-

kerakoak, ez baitira horren egiazkoak. Jendeak erraz des-

berdintzen ditu gure gaztak eta supermerkatukoak eta hori

aintzat hartzen dute.  

Ohitura badago, hortaz, hainbat gazta mota jatekoa.

Gero eta gehiago, gainera.

Negozioa beste lagun batekin ireki duzu, italiarra bera. 

Gazta-dastatze batean ezagutu gendun elkar, duela urte de-

zente. Bera gazta eskola batetik dator, gaztagintza ikasi zuen

Italian.  Biok maite dugu gazta .

“Hamabost urteetan topatutako 
lagunen gaztak eta gureak ditugu”
ramon lizeaga
Gazta ekoizle eta saltzailea

Aian egiten du gazta, eta Donostian saldu. Merkatuetan berak saltzen
zuen produktuaren bila joaten zirela ikusirik, ideia berria gauzatu zuen
Lizeagak: gazta bakarrik salduko duen denda.

kARkARA

Maiatzeko sarituak

Ane Miren Fernandez Ostolaza
Amaia Larrinaga Estankoa

Juan Azpiroz Aldaz
Orio Hizkuntzak
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ARGAzKi eRRepORtAJeA

Eskuz eginikoak
salgai herriko plazan
eguraldiak lagunduta, jende ugari bildu zen plazan artisautza azokan
maiatzaren 3an. eztiak, gaztak eta taloak dastatu; pitxiak, burukoak eta
jantziak probatu; ukendu eta xaboiak usaindu; eta Gure esku dago eki-
mena babesteko aukera izan zuten herritarrek.
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ARGAzKi eRRepORtAJeA

Kataluniako 
erraldoiak
Kataluniatik etorritako dantza-lagunak izan zituzten
pellok eta nikolasak. Herrian zehar ibili ziren musika-
rekin jira eta buelta. elizako aldapatik behera, plazan
egin zuten azken dantza. Ondoren, argazkia atera zu-
ten erraldoiak dantzan jarri zituzten guztiek. 
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Hogei�urte,
jauzi�bat�eta
milaka�urrats.
1995ean sortu zen Harribil, Oriok dantza talderik gabe urteak
zeramatzanean. Dantza desagertzear zegoenean txinparta
bat nahikoa izan zen, berriz ere, dantzarako garra pizteko eta
herritarrengan itzalduta zegoen tradizioa hauspotzeko.

2 2 K A R K A R A 2015Eko MAiAtzAREn 29A

eRRepORtAJeA
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teStuA: OlAtz ARtOlA

ARGAzKiAK: HARRibil

H
ogei urte atzera egitean, oraindik gertukoak

zaizkien emozioak etorriko zaizkie gogora

askori. Oroitzapen gozoak. Desagertzear ze-

goen ohitura berreskuratu zuten. Hankak as-

tintzen hasi ziren. Dantza-tradizio handiko

herria dantzan jarri zuten, Harribil sortu zen.

Harribil, Gortzintziren ubera

Itsas bazterreko harkaitz biribil bat da Harribil. Dantza tal-

deak badu izenetik, harkaitza bezain sendoa, itsas-brisa fres-

koaren parekoa eta biribila –bere zentzu hertsienean– baita.

1995ean jarri zitzaion izena eta eman zitzaion forma hainbat

dantzazaleren proiektuari. 

Euskaraz gazte izena zuen ekimena jaio zen Euskara ba-

tzordetik.  Ekimenaren harira, 1995eko urrian, festa handi

bat egin zen. Jaiaren aitzakiarekin dantzan aritzeko eskatu

zien garai batean Gortzintzi dantza taldeko kide zirenei. Fes-

ta kilometroak txiki baten antzera gogoratzen dute. Hondar-

tza aldean izan zen, kanpinaren bueltan. 

Oholtzara igo eta jaistea erabaki zuten. Harribilen abia-

puntua izan zen jai hura. Ordutik belaunaldiz belaunaldi

dantzarekiko garrak bizi-bizi jarraitu du. 

Hasiera jendetsuak

Bi bide paralelotan hasi ziren lanean. Batetik, elkartearen es-

tatutuak osatzen ari ziren; eta, bestetik, dantzariak biltzeko

deialdia egin zuten. 30 lagun inguru bildu ziren. Boom modu-

koa izan zen herrian, dantzan ikasteko gogoa piztu zien asko-

ri. 

Adin eta jakintza ezberdinetako jendea elkartu zen. 16 urte

zituen gazteenak eta 40 urtera gerturatzen zen zaharrena.

Dantzan zekitenak zeuden, baita arin-arin eta fandangoa he-

rriko plazan sekula dantzatu ez zutenak ere. 

2015Eko MAiAtzAREn 29A K A R K A R A   2 3

eRRepORtAJeA
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eRRepORtAJeA

“Berritzaileak izan arren, ez
zioten tradizioari traizio egin.
oinarria ondo landu zuten”

“osagai guztiekin lortu dute
dantzari sena lokartuta zuen
herria esnatzea”

Anitza zen taldea. Ilusioz gainezka eta lanerako gogoz be-

teta zeuden; hasiberrien ilusioarekin eta dantzari ohiak dan-

tzara bueltatzeko  gogoarekin. 

Taldearen barruan azpi taldeak egin zituzten, lana bana-

tzeko. Batzorde modukoak osatu zituzten eta bakoitzak bere

ardurak zituen: dirua, materiala, arropa…

Hasi eta urte betera egin zuten lehen emanaldia, 1996an.

Herriko festetan izan zen, sanpedroetan. Harrera paregabea

izan zuen; ezin hobea.

Usadio berritzailea

Orain hasiera garai horietara begiratuz gero, dantza talde

tradizional gisa definituko dute. Duela hogei urte, ordea, be-

rritzaileak ziren. Betidanik ikasi zuten dantza tradizionala

eraldatzen hasi zen, eta Harribilkideak olatu horretan sartu

ziren. Ez soilik dantza egiteko moduan, baita arropan eta

musikan ere, esaterako.

Berritzaileak izan arren, ez zioten tradizioari traizio egin.

Oinarria ondo landu zuten, eta, bereziki, Euskal Herriko ohi-

ko dantzak egiten zituzten. Baina berentzat berriak ziren

dantzak ere ikasi zituzten. 

