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Eguzki eta izpi handirik
ez dugu espero aurten
aprobetxatu eguzki pixkat
ateratzen zaigun arten
joan aurretik aholkutxo bat
guzti guztietan aurren
probatu arte ez da jakiten
ze gauz ona izaten den

Mendia eta hondartza dugu
guk urteroko zalantza
ustekabean alde batera
joan da nere balantza
olatu gainen itsasoakin
nik egin nahi nuke dantza
deskonektatu ta lasaitzeko
lekua da ta hondartza

BERTSOTAN Hondartza

Joseba Agirrezabala

Doinua: “Oh baserritxo”



4

Iritzia

Bertakoei egunonak eman gabe sar-
tu zituzten makinak. Betiko meto-
doa erabili zuten horretarako; inon-

go baimenik eta abisurik gabe, egoera ile-
galean, azkarrago, merkeago eta oztopo-
rik gabe egin daitezke zundaketa lanak.
Helburua lortzeko, gezurrak esateko aur-
pegi nahikoa eta Ertzaintzaren laguntza
besterik ez da behar. Horixe da Eusko
Jaurlaritzak eta Euskal Trenbide Sarea de-
lako erakunde publikoak egiten duena,
herritarren oinarrizko eskubideen gaine-
tik, legearen aurka bada ere, beren inte-
resak soilik diren lanak interes orokorra-
ren izarapean gorde. 

AHTak ez ditu Euskal Herrian paira-
tzen dugun garraio-arazoa konponduko;
ez du N1eko edo A8ko auto eta kamioien
kopurua jaitsiko, ezta egunero egiten di-
tugun joan-etorriak garraio publikoan egi-
teko aukera emango ere. Nork hartuko du
AHTa? Noiz erabiliko dugu herritarrok?
Eusko Jaurlaritzak gure dirua xahutuz
egin duen propaganda itzel eta nahasga-
rriaren ondorioz, herritar desinformatu as-
kok trenez ibiltzea gustatzen zaiela eta,
Ezkio-Itsasotik Donostiara edo Bilbora
egun-pasa joateko asmoa agertzen du
oraindik. Oinarrizko errentagarritasun
ekonomiko eta sozialik izango ez duen
azpiegitura erabiltzeko prezioak ordain-
tzeko haina diru izango dugulakoan al
gaude? Ikerketa ekonomikoek diotenez,
Donostiatik Bilbora egunero joan eta eto-
rria egiten duten ikasle eta langileek ere
ez dute erabiliko. Gainera, Madril-Sevilla
AVEren neurriz kanpoko ustiapen kostuek

adierazi dutenez, eskaintzen diren ga-
rraiobideen artean, AHTa plaza/km-ko
kostu ekonomiko altuena duena da.

“Tren” hau erabiltzeko asmoa duzun
horrek, ba al dakizu zein kalte eragingo
dituen? Ba al dakizu Gipuzkoan bakarrik
223 landa-ustiapen desagerraraziko ditue-
la? Eta horietatik 45 Goierrikoak direla,
besteak beste, 18 Ezkio-Itsason eta 6 Ga-
birian? Ba al dakizu zein desinformazio
egoeran dituzten desjabetuak izango lira-
tekeen lurjabe eta baserritarrak? Ba al da-
kizu “Euskal Y”aren Informazio Txoste-
nak ohartarazten duenez, inpaktu akusti-
koa gogortzat jo behar dela ibilbide oso-
an zehar? Ba al dakizu Ordiziatik Itsason-
dora proiektatu duten 3 km-tako tuneleko
400.000 m2 lur-soberakin Beasaingo
Erauskin auzora eraman nahi dituztela?
Eta tunel hori egiteko 3 urte aurreikusten
dituztela? Eta Mariarats errekan heliportu
bat egin nahi dutela? Eta Beasain-Legorre-
ta zatian 6 tunel, 3 biaduktu eta 2 zubi
egin nahi dituztela?

Azpiegituraren aurrekontua 9.000 mi-
lioi euro ingurukoa da eta Goierrin, erai-
kuntza lanak gainean ditugula, pixkanaka
obren aurrekontuak zeintzuk diren jakiten
ari gara. Ba al zenekien, Euskal Herriko
Aldizkari Ofizialean Beasain-Legorreta za-
tiko zundaketak egiteko lehiaketa argita-
ratu zela, “kasualitatez” Itsasondon zun-
daketak egiten hasi eta bi astera,  eta lau
hilabeteko lanen zenbatekoa 500.000 eu-
rokoa dela? Eta zati hori egiteko 118 mi-
lioi eta erdi euro aurreikusten dituztela?
Eta ba al dakizu nork ordainduko duen
herritarrontzat inongo onurarik izango ez
duen hori guztia? Orain pentsa ezazu,
zenbateko aurrekontua du zure herriko
Udalak? Eta Osasun Sailak? Eta Hezkun-
tzak?

Pasa den asteburuan Goierriko AHT
Gelditu! Elkarlanak antolatutako topakete-
tan bildu ginenok argi dugu, AHTak iru-
dikatzen duen injustizi sozialari aurre egin
behar diogu. Eta zuk?

Itsasondoko zundaketak
agintarien jarreraren isla

Xabi Landa
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AHTak ez ditu Euskal Herrian pairatzen

dugun garraio-arazoa konponduko; 

ez du N1 edo A8ko auto eta kamioien

kopurua jaitsiko.

San Inazio, 14 BEASAIN
☎☎ 943 889 390

Garagartza pl., 1 ORDIZIA
☎☎ 943 805 327

San Franzisko, 8 TOLOSA
☎☎ 943 650 239 LLuurrrriinnddeeggiiaa  eettaa  ooppaarrii  ggaaiiaakk

AA RR AA NN DD II AA
G a r a j e a

AUTOEN KONPONKETA
Ssang Yong

N-1, z/g  
Iurre Auzoa 

OLABERRIA

☎☎ 943 88 09 47



5

Ingurugiro txokoa

Landarlan taldeak egindako orrialdea
Taldean parte hartu, gairen bat aportatu 
edo albisteren bat bidali nahi baduzu:
☎ 943 16 12 44 - landarlan@yahoo.es

GAIA 2007 errausketaren
alternatibentzako mundu
mailako itunak, 3. nazioar-
teko bilera Hondarribian
egingo dute. Irailak 15-18.
herritarren mugimenduak
duen garrantziarengatik
aukeratu dute Hondarribia,
Ekologistak Martxan izan-
go da anfitrioia.

AHT Aurkako Akanpada
Aramaion izango da aur-
ten, uztailaren 25tik abuz-
tuaren 5era. Bertan hitzal-
diak, musika eta abar izan-
go dira. Informazio gehia-
go: 615715510. 9 posta ku-
txa, 48200 Durango,
aht@sindominio. 

Orculella Bulgarica ma-
rraskilo txikia, (desager-
turik zegoela uste zena),
Hoya de Guadix, Granada-
ko herrian aurkitu dute.
Bere fosilak ezagutzen zi-
ren munduko hainbat le-
kuetan. bizirik dauden
ehun mila ale molusku
250m2 azalera duen iturbu-
rutxoez osaturiko habita-
tan aurkitu dituzte. Lur
hauen jabeak, aurkikuntza
honen garrantziaz ohartu-
rik espeziea eta habitata
babesteko programan sar-
tu da.

Ozeano Artikoan ustega-
beko altxorra. Ur sakon
hauetan bizi baldintzak
oso gogorrak izan arren,
uste baino bioaniztasun
handiagoa aurkitu dute
ANDEEP izeneko proiek-
tuko zientzielariak 1.400
espezie aurkitu dituzte, eta
erdia deskribatu gabeko
espezieak dira.

JAKIN BEHARREKOAKOianguko ‘terraza esekiak’
Egun hauetan askoren  aho-
tan dabil Oianguko Parkea.
Golf zelaiaren eraikitzea de-
la eta ez dela, berri ugari iri-
tsi zaizkigu goierritarron be-
larrietara. Oianguko parkea
flora eta faunan aberatsa
izateaz gain, bertako geolo-
gia ere bitxia da.

Oianguko Parkean aurki
daitekeen ezaugarri geolo-
gikorik nabarmenena ‘terra-
za esekiak’ dira. Gertaera
hau bitxia da Euskal Erkide-
goko Autonomia mailan.
Arruntak dira Ebro ibaiari
loturik agertzen diren hone-
lako beste egiturak; dena
dela gainerako lurraldean
Otxandion (Araba) bakarrik
aurkitzen dira mota honeta-
ko ibai lautadetako terra-
zak. Oiangukoa beraz, Gi-
puzkoan aurkitu den baka-
rretakoa izango litzateke. 

Terraza hauen sorrera
ibaiei estuki lotuta dago,
nahiz eta gaur egun haueta-
tik urruti aurkitzen diren.
Egitura hauek nola sortu zi-
ren pentsatzeko milaka edo
miloika urte batzuk atzera
egin behar dugu. Garai har-
tan erliebeak ez zuen gaur
egungoaren antzik, gaur
egungo gure inguruko
mendiek ez zutelarik orain-
dik egun ikusten zaien for-
ma izango. Itsas maila bera
ere altuago egongo zen
gaur egungoarekin aldera-
tzen badugu. 

Ibaia eta honi lotzen
zaion sare hidrografiko guz-
tia erliebea higatzen hasten
da bere itsasorako bidean.
Uholdeen ondorioz, gaur
egun gertatzen den bezala,
ibaia bere ibilbidetik irten
eta inguruko lur eremuak
estaltzen ditu, urak dara-
man sedimentu karga (lega-
rrak, harea, lohia eta buzti-
na) eremu horietan utziz.

Uholde bakoitzean meta-
tzen den material hau geru-
za horizontalak emanez pi-
latzen da ibai ertzetan, ‘te-
rraza’ itxurako lautada bat
sortuz. 

Itsas mailak berriz ere
behera egiten badu, ibaiak
aurreko ibai lautada higa-
tzen du. Honen ondorioz,
bi altueratan dauden ibai
lautadak sortzen dira: ibaia-
ren ibilbidearen altueran
dagoena aktiboa izango da
(uholdeetan sedimentuak
pilatuko dira), baina ‘terra-
za’ zaharra aktiboa ez izate-
ra pasatuko da, uholdeetan
ibaia ez baita iritsiko bertan
materiala pilatzera. Prozesu
hau behin eta berriz gerta
daiteke, terraza anitz bata
bestearen gainean pilatuz. 

Oiangun aurkitzen den
terraza esekia Oria ibaiaren
sare hidrografikoak sorturi-
ko lehen uholde lautadeta-
koa da. Terraza hauetan
uholdeen ondorioz metatu-
riko sedimentu hauek Kua-
ternariokoak dira (1,75 mi-
lioi urte baino gutxiago di-
tuzte) eta hauen azpian aur-
kitzen diren arroken adina

berriz 110 milioi urte ingu-
rukoa da (Kretazeoan eman
zen Albiar garaikoak). Gaur
egun beste uholde lautade-
kin ez dute inongo loturarik
erakusten, irla moduan
agertzen direlarik, Kretaze-
oko arrokez inguraturik.
Hau higaduraren ondorioa
da: garai batean Kretazeoko
arrokak guztiz estaltzen zi-
tuen inguruko terraza guz-
tia higatu egin den bitarte-
an, leku batzuetan higadu-
rak ezin izan du dena dese-
gin eta uholdeetako sedi-
mentu hauek ‘partxe’ mo-
duan geratzen dira. Ibaiak
denboraren poderioz arro-
ka higatzen du, malda han-
diagoak sortuz, eta behera-
go higatu ahala terraza
hauek erlatiboki geroz eta
altuago geratzen dira. 

Gure inguruan arrunta
ez den egitura geologikoa
dugu Oianguko Parkean
bertan. Dena dela, klima
Atlantikoak eraginda bege-
tazioak egitura hauek par-
tzialki estali egin ditu eta ez
da begi bistaz ikusteko ho-
rren erreza gertatzen. 

