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Ohitura zaharrak berrituz doaz
garbi nahi nuke azaldu
lehengo trikiti soinu goxoak
orain lekurik ba al du?
aurretik jaso degun guztia
ez dezagun gero saldu
irten plazara ta astindu hankak
oraindik ez gaude salbu
gure bultzada eman zaiogun
denboran ez dedin galdu.

San Antonio, San Joan edo
Santa Isabelak berdin
hamaika festa egiten dira
santu zirenen aitzakin
baina plazetan dantzaririk ez
honek ematen digu min
nahizta lehenago elkartzen ziren
majina bat hanka arin
orain zeozer egin dezagun
betiko ahaztu ez dedin.

BERTSOTAN Udako festak

Iban Urdangarin
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Iritzia

Aitor Aranburu

Kako etxaldea erosi eta baserritar
gazte bati lurrak errentan emateko
kanpaina Goierrira iritsi da.

Zuberoa
Lurralde eder bezain ezezaguna da Zube-
roa. Euskal Herriko ekialdeko lurraldea,
15.000 biztanle inguru dituena, eta lurral-
de historikoetan txikiena izanda ere norta-
sun eta kultur aberastasun handia dauka-
na: zuberera, musika, kantuak, dantzak,
pastoralak, maskaradak, arkitektura bere-
ziak eta paisaiak lurralde oso berezia egi-
turatzen dute. Nekazaritza eta artzaintza
giroko lurralde honetan dago kokatua Ka-
ko baserria, Ainharbe herrian.

Bai laborantzak eta bai bertako indus-
tria tradizionalak krisi larriak izan dituzte,
eta Zuberoak bere biztanleriaren erdia
galdu zuen joan den mendean. Euskara
ere, baserriari hertsiki lotuta, atzeraka doa
belaunaldiz belaunaldi, azkenaldian auzo-
lanaren bidez aurrerapausoak eman badi-
ra ere. Auzolanean altxa dituzte Sohüta
eta Alozeko ikastolak, AEKren gau eskola,
Xiberoko Botza irratia eta “Azkorria” gaz-
ta kooperatiba. 

Auzolana erabili izan dute lurrak erosi
eta gazteak nekazaritzan instalatzeko ere,
nahiz eta baserrien eta lurren espekulazio-
ak asko zaildu duten lan hori. GFAM Lurra
elkarteak erosten ditu lurrak, Lapurdi, Xi-
berua eta Baxe Nafarroako 1.700 pertso-
nen diru aportazioarekin, ondoren neka-
zaritzan jardun behar duen gazte bati
errentan uzte aldera. 18 baserri eskuratu
dituzte Kako baserriaren aurretik, eta esan
daiteke lur horiek betirako merkatutik ate-
ra eta nekazaritzan aritzeko ziurtatu direla.

Kako
Baserri guztiek daukate euren historia, eta
Kakorena oraintxe ari da idazten. 50 ha-tik
gora dituen etxalde honetan maizterrak
eraman izan du nekazaritzako martxa, eta
ardi muturbeltz adardunak izan dira azken
30 urtetan. 2003. urtean erre egin zen
etxea, eta Parisen bizi diren nagusiek be-
rria eraiki zuten. 2006.urtean maizterra
gaixotu eta Fred Larrañagak hartzen du
bere tokia. Nagusiak ordea, etxea eta ba-
serria saltzeko asmoa azaltzen dio.

Larrañagak ardiak, makinak eta artegia
erosiko ditu, baina lurrak erosteko auke-
rarik ez daukanez GFAM Lurra erakunde-
ari aurkezten dio proiektua. GFAM Lurra
erakundeak kanpaina martxan jarri eta
1.200 lagunen 63 euroko parte hartzeen
bidez lurrak erosteko dirua lortzen du on-
doren hauek Larrañagari errentan uzteko
asmoarekin. 

2007 urte bukaeran, eta Frantziako ad-
ministrazioaren esku sartzearen ondoren
beste bikote bat agertzen da, ardi lakonen
ikuilu intentsibo bat jartzeko asmoarekin
eta lurrez gain etxebizitza erosteko propo-
samenarekin. 2008an SAFER egitura bil-
tzen da, Frantziako landa lurren salmenta
guztietan bitartekari dena, beti ere neka-
zaritzari lehentasuna ematearen izenean.
Aitzaki merkeak erabiliz ez du inoren al-
deko hauturik egiten, baina jakina da Pa-
risen bizi diren jabeek etxebizitza ere sal-
du egin nahi dutela. ELB eta inguruko ba-
serritarrek deituta 250 pertsonek protesta
burutzen dute. Bertan poliziak 6 baserritar
atxilotu eta auziperatzen ditu, auzolanean
egindako lan guztia kriminalizatuz.