Mugarri izan zen jantzietan Harribil, oraina eta geroa mar-

katu zituen. Ordura arte motadun jantziak erabiltzen ziren

dantzarako, ia beti. Geroztik, ordea, moda desfile baten pare-

ko dira dantza emanaldiak. Gaur egun, oraindik, hasiera ga-

raiko jantziak ere erabiltzen dituzte, nahiz eta emanaldi berri

baten atarian jantzitegia aldatzen duten.  

zeNbAKiA

1995
Urtean sortu zen. Duela hogei urte jaio zen Harribil dantza tal-

dea. Gortzintzi taldekoak ekitaldi instituzional baterako elkartu, eta,

ordutik, etenik gabeko bidea egin du. 
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eRRepORtAJeA

Eraldaketa eman zen, eta, dantzak Orion zuen berezko

esentzia galdu gabe, bide berrietan hasi ziren jauziak egiten,

kriskitin jotzen eta hankak astintzen.

Ondo errotutako dantza taldea

1996an egin zuten lehen emanaldia, San Pedro jaietan. Aiara,

Adunara, Italiara, Palentziara eta beste hainbat tokitara joan

ziren. Urtero, herrian, ekitaldi bat egiten zuten, gutxienez,

eta urte osoa hori prestatzen igarotzen zuten. Berak presta-

keta lanetan eta herritarrak zain. Sona handiko ekitaldia bi-

lakatu zen, oriotarrek sekula galtzen ez zuten hitzordua.

Ondo sustraitu zen Harribil dantza taldea Orion. Eta au-

rretik Gortzintzikoa gerta ez zedin, ernatu zen lorea ihartu ez

zedin,  Udalari eskaera bat egin zien.

Musika eskolan, gainontzeko instrumentuekin batera,

dantzako eskolak ematea eskatu zioten Udalari. Ez zieen tra-

barik ipini, ondo ikusi zuten hasiera-hasieratik eskaera.

Onartu egin zuten, eta, umeek, oso gaztetan, euskal dantzak

ikasteko aukera izan dute geroztik.

Horrela hasi ziren, txiki-txikiak zirenean, egun Harribil

dantza taldearen gidaritza eramaten dutenak. Gutxi gorabe-

hera sei urte zituztenean eman zuten izena musika eskolan,

eta, orain, hogeita sei urterekin, dantzan jarraitzen dute.

Musika eskolako eskaintzan dantza sartzearekin beren

helburua beteko zela ziurtatu zuten: aurretik gertatu zena

berriz ez gertatzea. Dantza ez desagertzea Orion. Harribilek

ibilbide luze eta oparoa izatea.

Eragile eredugarri eta parte hartzailea

Hamasei dantzarik osatzen dute Harribil dantza taldea gaur

egun. Urteak pasa arren, egoera ez du aldaketa bortitzik jaso.

Dantzarien adin-tartea handia da oraindik ere, hamasei ur-

tetik hogeita sei urte bitartekoak dira.

Oraingoan, ordea, musika eskola harrobitik datozenez,

oinarria guzti-guztiek dute; nahiz eta garaiak aldatu eta egun

dantzaren oinarrietan ez den fokua lehen bezain beste jar-

tzen. Sormenari ematen zaio, egun, garrantzia itzela. 

Sortzaileak dira taula gainera igotzen diren dantzariak,

baita itzalean lan egiten duten jostunak edo musikariak ere.

Sortzaile talde batek ondo jositako sarea osatzen dute ema-

naldi bateko partaide guztiek. Eta, pieza guztiak dira garran-

tzitsuak: musika, koreografia, teknika, arropa...

Osagai guztiekin lortu dute dantzari sena lokartuta zuen

herria esnatzea eta dantza ekitaldi bakoitza, urtero-urtero,

egutegian gorriz biribildutako eguna izatea. San Juan bezpe-

rako ekitaldiarekin hasi ziren, eta ohitura bihurtu da herrian.

Egun horrek jada ez luke zentzurik izango dantzarik gabe.

Sanjuanetakoa ez ezik, Herribil ere urtero-urtero, hutsik

egin gabe, antolatzen den jaia da.

Eta, horiez gain, hamaika ekitalditan hartzen dute parte:

festen deiadarrean, dantza txapelketaren antolakuntzan,

soka dantzan, Bisigu egunean, Karmengo Amaren egunean...

Herriko folklorea batzen duen festa batean beti izaten du tar-

tea Harribilek; zuzenean edo zeharka, festaren aitzakian,

beti hartzen dute parte.
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eRRepORtAJeA

Behar adina denbora ez dutenean

Denbora asko eskaini behar zaio dantzari. Ez soilik taula gai-

nera igo eta dantza egitea; baizik eta koreografia asmatzea,

entseguak egitea, kantua  lotzea, emanaldia antolatzea... 

kudeaketa handia da dantza taldeak eskatzen duena. Eta, sa-

rritan, denbora gutxiegi dute horretarako guztirako. 

Hamasei dira taldean, eta kopuru polita den arren, batzue-

tan motz gelditzen dira. Baten batek entseguetara joan ezin

badu, hutsunea gehiegi nabaritzen da; eta, antolakuntzan,

esku gehiago eskertuko lituzkete. 

Eskertuko dutena, bai ala bai, mutilen presentzia da. Musi-

ka eskolan dabiltzan mutilen kopurua handia da, baina, 

Harribilerako pausoa oso gutxik ematen dute. 

Egiteko asko, baina gogobetetzea ere handia

Gainontzeko kiroletan, emaitzak, asterokoak dira. Egindako

lanaren fruituak asteburuko partidan etortzen dira. Baina,

dantzan ez da horrela. Eguneroko lana eskatzen du, presta-

kuntza handia, eta saria sei hilabetera jasotzen da. 

Askok, aukeraketa bat egiterakoan, dantza uzten dute alde

batera. Pena da. Dantzan ez zara soilik dantzaria, dantzariak

beregain beste hainbat betebehar hartzen ditu. Eta horiek

guztiak ondo ateratzen direnean jasotzen den  poztasuna

ikaragarria da. Sei hilabete buru-belarri lanean aritzeak me-

rezi du, oholtza gainera igo eta dantza saio batean barrena

hustu ostean publikoaren txalo zaparra jasotzea bezalakorik

ez baitago. 

HOGei uRteAK
OSpAtzeKO
feStA edeRRA

H
ogei urte ez dira edonoiz betetzen. Data esangu-

ratsua da harribiltarrentzat  urteurrena, baita os-

pakizun festa egiteko aitzakia ederra ere. 