Arantxa Bodego

Oiangun aurkitzen den terraza

esekia Oria ibaiaren sare

hidrografikoak sorturiko lehen

uholde lautadetakoa da. 
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Kaixo, lagunok! Aurreko zenbakian bezala,  entsalada be-
rezia izango dugu. Beraz, erne!

Parrafo/Paragrafo/Lerrokada:
✗✗ Parrafo: Euskaraz ez da batere txukuna!
✗✗ Paragrafo: Lege-testuetako artikuluen zati zenbakidunak

izendatzeko erabiliko dugu.
✗✗ Lerrokada: Testu arruntetako lerro-multzoei buruz ari

garenean.

Ospatu/Izan (egin)
Ez dakigu euskaldunok ospakizunak oso gustuko ditugula-
ko izango den, baina kontua da ospatu
aditza behar baino gehiagotan erabil-
tzen dugula!

Jaiak, ospakizunak… ospatu
egiten dira; ez, ordea, topaketak,
jardunaldiak, bilerak, lehiaketak,
txapelketak... eta hiletak (Euskal
Herrian, behintzat!) Horrelakoe-
tan erabil dezagun egin edo izan.

Pena merezi/Merezi:
Euskaraz baditugu merezi duten gauzak, baina ez pena
merezi dutenak. Adibideak:
✗✗ Presaka ibili arren, ez du merezi errepidean zalapartaka

ibiltzerik (*ez du pena merezi).
✗✗ Pelikula horrek merezi du ikustea (*pena merezi du).

Gogoratu, bestalde, merezi izan aditza erabiltzen du-
gunean -t(z)ea erabili behar dugula... eta ez -t(z)eak.
✗✗ *Ingelesa ikasteak merezi duela dio Miguel Sanzek

(oker).
✗✗ Ingelesa ikastea merezi duela dio Miguel Sanzek (zu-

zen).
Beraz, gure penak eta egoera penagarriak alde batera

utzi.. eta zuzen dezagun, behingoz, gaztelaniaren eraginez
euskaldunok egiten dugun akats itsusia. Ez izan zalantza-
rik, mereziko du eta!

Euskara txukuntzen

Denetik (II)

Zuzendu, behar izanez gero...

1. Merezi izaten du nekazari horrekin  berriketan ari-
tzeak. Ezin jatorragoa da!

2. Gaur bilera ospatuko dugu arratsaldeko seietan.
3. Oso testu polita idatzi duzu, Janire! Azkeneko lerro-

kadak zoragarriak iruditu zaizkit!
4. Min egiten dit Bush bezalako politikariak Albanian

heroitzat hartzeak!

OHARRA:lehenengoan berriketan aritzea behar du; bi-
garrenean, berriz, egingo dugu; azken biak zuzenak dira.

Maizpide
euskaltegia

6

Min egin/Min eman:
Zenbat aldiz entzun ote dugu horrelakorik:
✗✗ *Aizue, min eman didazue pilotarekin! Kontu handiz

ibili hurrengoan! (oker).
Horrela esan beharko genukeenean:
✗✗ Aizue, min egin didazue pilotarekin! Kontu handiz ibili

hurrengoan! (zuzen).
Eta, noski, egiten den bezala... hartu ere egiten da:
✗✗ Min hartu dut belaunean! (zuzen).
Kontuz, ondorengoa bezalakoak esaten ere abilezia badu-
gu eta!
✗✗ *Min egin naiz belaunean! (oker).

Merezi ote du 
auto ziztrin honetan

aritzea?
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Erretegi bezala
zabalik

❋❋ Eguneroko menuak

❋❋  Karta zerbitzua

❋❋  Ospakizunak

❋❋  Plater konbinatuakLIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA



7Goierritarra 325 [ 2007-VII-20 ]

Denboran zehar, uraren in-
darrari erabilera ugari eman
zaio Euskal Herrian, eta Ze-
raingo Larraondoko Base-
rrian ere, uraren indarraz
baliatzen ziren zerrategiko
lanak egiteko.

1890 urte inguruan erai-
kia, Larraondoko zerrategia
Zeraingo mendietan jaio-
tzen den Lasurtegi errekax-
toko urez baliatzen da eta
gaur egun ere eraiki zeneko
ezaugarri eta berezitasunak

mantentzen ditu.
Zerrategiko lana Larra-

ondo baserriko biztanleek
burutzen zuten, baserriko
lanaren osagarri zelarik. Ho-
ri dela eta, negu-udaberri
garaian lan egiten zen batez
ere bertan; baserrian lanik
gutxien eta errekaxtoak ur
gehien zekarrenean.

1960 urte inguruan utzi
zioten Larraondoko zerrate-
gia erabiltzeari. Geroztik
erreka bazterrean iraun du
isilean baina, oraindik ere,
bere mekanismo zaharki-
tuak lanean ikus daitezke.

Prozesua
Lasurtegi errekaxtoko urak,
aldaparo baten bitartez, ze-
rrategira bideratu eta bi tur-
bina eragiten ditu.

Turbina batek lan tres-
nak eragiteko balio du eta
besteak zerrategi eta base-
rrirako argi indarra sortzeko
dinamoa. Turbinen bidez
uraren indarra mugimendu
bihurtuta, hiru uhelez balia-

tzen ziren zerrategiko tresna
ezberdinak eragiteko. Lehe-
nengo korreak, "linea" oso
bat mugitzen du: tornua, ze-
piladora, daratulua eta sute-
giari haizea emateko haus-
poa. Bigarrenak, zerra zir-
kularra mugitzen du, eta hi-
rugarrenak, enborretatik
oholak egiteko balio zuen
zinta-zerra. Lehen gaia, in-
guruetako basoetatik ekarri-
tako zuhaitz enborrak, ze-
rrategiaren kanpoaldean pi-
latzen ziren eta zerrategira
sartu eta lehen lan astunak
egiteko karril bat zuten.

Oso garrantzitsua zuten
uraren indarra ahalik eta
gehien aprobetxatzea, alda-
paroan bildutako urak ordu
erdian bukatzen baitira. Ho-
rregatik lanak oso ondo an-
tolatu behar izaten ziren eta
erabili behar zituzten tresna
eta behar zuten indarraren
arabera, ur gutxiago edo
gehiagori ematen zitzaion
irteera.

Iturria: www.zerain.com

Garai batean...

Zeraingo Larraondoko zerrategia
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SUKALDEAN Siglo XX tripakiak

Maialen Zufiria
Siglo XX harategia

Ordizia

Osagaiak 

- Tripakia
- Txorizoa
- Hirugiharra
- Tomatea

Lehendabizi, tripakia ondo
garbitu, edukitzen duen se-
go guztia kenduz. Zati txiki-
tan egin eta ozpin pixka ba-
tekin eta ur askorekin ga-
britu. Ura ondo kendu eta
eltze-azkarrean jarri 35 mi-
nutuz, ur eta gatz pixka ba-
tekin.

Aparte, txorizoa eta hi-
rugiharra frijitu.

Tripakiak egositakoan,
txino batean jarri eta ur de-
zenterekin garbitu. Ura on-
do kendutakoan, ontzi ba-
tean jarri, aurretik frijitutako
txorizoa eta hirugiharra bo-
ta, tomate dezente , kaiena
piperra (bakoitzaren arabe-
ra) eta gatz apur bat bota.
Hau guztia ordu betean,
xuabe-xuabe irakiten eduki. 

Udako hilabeteetan eta au-
rretik, larruazalak behar
duen prestakuntzak bere
biziko garrantzia dauka,
gehiegikeriengatik eta ten-
peratura altuengatik arazo-
rik izan ez dezagun. 

Tratamendu ezberdinak
daude aukeran: 
●● Aurpegiko tratamen-
duak: udako eguraldiaren
aurrean, aurpegiko larrua-
zala hidratatzeaz eta nutri-
tzeaz gain, exfoliatzea eta
peelinga egitea egokia da.
Baita ere, tratamendu dre-
natzaileak elastinaren sor-

kuntza estimulatzeko, eta
larruazala gazteago manten-
tzeko eta eguzki gehiegiari,
gatzari, kloroari eta abarri
egoki aurre egiteko.
●● Gorputzeko peeling-a
gorputz osoko azala garbi-
tzeko, inolako zikinkeriarik
gabe uzteko. Horrela prest
egongo da eguzki izpiak ja-
so eta brontzeztatze hobea
lortzeko, eta aldi berean,
suabea eta tonifikatua
egongo da.
●● Gorputzeko tratamen-
du hidratzaileak eta nu-
tritiboak, larruazalaren ka-

litatea hobetzeko eta tenpe-
ratura aldaketarako eta argi
gehiegirako prestatzeko.
Maila honetan lokatza, alga,
olio esentzialen bilgarria,
aparatologia... bezalako tra-
tamenduak daude.
●● Brontzeztatze artifizia-
la, azalean beltzaran kolore
pixka bat eduki eta bainu-
jantzia eta denboraldiko
beste hainbat jantzi hobeto
luzitzeko. UVA izpien auke-
raz gain, DHA bezalako
sustantzia naturalen pulbe-
rizazio teknika dago; frui-
tuen azidoetan oinarrituta-
ko produktu da eta larrua-
zalaren gainazalean eragi-
ten du, azala ilunduz eta
brontzeztatuz.

Beste aukera bat, gero
eta arruntagoak direnak,
aurpegiko eta gorputzeko
autobrontzeztagiluak dira.

Josune Eskisabel
Josune Estetika Zentroa

Ordizia

Uda zoriontsu baterako AHOLKUA

Udako hilabeteetan eta aurretik,

larruazalak behar duen

prestakuntzak bere biziko

garrantzia dauka.

PSIKOLOGI KLINIKOA
Jose Ramon Pato Prieto

Psikologian lizentziatua
Elkargokide zenbakia: E-2644

RPS: 420/01

Helduen,
umeen,

bikoteen eta
sexologi

tratamenduak
AURRE ZITA ☎☎ 943 887 221  ☎☎ 610 020 041

JM Arana, 1 - 2. esk. esk.     BEASAIN OZ Hir igo ien,  8A       LAZKAO
943 087 913

Oinetakoak
Zunzunegi



9Goierritarra 325 [ 2007-VII-20 ]

Elkarrizketa

N
ekatuta aurkitu dugu Niko Osinal-

de. Kezkatuta ere bai. Turismo ar-

loan urte asko daramazki ormaiz-

tegiarrak eta kezkaz begiratzen dio Goie-

rriko turismoari. 1993an Goierrik turis-

moaren aldekoa egin zuenetik, gauzak as-

ko aldatu dira Goierrin. Ostatuak, museo-

ak... sortu dira. Aurrera egiteko, indarrak

bateratzea eskatzen du Goiturreko ardura-

dunak. Aldi berean, ehiakorragoak izatea,

kalitateari eta berrikuntzari garrantzia

emanez.