Etxebizitza
GFAM Lurra jabearekin biltzen da, eta
etxebizitza ere erostekotan, dena Larraña-
gari saltzea hitz ematen du. Etxebizitzaren
prezioa, lurrena ez bezala, garestia eta es-
pekulatiboa da baina hainbat bilera egin
ostean operazioa aurrera ateratzeko berau
erostea adosten da. Nazio Eztabaida Gu-
neari elkarlanerako proposamena luza-
tzen zaio,  eta onartu egiten da. Erdiz erdi
txertatzen da auzolanaren espirituan, kri-
sian dagoen sektore bati laguntza ematen
dion ekimen zehatz bezala. Gure herria-
ren etorkizunerako eta Zuberoako neka-
zaritzarentzako garrantzitsua eta ekimen
hau zapuztu nahi izan dutenentzat elkar-
tasunezko erantzuna da. Sortu berria den
Azkorria gazta kooperatibarentzat ere oso
garrantzitsua da, Kako delako esne ekoiz-
le garrantzitsuenetakoa. 

Bertako ardi arraza ala kanpokoa, ere-
du iraunkorra ala intentsiboa, auzolana
ala estatuaren indarra egon dira jokoan.
Orain martxan dago diru bilketa kanpai-
na, eta garrantzitsua da denon parte har-
tzea, elkartzeak ematen duen indarraren
adibide praktikoa eta sektore ezberdinen
arteko elkartasunak daukan potentzialita-
tea denei erakusteko.  Era berean euskal
nazioaren eta nekazaritzaren biziraupena
hegoaldeko jendarteak uste baino elkar-
tuagoak daudela ikustarazteko ere balio
dezake.

Zuberoa-Goierri auzolanean

Erdiz erdi txertatzen da auzolanaren espirituan,

krisian dagoen sektore bati laguntza 

ematen dion ekimen zehatz bezala.
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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

Landare inbaditzaileei
buruzko hitzaldia eta
ibilaldia Ordizian, ekai-
nak 19, 20 eta 21. Ostegu-
nean hasiko da 7etan Ba-
rrenan hitzaldia. Eusko
Jaularitzako eta Aranzadi-
ko hizlariak egongo dira,
larunbatean Oria ibaian
ibilaldia. 

Espainiako ikerlari ez-
berdinak, Aznalcollare-
ko hondamendiaren 10.
urteurrenean, kexu dira
ez direlako aurre hartze
neurriak martxan jarri ho-
rrelako hondamendiak
ekiditeko. Kupre meate-
giak, Boliden Apirsa (Sevi-
lla), 63 km ubide eta 4.634
hektarea kutsatu zituen.
bestalde, enpresak garbi-
tzeko gastatu ziren 200 mi-
lioietatik ez du euro baka-
rra ordaindu.

Biodibertsitatearen in-
terpretazio zentroa Bus-
turiako Madariaga dorrean.
XV. mendeko eraikuntza
berritu da honako helbu-
ruak garatzeko: Euskal He-
rriko bioaniztasunaren
ikerketa, sentsibilizazioa
eta heziketa.

WEB GUNEA
www.euskalnatura.net.
Gozatu naturaz eta zien-
tziaz euskaraz. EHU Biz-
kaiko campusean biologia
ikasketak burutzen ari zi-
ren sei lagunek sortu zuten
2007. urtean. argazki gale-
ria, landarreb gako dikoto-
miko birtuala. Animalia,
landare eta onddoen ze-
rrenda, sailkapenak eta na-
tura eta zientzia inguruko
albisteak aurki ditzakegu.

JAKIN BEHARREKOAK
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Espezie exotiko inbaditzai-
leak, jatorriz beste eskualde
batekoak diren animali,
landare edo organismoak
dira, gizakiak garraiatu eta
sartu dituenak, lurralde be-
rrian finkatu eta hedatuz.
Ondorio bezala biodibertsi-
tateari, ekonomiari (neka-
zaritza, arrantza edo turis-
moa), egiturei (presak, bi-
deak, etab) edo osasunari
kalte egiten diote. Ez badu
sortzen bertako inguru edo
animali eta landareetan era-
ginik, kanpoko espeziea
dela esaten da, baina ez in-
baditzailea.