Ekainaren lehen ostiralean, ekainaren 5ean, ekitaldia

egingo dute Karela kiroldegian, gaueko 22:00etan. Ema-

naldian Harribilen historia, ibilbidea, azalduko dute. Ha-

sieran egiten zituzten dantzatatik abiatu eta gaur egun

dantzatzen duten horietara egingo dute bidaia. Dantza tal-

deak izan duen garapena ikusiko da.

Dantza egitera 37 lagun inguru animatu dira, gutxi gora-

behera. Hasiera garaiko dantzariak eta gaur egungoak,

guztiak elkarrekin arituko dira dantzan. Ilusioz daude

guztiak; oraingoak, haize freskoa eta giro aparta dagoela-

ko; eta, hasierakoak, sekula itzali ez zaien garra piztu zaie-

lako. Emozioak bor-bor dituzte guztiek.

Dantza ekitaldira animatzen ez direnek izango dute 

ospatzeko aukera. Larunbatean, ekainaren 6an, bazkaria

egingo dute Aiako Altxerri jatetxean. Izen ematea bukatu

den arren, azken momentuan animatzen direnek ere

izango dute aukera mahaiaren bueltan hogeigarren ur-

teurrena ospatzeko.

Duela hamar urte, antzerako festa bat egin zen. Jendea

dantzara gerturatu zuen ospakizun hark, eta hori errepi-

katzea nahiko lukete Harribileko kideek. Hogeigarren ur-

teurrenaren harira dantzaren sua hauspotzea espero

dute, eta horretan ahaleginduko dira.
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“Garitanoren jokabidea txalo-
garria eta eredugarria da, bai.
Baina Gaizka Garitanori ger-
tatutakoak euskaldunen egu-
neroko arazoak bistarazteko
balio du”

Jakes Goikoetxea, Berrian, apirilaren 28an.

HANdiK etA HemeNdiK

“
“Eskuinak bertutetsua dela
uste du, debekua du gozoki.
Ezkerrak ere errotua dauka
paradisu lurtar bat lortzerai-
noko utopia, eta debekua du
plazer deliziusa. Bat datoz
biak: ideologiek muinean
dute zuzentasunaren galga”

Anjel lertxundi, Berrian, maiatzaren 17an.

OSpAKizuNA

Amets Arrozpide Blanco
denbora baino lehen iritsi zen Amets gure artera baina dena pri-
meran atera zen. Apirilaren 20an jaio zen 22:55ean eta aurpegian
nabari zitzaizkion amaren sabelean egoteko falta zitzaizkion aste-
ak; hala ere, 2.860 gramo pisatu zituen. Oinatzek asko zaintzen eta
maite du bere anaia; gurasoak txoratzen gaude gure bi txikiekin.
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Espainiarrengandik ikastekoak

I
gandean ilusio handiz jarraitu nituen Madrilgo alka-

tetzarako hauteskundeak. Gozo-gozo. Ederra Ma-

nuela Carmena entzutea, botoak irabaziedo lortu

beharrean herritarrak seduzitzeazhizketan. Fina

emakumea, eta ditxosozkoa terminologia: bitartean,

gu, Motondo hondoratzekotan. Ederra ere Bartzelonakoa

eta noski, Nafarroakoa. 

Igandean espaloian ahotsa ere entzun zen herritarrene-

kin batera, leku batzuetan, borroka txikiekin iraultza han-

diak egin daitezkeela oihuka. Ilusioa. Azken hauteskundee-

tako emaitzek argi utzi dute jende askok bozkatu zuela espe-

rantzaz, irrikaz, aldaketa egarriz. Bada azken hamarkadetan

politikak soinean izan duen lurrin mediokrearekin bukatu,

eta kaleko jendea botereko eserlekuetan jartzeko nahi erre-

ala. 

Benetako aldaketa hasi da Espainian, eta egia esan, opo-

rretara baino, hara lau urte bizitzera joateko gogoa ematen

du. Interesgarri jarri da kontua, ezta? Are gehiago etxean,

Orion, dugun panorama makurra ikusita. Esperantza Agirre

bat behar al dugu espabilatzeko? Edo alternatiba duinen fal-

tagatik jarraitzen dugu ohiko alderdiak bozkatzen?

Ederra Manuela Carmena entzutea,
bozkak irabazi edo lortu beharrean
herritarrak seduzitzeaz hizketan.
Fina emakumea, eta ditxosozkoa 
terminologia.

EAJ eta EH Bilduk Orion, Espainiako PP eta PSOEren lur-

zoru eroso berean jokatzen dituzte euren partidak: hik sei

eta nik lau aurten; nik lau eta hik sei hurrengoan. Gehiago

edo gutxiago, tarta hiretzat edo niretzat. 

Nire iritziz, kontserbadore katolikoakkontserbadoreak di-

relako dira eskasak. Logikoa. Eta ezkerreko iraultzaileak, be-

netako iraultzarik egiteko gaitasunik ez dutelako. Kaka za-

harra. Agian patuagogorregia izan da Bildurekin herrian,

baina ez dakit, pare bat gaztako ondo mereziak zituztela

pentsatzen dut. Edo hiru ere bai. 

Kontrako haizearekin, trebe ibilita, nabiga daiteke helmu-

garantz. Haizerik gabe, ez. Oker ez banago,  EAJ agintean

zela okupatu zen Etxeluze, adibidez. Mmmm, ulertzen?

Hortxe utziko dut hori, nahi duenak bi buelta emateko. 

Orain dela hilabete batzuk, taberna-giroan, hauxe esan

nion lagun bati, zirika: Espainiar estatuan mugimendu sozia-

lak jartzen badira boterean –Podemos etab.–, nahiago diat

bertan jarraitu, EAJ edo Bildukoekin Euskal Herri indepen-

dentean bizi baino. 

Erdi-txantxetan esan nuen hori, eta orain, erdi-serio pen-

tsatzen dut. 

Iñigo Gaiton

mOilA bAzteRRetiK
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AdARRetAtiK HeldutA

20 urteko 
gainbehera

2
0 urte dira oraintxe, ibaiaren bestaldean Putomu-

roaegiten hasi zirela. Orduan hasi zen Orioko

hondartzaren gainbehera. Merezi du hura egitea

baimendu zuen ingurumenaren gaineko inpak-

tuaren txostenaberreskuratzea. AZTIren arabe-

ra, honako aldaketa hauek gertatu behar zuten hondartzan,

kanpoko barrarenondorioz: 

Como efecto secundario de la reducción de altura de ola in-

cidente en la playa, puede producirse un cierto cambio de perfil

de playa. Una nueva altura de ola supone menor capacidad

para formar barras extensas. Sin embargo, el cambio de oleaje

incidente puede alterar la granulometría del sedimento, au-

mentando los finos, evolucionando hacia una playa con menor

pendiente. 