Niko Osinalde,
Goiturreko
arduraduna:

“Euskal
Herriaren

bihotza
Goierri

izango da
laster”

GARAJE INDUSTRIA ETA FAMILIARTEKO
ETXEBIZITZETARAKO ATE METALIKOETAN

ESPEZIALDUA, ESKUZKOAK ETA AUTOMATIKOAK

E-mail: ondoeta@ondoeta.com          www.ondoeta.com
✆ 943 88 31 02 - 943 88 74 51 Faxa: 943 88 08 72

201 Industrialdea, 18. pabilioia OLABERRIA

oonnddooeettaa
ESTIBALIZ JUAREZ ALDANONDO

602 Zbki. KOLEGIATUA

RADIOGRAFI PANORAMIKO ETA ZEFALOMETRIAK

ODONTOLOGIA OROKORRA: HAUR ETA HELDUAK

JOAN ITURRALDE, 3   BEASAIN
☎☎ 943 88 46 28
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Urtea nola doa, ze au-
rreiskupen daukazue
udari begira?
Ikusi egin behar. Aurten
egongo den faktore garran-
tzitsuena, poltsikoa izango
da. ETAren su-etena alde
batera utzita, azkenean
konprobatu baitugu, nahiz
eta su-etenik ez egon, 2000.
urtetik hona Euskadi mai-
lan, eta Goierrin, turismoak
goranzko joera izan duela.
Baina geroz eta diru gutxia-
go dagoela ikusten ari da.
Nekazalturismo erakundean
ere ikusten da bestetan bai-
no  eskaera gutxiago dago-
ela, bidaia agentziek ez dira
saltzen ari beharko luketen
bezala, kotxeak ere ez dira
saltzen… Euriborraren igoe-
ra denean ari da antzema-
ten.

Dena den, eman dizki-
daten datuen arabera, Goie-
rri hobeto dago kostaldea-
rekin alderatuz. Horrek
esan nahi du, egia baldin
bada poltsikoak hainbeste-
ko eragina daukala, hemen
erdi prezioan dauzkagula
ostatuak. Nezalturismo El-
karteak esaten du Goierrin
ondo doala.

Egia da, 2006. urtean
inoiz izan den urterik onena
izan zela. Iaz hala esan ge-
nuen, urte oso ona izan ze-
la eta kostatuko zela hobe-
tzea, nik uste dut aurten,
mantentzea nahikoa izango
dela. Dirudienez, mantendu
ere ez dugu egingo, baina
itxoin egin behar. Egia da,
eguraldi lainotua aldeko
faktore bat dela. 

Aurten, faktore ezberdin
bezala, Ruta Quetzal dauka-
gu eta horrek ere eragina
izango du publizitate alde-
tik. Bestelakoan ez dago
inongo nobedaderik. Urda-
netaren kontuarekin Filipi-
nako jendea badator abuz-
tuan. Bertako jendea ere
pentsatzen dut, gutxiago
aterako dela.

Hau guztia udari dago-
kiona da baina balorazio
bat egiteko garaian, urte
guztia hartu behar da kon-
tuan. Kasu horretan, igoera

bat badago. Euskadi ba-
rruan gero eta jende gehia-
go ari da mugitzen eta orain
arte, erakunde askotatik
promozioa kanpo aldera
egin den bezala, nik uste
dut kontuan hartu behar
dugula, euskalduna bera
datorrela gehien Goierrira.
Udaberriko eta udazkeneko
asteburuak behar den mo-
duan saltzen ikasi behar du-
gu. Maiatza oso txarra izan
da, ekaina pixka bat igotzen
hasi da… Zubi aldetik, aur-
ten oso gaizki dator egute-
gia. Ikusi egin behar. Urte
guztiko zenbaketak garran-
tzia handiagoa dauka, uda-
koak baino.

Garbi dagoena, Goierri
barruko mugimendua, kali-
tateko taldearekin antze-
man dela. 
Datuen arabera, Goierrin
gero eta garrantzitsuagoa
den sektore ekonomikoa
da turismoa.
% 4 izatetik % 7,6 izatera
igo da. 7,6a baino gehiago

suposatzen du, euskaldu-
non irudia hemendik kanpo
ematea baita. Nahiz eta as-
ko ez suposatu Goierri mai-
lan, erakundeek, politikoek,
udaletxe mailan eta eskual-
de mailan 1993. urtean
apustua egin baldin bazu-
ten,  14 urte pasatu dira eta
apustuak jarraitu egin behar
du. Pixkanaka aurrera egin
behar du. Goierri aitzindari
izan da turismoan. Goitur
da Euskadin ekimen priba-
tua eta publikoa elkartzen
duena, Goitur da duela 10
urte promozio lana egiten
hasi zen. 1996-97 urtean
Eusko Jaurlaritza joaten ze-
nean edozein azoketara,
Donostia, Bilbo, Gasteiz,
Hondarribi, Zarautz eta
Goierri joaten ziren. Orain
53 joaten gara. Lehiakorta-
sunean beti aurreratzen ari
gara. Pribatua horren alde-
ko apustua egiten ari da.
Nahiz eta zenbakitan 7,6
izan, nik uste dut beste bul-
tzada bat eman behar zaio-

la. Dauden giza eta ekono-
miko errekurtsoekin ahal
dena egin da, eta nik uste
dut momentu honetan,
‘stand by’ egoera batean
gaudela eta ‘stand by’ ho-
rrek esan nahi du, besteak
ez daudela lo eta besteak lo
ez daudenez, mugitu egin
behar garela. Eta mugitzeak
esan nahi du, geroz eta
lehiakorragoak izan behar
dugula, mundu guztiak ber-
dina eskaintzen dugu eta
lehiakorrak izateko pentsa-
tu behar dugu zer dauka-
gun eta nola saldu hobeto
eta mezu hau zenbat eta le-
ku gehiagotara nola iritsi. 

Ni kezkatuta nago. 10
urte daramazkit lan hone-
tan, 22 urte turismo mun-
duan, eta kezkatuta nago.
Gauza asko egin dira eta
zenbait puztu egingo litza-
teke. Baina ni alderantziz
nago, autokonplazentzia
hori ez dago nire eskeman.
Gauza asko egin dira, seku-
lako apustua egin dute uda-
lek, harrigarria da Goierriko
udalek egin duten apustua,
zenbat diru sartu duten mu-
seoetan! Azken batean mu-
seo bat da, zure herriko
nortasuna adieraztea. Beste
inon ez da gertatu. Priba-
tuak horren baitan, apustua
egin du,  eskualde bat egi-
ten ari den lanari babes be-
zala ikusten duelako.

Kezkatuta nago momentu honetako

Goierriko turismoaz. Gauzak asko eta

ondo egin dira, baina espabilatu

beharrean gaude.
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Zerk kezkatzen zaitu?
Goierrik ez dauka ikonorik.
Goierrik ez dauka ez Aran-
tzazurik, ez Loiolarik, ez Ba-
lentziagarik, ez Arrikutzik,
ez Ekainik, ez Arditurri, ez
Leitzaran… Udalerri bakoi-
tzak egindako apustuak
modu bateratu batean saldu
behar dira. Jakin behar du-
gu Goierri Euskal Herriko
turismoan posizionatzen,
eta Europako turismoan ere
bai. Momentu honetan es-
natu beharrean gaude. Ehu-
neko ehun lehiakortasuna,
zero autokonplazentzia.
Gauzak ondo egin dira, nik
ezin dut beharbada hori
esan, baina Eusko Jaurlari-
tza eta Foru Aldundia, Uda-
letxeak, gustura daude Goi-
turrek egin duen lanarekin,
eta orain arte ondo sentitu
naiz. Segitzeko animo asko-
rik ez daukat baina ikusten
dut badagoela oraindik zer-
bait egiteko, eta horregatik
duda horretan nago, baina
orain beste pauso bat eman
behar dugu. Guk ez dauka-
gu ikonorik.

Nik ikusten dut, eta esa-
ten badute ondo egin dela,
10 urteotan ibilbide bat egin
dela. Baina ibilbide horrek
beste zerbait eskatzen du.
Eta beharbada ez hainbeste
inbertsio aldetik. Garbi da-
goena da hainbeste milioi
sartutako apustu horrekin,
promozioari indar berezia
eman behar zaiola, eta pro-
mozioa da lan bateratu bat
egitea. Lan bateratua da,
gestio bakar bat museo guz-
tiekin, berrikuntza eta kali-
tateko gai horiei bultzada
eman behar zaie.

Ondo ikusten dut orain
arte Goierrik egin duena,
baina kezkatuta, oso kezka-
tuta momentuko egoeraz,
beharbada ni horrelakoa
naizelako.
Nahiz eta ikonorik ez
izan, eskualde bezala,
beste inork baino izen
gehiago dauka.
10 urte daramatzagu, web
orria nahiko ona daukagu,
bost hizkuntzatan, gauzak
egin dira… baina, ni horre-

lakoa naiz. Momentu bat iri-
tsi da, hau badaukagu, bai-
na orain inbertsio bat egin
behar da promozioan. Uda-
lekin ni zerbaitetan kritiko
baldin banaiz da, garbi utzi-
ta sekulako inbertsioa eta
apustua egin dutela, promo-
ziorako diru gehiago  ez bi-
deratzea. Haurdun dagoen
emakume bat bezala turis-
moa. Haurdun zaudenean,
bederatzi hilabetean zurea
da sentimentua, aldamene-
an egongo da galdezka zer
moduz zaude, zein izen ja-
rriko diozun… hori museoa
egitea dira. Subentzioak lor-
tu dira, alkatea mugitu da
eta egin dugu. Umea jaio-
tzen denean,  sailburua eto-

rriko da zinta moztera. Gero
hasiko dira, pardelak, se-
haska, arropa, lanean hasi-
takoan norekin utziko du-
dan umea… gauza asko
hasten dira bederatzi hila-
betetik aurrera. Turismoan
berdin da. Turismoa museo
bat inauguratzea da baina
horretaz norbait arduratzea
ere bai. Horrekin nago kez-
katuta.
Batasuna eta inplikazioa
eskatzen dituzu beraz.
Ondo hasi ginen gauzak
egiten eta nik uste dut gau-
zak ondo daudela. Azken fi-
nean, Goierrin bi enpresa
daude museo guztiak kude-
atzen dituztenak, normala
den bezala, enpresa bakoi-

tzak bere politika dauka,
norberak berea saltzen du,
momentu honetan uste dut
enpresa bakar bat eharko
genukeela Goierriko museo
guztiak saltzeko. 

Oso kezkatuta nago,
Goierriren zein irudi ema-
ten den  Goierritik kanpo.
Ni Lekeitioko Ikastolako zu-
zendaria baldin banaiz eta
Goierriko zortzi museoen
zortzi foileto iristen baldin
bazaizkit, mapa hartu eta
denak leku berean daudela
ikusiko du. Zer hasi behar
da, batera eta bestera dei-
tzen? Askotan gainera tele-
fono zenbaki berdinera dei-
tuta? Nik uste dut pakete
batean saldu beharra dago-

Kalitatearen ikurra
Kalitate ikurra jaso dute Goiturreko hainbat bazkidek. Zer eragin izango du? 
Batetik, dohainik den publizitatea da. Euskadi mailatik, teknoturismoa jasotzen ari gara.
Beste lurraldeetan kalitate maila nola landu dugun jakin nahi badute, Goierrira etorri be-
har dute. Taldeak etortzen ari dira eta hori antzematen da.

Kalitatea egin duten establezimendu horien artean, nobedade bat da, dohaineko pu-
blizitatea da. Ikurra lortu dutenak oso gustura daude, oihartzun handia izan zuen Igar-
tzan egin zen Galak. Bigarren talde batean, 8-10 establezimendu espero nituen eta 23
daude. Horrek esan nahi du jendeak ondo hartu duela.

Nik uste dut, Q turistikoaren aurreko pauso bat dela, beharrezkoa da. Orain boron-
datezkoa zerbait den bezala, urte gutxira derrigorrezkoa izango da eta zenbat eta lehe-
nago hasi, orduan eta hobeto. Momentu honetan, Goiturreko bazkide diren % 90ak kali-
tateko ikurra izango dute urtea bukatzerako. Pasteleriek eta zenbait motatako establezi-
menduk ezin dute egin, araurik ez dagoelako.