Ibaialde  Monografikoak

Poblazio trinkoak sortzen ditu,

bertako landaredia ordezkatuz;

askotan, gainera, landare estaldura

monoespezifikoak sortzen ditu.

Hartu beharreko
neurriak:

●● Bere sarrera prebe-
nitu. Ontzien lastak,
baratzaintzako landare-
ak, etab. dira sartzeko
ohiko bideak. Gehiago
zaindu behar dira.

●● Detekzio goiztiarra.
Ugaltzea saihestu daite-
ke.

●● Errotik ateratzea.
Garestiagoa eta zaila-
goa. Bi era daude desa-
gerpenerako:
✘ Produktu kimikoak
erabiliz. Ingurumene-
rako kaltegarria izan
daiteke.

✘ Borroka biologikoa.
Agente arrotz bat sar-
tzeak (harraparia, biz-
karroia) ondorio ohar-
tezinak ekar ditzake.

EAEko espezie exotiko
inbaditzaileak (I)

Panpa-Lezka
Izen arrunta: Panpa-lezka (Cortaderia selloana).

Itxura: Gehienbat
landare ornamental
bezala erabiltzen
da. Bere inflores-
zentzia ikusgarrien-
gatik bereizten da.
Dioikoak dira, hots,
landare bakoitzak
sexu bakarra dauka,
emea edo arra.

Jatorria: Hegoame-
rika.

Historia eta heda-
pena: Europan 1775 eta 1862 artean sartu zuten. Zona he-
zeetan zehar edo uraren ibilbidean zehar sakabanatzen da,
eta itsasoaren eragina ere ondo jasaten du. Inbasio hau Le-
moizen (Bizkaia) eta Arrasate-Mondragonen (Gipuzkoa)
ikus dezakegu.

Ondorio negatiboak:
✗ Poblazio trinkoak sor-

tzen ditu, bertako
landaredia ordezka-
tuz; askotan, gainera,
landare estaldura mo-
noespezifikoak sor-
tzen ditu.

✗ Bere hosto zorrotzak
direla eta, atsedenle-
kuen erabilpena mu-
gatzen dute.

✗ Bere hazkundea oso
azkarra denez, beste landare batzuek behar dituzten eli-
kagai eta eguzkia jasotzen ditu.



Gaur egun ez dira gutxi izenburuan agertzen dena bezala-
koak hitzetik hortzera erabiltzen dituzten goierritarrak. Ba-
dirudi “ere” hori erabili behar dugunean hamaika aukera
dugula, dena dela zilegi... eta ez gara konturatzen forma
horietako asko eta asko oso berriak direla, gure aitona-
amonen garaian existitzen ez zutenak. Hona hemen izen-
burukoaren “koadrilako” beste batzuk:
✘ Jokin ere bai agertuko da (oker).
✔ Jokin ere agertuko da (zuzen).
✘ Baita Arantxa ere joango da (oker).
✔ Arantxa ere joango da (zuzen).
✘ Zuk ere daukazu (oker).
✔ Zuk ere badaukazu (zuzen).
✘ Pelloren gurasoak ez dira etorriko... eta gure osaba-ize-

bak ezta ere! (oker).
✔ Pelloren gurasoak ez dira etorriko... eta gure osaba-ize-

bak ere ez! (zuzen).
✔ Pelloren gurasoak ez dira etorriko... eta ezta gure osaba-

izebak ere! (zuzen).
✘ Ataunen ere bai ikusi zuten pelikula hori (oker).
✔ Ataunen ere ikusi zuten pelikula hori (zuzen).
✘ Ibon joango da ere (oker).
✔ Ibon ere joango da (zuzen).
✘ Ere bai dakit non jaio zen! (oker).
✔ Non jaio zen ere badakit! (zuzen).
✘ Juanjo, ezta! (oker).
✔ Juanjo ere ez! (zuzen).
✔ Ezta Juanjo ere! (zuzen).

Noiz eta nola erabili behar dugu txukun egoteko?