Hau da, gertatu denaren justu kontrakoa gertatuko zela

uste zuten: orain hondarra ez da finagoa, askoz ere larriagoa

baizik; eta, gainera, ur izkinako aldapa ez da berdindu, baizik

eta alderantziz, nabarmen handiagotu. Begi-bistako kalteak

ekarri ditu horrek: deserosotasunak paseatzeko, zailtasunak

uretan sartu-irteteko, hondartza zikina, eta abar.

Se deriva del incremento de playa actual, que se puede valo-

rar en 65 m más, lo que representa una elevada ganancia de te-

rreno de ocio y esparcimiento para la población de Orio. 

Hau da, uste zuten 65 metro luzatuko zela hondartza itsa-

so aldera, baina 20 bat metro bakarrik luzatu da eta, gainera,

espero zutenaren kontrara: itsasbeheran izaten genuen

hondar eremua galdu egin da, eta Anarri aldera egiten zen

hondartza zeharo desagertu. 

Kanpoko barrakOrion sortuko omen zituen lanpostuei

buruz, honakoa dio AZTIk txostenean: Es difícil saber cómo

incidirá esto en la creación de empleo, pero no sería descabe-

llado pensar en 10 empleos directos en relación con la venta y

comercialización de pescado y otros 30 en industrias auxilia-

res. No se han tenido en cuenta aspectos como puertos deporti-

vos, que podrían generar de 100 a 200 empleados. 

Ez al dira benetan lotsagarriak 1995. urtean Putomuroa-

ren eraikuntza baimentzeko egin zituzten iragarpenak?

Arrantzaleek konponbide bat nahi zuten, nola edo hala.

Ahalegin ezberdinak egin ziren–espigoia luzatu, ibaiaren

bestaldean hiru espigoi egin...–, alferrik. Azkenean, konpon-

bide puztu bat proposatu zuen Jaurlaritzak: Putomuroa. Eta

herri honek onartu.

Horrek guztiak gauza bat behintzat erakusten du argi: he-

rri batek zerbait nahi duenean, azkenean lortu egiten duela,

nola edo hala. Hortaz, zer nahi dute orain oriotarrek? Egingo

nuke hondartza berreskuratu nahi dutela gehien-gehienek.

Maila emango al dute udal ordezkari hautatu berriek?

Hondartza 20 bat metro bakarrik 
luzatu da. Espero zutenaren kontrara:
itsasbeheran izaten genuen hondar
eremua galdu egin da, eta Anarri aldera
egiten zen hondartza zeharo desagertu.

Iñigo Fernandez Ostolaza
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Debekatua duzu arazoei irribarre ez egitea, bizitza pozik ez bizitzea.

debekuen 
historia tristea

D
ebekatu, galarazi, eragotzi, oztopatu… Euskal

hiztegiak hitz sinonimo asko ematen dizkio de-

bekatzeari. Debekua agintea duenak jarri ohi du,

araua betearazteko indarra daukanak. Debekuen

historia aspaldikoa da, antzinakoa. Askatasunaren kontrako

jarrerak historia luzea du. Orion ere oro ez da urre. Adibide

triste asko dago; batzuk, ergelak: garai batean, arraunlariek

galarazita zeukaten ura edatea, kirolarientzat txarra zelako-

an. Orain bizpahiru urte, berriz, moilan igeri egitea galarazi

zuten. Emaitza: iazko udaran sekula baino ume gehiago bai-

natu zen ia egunero Orioko moilan.

Francoren diktaduraren garaia ezagutu dugunok badakigu

orduan ikurrina galarazita zegoela, manifestazioak edo bile-

rak egitea ere bai, baita euskara eremu ofizialetan erabiltzea

ere. Horretan batzuek antzera segitzen dute, gogoan izan Ei-

barko entrenatzaile Gaizka Garitanori Almerian gertatuta-

koa.

Debekuak gauzatzeko bi osagai behar izaten dira: legea edo

araua, eta herritarra horretara behartuko  duen indarra: ba-

lizko infernua, polizia... Baina inori inolako kalterik ez dakar-

kioten jardueretan debekuak ez du zentzurik. Gai horietan

norberak libre erabaki beharko luke zer egin. Zentzugabeko

debekuari aurre egiteko ere bi gauza behar dira: kemena edo

ausardia, eta zentzuz jokatzea. Horixe egin zuen Garitanok.

Horixe egin zuten orain 25 bat urte Euskal Herrian derrigo-

Oroimenaren
kutxa

rrezko soldaduskari aurre egin zioten gazteek ere: kemenez

eta zentzuz jokatu, intsumisio baketsuaren bitarteaz. Eta

irabazi egin zuten. PPk hezkuntzari emandako LOMCE lege-

aren kontra ere ari dira orain batzuk jo ta ke. 

Orain, Orion, neska gazte batek erakutsi digu horrelako ja-

rreraren adibide bikaina, 15 urteko Rut Atxegak. Azken Kar-

karan iritzi-artikulu zoragarria idatzi zuen, 16 urtetik behe-

rako haur eta gaztetxoek bizikletan ibiltzeko derrigor kaskoa

jantzi beharraren kontra: lege horren kontra nago, bakoitzak

ikusi behar du zer duen beharrezko eta zer ez, nik badakit bizi-

kletan ibiltzen eta ez dut kaskorik behar, kaskoak aukerakoa

behar du; nahikoa trebetasun izanda, bidegorrian joanda eta

seinaleak errespetatuz ez da kaskoaren beharrik. Hori da hitz

gutxitan askatasunaren aldarrikapena ondo egitea hori! Be-

jondeizula, Rut! Parisko iraultzako debekatuta dago debeka-

tzeaekarri didazu gogora.

Gaztetxoek bizikletan ibiltzeko edonon eta edonoiz kas-

koa janztea derrigortzen duen legea bizikletan ibiltzea bate-

re maite ez duten PPko agintariek asmatu eta ezarri zuten;

300 kilometrotik gorako abiadan dabiltzan auto eta motoen

lasterketak sustatu eta pilotu horiek idolo bihurtzen dituz-

ten berberek. Lege horren kontra Euskal Herrian gehien bo-

rrokatu dutenak aspalditik bizikletaren erabilera sustatzen

dabiltzan talde ekologistak dira. Donostian: Kalapie, hiriko

txirrindularien elkartea.