Lehiakortasun horretan, beste puntu bat da, baina oso garrantzitsua. Azken batean,
Euskadi mailan denok berdina saltzen dugu: gastronomia, parke naturalak, museoak…
ezberdintzeko zerbait baldin badago, kalitatea eta berrikuntza dira. Establezimenduek
ikusten dute beraien negozietarako probetxugarria dela eta beraiek oso gustura daude.
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ela. Hori da minimo bat.
Beste minimo bat da,

gastatu dugunaren promo-
zioa egin behar dugula. Eta
hirugarrena zein da? Orain
arte pentsatu izan dugun
bezala, turismoa ez dela
publizitatea bakarrik, lehia-
korragoa izatea baizik.
Lehiakorragoa izatea da ere
bada, kalitatea, berrikuntza
ere badira. Zer gertatzen
da? Ni orain dela hamar ur-
te, proiektua egiteko nen-
goen eta orain, promozioa,
komertzializazioa, dinami-
zazioa, antolakuntza…. egi-
teko nago. Egiten eta egi-
ten joan gara, baina orain
beharbada salto bat eman
beharko dugu. 

Nik uste dut gastrono-
miaren inguruan Goierrik
salto bat eman behar duela.
Nik uste dut Euskal Herriko
bihotza Goierri dela, Euskal
Herriko nortasuna Goierrin
ikus daiteke dauden mu-
seo, gastronomia eta dau-
den natur baliabideekin eta
horri nolabait heldu behar
diogu. Horrek eskatzen du
denon arteko apustua, ez
politikoena bakarrik. Diru
gehiago jarri beharko da.
Etorkizunari begira jarri
etaa 2007-2010 Lehiakor-
tasun plana egin duzue.
Nik uste dut noizean behin
geldialdi txiki bat egin be-
har dela. Geldialdi txiki ho-
rretan, garbi daukagu, pros-
pekzioa egin behar dela.
Momentu honetan ikusita
kezka hori hor dagoela,
edo nik behintzat badauka-
dala kezka serio bat Goie-
rriko turismoari buruz, bai-
ta Gipuzkoa eta Euskadiko-
ari buruz ere. ‘Goierriko
lehiakortasun turistikorako
egitasmoa 2007-2010’ egin
dugu. Goierrin dauden mu-
seoekin, zerbitzu turistiko-
rako enpresekin eta Goi-
menekin elkarlanean egin
dugu. Gure artean adostu-
tako plana da. Goierriko
egitura politikoa osatzen
denean bertan aurkeztuko
da. Momentu honetan lane-
rako barneko tresna bat da.
Ildo nagusia zehaztuta da-

Oianguko
proiektua

Hamar urteotan, ostatu aldetik, ohe
kopuru handiagoa dago Goierrin. Mo-
mentu honetan zenbat ohe daude?
Aterpetxeak kontutan hartuta, 850 ohe di-
tugu. Orain dela hamar urte, 200 bat izan-
go ziren. Salto handia eman da aurreko 2
urteetan. Orain ikusi egin behar. Donostia
asko galtzen ari da eta Madrildik datorren
batentzat, Goierri kosta da. Berdin zaio
Donostian edo hemen lo egin. Hortik etor
daitekeen jendea ere etorri daiteke. Erre-
kurtso gehiago izan ditzakegu, baina as-
koz gehiago igo daiteke? Ez dakit. Zenba-
kiek esaten dute, milatik gora beharko ge-
nituzkeela. 

Ostatuei lotuta, Oianguko proiektua dago. Eztabaida ugari sortu du gaiak. Nola
ikusten duzu proiektua?
Inoiz ez dut hitz egin eta badaukat gogoa Oianguri buruz hitz egiteko. Nik argi daukat,
Oiangu Publikoa eta Bizirik nahi dudala. Maiuskulaz. Publikoa izaten jarraituko duelako,
ibiltzeko ibilbideak egongo dira, igerileku bat, edonor joan daiteke, orain arte bezala ja-
rraituko du. Eta bizirik, orain sasiak-eta dauden lekuan, beste aktibitate bat egongo dela-
ko. Ikuspegi turistikoa ematen sartzen naiz ni bakarrik. Ni ez naiz sartzen prozesu guztia
ondo eraman den edo ez esaten. Ni ez naiz promotorea eta gai honetaz, duela bi urte
udaletxean egin zen aurkezpenean, behin bakarrik hitz egin dut publikoan. Turismo be-
zala ikusten dut garrantzitsua dela, beste zerbait, ezberdina, beste leku batzutan egin den
bezala. Golfean jokatzera doazen goierritar asko, hemen geldituko da.

Golfaren proiektua dago bakarrik, beste proiekturen bat egongo balitz, ikusi egin be-
harko litzateke. Proiektu bakarra aurkeztu da, ni ez naiz sartzen, eta garbi gelditu dadila,
ondo eraman den ala ez. Ni kezkatzen nauena da, momentu honetan, eraikuntzak dau-
kan erabilera. Ingurune pribilegiatuan dago eta hor 20 gela edukitzeak ez du inongo ara-
zorik sortzen. Gehiago oraindik, edifizio publikoa da eta hor etekina lortu behar da. 

Nire kontra sei-zazpi artikulu idatzi dira. Oso kuriosoa da, idazten duten horiek, ‘de-
mokrazia’, ‘herriaren hitza errespetatu’ diote, eta nirekin ez du inork ere hitz egin. De-
siatzen nago, eta ea hau irakurtzen dutenean hurrengo egunean deitzen didaten. Oiangu
Plataforma ez da nirekin harremanetan jarri. Inork ez dit deitu jakiteko zein den nire iri-
tzia. Turismo esklusiboa, Goierri esklusiboa esaten ari dira. Hortik atzera dator nik uste
dut dena. Donostiako komunikabide batetik elkarrizketa egin zidaten euskaraz, Goierri-
ko alojamenduez. Nik esan nien hemendik bi urtera proiektu berriak daudela. Hotelekin
gertatzen da, zenbat eta ezberdinagoak izan, zenbat eta balio erantsi gehiago eman, or-
duan eta konpetentzia gutxiago eta esparru handiago bat hartzeko modua. Euskaraz esan
nuen, telefonoz, zein da balio erantsi hori? Beasaingo Dolarea 4 izarretako hotela izango
dela. Gipuzkoa barnealdean ez dago 4 izarretako hotelik eta hark badauka bere balio
erantsia. Eta Oiangun, nahiz eta 2-3 izarretako hotela izan, ingurune pribilegiatu batean
egonda, deskuido batean golfa egiten baldin bada, beste aktibitate bat gehiago dauka eta
balio erantsia hori da. Hemengo kazetari batek, erdaraz, balio erantsia, turismo esklusibo
bezala itzuli zuen. Proiektuan 2 izarretako hotel bezala azaltzen da eta ni ari naiz borro-
katzen 3 izarrekoa izan dadin. Hirukoa izateko, bi logela kendu behar dira, pasiloak za-
balagoak egin… Hori esanda ere, 5 izarretakoa eta luxozkoa izango dela esaten ari dira. 

Oianguko kasuan ez naiz polemika horretan sartuko. Alojamendu aldetik garrantzi-
tsua iruditzen zait, Ordiziak ez daukalako alojamendurik. Golfa? Proiektu hori hor dago,
beste inor ez da aurkeztu, udalak ikusiko du zer egiten duen horrekin.

Nik errespetatzea eskatzen dut. Lehenengo, nire izena edozein lekutan ez jartzea; eta
golfaren aldeko amorratua izango banintz ere, eskubidea edukiko dut ba hori esateko,
beraiek eskubidea daukaten bezala. Harrituta nago, niregana ez dira etorri, ez didate ezer
galdetu. Orduan nola da posible horrelako gauzak jartzea zein iritzi daukadan jakin ga-
be? Are gehiago, harrituta geldituko lirateke ze iritzi daukadan jakinda.
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go, promozioa, komertziali-
zazioa, antolakuntza, dina-
mizazioa, berrikuntza, kali-
tatea eta profesionalizazioa.
2008. urterako plana eginda
dago eta  ekintza plan bat
egin daude, eta urtero joan-
go gara egiten. Hau funtsez-
koa da.

Derrigorrezkoa da jaki-
tea 2010-2011. urtean Goie-
rriko turismoa non ikusi
nahi dugun. Hau da, Goierri
nola nahi dugun posiziona-
tzea Euskal Herrian, Estatu
mailan eta Europa mailan.
Orain arte bezala, guztiak
ez du balio. Ikusi beharko
dugu zeintzuk diren gure
nitxoak, ze produktu des-
berdin dauzkagun (natur
produktuak, produktu kul-
turalak eta produktu gastro-
nomikoak), zein norabide-
tan joan nahi dugun, eta
nahiz eta dena batera saldu,
nola izan gaitezkeen beste-
engandik ezberdinak. Eta
ezberdinak izateko, besteek
egiten ez dituzten gauzak
egin behar dira. Kalitatea
inork ez du egin, ba guk
egin dugu. Berrikuntza
inork ez du, ba guk egingo
dugu. Interneten bidez sal-
duko diren pakete turistiko
batzuk egingo dira. 
Zein izango litzateke tu-
rismo ideala?
Goierrin eta Euskadin egi-
ten diren inkesta guztietan
azaltzen den bezala, gu na-
zio bat gara nazio baten ba-
rruan. Herri bat gara. Hona
datorrena euskal nortasuna-
ri, euskaldun errekurtsoei,
euskaldun idiosinkrasia eza-
gutzera dator. Toki gutxian
gauza asko ditugu, ekoturis-
mo deitzen zaion horretan
sartuko nuke Goierri. Ez da
Brasilen, Ekuadorren edo
Bolivian egiten ari diren
ekoturismoaren berdina.
Nik uste dut hori baino as-
koz ere espezializatuagoak
gaudela. Gutxiago kontami-
natzen dugu. Txilera joatea
maputxeak museoko pieza
bat bezala ikustera, nik uste
dut, euskaldunok, bizirik
gauden herri bat garela, eta
jendea  euskaldunak zer ga-

ren ezagutzera dator. Jen-
dea euskaraz hitz egiten
ikusi nahi dute, museoak
ikusi nahi dituzte, gastrono-
mia… Euskadik hori guztia
eskaintzen baldin badu,
Goierrik zer esanik ez. Gas-
tronomia mailan, gazta, Or-
diziako azoka, mondejua,
odolkia, parke naturalak,
museoak… Gurea ekoturis-
mo bat da eta nik argi dau-
kat, zerbait berria egiteko-
tan, aldameneko eskualdee-
kin lankidetza handiagoa
suspertu behar dugu. He-
mendik denbora gutxira,
2008an ere bai, Euskadiko
nortasuna gu izango gara.
Marka hori erabili ahal izan-
go dugu. Euskal Herriko
bihotza Goierri izango da.

Kezkati nagoela esan
dut behin baino gehiagotan,
baina kezka horren gaine-
tik, lanean jarraitzea anima-
tzen nauena gauza bakarra
hori da: Euskal Herriko nor-
tasuna bultzatzea.
Zer hobetuko zenuke, zer
dago faltan?

Gauzak ondo egin direla
uste dut. Nik uste dut erre-
kurtso ekonomiko aldetik,
politikoek erabaki beharko
dute eskualde mailan indus-
triaren alde, giza arloaren
alde egin duten bezala, tu-
rismoarekin zer nahi duten
garbi esatea. Turismoa gaiz-
ki ulertzen dugu batzutan.
Turismoa da, gure nortasu-
na saltzea. Turismoa ez da
kanpoko jendea bakarrik
etortzea. Turismoa da baita
ere, Ordiziako bat Zeraina
joatea. Barne turismoa da
hori. Bizkaiko bat etor-
tzea… Niretzat turismoa,
etxetik kanpora gau bat pa-
satzen denean da. Baina ho-
ri egin behar da, turismo
hori bultzatu. Turismoak
duen balioa da, gu zer ga-
ren adieraztea. Beraz, uda-
letxe bakoitzak egin duen
apustua kontuan izanda,
hotsa atera behar da. 