‘Ere’ esaldiaren barruan
Azpimarratu nahi dugun elementuaren ondoren joango da:
✔ Antonio ere joan zen atzo Ordiziako azokara... eta Lu-

xio eta Xinforo ere joan ziren.
✔ Antonio atzo ere joan zen Ordiziako azokara... eta da-

torren asteazkenean ere joango da.
✔ Antonio atzo Ordiziako azokara ere joan zen... eta Be-

asaingora ere joan zen bezperan.
Aditz trinkoekin (osagai bakarreko aditzekin) “Ba-“

txertatu edo sartu beharko dugu:
✔ Gabino ere badatorkigu (zuzen).
✘ Gabino ere datorkigu (oker).
✔ Zuk ere baduzu txokola-

tea motxilan (zuzen).
✘ Zuk ere duzu txokola-

tea motxilan (oker).

Euskara txukuntzen

Nik ere baita! Maizpide
euskaltegia

Aditzari erreferentzia eginez gero, “egin” sartu beharko
dugu:
✔ Erre ez ezik, jan ere egin genuen arkumea.
✔ Ikusi ere ez haut egin, Donato!

Ere bai / ere ez; baita... ere / ezta ere
Aditza zertan erabili ez badugu (sartu gabe ere entenditzen
delako), ere... bai edo ez osagaiei lotuta joango da, esal-
dia baiezkoa edo ezezkoa den. Baiezkoa: X ere bai edo
baita X ere. Ezezkoa: X ere ez edo ezta X ere
✔ Antonio ere joan zen atzo azokara... eta Luxio eta Xin-

foro ere bai (zuzen).
✘ Antonio ere joan zen atzo azokara... eta ere bai Luxio

eta Xinforo (oker).
✔ Antonio ere joan zen atzo azokara... eta baita Luxio

eta Xinforo ere (zuzen).
✘ Antonio ere joan zen atzo azokara... eta baita ere Lu-

xio eta Xinforo (oker).
✔ Antonio atzo ere ez zen azokara joan... eta joan den

astekora ere ez (zuzen).
✘ Antonio atzo ere ez zen azokara joan... eta ere ez jo-

an den astekora (oker).
✔ Antonio atzo ere ez zen azokara joan... eta ezta joan

den astekora ere (zuzen).
✘ Antonio atzo ere ez zen azokara joan... eta ezta ere jo-

an den astekora (oker).
Aditzak ere, jokatu gabe dagoenean behintzat, beste

edozein osagaik bezalaxe hartuko du ere:
✔ Donostiako zinemaldian Unax Ugalde aktorea ikusi

nahi dut... eta baita “jan” ere!
✔ Ez dut Bush-ekin hitz egin nahi... eta ezta agurtu ere!
✔ Ez dut Bush-ekin hitz egin nahi... eta agurtu ere ez!

Baita / ezta
Noiz erabiliko ditugu? Erreparatu adibideei:
✔ Xinforo etorriko duk afarira, eta hi? -baita!
✔ Hire gizona ez dun etorriko afaria, eta hi heu? -ezta!

Ere... beste kasu batzuetan
1. Indartzeko egokia baino egokiagoa da:
✔ Ez dugu ezer esan.
✔ Ez dugu ezer ere esan.
✔ Ez dugu ezertxo ere esan.
✔ Manoliren etxean afaldu genuen, ederki afaldu ere!
✔ Jesusenak esan nizkion, esan ere!

2. Kontra egiteko ere erabiltzen da:
✔ Sasoiko ez banengoen ere, Zegama-Aizkorri maratoian

hartu nuen parte.
✔ Merkea izanik ere, ez dut erosiko.
✔ Belauniko eskatuagatik ere, ez diot mesede hori egingo.

3. Harridura adierazteko ere aproposa da:
✔ Dedio, Demetrio, hire emaztearekin oheratu nintzela

pentsatzea ere!
✔ Amona Martinak hori esatea ere!
✔ Nik horri barkamena eskatu? Ezta pentsatu ere! (baita

zera ere!)
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Gu oso gizon
serioak garela

esatea ere!
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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
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Haurdunaldian gorputzak
aldaketa hormonalak izaten
ditu, adibidez, diabetesa,
botagurea, tensio baxua,
anemia eta ahoko gaixota-
sunak ere. Hortaz, oso ga-
rrantsitsua da norberak jaki-
tea zeintzuk diren sintomak
eta horrela konponbideren
bat aurkitzea.

Entzietako gaixotasunak
Gorputzaren aldaketa hor-
monalen ondorioz, entziek
sensibilitate handiagoa edu-
ki dezakete hortzetako pla-
karekiko, hau bakteriez
osaturiko geruza eranskor
bat da eta hortzen gainean
formatzen joaten da. Hone-
la ez badugu egunero hor-
tzetako zepiloarekin ken-
tzen, gingibitisa (entzietako
inflamazioa) sortu daiteke.