Txarrena da botereak askotan lortzen duela bere lege eta

agindu zentzugabekoenek ere bidea egitea, herritarrek onar-

tzen dizkiegulako. Zirkua eta ogia eskaini ohi zieten Erroma

inperialaren garaiko agintariek herriari. Oraingoek futbola

eskaintzen digute, nonahi eta noiznahi. Horren atzean ezku-

tatuta, lapurreta beldurgarria egiten dute, eta herria errepri-

mitu, modu askotan, baita kasko horren bidez ere. Eta, zen-

bait herritan, herritar eta talde batzuek onartu egiten dute

lege txatxu hori, eta agintari batzuek betearazi. Ea Orion zer!

iñAKi itUrAiN
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Aurrekontua igo ez arren, 
diru-laguntzak ez dira jaitsi

Guztira 155.825,57 euro emango dizkie

Udalak herriko eragileei 2015ean;

109.857 kirol elkarteei eta 45.968,57

kultur eta gazterian.

Kirolari dagokionean hiru zatitan

banatzen dira diru-laguntzak: ohiko la-

guntzak, ez ohiko laguntzak eta arraun

taldearenak.

Lehen multzoan 9 kirol elkarte dau-

de, eta 35.527 euro. Orioko Mirotzak

areto futbol taldeak 1.000 euro jasoko

ditu, Zast Orio elkarteak 6.000 euro,

Orioko Futbol Taldeak 11.000 euro,

Orioko Bate Bizkorrak 4.000 euro, Al-

dapa Elkarteak 1.690 euro, Muskuilu

Harria elkarteak 1.584 euro, Orioko

Surf Taldeak 2.453 euro, Berdin Berdi-

nakek 4.417 euro eta Talai-Mendi El-

karteak 3.383.

Ez ohiko diru-laguntzetan, 1.500

Udalak eta KArKArAk hitzarmena sinatu zuten maiatzaren 21ean. kARkARA

Bildu

Herria bizirik izateko laguntza

2011tik 2014ra elkarteentzat diru lagun-

tzak %12 igo dira, 244.000€tik

294.000€ra; eta deialdi ireki bidezko

diru laguntzak %5a,120.000tik

127.000ra. Ezinbestekoa udala eta el-

karteen arteko elkarlana.Taldeen beha-

rrei erantzutea lehentasuna da guretzat;

eragileei babesa ematea eta baliabideak

eskura jartzea, herria bizirik mantenduz,

herrigintzan protagonistak direlako.

Orain

Diru-laguntzak eragilentzako

Euskaraz esanahi garbia du: eragile bati,

irabazi asmorik gabekoa gehienetan, di-

ruarekin laguntzea bere jardun arrunte-

an egiten duen lanak etekin soziala lor-

tzen duelako.Normalean erakunde pu-

blikoetatik laguntzen da eta Orion

gardentasunaren bidean urratsak eman

dira: eragileekin adostu dirua banatzeko

baldintzak eta ematen denaren informa-

zioa publikatu, besteak beste.

EAJ

Egonkortasuna helburu

Gizarte erabilierik ez duen herriri zerbait

falta zaio. Eragile hauek herritarren be-

harrak eta nahiak asetzeko sortuak dira,

erantzunkizuna eta solidaritatean balo-

reetan oinarritzen dira. Helburuak lortu

eta herriaren zerbitzura dauden ekime-

nak aurrera eramateko, udaletik ematen

den finantziazioaren egonkortasuna lor-

tzera bideratuko diren pausoak eraman

behar dira.

euro eman dizkio Udalak Surf Taldeari

2015ean. Azkenik, Orio Arraunketa El-

karteak 72.830 euro jaso ditu.

2015ean, kultur jardueren alorrean

21.549 euro emango dira guztira. Zazpi

eragileren artean banatzen da diru hau.

Salatxo abesbatzari 8.875 euro dagoz-

kio, Harribil dantza taldeari 4.750 euro,

Ostargi elkarteari 500 euro, Herrio Na-

tur Taldeari 650 euro, Egunsenti Otxo-

teari 3.100 euro, Mandalara elkarteari

2.474 euro eta Errikotxia Bertso elkar-

teari 1.200 euro.

Gazteriari 20.919,57 euroko diru-la-

guntza eman zitzaion 2015ean, Txu-

rrumuski Elkarteari, hain zuzen. Bes-

talde, auzoetara 3.500 euro bideratu

dira.

Ordainketak bi zatitan egiten dira.

Dirulaguntzak diktaminatzen direne-

an, %75a ordaintzen zaie eta eragileek

zuriketak aurkezten dituztenean

%25a, likidazioa, ematen zaie.

KArKArArekin hitzarmena

KARKARAk hitzarmena sinatu zuen

udalarekin maiatzaren 21ean. Bertan,

hitzarmenak indarrean irauten dituen

4 urteetan, urtero 20.600 euroko diru-

laguntza emango dela ebazten da.

Aurreko hitzarmenean, 2012an sina-

tutakoan, 15.750 euroko diru-laguntza

hitzartu zuten Udalak eta KARKARAk.
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L
iburuaren egunean, hau
da apirilaren 23an, guk
eskolan lagunari irakur-

tzenekintza burutzen dugu.
Ikasle zaharrenok, txikiagoei
aurrez aukeratutako ipuinak
irakurtzen dizkiegu.

Ekintza hau oso baliagarria
da ipuin kontalariok ume txi-
kiekin harremanak estutzeko,
eta, horrez gain, ikasleak jen-
daurreko  lotsa galtzen lagun-
tzen du.  Pertsona lotsatiei
gehiago kostatzen baitzaie bes-
te pertsona edo umeen aurrean
irakurtzea edo hitz egitea.

Gainera, ikasle txikiagoak ere
irakurketan trebatzen lagun-
tzen du; eta, honela, gero eta gu-
txiago kostatzen zaie irakur-
tzea; baina, esan behar dut ez
dela bakarrik horrelako egune-
tan irakurri behar, baizik eta
gomendagarria dela
egunero –gauero–irakurtzea.

Amaitzeko, lagunari irakur-
tzenekintza oso ideia ona da
irakurtzen dutenek hobeto edo
gehiago irakurtzeko eta txikie-
nak  ipuinen irakurketan mur-
gildu daitezen. Ekintza oso po-
lita da.