Turismoak bi gauza
dauzka irudi aldetik: bate-
tik, promozioa, eta promo-
zioa da azaltzen ez dena ez

dela existitzen; dirua sar-
tzen ez baldin bada eta ho-
tsa ateratzen ez baldin ba-
dugu, ez gara inor.

Bigarrena, komertziali-
zazioa da. Turista non dago-
en, hara joan behar da.
Orain adibidez, irailean, Di-
putazioaren aurrean karpa
bat jarri behar dugu, zine-
maldia izango da. Eroski
bidaiaiak-ekin pakete ba-
tzuk egin behar ditugu…
Saldu ahal izateko kalitatea
eskatzen duela, ba egin. Tu-
ristak ez dira hemendik pa-
satzen. Zegamatik eta
Ataundik ez da pasatzen, jo-
an egin behar da. Idiazaba-
len duela bi urtera arte, as-
teburuetan ezin zen gaztarik
erosi, orain bai, museoari
esker. Eta hori txarra da?
Hori turismoa da? Hori da
gu zer garen adieraztea. 

Eskertuko nuke turismo-
aren aldeko apustua. Hori
bai, lehenengo eta behin,
eskerrak eman, ente publi-
koari eta pribatuari, sekula-
ko lana egin dutelako. Bai-
na ezin dugu lo hartu. Pix-
kanaka jarraitu behar dugu.
Gauza batzuk errekurtso
ekonomikoak eskatuko ditu
eta beste batzutan  ados jar-
tzea izango da.Turismoa, gure nortasuna saltzea da,

gu zer garen adieraztea.
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Elkarrizketa

G
uztiok, besteentzat lan egiteko

tartetxo bat hartu beharko genu-

keela diote Ordiziako Caritaseko

Jose Manuel Otegik eta Maritxu Odriozo-

lak. Horrelaxe daramazkite urteak eta ur-

teak bi ordiziarrek, Caritasen barnean, gu-

txiena daukatenari ahal duten neurrian,

laguntza ematen. Nahi adina ez, mugatuta

daudelako, baina poztasun handiko lana

dela diote. Azkenaldian, etorkinekin lan

ugari egiten ari dira. Ordiziaren eta Goie-

rriren argazkitxoa egin digute.  

Caritas
Beharrean daudenei lagunduz

Intxausti eremua, 14G-14H nabeak
☎☎ 943 80 10 66   ZEGAMA

SALMENTA PUNTUAK:
Beasain: Oskarbi, Osiña, Natxo dietetika, Ekilore. Ordizia: Sabino, Muño,
Osasun eta Gorosti. Lazkao: Lasa, Viaña eta Ainhoa dietetika. Legorreta:
Dorronsoro. Zegama: Kooperatiba eta Maria Jesusen denda. Segura: Erosle.
Idiazabal: Joxan harategia. Ormaiztegi: Iñaki Erosle. Zumarraga: Rueda
dendak,Centro 100.Urretxu: Dia.Legazpi: Jabi harategia, Izkuntza eta Patxo.

Eskuz egindako ogi naturalaberriz
Kale Nagusia, 8

BEASAIN

Hondarribi, 25

Hondarribi, 30

DONOSTIA
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Gipuzkoako Elizaren era-
kundea da Caritas. Elizak,
Caritasen bitartez, “behar-
tsuenekin karitatea bizitzen
du”. Caritas zerbitzu bat
baino zerbait gehiago da.
Caritasen esanetan, “gure
hartzaileak gizarteko per-
tsona, talde nahiz komuni-
tate baztertuak, behartsuak
eta ahulak dira, baita gizar-
teko pobretuak ere. Berezi-
ki, horien arteko azkenak:
aterperik gabekoak, etorki-
nak, ijitoak; drogaren, hie-
saren, Alzheimerraren edo
buruko gaitzen eragina jasa-
ten dutenak; ama bakarrak,
baztertze handia jasaten du-
ten emakumeak baitira; fa-
milia behartsuak; adineko-
ak; gizartean edo lan mun-
duan sartzeko zailtasunak
dituzten gazteak”.

“Behartsuen aldeko au-
kera egitea kristau elkartea-
ren konpromiso eta testi-
gantza moduan ulertzen du-
gu. Horregatik, gure balia-
bideak ez dira ekonomiko-
ak bakarrik: harrera egitea,
hurbiltasuna, bertan egotea,
entzutea, elkarbanatzea, el-
kartasuna, errukia eta po-
bretuenganako maitasuna
ere gure baliabideak dira”,
azpimarratu du Caritasek.

Caritasera jotzen duenak
“pertsona eta hiritar mo-
duan bereak diren eskubi-
deak gauzatzeko aukera
izatea. Caritasek justizia eta
elkartasuna garatu nahi du”.

Caritasen helburuak be-
tetzen, Goierriko hainbat
herritan, goierritar ugari ari
da lanean. Horietako bi la-
gun dira Jose Manuel Otegi
eta Maritxu Odriozola ordi-
ziarrak. Caritasen urte asko
daramazkite lanean. Mila is-
torioren lekuko dira.
Zuek jubilatuta baina
oraindik ere lanean lane-
an jarraitzen duzue...
Otegi: Denbora pasa. Guk
egiten dugun hau polita da
eta egia esango banu hauxe
egingo nuke: 50 urtetik go-
rako jendea hartu, ostegu-
nero etorri, ikusi eta ikusita-
koarekin pentsatu eta gero
erabaki. Jendea oso ondo

bizi da eta jendeak ez daki
gizartean ze arazo dagoen.
Gero eta etorkin gehiago
dator Goierrira. Carita-
sen ere antzeman al du-
zue?
Jose Manuel Otegi: Etxebi-
zitza, lana eta paperak di-
tuzte helburu atzerritik da-
tozenek. Guregana hona
etortzen direnak, zoritxa-
rrez, ez dira onenak, zubi
azpian-eta bizitakoak. Kon-
pontzeko oso zaila den ara-
zoa da guretzat. 
Maritxu Odriozola: Janaria
eta arropa edukitzen dugu
behar dutenei emateko. Eta
diru bat ere bai. Eta entzun
ere bai. Entzuten denbora
asko pasatzen dugu. Baina
orain gauza bat badaukagu,

lehen garai batean udale-
txeetan ez zegoen gizarte
laguntzailerik, orain gehie-
na hortik bideratzen da.
Otegi: Hona etorkin bat
etortzen denean, guk ez da-
kigu zein den. Entzun egi-
ten diogu eta entzun ondo-
ren laguntzeko aukerarik
baldin badaukagu, lagundu.
Gizarte laguntzaileari kon-
tsultatu gabe guk ez dugu
pausorik ematen.
Odriozola: Paperik gabe
daudenek askotan beldurra
edukitzen dute udaletxera
joateko.
Otegi: Gaur egun gehienak
lan eske etortzen dira, baina
gaur egun non dago lana?
Lehen kanpotik etortzen zi-
ren emakume asko etxee-

tan, garbiketak, adinekoak
zaintzen.. aritzen ziren.
Gaur egun saturatu egin da
hori.
Nondik lortzen duzue be-
har dutenei emateko di-
rua?
Otegi: Entzun eta gero, la-
guntza. Baina pentsa gure
laguntza izaten dela, Elizara
joaten direnek elizan bota-
tako dirua. Guk ez daukagu
inongo dirulaguntzarik. Eli-
zan botatzen den dirutik ja-
so eta hori administratzen
dugu.

Ordizian 9.000 gara eta
asko jota, 900 joango gara
elizara. Diru asko ematen
da Ordiziako parrokian,
baina urtean bi alditan bil-
tzen da Caritasentzako di-
rua, eta bitan jasotzen dena-
rekin ezin gara iritsi. Orain
partxeatu egiten dugu, mu-
gatuta gaude.
Odriozola: Elizan biltzen
den dirua asko jaitsi da, eu-
roa sartu denetik. Lehen Ca-
ritasek lan gehiago egiten

Goierriko Caritas
Idiazabal, Lazkao, Legorreta, Ordizia, Beasain, Ormaiztegi, Zaldibia, Arama, Ataun, Ezkio-
Itsaso, Gabiria, Itsasondo, Mutiloa, Segura eta Zegama daude Caritaseko taldeak. Hileko
azkeneko asteazkenean, Beasainen biltzen dira. “Herri guztietan arazo berdintsuak dau-
de baina arazo berezirik sortu bada, denon artean laguntzen saiatzen gara. Arazo handia
bat baldin badago, herri batek bakarrik beharbada ezin dio aurre egin eta denon artean
zerbait egiteko aukera ematen du”, zehaztut du Jose Manuel Otegik.

Janaria, arropa eta dirua banatzen

ditugu, baina jendeak hitz egiteko

beharra dauka
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zuen, diru gehiago ere ba-
zuen. Gaur egun abantaila
handia dago, udalak ema-
ten dituela laguntzak. 

Eskerrak gizarte lagun-
tzaileari. Orain dela 40 urte
bezala izan balitz, hau ez li-
tzateke posible izango. 
Otegi: Ordiziako bailaran,
Legorretatik Zegamaraino,
35.000 euro banatu geni-
tuen 2006. urtean. Beste es-
kualde guztietan askoz ere
gehiago gastatu zuten. Gu
leku pribilejiatuan bizi gare-
la esan nahi du horrek.
Goierrin ez dago langabe-
ziarik, gazte jende falta da-
go lanerako…
Odriozola: Pertsona askok
pentsatzen du Caritasek egi-
ten duena diru bat ematea
dela. Baina jendeak bere
arazoak kontatzeko, hitz
egiteko beharra dauka. Ho-
rretan denbora asko pasa-
tzen da. Entzuteko beharra
dago.
Zein egoeretan ikusten
dituzue etorkinak?
Otegi: Etorkinetan, batzuk
askoz ere onartuagoak dau-
de. Ekialdeko jendea adibi-
dez, Amerika aldekoak bai-
no onartuagoak daude. Eta

marokoarrak eta argeliarrak
berriz, oso gaizki daude
ikusita.  Errumaniarrak bi
mota daude: langileak eta
eskaleak. Errumaniako iji-
tuak dira horiek.
Neguan zubiazpian lotan
ere ikusten dira... 
Odriozola: Hemen bertako
jendea ere egon da, inork
etxerik eman nahi ez ziola-
ko, kalean lotan. Orain ba-
dauka etxe bat, baina kosta-
ta. Jendeak ez die etxerik
alokatu nahi atzerritarrei.
Arazo handiak daude horre-
tan. 
Otegi: Marokoarrak edo ar-
geliarrak baldin badira
oraindik gutxiago. Besteei
aurpegi txarra jarri baina
hauei, atzera.
Odriozola: Furgonetan lo
egiten duten errumaniarrak
ere badaude. Arropa bila
etorri eta handik aste betera
etortzen dira. Garbitzeko ez
daukate ezer eta arropak
kendu ere egin gabe ibil-
tzen dira. Beraz, astebetera,
berriz, arropa bila etortzen
dira.
Otegi: Non daude horien-
tzako dutxak? Garbitu ere
ez dakit non egiten diren. 

Arropak jaso eta behar
duenari eman ere egiten
dituzue, ezta?
Odriozola: Badago jendea,
arropa eman eta halakori ez
emateko esaten dizuena. 
Gizartea bera sentsibiliza-
tzearen beharra ikusten
al duzue?
Odriozola: Arrazistak ez
garela esaten da hemen,
baina ez garela? 
Otegi: Ikutu arte.
Odriozola: Inork ez ditu
nahi bere etxe ondoan edu-
ki. Umeetatik hasita gainera.
Hainbat ume ezin dira inte-
gratu, nahiz eta andereñoak
saiatu. Familia batzuk ba-
daude umeekin psikologo-
tan, ez direlako integratuak
sentitzen. Beasainen bi psi-
kologo dauzkagu eta arazo
larriren bat ikusten badugu
Beasaina bideratzen ditugu.
Otegi: Ordizian badago ka-
su bat: bi anai dira, 9 eta 7
urtekoak, ijitoak. Ikastolan
dabiltza. Amak etxeko la-
nak egiten ezin diete lagun-
du eta ezin dituzte etxeko
lanak egin. Laguntza bila
gabiltza, gazteren bat libre
ote dagoen beraiei lagun-
tzeko. Baina ez da posible.