Horrez gain, aurretik
gingibitisa baduzu, haurdu-
naldian arazoa okertzen jo-
ango da piorrea agertuz eta
hortzak galtzeraino iritsiz. 

Nola jakin entzietako
gaisotasuna daukagula?
- Entzia sensibleak, hazita
edo gorrituta.

- Odola hortzak garbitzen
ditugunean.
- Arnas usain edo ahoko za-
pore txarra edukiz.

Hortzetako kariesa
Haurdunaldian, hortzetako
kariesaren arriskua gehitu
egiten da. Hau, botagureen
azidoen eta janari gozoen
kontsumoaren ondorioz
izaten da nagusiki.

Elikadura
Kontutan eduki behar da
umearen janari iturri baka-
rra zure gorputza dela. Osa-
sunarentzako saiatu behar
duzu kalzio duten jana ja-
tea, horrela hezurrak eta
hortzak hobeto edukiko di-
tuzu. Horrez gain, gogoratu
umearen lehenengo hor-
tzen osaketa haurdunaldiko
hirugarren hilabetean hasi-
ko dela, hortaz, zure elika-
dura zaintzen baduzu zure
umearen hortzak eta en-
tziak osasuntsuagoak izan-
go dira. 

Nola zaindu
Lehen aipatutako arazoak
ez sortzeko, oso garrantzi-

tsua da hortzak oso ondo
garbitzea fluorra daukan
pasta bat erabiliz.

Aipatu baita ere haurdu-
naldiaren lehengo hiru hila-
beteetan, saiatu behar dela
ahoko tratamenturik ez egi-
tea, umeak arrisku handia
baitu bolada honetan.

Erradiografiaren gaia
oso eztabaidatuta egon da.
Larrialdi bat daukagunean
egiten dira, baina bestela,
hobeto da lehen aipatu be-
zala, lehengo hiru hilabete-
etan ez egitea. Hala ere
esan, gaur egungo erradio-
grafi digitalekin irradiazio
dosia oso txikia dela eta ez
duela arazorik ematen,
orain arte ezagutu ditugun
sistemekin ez bezala.

Laburpena
Aipaturiko guztiarekin be-
raz, gomendagarria da
haurdun geratzeko asmoa
izanez gero, aurrez dentista-
rengana joatea beharrezko
tratamentuak egiteko. Hor-
taz lortuko dugu ahoko ara-
zoak saihestea eta “ume bat
izan eta hortz bat galdu”
dioen esaera ez betetzea.

Nerea Larrea Oiarbide
Odontologo zirujaua

Beasain

Haurdunaldia eta ahoko arazoak AHOLKUA

SUKALDEAN Izokin eta bakailao erroiloak zainzuri saltsarekin

Miren Cob Gurrutxaga
Ulaiar jatetxea

Lazkao

Osagaiak, 4 lagunentzat:
- 16 izokin xerra (finak)
- 16 bakailao xerra (finak)
- 12 zainzuri, ahal bada

freskoak
- 300 gr. esne
- 2 patata eder
- Olioa eta gatza

Zainzuriak erditik ebaki eta
puntak bigundu arte egosi
ura, gatza eta olio pixka ba-
tekin.

Kazola batean zainzuri
txortenak, patatak eta esnea
patatak bigundu arte egosi.
Gatz puntua eman eta ira-
biatu ondoren txinotik pa-
satu.

Ohol batean izokin xe-
rrak zabaldu, gatzatu eta
gainean bakailao xerrak ja-
rri behar dira. Horiek biri-

bilduz erroiluak osatu eta
zotz batekin eutsi. Ondoren
irinetan pasatu eta olio uga-
ritan frijitu.

Mahaieratzeko, plater
batean zainzuri puntak aba-
niko moduan zabaldu, bes-
te aldean erroiluak jarri eta
gainetik saltsa bota.

Beste aukera bat da sal-
tsari, aurretik, bi arrautza
gorringo gehitu eta bukae-
ran platera labean gratina-
tzea.



9Goierritarra 343 [ 2008-VI-20 ]
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Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur,

Nerabe eta Gazte Zerbitzuaren
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dute eskuartean: adin txikikoei babesa

ematea. Gero eta gehiago dira Foru

Aldundiaren babesa behar duten adin

txikikoak, atzerritik etorritakoak nahiz

Gipuzkoa bertakoak.