Lagunari
irakurtzen

Harremanak 
estutzeaz gain, 
ikasleak jendau-
rreko lotsa galtzen
laguntzen du.

zARAGuetA HeRRi eSKOlA

Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren
entzunaldian izan ginen

Zaraguetako kideak EOSk  Miramo-

nen duen egoitzan izan ginen.  Suzko

Txoria, suite 1919 ipun-musikatua en-

tzun genuen. Orkestraren musika tres-

nen talde ezberdinak sortarazten ziz-

kiguten emozioez jabetu ahal izan ge-

nuen: misterioaren zirrara,

maitasunaren doinu gozoa…  Zer sus-

toa! zioen batek baino gehiagok ere

perkusio taldea bat-batean gelditzean.  

Erraz konformatuko ez den ikusleria

izan dute oraingoan orkestrakoek!

ORiOKO HeRRi iKAStOlA

GBC-koak
Ikastolan

Maiatzaren 13an, GBC-ko bi jokalari

izan ziren ikastolan: Will Hanley eta

Tom Abercrombie.   DBH4koak beren-

tzat hainbat galdera geneuzkan presta-

tuta, batez ere, saskibaloiko bizimo-

duari buruzkoak. Jokalariek gustura

erantzun zituzten gure galderak. Elka-

rrizketa ingelesez izan zen eta ondoren

berekin saskibaloian  jokateko aukera

izan genuen. Eta, gainera, topaketa hau

zela eta GBC-ren partida ikusteko sa-

rrerak ekarri zituzten opari!

lARdizAbAl HeRRi eSKOlA

Abel Barriola
pilotaria eskolan

Abel Barriola gure eskolara etorri zen

elkarrizketa bat egitera. Hasieran

Uxuek, Nereak eta Saioak era askotako

galderak egin zizkioten. Segidan, bes-

teok ere izan genuen aukera gehiago

galdetzeko. Gero, bertso batzuk abestu

genizkion. Bukatutakoan, beretzat

propio bordatutako txapel bat eta es-

kolako kamiseta bat oparitu genizkion.

Amaitzeko frontoira joan ginen bera-

rekin pilotan jokatzera. Oso pertsona

jatorra eta naturala da.

Alba Moreno
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Antzezlaneko eszena batean Irastorza eta Agirre . kARkARA

Talentu asko 
metro karratu gutxitan

Kritika
100m karratu
Antzezlana, iñake irastorzak,
Ana Elordik eta Ramon Agirrek
antzeztu zuten maiatzaren 8an
orioko kultur Etxean.

M
aiatzaren 8an 100 metro karratu izeneko ko-

mediaz gozatzeko aukera izan genuen Orion.

Kultur etxea osorik bete zen. Eskarmentu

handiko hiru aktore ezagun aritu ziren ohol-

tza gainean: Iñake Irastorza, Ana Elordi eta Ramon Agirre.

Sarak –Elordi– etxe bat erosi du. Baina baldintza batekin:

Lola –Irastorza–, 65 urteko emakumea eta etxearen jabea,

bertan biziko da hil arte. Horrela hasten da bi protagonisten

arteko istorioa. Horiez gain, Dioni –Agirre– izeneko pertso-

naia bitxia ere agertuko da ikuskizunean zehar ikusleari une

atseginak pasarazteko.

Antzezlana freskoa, dibertigarria eta arina da. Gustura

ikusten den horietakoa. Ordu eta erdi inguru iraun zuen

ikuskizunak, baina ziztu bizian pasa zen denbora. Denetarik

duen trama da. Barre eginarazteaz gain, ikusleari bestelako

sentimenduak eta hausnarketak ere sortarazten dizkio.

Gainera, Irastorza oriotarra izanda, ikusleok ahulezia be-

rezia genuen berarekin. Guztiok adi-adi geunden berak zer

egingo. Horrek beste puxtarri bat gehitu zion antzezlanari.

Ea horrelako gehiago ekartzen ditugun herrira!

JON GArAtE
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KRitiKA

Giranice taldea Orioko kultur etxeko aurkezpenean . iBAn EGiGUREn

Musika instrumentalaren
goxotasun eta gogortasuna

Kritika
Giranice-sofa
Aurkezpen kontzertua, Gira-
nice taldeak Ur diskoa aurkeztu
zuen maiatzaren 22 gauean,
orioko kultur Etxean.

M
usika instrumentalaren goxotasun ta gogor-

tasuna bai! Nola leike 3 eta 5 taldekideen arte-

an hainbeste aldaketa egin eta bidean ez gal-

tzea? Soinu ederra, jende dezente adin ezber-

dinetakoak anfiteatro huts bat aurrean nola ez! 

Sofa orain dela gutxi ikusi nuen, egurra daukate. Hasi da,

doinu afrikar, elektroniko, funky…gitarraren punteo ugariak

soinu anitzekin. Gustura ari dira, ez daude guztiz aske, agian

ez da girorik etxekoena. Hankak eta burua nahigabe dantzan,

ni ere kikildu xamar mugimenduekin. Gozatzen…azken kan-

ta Deep Purpleren bertsio bat omen. Bukatu da. Ona, baino

adierazpen pixkaten faltan. Aurreko kontzertuan gehiago

gozatu nuen. 

Ea Giranice: Ur lanaren aurkezpena. Atzealdean toldo bat

lainoen irudiekin. Bi gitarra, baju bat, bateria, biolina…leun

hasten dira, haurtzarora narama, begiak itxita, nostalgia

puntua, aldaketa gogorra erritmikoagoa, doinu inguratzaile-

ak, soinu banda bat dirudi, indarra hartzean aurre egiten dio

egoerari. Kanta luze xamarrak izatez baino antzeman ez.

Txalo!
ZOriONE MENdEZ
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KARKARA.euS

Kultura

Gipuzkoa Bertsotan

Maiatzaren 9an hasi zen Gipuzkoa Bertsotan, Txa-

pelketarako sailkapen fasea. Lehen itzulian oriota-

rrek maila ona eman zuten, bereziki Xabier Sukiak

eta Egoitz Eizagirrek, beren saioa irabazi baitzuten.

Sukiak 258,5 puntu  lortu zituen eta Eizagirrek 250.

Bigarren itzulia maiatzaren 17an ekin zuten, Azken

sailkapeneko lehenengo 30 bertsolarik lortuko dute

Gipuzkoako Bertsolari Txapelketarako sailkatzea. 

Ingurumena

Bizikleta martxarekin gustura

Izugarri gustura. Antolatzaileak maiatzaren 9an

egindako bizikleta martxarekin horrela agertu dira,

izugarri gustura. Garbiñe Manterolak azaldu digu-

nez jende askok hartu zuen parte Orioko natur onda-

rea ezagutzeko bizikleta martxan. Guraso ugari eto-

rri ziren beren haurrekin, zehaztu du. Odriozolak eta

Manterolak berek zuten ezagutza irakatsi zien berta-

ratutakoei, baina jendeak bere ezagutza ere parte-

katu zuen. 