Oso ondo bizi gara, etxeko
atea itxi eta bakoitzak berea
eginez.
Leku batzutan, neguan,
gaua pasatzeko tokiak
irekitzen dituzte. Goie-
rrin horrelakoren baten
beharrik ikusten al du-
zue?
Odriozola: Donostian Ho-
tzaldi etxea badago, urrutik
martxora, egunero, etxe bat
irekitzen da, gaua pasatze-
ko. Haruntza bideratzen di-
tugu. Donostiako Aterpen
era jan pilo bat ematen du-
te. Hemen gehienez egin
duguna da, bakarren bat
gaizki ikusi eta bi eguneta-
ko pentsioa ordaindu. 
Otegi: Hori da beste gauza
bat, Goierri mailan ez dau-
kagu ezer. Hotz handia egi-
ten duen garaian, kartzela
bat ere ez daukagu sikiera
han epelean edukitzeko.
Nik uste dut tokiren bat bi-
latuko dela, Goiekitik eta
Agenda 21aren barruan. Pa-
sadizoko jende mordo bat
pasatzen da hemendik, tre-
na daukagu eta. Gero jen-
dea beharko da lanerako.
Boluntarioak aipatu ditu-
zue, zer moduz zabiltzate

Goierriko
Plataforma
Sozialak
deituta,
bilkura egin
zuten
Donostian,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren
aurrean.

Alarguntzako pentsioa
Goierriko Platarforma Sozialeko partaide da Caritas, Urola
Garaiko eta Goierriko jubilatu etxeek, emakume elkarteek,
Nagusilanek eta Esperientziaren Eskolako ikasle ohien el-
kartearekin (Gueske) batera. 65 urtez gorakoen erretiro
txikienak osatzea eta etxebizitzen egoera hobetzea eska-
tzen dute. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harremanetan

izan dira baina orain arte ez dute helburua lortu. “Ikusi
egin behar Diputazio honetan zein jartzen den. Entzun du-
gu, EAJ-k sail batzuk hartu behar dituela eta EA-k beste ba-
tzuk. Lehen EAren esku zegoen, Mari Karmen Marinekin
egon gara beti. Beraz, aldaketa gutxi espero dugu. Baina
segi egingo dugu. Guk bi gauza lortu nahi genituen: etxe-
bizitza duin bat edukitzea, desastrekoak dauzkate-eta, eta
pentsioa. Orain zain gaude, lege berria ere atera behar du-
te, eta onerako izango dela dirudi”.
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lanerako jendea aurkitze-
ko?
Otegi: Ez da gure arazoa
bakarrik, denean gertatzen
da berdina.
Odriozola: Jendeak ez du
konpromisorik hartu nahi.
Caritasen bezala, beste gau-
za batzuetarako ere ez.
Otegi: Ni orain dela bi urte
jubilatu nintzen CAFen eta
hauteskunde sindikalak zi-
ren eta nik badakit nola ibi-
li ziren jendea bilatzeko.
Udal hauteskundeetan ere
berdin. Nik uste dut gaur
egun gizarteak arazo larri
bat daukala: oso bizi gara
eta ez dugu konpromisorik
nahi.
Makina bat euskaldun jo-
an zen garai batean Ame-
rika aldera…
Odriozola: Nik ezagutzen
dut Hernaniko bat Amerika-
ra joan zena eta hala esaten
omen zuen: bidetxurren ba-
lego Hernanira joateko! Hu-
ra han gelditu zen. Han ere
makina bat ibiliko ziren
gaizki. 
Otegi: Nik ez dakit garai
hartan ere gaur adinako pa-
peleorik eskatzen ote zen.
Baina gaurko egunean ez
daukate batere erraza. Garai
hartan Argentinara joan zi-
renetatik ez dakit inor buel-
tan etorri zen, bidali egin
zutelako. Hemen, gaur, bi-
daltzen ari gara. 
Odrizola: Dauden lekuan
lagundu behar zaie gehia-
go, hemen ere denontzako
ez dago eta.
Otegi: Tristea da, jendeak
arropak edukiontzira bota
eta gantxo handi batekin
ateratzen ikustea, eta basu-
rako edukiontzi barruan
sartuta ikustea… Eta oke-
rrena da, ez direla zaharrak! 
Kanpotarrei buruz hitz
egin dugu orain arte, bai-

na bertakoen beharrak
betetzen ere saiatzen za-
rete. 
Odriozola: Izan dira ka-
suak, momentu konkretu
batean arazoak izan dituzte-
lako lagundu eta aurrera
atera direnak. Beste batzuk
berriz, beste kultura bat
daukatelako-edo, ez dute
aurrera egin ere egin nahi.
Batzuei bizitza guztian la-
guntzen egon behar da. Ho-
rietako batzuk, hemengoak
dira, eta ez atzerritarrak.
Otegi: Ordizian bertan ba-
daude 50 familiatik gora, oi-
narrizko errenta kobratzen
dutenak eta hori ere tristea
da. Eta jendeak ez daki. 

Etxebizitzen egoerari
dagokionean, etxe asko
txukundu behar da. Askok
igogailurik ez daukate. Nire
lagun baten ama 92 urtere-
kin hil da eta 20 urtean
egon da etxetik atera gabe,

igogailurik ez zeukalako.
Jendearekin duzuen zu-
zeneko harremanaren bi-
dez, gizartean dauden
arazoak atzematen ditu-
zue beraz.
Bai, azkenekoa adibidez
hauxe da: atzerritar batek,
urte bete pasatu behar du
erroldatzeko eta laguntzak
kobratzeko lau hilabete pa-
satu behar ditu, lehen bi hi-
labete ziren. Tarte horretan
zerekin bizi behar du? Cari-
tasa etortzen dira laguntza
eske, Udalak ez diete la-
guntzarik ematen. Nondik
jan behar du jendeak?
Jende askoren galdera
izaten da, kalean eskean
dagoenari laguntza ema-
tea egokiena ote den.
Odriozola: Hori betikoa
da. Kalean zerbait ematen
zaie, ogitartekoren bat ere
bai udaletxetik… 
Otegi: Elizan behin baino

gehiagotan esan izan da ez
emateko. Baina, mezatan
zaude, kristua zarela ema-
ten du, denak senide zare-
tela, kanpora atera eta bat
eskean ikusita…
Odriozola: Hori norbera-
ren kontzientzian dago. Ka-
lean eskean dabilen jendea,
gehienak, gaixoak dira, bu-
rutik gaixoak. Horiek ere
ezin dira bide bazterrean
hiltzen utzi, baina hori be-
raiek soluzionatu behar du-
te. Igual orain baino gehia-
go ere etortzen ziren lehe-
nago. 
Otegi: Kasu honetan ez da-
kit zer egin beharko litzate-
keen baina atzerritarrekin,
gu sentsibilizatu, etorri be-
harra daukatela. Zer dagoen
ondo? Askotan esaten da,
ematen den dirua ez dela
iristen. Caritasera iristen de-
na bai, hori seguru, bideak
ezagutzen ditugulako. Atze-
rrira bidali behar bada, Go-
bernuetara ez da bidaltzen
sekula, orduan bai harrapa-
tzen dutela. Mojen edo frai-
leen bidez egiten da bana-
keta, jende ezagunaren bi-
dez, bestela ez da iristen.

Jose Manuel
Otegi,
Ordiziako
Caritaseko
kidea.

Ordizian bertan badaude 50 familiatik

gora, renta basica kobratzen dutenak
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Erreportajea

O
rdiziako 14 gazte musikarik osa-

tzen dute Burrunbazale txaranga.

Herriak eta festak alaitzea du hel-

buru, lagun giroan, gehiena gustatzen

zaiena eginez: musika joz. Urte eta erdi 

daramate eta momentuz gustura daude

egindako lanarekin eta egin dituzten saio-

ekin.

Ordiziako 14 gaztek osatzen dute taldea

Burrunbazale txarangaren
burrunba

Gurpil lanak,

alineazioa,

aluminiozko llantak

Filtroak, olioa,

engrasea

Frenu pastilak, tubo

eskapeak, bateriak

Harezko txorrotadak

MICHELIN zerbitzu ofiziala

EErrrroottaa  PPoolliiggoonnooaa    IIDDIIAAZZAABBAALLggoo  ssaarrrreerraann    ☎☎ 994433  1188  7722  5577

Kale Nagusia 42, behea  BEASAIN

Tel.: 943 80 40 15  Faxa: 943 80 55 79

urraki@over.es     www.over.es
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Ordizian sortu den lehenen-
go txaranga da Burrunbaza-
le txaranga. Ordiziako Beti
Argi musika bandako musi-
kariak dira taldekide gehie-
nak. Izan ere, bertan sortu-
tako laguntalde batetik sor-
tu baita Burrunbazale txa-
ranga. Bandaren osagarri
izatea nahi dute txaranga,
bandak harrapatzen ez di-
tuen ekitaldiak bete nahi
baitituzte. Iker Gomez de
Segura eta Iñigo Aierbe dira
Burrunbazale txarangako bi
kide eta beraiek zehaztu
dutenez, “beste emanaldi
mota batzutan jo nahi ge-
nuen guk. Laguntalde bat
gara eta urtean zehar ban-
darekin jo ondoren afariren
bat edo beste egin izan du-
gu, bertan hitz egiten hasi
eta duela urte erdi txaranga
sortu genuen”.

Beti Argi bandaren bai-
tan zegoen “eztabaida” ba-
ten garaian sortu zen.
“Kointziditu ere egin zuen:
bandan bageneukan halako
eztabaidatxo bat, zein ak-
tuazio motatan jo behar ge-
nuen. Perfil ezberdineko
jendea dago, nahiago dute-
nak banda bezala funtzio-
natzea; beste batzuk beste
aktuazio mota batzuk nahi
genituen, halako kalejiran,
halako festan… Garai bate-
an Beti Argi musika banda
gehiago izan zen fanfarrea,
San Ferminetara joaten zi-
ren… Gaur egun bandaren-
tzat pentsaezina izango li-
tzateke. Gu bitartean, desia-
tzen geunden horrela ari-

tzeko”, zehaztu du Iker Go-
mez de Segurak. Beti Argi
bandaren zuzendaritzak oso
egoki ikusi zuen txaranga
sortzeko ideia eta errazta-
sun guztiak eman dizkiete
gazteei. Entsaiatzeko lokala
eta musika-tresnak ere uz-
ten dizkiete. Hori bai, le-
hentasuna, bandak duela

garbi utzita. 
Aldi berean, musikak el-

kartutako laguntaldea da.
“Ze aitzakia bilatu geneza-
keen denbora gehiago elka-
rrekin egoteko eta parranda
egiteko, ondo pasatzen ja-
rraitzeko. Hori txaranga
da”, azpimarratu dute ordi-
ziarrek.

Banda gaztea
13-14 burrunbazale dira tal-
dean. “Hamalaugarrena
kanpoan dabil eta hemen
baldin badago jotzen du”,
zehaztu dute.

15-32 urte bitarteko or-
diziarrak dira guztiak .“Oso
gazteak gara. Banda bera
ere oso gaztea da, garai ba-
teko bandekin alderatuta.
Asko jaitsi da adina. Ordi-
zian beti banda gaztea egon
da”, dio Iker Gomez de Se-
gurak. Harrobi ona daukate
gainera: banda bera. “Batek
ezin duenean, beti dago
norbait laguntzeko prest”,
gaineratu dute.