Josi Insausti, 
adin
txikikoen
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atzerrikoetaz hitz
egiten da, baina 
Foru Aldundiak
babesa ematen
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bertakoak dira”
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Haur, nerabe eta gazte
zerbitzuaren ardurak as-
ko dira. Adibidez, gero
eta gehiago diren adin
txikiko etorkinak. 
Babesa behar duten adin
txikiko asko iristen ari dira.
Horrela jarraitzen baldin ba-
dugu, marka guztiak hautsi-
ko ditugu. Momentu  hone-
tan, 185 adin txikiko etor-
kin ditugu; baina Gipuzkoa
bertakoak askoz ere gehia-
go dauzkagu. Normalean
atzerrikoetaz hitz egiten da,
baina Foru Aldundiak babe-
sa ematen dien haur gehie-
nak, bertakoak dira. Iaz,
250 kanpotar iritsi ziren,
baina bertakoak, 1.100 dira,
programa ezberdinetan.
Atzerrikoekin jarraituz,
hauek gero eta gehiago
dira. Zein bide jorratzen
duzue hauekin?

Batetik gertatzen ari zaigu-
na da, kopurua asko igo-
tzen ari zaigula. Baina, le-
henik gauza bat esan behar
da: askotan leporatzen zai-
gu, zergatik hartzen ditugun
gure gain, zergatik harrera
ematen diegun... Morala al-
de batera utzita, legeak be-
hartzen gaituelako. Hau da,
atzerriko haur bat azaltzen
zaigunean edo Ertzaintzak
norbait lokalizatzen duene-
an, guk harrera ez badiogu
ematen, niri instrukzio pe-
nal bat irekitzen didate; le-
geak halaxe behartzen gai-
tu.
Zein adinetako gazteak
etortzen dira?
Egia esan, aldaketak egune-
ro egoten dira, baina, orain
arte adina asko jaisten ari
zen. Orain dela gutxi arte,
10-12 urte artean etortzen

Gurasoak bultzatuta edo behartuta etortzen dira, ala
beraiek nahi dutelako?
Gehienak gurasoak bultzatuta. Orduan, hemengo guraso-
ei hausnarketa egiten jar daitezen esan nahi nieke. Beraien
egoera ekonomikoa ondo ez balego, beraien semea bida-
li, nora ez dakitela, nola ere ez, baina iritsi dadila leku ba-
tera bere egoera hobetzeko, eta bere egoera hobetu on-
doren familiarena ere hobetzeko… jar daitezela egoera
horretan. Alde horretatik, moralki betebehar batzuk ere
badauzkagu.

Azkenean, zer gertatzen ari da? Zergatik iristen zaizki-
gu? Hemen arrazoi bat garbi ikusten dut: Lehenengo mun-
duak Hirugarren munduarekin egiten ari garenaren ondo-
rioa  oraintxe ordainatzen ari gara. Bestetik, baita ere, Ma-
rokkon momentu honetan barne emigrazio handia dago,
batez ere herri txikietatik. Espainiako hainbat enpresa ire-
kitzen ari dira. Enpresa askotan, emakumeak dira langile-
ak. Goizetik gaueraino lanean baldin badaude, magrebiar
kultura ezagututa, familia mantentzen, bideratzen eta gi-
datzen dutenak, emakumeak dira. Lanean baldin badaude,
desektrukturazio pixka bat dago. Bestetik, lan karga dute-
nean, haurrak kontratatzen dituzte. Beraz, horrek ere sor-
tzen duen arazoa, orain hemen ordaintzen ari gara. Fami-
lia batek erabakitzen duenean bere semea, berdin 10, 11,
12, 13, 14 urtekoa, beste leku batera bidali behar duela,
eta berdin zein egoeratan... nik uste dut nahikoa gogorra
dela gurasoentzat.
Denontzat gai berria da. Atzerritik datozkigun umeak in-
migrazio orokorraren ber-bera da. Helduen inmigrazioa
ere asko igo da. Normala da umeena ere iristea. Eta adi-
tuek diote, hau ez doala beheraka. 
Iristen diren gaztetxoek laguntza psikologikoa behar
izaten al dute?