Hezkuntza

Eskola Agenda 21eko udalbatzarra

Maiatzaren 11n Eskola Agenda 21eko udalbatzarra

egin zen, goizeko 10:00etan. Bilera horretan bi esko-

letako Eskola Agenda 21eko ordezkariek Udalari eli-

kadura jasangarriaren gaiaren inguruan hainbat

proposamen eta konpromiso aurkeztu zizkieten. Al-

kateak egindako proposamenei erantzun zien eta

kontuan hartuko zituela adierazi zien ikasleei. Urte

osoan zehar ikasleek egindako lana zoriondu beha-

rrekoa da, eta lan hori argazkitan ikusteko aukera

izan zen udalbatzarrean.

Gizartea
1936an Aian bizitakoa 
liburu baten bildu dute

Aia 1936. Gerra Zibila, errepresio frankista eta Giza Eskubideen

urraketa. Titulu hori jarri diete egileek –Eneko Sanz eta Jose Mari

Gonzalez de Txabarrik– liburuari. Datorren maiatzaren 30ean aur-

keztuko dute, Aiako herrian, goizeko 11:00etan.

Eneko Sanz Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria da eta Joxe

Mari Gonzalez de Txabarri aiarrarekin batera idatzi du liburua. Li-

buruak duela ia 80 urte Aian gertatutako egiara hurbiltzeaz gain,

sekula aipatu ez diren zenbait lagunen ibilbidea erakutsiko digu:

Gabino Alustizarena adibidez, momentuko alkatea, udaletxean fu-

silatua izan zena.

@ karkara.eus/aia/1432017215604

HASi txiOKA

Txiokatu Kukuarriko
eta Garagardo 
azokako argazkiak!
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Gizartea
Pentsiodunak 
duintasun eske

Maiatzaren 26an, Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsiodunen Duin-

tasuna elkarteko kideak Orion izan ziren. Hilero herri batean el-

kartzen dira bilerak egiteko. Goizean, bileraren aurretik, elka-

rretaratzea egin zuten herriko plazan botiken berrordainketa

salatzeko. Horren ondoren, Salatxo aretoan bilera egin eta baz-

kaltzera joan ziren. Duintasuna elkartea duela hiru urte inguru

sortu zen Euskal Herriko pentsiodunen alde egiteko. Gai sozia-

lak lantzen dituzte gehienbat eta adineko pertsonentzako bizi

baldintza duin eta autonomoak aldarrikatzen dituzte.

@ karkara.eus/orio/1432714173427

Gizartea
Hirugarrenez, garagardo 
bereziak herriko plazan

Garagardo Azokaren irekiera izango da maiatzaren 29an,

19:00etan. Irekieran Mirotza sariak banatuko dira eta maskota-

ren izen irabazlea ere jakingo da. 22:30ean, Low Riders taldeak

kontzertua emango du. Larunbatean, 13:30ean, Mini klasikoen

erakusketa egingo dute. 20:30ean Fand&Go taldearekin erro-

meria hasiko da. 21:30ean, Errege koparen finala emango dute

pantaila handian. Igandean, beteranoen traineru estropada –

13:00– eta kuadrilla arteko batel estropada –17:00– egongo

dira. 20:30ean, zine emanaldia egingo dute.

@ karkara.eus/orio/1432714212054

Hauteskundeetako
mahai-inguru 
osoa ikusgai

Aia, Herri 
Txiki Infernu 
Handi programan

Bidasoako
Itzuliaren 3. 
etapa Orion

@ karkara.eus/orio/

1431326585798

@ karkara.eus/aia/

1431933331405

@ karkara.eus/orio/

1431009152436
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EKAINA:

1etik 5era, Lasa.

6an eta 7an, Etxeberria.

8an, Lasa.

9an, Iriarte.

10ean, Larrañaga.

11n, Mutiozaba..

12an, Lasa.

13 eta 14an, G. Artiñano.

15etik 19ra, Lasa.

20 eta 21ean, Azaldegi.

22an, Lasa.

23an, Mutiozabal.

24an, Lasa.

25ean, G. Artiñano.

26an, Lasa.

27an eta 28an, Iriarte.

29an, Mutiozabal.

30ean, Lasa.

Azaldegi: urdaneta kalea, 8. 

943 13 31 83 Zarautz

Etxeberria: Gipuzkoa kalea,17. 

943 83 23 98 Zarautz

Mutiozabal: Kale nagusia, 12. 

943 83 29 70 Zarautz

Larrañaga: S. Frantzisko, 16. 

943 13 38 14 Zarautz

Lasa: Herriko plaza. 

943 83 09 36  Orio

G. Artiñano: Zigordia kalea, 17. 

943 13 40 19 Zarautz

Iriarte: Zinkunegi, pilartxo

enea. 943 13 29 83 Zarautz 

Zulaika: Bizkaia kalea, 41 

943 13 39 94 Zarautz

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA

01 04:26 eta 16:45 10:27 eta 22:49

02 05:03 eta 17:22 11:05 eta 23:27

03 05:41 eta 17:59 11:43 eta _____

04 06:20 eta 18:37 00:06 eta 12:21

05 07:00 eta 19:18 00:47 eta 13:02

06 07:44 eta 20:03 01:31 eta 13:46

07 08:32 eta 20:53 02:18 eta 14:35

08 09:27 eta 21:51 03:11 eta 15:30

09 10:30 eta 22:57 04:10 eta 16:32

10 11:40 eta _____ 05:16 eta 17:42

11 00:09 eta 12:53 06:26 eta 18:54

12 01:22 eta 14:00 07:33 eta 20:01

13 02:27 eta 14:59 08:34 eta 21:01

14 03:25 eta 15:52 09:28 eta 21:54

15 04:16 eta 16:39 10:16 eta 22:43

16 05:03 eta 17:23 11:01 eta 23:28

17 05:47 eta 18:05 11:43 eta _____

18 06:28 eta 18:45 00:11 eta 12:24

19 07:08 eta 19:24 00:52 eta 13:04

20  07:48 eta 20:04 01:33 eta 13:44

21 08:28 eta 20:44 02:14 eta 14:26

22 09:11 eta 21:28 02:57 eta 15:10

23 09:58 eta 22:18 03:43 eta 15:59

24 10:53 eta 23:15 04:35 eta 16:55

25 11:55 eta _____ 05:32 eta 17:57

26 00:19 eta 12:59 06:33 eta 19:01

27 01:23 eta 13:59 07:32 eta 20:00

28 02:20 eta 14:50 08:26 eta 20:52

29 03:11 eta 15:36 09:14 eta 21:40

30 03:57 eta 16:18 09:58 eta 22:24

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.