Bandaren lokalean ber-
tan entsaiatzen dute. Gogor
entseiatu eta 2006. urtean
bertan hasi ziren lehenengo
saioak egiten. 

Burrunbazaleak
Bonbardinoa: Hirune Tapia.

Bonboa: Olatz Oiarbide.

Flautina: Olatz Oiarbide.

Kaja: Mikel Urretagoiena.

Tronpa: Garazi Tapia.

Tronboiak: Manex Berzosa eta Iker Sanchez.

Tronpetak: Lander Sarasola, Mikel Pascual,

Julen Benitez eta Eñaut Perez.

Txapak: Iñigo Aierbe.

Saxoak: David Veliz, Iker Gomez de Segura eta 

Jon Urteaga.

Rekintoa: Iñigo Aierbe.

Asteburuan Sopelan izan da
dira Burrunbazale
txarangakoak. Bertan
ateratako argazkiak dira.

Goiko ilaran, ezkerretik
eskuinera: Garazi Tapia,
Mikel Pascual, Iker Gomez
de Segura, Iñigo Aierbe,
Julen Benitez, Iker Sanchez
eta Eñaut Perez.

Beheko ilaran: Hirune
Tapia, Mikel Urretagoiena,
Jon Urteaga eta Olatz
Oiarbide.

Argazkian David Veliz,
Manex Berzosa eta Lander
Sarasola falta dira.

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak

KOL. Zka: 649  RPS: 144/02
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Ezberdina
Zentzu askotan, bandarekin
alderatuz, ezberdintasun
ugari ditu txarangak. Erre-
pertorioa bera esate batera-
ko, musika estiloa asko al-
datu da. “Abesti asko, edo-
zein tabernetan entzun dai-
tezkeenak izaten dira. Txa-
rangan badugu neska bat,
Olatz, sekulako lana egiten
du, partiturak lortu eta mol-
datzen. Abesti batzuk, dena
den, betikoak hartu ditugu,
txaranga batean falta ezin
daitezkeenak: Paquito cho-
colatero, Tolosako inaute-
rietako kantuak…”, zehaztu
dute ordiziarrek. 

Dena den, errepertorioa
moldatzen ari dira etenga-
be, urtetik urtera abesti be-
rriak egoten baitira modan.
“Bide hori ere egiten ari ga-
ra. Saiatu beharrean gaude
urtero abesti berriren bat
edo beste sartzen”, dio Aier-
bek. “Hiru zutabetan dauz-
kagu kantuak: Gu txaranga
gara eta txarangak beti jo-
tzen dituenak, kalejirak dira

eta horiek beti egon behar
dute. Beste abesti batzuk
badaude, inoiz modaz pasa-
tzen ez direnak eta beti jo
beharrekoak, ‘Chica ye ye’,
‘Final cownt down’, ‘Bailan-
do’… ; hirugarren zutabean,
modako abestiak daude, ur-
tebeteko epea daukatenak.
Iaz, Shakirarena, Madonna-
rena jo genituen. Aurten ez
ditugu joko. Txarangarekin
jotzea ezinezkoa zirela pen-
tsatzen genituen abestiak
jotzen ditugu. Hirugarren
zutabe hau kadukatu egiten
da”, zehaztu Gomez de Se-
gurak.

Janzkerak ere aldaketa
nabarmena izan du Gomez

de Segurak dioenez. “Oso
ezberdina da gorbatarekin
eta trajearekin ateratzea,
edo niki laranja eta praka
zuriekin ateratzea”. 

Eta jakina, ikuslea ere
ezberdina da. Parranda gi-
roko saioak egiten dituzte
txarangarekin. Jendea dan-
tzan jartzen saiatzen dira.
“Jendeak gauza ezberdinak
espero ditu banda batetik
edo txaranga batetik. Beraz,
errepertorioa ere moldatu
beharra dago”, dio Iñigo
Aierbek.

Zenbait txarangek edo
fanfarrek, koreografiak ere
egiten dituzte. Ordiziarren
kasuan, ez dago horrelako-

rik. “Ez. Hori gehiago lehia-
ketetarako izaten da”, dio
Aierbek. “Garai batean ban-
dak, fanfarre bezala zebile-
nean, lehiaketetan ibiltzen
zen eta sari dezente irabazi
zituzten eta horretarako ko-
reografiak egiten zituzten”,
gaineratu du Gomez de Se-
gurak.

Musikariak
Musikari ikasiak direla eta
bandatik datozela antzema-
ten omen zaie Burrunbaza-
leei, hala esaten diete
behintzat. “Gure kasuan
musika zainduagoa bezala
dago. Beste gauza batzutan
okerragoa izango da baina
musikan nabaritzen da. Gu
oso seguruak gara, partitu-
rak eramaten ditugu, kosta
egiten zaigu belarriz jotze
hori. Hori bai, inprobisatze-
ko, mugatuagoak gelditzen
gara”, diote Aierbek eta Go-
mez de Segurak.

Hori bai, txarangaren
ezaugarrietariko bat den in-
probisazioa pixkanaka lan-

Zentzu askotan, bandarekin alderatuz,

ezberdintasun ugari ditu txarangak.

Errepertorioa bera esate baterako, musika

estiloa asko aldatu da.
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tzen joan beharko omen
dute. “Aurten inauterietan
gertatu izan zaigu, taberna
batera sartu ginen musika
jotzen, tabernako musika
kendu zuten eta bukatu ge-
nuenean, David Civeraren
‘Que la detengan’ abestia
jarri zuten. Iruñako beste
txaranga bat zegoen eta
abestia entzunez batera,
beraiek ere jotzen hasi zi-
ren. Guk behintzat oraindik
ezin dugu hori egin. Ea iris-
ten den momentu bat, gu
ere hori egiteko gai gare-
na”, aitortu du Aierbek.
“Beste baliabide batzuk ere
hartu beharrean gaude. Ho-
ri urteekin hartuko dugu”,
gaineratu du Gomez de Se-
gurak.

Dena den, gustura dau-
de urte eta erdian ikasi eta
jo dutenarekin. Hasiera ba-
tean uste baino saio gehia-
go izan dituzte. Aurten esa-
te baterako, Donostiako
Danborradan eta Tolosako
Inauterietan jo dute. “San

Ferminetan ere nahi genuen
baina hori zailagoa da. Mu-
turra pixkanaka-pixkanaka
sartzen joan behar da”, az-
pimarratu dute ordiziarrek. 

Udan ere badituzte hain-
bat saio hitzartuta. Astebu-
ruan Sopelan izan dira, Or-
diziako jaietan ere joko du-
te, eta Bizkaiko Areatzan
eta Arabako Dulantzin ere
lotuta dituzte saioak. 

Jendearen harrerarekin
harrituta daude Burrunba-
zaleak. “Gu harrituta gaude,
hasieratik harrera ona izan
du”, aitortu Gomez de Se-
gurak.

Hori bai, gero eta gehia-
go jo nahi dute, gustura
sentitzen dira eta lan be-
rrian. Saioetatik ateratako
dirua inbertsioetarako era-
biltzen dute. “Gure helbu-
rua autofinantzaketa da.
Bandari eskerrak eman be-
harrean gaude. Hutsetik
hasteko inbertsio handia
egin beharko genukeen,
musika-tresnak erosteko.

Taldekide batzuen instru-
mentuak bandarenak dira
eta bandaren onespenik
izango bagenu, pentsa. Lo-
kala ere ez genuke eduki-
ko, instrumentuik ere ez…
Oso ondo ikusi zen bandan
txaranga sortzea”, azpima-
rratu dute Gomez de Segu-
rak eta Aierbek.

Burrunbatik
Burrunbazalera
Musika talde baten izena as-
matzea zaila izaten dela
diote guztiek eta txaranga-

ren kasuan ere kosta egin
zen. “Hasieran ‘Burrunba’
izena pentsatu genuen bai-
na erregistratuta omen ze-
goen eta azkenean ‘Burrun-
bazale’ pentsatu genuen”,
gogoratu dute. 

Burrunba hotsez alaitu
nahi dituzte kaleak eta hori-
xe da beraien ametsa: “aha-
lik eta gehien irautea, eta
orain arteko giro onarekin
jarraitzea. Aktuazio gehixe-
ago izatea ere bai”, zehaztu
dute Gomez de Segurak eta
Aierbek.

Iñigo Aierbek eta Iker Gomez de Segurak
eman digute Burrunbazale txarangaren berri.

K. Nagusia 35   BEASAIN

☎ 943 88 77 58

Elosegi, 14   LAZKAO

☎ 943 88 72 79

Sta. Maria, 19   ORDIZIA

☎ 943 16 00 44

“Eguneroko ogia, ogi bereziak
eta pastel ezin hobeak”



22 Goierritarra 325 [ 2007-VII-20 ]

Non zer

Gabiria
Andra Mari jaiak

Abuztuak 14, asteartea:
Goiz eta arratsaldez: Biribilketa baserriz baserri herri-
ko txistulariekin.
Ondoren: Kontzertua: Descontrol, Milk Shake eta talde
gehiago.

Abuztuak 14, astelehena:
Goiz eta arratsaldez, Biribilketa baserriz baserri herri-
ko txistulariekin
18:00etan: Suziri eta kanpai jotzea, festei hasiera ema-
nez. Pilota partiduak frontoian.
Ondoren: Herriko gazteen arteko herri kirolak.
22:00etan: Bertsolari jaialdia Parrokiko antzokian.
Ondoren: ‘Kupela’ taldearekin dantzaldia.

Abuztuak 15, asteazkena: Andre Mari Eguna:
11:00etan: Meza Nagusia.
12:00etan: XVI. Ormaiztegitik Gabiriarako igoera txi-
rrinduz, herritarrentzat.

18:00etan: Goruntz dantza taldeko nagusiek eskainiri-
ko dantza saioa.
Ondoren: III. Patata-tortilla lehiaketa.
19:00etan: Bola eta toka lehiaketa (izen ematea
20.00etan itxiko da).
Arratsalde eta gauean: ‘Beste bat’ musika taldearekin
dantzaldia eta mozorro dantza goizaldera arte.
02:00etan: Mozorro desfilea eta sari banaketa.
Goizaldera: Baratzuri zopa Osinalde elkartean.

Abuztuak 16, osteguna: San Roke eguna:
11:00etan: Meza nagusia.
Ondoren: Herriko Goruntz dantza taldeko txikienek
eskainiriko saioa.
16:30etatik aurrera: umeentzako puzgarri eta parke
erraldoia.
17:30etan: Ume jolasak eta mozorro dantza.
19:00etan: Bola eta toka lehiaketek jarraituko dute, au-
rreko eguneko araudiekin (izen ematea 20.00etan itxi-
ko da).
19:30ean: Sagardo eta txistor dastaketa.
21:30etan: Koadrilen arteko afaria Ostatu jatetxean.
Gauerditik aurrera, ‘Gozategi’ musika taldearekin dan-
tzaldia, goizaldera arte.
Atsedenaldian: Txerri harrapatzea.
Ondoren: Baratzuri zopa denontzat Erbie elkartean.

Abuztuak 17, ostirala: San Roke Txiki eguna:
11:00etan: Meza nagusia, herrian hildakoen alde.
Ondoren: XVI. Tiragoma txapelketa. Bola eta toka he-
rritarrentzat (izen ematea 13.00etan itxiko da). Gazteen-
tzat ere saria izango da.
18:00etan: Antzinako ohiturari jarraituz, ardo beltz ba-
naketa herriko zagiardotik. Oharra: ardoa, 18:00etatik
19:00etarako tartean banatuko da.
Arratsalde eta gauean: ‘Joselu Anaiak’ musika taldea-
rekin dantzaldia goizaldera arte.
23:00etan: Suziri festa.

Abuztuak 18, larunbata:
17:00etan: Herria txukuntzera etorriko gara eta ondo-
ren, urtero bezala, lanean eta festetako ekintzen antola-
kuntzan parte hartu dugunok, afari-merienda  batekin
amaiera emango diegu herriko festei.