%10 horretan, han Marokon, beraiei kontatu dutenak, ez
dauka zer ikusirik hemen aurkitzen dutenarekin. Tartean
baita ere, egin duten ibilbidea nahikoa luzea da eta egin-
dako ibilbide horretan pasatu dituzten egoerak ere oso go-
gorrak izan dira. Azkenean, horrek zorabioa eta nahaske-
ta sortzen ditu. Hori dena lantzen dugu. Batzutan emaitzak
lortzen ditugu, eta beste batzutan ez. %3a izaten da lortzen
ez duguna, zer egin ez dakigula gelditzen garela. Eskain-
tzen zaizkien errekurtsoak ere aprobetxatzen ez dituzte-
nak dira, sistema bera ez dutelako barneratzen. Hor, epai-
leek parte hartu beharra daukate. Eta askotan parte hartze
hori nahiko eskasa izaten da.
Gazte hauekin harreman zuzena duzue, zein sentipen
dituzte?
Ezin dutela lanik egin eta baztertuta egiten ditugula ikus-
ten dute. Beldurra daukate beraiek ere. Binaka eta taldeka
ibiltzen dira eta zergatia galdetuta, beraiek badakitela ez
direla ondo onartuak eta beldurra sentitzen dutela diote,
eta horregatik taldean ibiltzen direla.

Normalean ez dugu dena jakiten. Baina pasatu dituz-
ten egoerak oso gogorrak izan dira. Alde batetik, kalean
zehar ibilitakoak, bestetik, hainbat pertsonen esku etor-
tzen dira eta jipoituak izan dira, egoera gogorrak pasatu
dituzte... Eta umeak dira. Ume haziak, baina umeak. Ho-
na iristen direnean, beraien familietatik ere presioa jasaten
dute. Nola bidaliko dute dirua, hemen lanik egin ezin ba-
dezakete. Horretan, gu tartean sartzen gara eta gehienekin
prozesua ondo bideratzen dugu. 

Hemen bertakoek ere, helduek, erabili egiten dituzte,
badakitelako diruaren beharra daukatela, beste ekintza
arriskutsuak egiteko. Hemen tartean elementu asko sar-
tzen dira. Guri gainera, zailtasunak sortzen zaizkigu beste
elementu hauek tartean  sartzen direnean. 

“Gehienak gurasoak bultzatuta etortzen dira”



ziren; orain berriro igotzen
hasi da, 14-16 artean; nes-
karen bat ere izan dugu,
momentuan ez zaigu neska
gehiago iritsi.

Zergatik aldaketa hauek?
Guk ere ez dakigu, oso zai-
la da jakitea. Aurrerantzean
zer izango den? Hori ere ez
dakigu. Iristen zaigunari ha-
rrera eman beharra dauka-
gu, baina ez dakigu nor iri-
tsiko den, zenbat iritsiko di-
ren eta zein motatakoak iri-
tsiko zaizkigun.
Jatorriarri dagokionean,
nongoak dira gehienak?
Gipuzkoan, momentu ho-
netan, %90, magrebiarra da.
Gipuzkoa izango da, lurral-
de bakarrenetakoa, %90
magrebiarra mantentzen
duena. Espainia mailan,
hainbat lurraldetan, aldake-
tak nabaritzen hasi dira: ez
hainbeste magrebiar, eta
Asia aldetik ere iristen ha-
siak dira, Errumania, Bulga-
ria, Ukrania… alde horreta-
tik. Datorrena hartu beharra
daukagu.
Zertara etortzen dira eta
zer aurkitzen dute?
Normalean, gehienak, edo
denak, lan egitera iristen di-
ra. Baina hemen hezkuntza

sistema beste era batekoa
da. 16 urtera arte derrigor-
tuta daude hezkuntza siste-
man egotea; eta 16 urtetik
aurrera, Zip eta beste pro-
grama batzuen bitartean,
lan heziketa prozesuan sar-
tu gaitezke. Eta hori izaten
da lehenengo txokea eta
barneratu behar dute he-
mengo sistemak hango sis-
temarekin ez daukala inola-
ko zerikusirik. Marokon, 12
urterekin lana egin dezake-
te eta hori hemen ez da po-
sible.

Iristen zaigunetatik
%10a, hainbat arazo dituz-
ten haurrak dira. Beraien fa-
milietatik nahiko ume edo
gazte apartatzen dira, erla-
zioa galtzen dute eta nahiko
egoera gogorretatik datoz.
%10 horietatik, esan deza-
ket, %3arekin, nahiz eta ba-
liabide guztiak jarri, ez dau-
kagula zereginik. Arazo la-
rriak dituzte, sistemak ez di-
tuzte onartzen, nahiko gaiz-
ki dauden haurrak dira. Eta
hauek izaten dira normale-
an, kalean arazoak sortzen
dituztenak, eta normalean
jendea hauengan nahiko fi-
jatzen da.