Tf: 617 602 117 (Nekane)

Logela alokagai –16 me-

tro– etxebizitza berrian.

Komun propioa gelatik

kanpo eta 40 metroko te-

rraza. Tf: 652 551 550 

lan eskaerak

Garbiketa lanak egite-

ko, zahar nahiz helduen

zainketa eta etxeko lanak

egiteko prest dagoen

emakume gaztea. Intere-

satuak deitu dezala 636

188 388 –Mayerling–. 

Lan bila dabilen emaku-

mea. Sukaldari titulua

daukat, eta esperientzia

jangelan eta zerbitzari la-

netan; baita haurren zain-

tzan eta garbiketan. Inte-

resa duenak 695 914 242

zenbakira deitu dezala. 

Lan bila nabil ume

nahiz zaharrak zaintzen

edo garbiketan –barne-

koa edo kanpokoa–. Inte-

resa duenak deitu telefo-

no honetara: 634 920 471

–Maria Jose– 

Esperientzia daukat

heldu nahiz haurren

zaintzan eta garbiketa la-

netan. Azkenekoz baserri

batean egin dut lan, hiru

urtez. Interesatuak deitu

diezadala 674123293

(Claudia Patricia Gime-

nez) 

Ikasketaz ingeniari me-

kanikoa eta 30 urteko es-

perientzia soldadore la-

netan. Gaztelera, Ukra-

niera, Errusiarra eta Pola-

koa hitz egiten ditut.

Langilea naiz eta lan bila

nabil. 674 946 663 edo

602 628 206 (Bohdan)

Asteburuetako lan bila

pertsona helduen zain-

tzan. Paperak araututa

eta erreferentziekin.

663117579 

Auto-partekatzea

Orio-Miramon teknolo-

gia parkea joan-etorrira-

ko autoa partekatzeko

prest. 08:15ean Oriotik

abiatu eta 13:30ean itzuli.

Tf.: 655 702 613.

Galdutakoak

Argazkiko txakurra gal-

du da. Gaixotasun bat

dauka eta tratamentuan

dago. Ikusi baduzu, me-

sedez deitu: 609 41 37 55

943 83 54 51

salgai

Paseoko bizikleta salgai,

gris kolorekoa. Merke. Tf:

615 790 965

Pisua salgai Aristerra-

zu-Aian. 70 metro karra-

tu, ia berria. bi logela, ko-

muna, egongela handia

eta sukalde handia. Gara-

jea eta trasteroa barne.

129.000 euro. Tf: 628 271

211

Salarako altzaria, gere-

ziondoaren egurrarekin

egindako liburutegia.

Neurriak 221,5 x 243,5 x

37,5 dira. Prezioa negozia-

garria da. Harremanetan

jartzeko deitu 649289154

telefonora. 

Pisua salgai Abaromen-

din. 61 metro karratu eta

140 metro karratuko jar-

dina. Bi logela, komuna,

sala eta sukaldea. Erabat

hornitua. 637419729 

Pisua salgai edo aloka-

gai Orion, Kale Nagusian.

2 logela, sukalde-egonge-

la eta komuna. Alokairua

500€, salmenta

140.000€ Interesatuak

deitu 661 679 691 telefo-

no zenbakira (Paki).

Alokairuan

Pisua alokagai epe luze-

rako. 3 logela eta komun

bat 1. 83metro karratu, be-

rritua eta estreinatzeko.

AzOKA

[
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Orio
talai Mendi astea

Maiatzaren 29an, bideo emanaldia Ta-

lai Mendiren lokalean, 19:00etan.

Maiatzaren 30ean, kiroldegiko roko-

dromoan eta elizako paretan eskalatze-

ko  aukera, 16:00etan.

Maiatzaren 31n, Kukuarri eguna.

Garagardo azoka

Maiatzaren 29tik 30era Garagardo

Azoka plazan. Orio Arraunketa Elkarte-

ak antolatuta.

Erakusketak

Ekainaren 1etik 12ra, Iban Egigurenen

argazki erakusketa, kultur etxean.

Ekainaren 26tik 30era, eskulan era-

kusketa Ostargi elkarteak antolatuta.

dantza

Ekainaren 5ean, Harribil dantza talde-

aren emanaldi berezia 20. urteurrena

dela eta, 22:30ean, Karela kiroldegian

Ekainaren 13an, Danbolin musika es-

kolakoen dantza emanaldia,  17:00etan,

Karela kiroldegian.

Ekainaren 23an, Harribilen eskutik,

San Joan sua arranpla ondoko plazan.

Ekitaldiak

Ekainaren 12an, Orioko Curriculuma

Sortzen taldearen ekitaldia, 18:00etan,

kultur etxean.

Ekainaren 21ean, Done Jakue Inter-

pretazio zentrora doako bisita gidatua,

11:30ean: Erdi aroko erromesa. 

Ekainaren 27an, Euskal Herriko Esko-

larteko bertsolari finala, 11:00etan.

danbolin Musika Eskolaren Astea

Ekainaren 15tik 19ra Danbolin musika

eskolakoen entzunaldiak kultur etxe-

an.

Anibarko portuko jaiak

Ekainaren 20an, Anibarko Portuko

jaiak. Egun osoko egitaraua egongo da.

Bingoa

Asteazkenero, Bingoa, 16:00etan, kul-

tur etxean.

Aia
pagoeta eguna

Ekainaren 7an, pagoeta eguna.

Aurkezpena

Maiatzaren 30ean, Aia 1936. Gerra Zibi-

la, errepresio frankista eta Giza Eskubide-

en urraketa liburuaren aurkezpena.

11:00etan.

Asentzio feria

Maiatzaren 31ean, Asentsio feria, Aian.

lasterketak

Maiatzaren 30ean, Aiako igoera Anda-

tza auzotik kaskora, 14:00etan hasita.

Ekainaren 14an, Zarautz-Aia herri

krossa, 11:30ean Zarautzen hasita. Kross

txikia ordu berean Aiako plazan.

podologoa

Maiatzaren 30ean eta ekainaren

20an, podologoaren kontsulta, sendagi-

learen etxean. Aurrez ordua hartzeko:

943131144.
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