☎ 943 889 296

Faxa: 943 887 952

N-1 errep. 419 Kma

BEASAINBikar, S. A.

BAINUKO OSAGAIAK
BEROGINTZA ITURGINTZA GASA

Tel.: 943 161 277  Faxa: 943 160 933
Nafarroa Etorbidea, 27
BEASAIN

Tailerra:
Okorro, 6
ORDIZIA
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Beasain
Pirritx eta Porrotx,

Chernobilgo Lagunak
antolatuta

Irailaren 15ean, Beasaingo Antzizar kiroldegian, Pirritx
eta Porrotx pailazoen ‘Mari motots’ ikuskizuna ikusteko
aukera izango da, Chernobilgo Lagunak Gobernuz Kan-
poko Erakundeak antolatuta. Sarrerak salgai daude da-
goeneko, Beasaingo eta Ordiziako Lirain lurrindegietan,
6 euroren truke. Beasaingo Udalak lagundutako ekital-
dia da.

Chernobilen Lagunak Gobernuz Kanpoko erakun-
dea 1996. urtean sortu zen. 1986. urtean gertatu zen is-
tripu nuklearraren ondorioak jasan behar dituzten hau-
rrei laguntzeko helburuz sortu zen.

Zerain
Andra Mari jaiak

Abuztuak 13, astelehena:
20:00etan: ohiko gibel-jatea Liztormendi elkartean

Abuztuak 14, asteartea: Andre Mari bezpera:
11:00etatik aurrera: Umeentzat puzgarriak plazan
egun guztian.
13:30ean: Haur-bazkaria.
15:00etan: Jaialdia (mozorroak, antzerkiak…).
16:00etan: Jolasak.
Ondoren: Merienda.
17:00etan: Puzgarriak.
20:00etan: Pregoia, suziriak eta kanpai-bueltakoak fes-
tei hasiera emateko.
Segidan: Sagardo-edana eta txekor-jana. Bitartean Kol-
do Iparragirre trikitilaria.
Gauean: Erromeria.

Abuztuak 15, asteazkena: Andre Mari eguna:
9:00etan: Txistularien goiz-eresia etxez etxe.
11:00etan: Meza Nagusia.
10:00etan: Andre Mari bola txapelketaren hasiera. Ize-
nematea 9:30etik aurrera.
11:45ean: Herriko gaztetxoen pilota partidak.
12:30ean: Txakolin dastatzea.
17:00etan: Bola txapelketaren bigarren saioa.
18:00etan: Herriko aizkolarien arteko saioa.
19:00etan: 45 urtetik gorakoen III. Dantza txapelketa.
19:30ean: gazteen triki-poteoa, Garikoitz Lizarraga eta
Iñaki Larrañaga trikitilariekin.
21:00etan: Gazte-afaria
23:00etan: Erromeriaren hasiera, Elustondo anai-arre-
bak.
01:00ean: Asto-karrera
Ondoren: Erromeria goizaldera arte.

Abuztuak 16, osteguna: San Roke eguna:
9:00etan: Txistularien goiz-eresia etxez etxe.
10:00etan: San Roke bola txapelketaren hasiera. Izene-
matea 9:30etik aurrera.
12:00etan: Meza Nagusia.
Ondoren: Herritarren arteko herri-kirol saioa, errele-
boetan.
17:00etan: Bola txapelketaren azken saioa.
20:30ean: Herri afaria. (Mahaia gordetzeko 6etarako
eman behar da izena). Bertsotan: Sebastian Lizaso, Ima-
nol Lazkano, Iker Zubeldia eta Iban Urdangarin.
Ondoren: erromeria Laket taldearekin.

Abuztuak 17, ostirala:
15:00etan: herri txukuntzea.
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IBILGAILUAK

salgai
Kadet GSi salgai. Egoera
onean. 616399322.

GALDUTAKO
OBJEKTUAK

Argazki makina digitala galdu
da Itsasondoko plazan.Aurki-
tuz gero, herriko dendan utzi.
605747333.

ETXEBIZITZAK

errentan eman
Nojan apartamentua aloka-
tzen da abuztuan. 635755839.

salgai
Ataun. 60 m2, berritua, prezio
interesgarria. LAZKAO 
INMOBILIARIA.
Beasain. Kanpo aldera ema-
ten duen etxebizitza salgai. 3
logela. Berogailua. INMO F3.
943164936 - 629417171.
Beasain. J.M. Iturrioz kalean
60 m2ko pisua salgai. 2 logela.
Igogailuarekin. LAZKAO 
INMOBILIARIA.
Beasain. 4 logelako etxebizi-
tza salgai. Garajea eta igogai-
lua. INMO F3. 943164936 -
629417171.
Beasain. Errekarte kalean,
65 m2ko etxebizitza salgai. 3
logela. Eguzkitsua. Prezio 
interesgarria. LAZKAO 
INMOBILIARIA.
Beasain. 3 logela, 2 trastele-
ku, 2 komun, egongela eta su-
kaldea. 635717577.

Idiazabal. Eraikuntza berria,
3 logelako azken etxebizitza
salgai. 47.000.000. LAZKAO
INMOBILIARIA.
Lazkao. Hirigoien kalean,
80 m2ko pisua salgai. 3 logela.
Igogailuarekin. Eguzkitsua.
LAZKAO INMOBILIARIA.
Lazkao. San Jose kalean,
60 m2ko etxebizitza salgai.
3 logela. Berritua.
LAZKAO INMOBILIARIA.
Lazkao. Laister eraikuntza
berriak.Apuntatu zaitez.
LAZKAO INMOBILIARIA.
Segura. Promozio berriko
etxe adosatuak salgai. INMO
F3. 943164936 - 629417171.

GARAJEAK

salgai
Legorreta. Neurri ezberdi-
netako garajeak. LAZKAO
INMOBILIARIA.

NEGOZIOAK

errentan eman
Ordizian drogeri-mertzeria
alokatzen da. 943160015.

ANIMALIAK

salgai
Cocker txakur kumeak sal-
gai. 605772570.
Bost urteko poni arra eta 3
urteko emea salgai. 270 euro.
636908697.

Goierritarrako iragarki laburrak: hitz bakoitzeko 0,63 euro.

Iragarkia bi aldiz argitaratuko da Goierritarran, behin
Goierriko Hitzan eta 7 egunez egongo da

www.goierrikohitza.info webgunean.

943 88 96 12

goierritarra@goierrikohitza.info  /  gh@goierrikohitza.info

EEzzkkoonnttzzaakk,,  jjaauunnaarrttzzeeaakk,,
bbaattaaiiooaakk......
eerraa  gguuzzttiieettaakkoo
oossppaakkiizzuunnaakk

☎☎ 943 88 00 02
OLABERRIA
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BESTELAKOAK

salgai
Inesca Dakota gurdi-denda
eta abantzea salgai, egoera
onean. 605738622.
LCD 42’’ Philips telebista sal-
gai. Zozketa batean saritua.
Prezio interesgarria.
650806207.
Adria karabana salgai, gehiga-
rri guztiekin. Egoera oso one-
an. 699002666.
Esolatarako akazi egurra sal-
gai. Luzera, 2 metro.
609411811.
Arropa denda baterako 
altzariak salgai.

Knaus karabana salgai. 2005
urtekoa. 3 anbientetakoa.
Gehigarri guztiekin.
620396947.
Etxeko sarrerarako altzaria
salgai. Modu onean.
943161345.
Oso egoera onean dauden
poliuretanozko leihoak eta
egurrezko atea salgai.
678636521.

erosi
Bigarren eskuko trikitixa
erosiko nuke. 659844602.

LANA

eskaerak
Beasainen irakasleak behar
dira honako gaien inguruko 
eskolak emateko: enpresaritza
gaiak, matematika, fisika, kimi-
ka, ingelera eta informatika.
Bidali kurrikuluma Ordiziako
61 posta kutxatilara.
Ordiziako kafetegi baterako
neska behar da.Astelehenetik
larunbatera, goizez edo arra-
tsaldez. Lan kontratuarekin.
943882793.
Sukaldaria behar da Joxepa-
nen, Zaldibian. 652161335.
Lan eskaintza Goierrin turis-
mo arloan. Euskara derrigo-
rrezkoa. Curriculumak:
arazi@arazi-ikt.com.

Aizkorpeko museoetarako
langilea behar da.
Kurrikulumak bidali
aldabe@aldabe.com-era.
Beasainen fisioterapeuta bat
behar da. Bidali kurrikuluma:
Goierri Zentrua,Andre Maria
kalea, 11-1.B. Beasain.
centrogoierri@telefonica.net.
Neska euskalduna behar da
haurrak zaindu eta etxea txu-
kuntzeko, Beasainen, egun
osoz. 665709090.

eskaintzak
Neska gazteak, orduka edo
lanaldi osoz lan egingo luke
umeak edo zaharrak zaintzen,
edo garbitzen. 606722876.
Tarot kontsultak. 943766214.
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Ormaiztegiko luistarrak 1930-06-21ean

Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Roman Oiarbide, ezezaguna, Joxe Maritxalar, Joxe Txiki (Manzisidor sen-
diarekin bizi zen), Nikolas Berasategi (Kaxeta), Andres Kastillo, Berasategi (Arizmendi), Frantzisko Antia (Berroe-
ta), Irazusta (Arizmendi), Luis Ezkurdia eta Celestino Goia.

Erdiko ilaran: Juan Mujika (Iraegi), Joxe Gaztañaga, Joxe Iurrita (Sosoagazabal), Pako Borde, Tomas Mujika (Ira-
egi), Ramon Zabala (Errota), Marzelino Mendizabal, Pepe Goia, Joxe Antonio Antia (Berroeta), Juanito Iturbe, Ina-
zio Intxausti (Karterone), Migel Baron (Aritzalde), Juan Manuel Mujika (Etxaburu), Joxe Antonio Iurrita (Mendiza-
bal), Bernardo Gurrutxaga (Zesterone), Sagastiberri baserrikoa, Joxe Mari Iurrita (Sosoagazabal), Juan Muguruza
(maisua), Prudentzio Gaztañaga, Joxe Kastillo, Matias Apaolaza (Lezeta), Juanito Manzisidor, Joxe Cruz Urkiola
(Agerre) eta Floro Irizar.

Beheko ilaran: Joxe Barrenetxea, Modesto Kanpos, Joxeba Ezkurdia, Eduardo Etxezarreta (Gorri), Marzelino Mu-
jika, German Kanpos, Sabino Azurmendi, Alberto Irizar, Joxe Kanpos Elosegi, Pedro Igarzabal (apaiza), Aita Agirre,
Joxe Kanpos (apaiza), Guillermo Elorza, Meliton Lazaro (Lapurretxe), Joxe Domingo Iurrita (Mendizabal), Narziso
Antia (Berroeta), Joxe Migel Irizar, Joxe Mari Iurrita (Mendizabal), Antoneneko morroia eta Pedro Iza Mendia.
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Autoen salmenta
Mekanika eta 
elektrizitatea
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Jose Agustin Jauregi

Tel. eta Faxa: 943 886 558
Poltsikoko telefonoa: 616 698 288

●  Pankartentzat errotulazio bereziak
●  Fatxadako toldoak
●  Motorizatuak eta automatikoak
●  Estaldurak eta itxidurak
●  Toldoak alokairuan
●  Kamioientzako toldoak: Tir toldoak
●  Toldo korrederoen prestaketa
●  Errotulazio eta inpresioa lonetan eta zurrunetan

ERAKUSKETA:
Lorategiko eta
terrazako altzariak,
kolore ezberdinetako
aluminio lakatuan

Zubi-Erreka Industrialdea, 42 LAZKAO
toldosagustin.com

e-posta: auxkin@toldosagustin.euskalnet.net