Nik bakarrik esan deza-

ket, nire aldetik nahiko
saiakera egiten dugula bai
epaile sistemarekin eta bes-
te sistema batzuekin, haur
hauekin neurriak har ditza-
ten. Hau da, erreforma zen-
troetara pasatu eta abar. As-
kotan erantzunik ez dugu
jasotzen eta azkenean beti
izaten da galdera: Foru Al-

dundiak beregain hartu be-
har ditu haur kopuru txiki
hau ere? Legeak behartuta
bai. Epaileak eta fiskaltzak,
hartu behar diren neurriak
benetan har ditzatela da be-
tiko saiakera. 
Komunikabideetan nor-
malean, kasu horiek azal-
tzen dira.

11Goierritarra 343 [ 2008-VI-20 ]

“Haur jaioberriak hartzeko
harrera familiak eskatzen

hasi gara”
Adin txikiko 1.100 gipuzkoarri babesa ematen die-
zuela aipatu duzu. Zein arazo dituzten haurrak eta
gazteak dira?
Arazoak bizitzen dituztenak dira hauek. Tratu txarrak, se-
xu gehiegikeriak… txikiagoak eta handiagoak… eta ho-
rien kopurua ere goraka doa. Eta 1.100 horietaz ez da ba-
tere hitz egiten. Baina Gipuzkoako beste errealitate bat
da. Haurren errealitatea nahiko gogorra da, orduan, ko-
munikabide gehienak, kanpotik datozenengan fijatzen di-
ra. Baina guk adibidez, bailaran, bertako hainbat ume du-
gu babes atalean. Eta gogorra egiten da, kalean zoazene-
an, gurasoak ezagutu egiten dituzu… Normalean pentsa-
tzen da, erdi mailako edo familia bajukoak direla, baina
ez da horrela.
Betiko galdera da: geroz eta gehiago daude, ala geroz
eta gehiago salatzen dira?
Ahalik eta azkarren detektatzen saiatzea da gure lana eta
udalekin-eta lana egiten dugu. Azkenean, gero eta gehia-
go salatzen dira edo detekzioa lehenago egiten da. Zaila
da eta oraindik asko gelditzen da egiteko.

Ikusi nahi ez den errealitatea da. Eskoletatik oharrak
pasatzen dituztenean, irakasleek kezka askorekin egiten
dute, badakitelako gurasoekin arazoak izan ditzaketela.
Baina hau zuzendaritza honen lana.
Zein babes programa erabiltzen dituzue?
Bertakoekin, sistema asko dauzkagu. Alde batetik, fami-
liekin lantzen ditugun programak. Gehienak programa
horretan daude. Bestetik, babes zentroak ditugu. Eta az-
kenik, harrera familiak, haurrak familietatik ateratzen di-
tugunean. Beste aukerarik ez baldin badago, guk hartzen
dugu tutela eta babes zentroetan edukitzen ditugu.

Babes zentroak mota ezberdinetakoak dira: lehen ha-
rreratakoak, erresidentzialak… Eta ume asko eta asko
daude.

Orain kezkatzen hasiak gara, jaioberrien kopurua as-
ko igotzen ari delako. Gurasoen artean arazoak baldin ba-
daude… ospitaletik astero ia haurren bat ateratzen dugu,
amak borondatez uzten duelako, arazoak dituztelako…
Haur jaioberriak hartzeko harrera familiak eskatzen ari di-
ra. Hori orain arte ez da ohikoa hemen.

Susto batean bizi gara. Gogorra da. Beti egoera berriak
azaltzen dira. Erabaki bat hartzen duzunean, beste arazo
batzuk daramazki eta gogorra da bai.
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Niri egia esan, pena handia
ematen dit, kopuru txiki ba-
tek nola baldintzatu deza-
keen beste taldearen intser-
zio prozesu guztia. Azkene-
an, herritarrak nahiko estig-
matizatu egiten du atzerritar
kopuru guztia. Zaila da he-
rritarrei konprensio hori es-
katzea baina egoera dagoe-
na da, nik ezin dezaket bes-
terik esan. Hori bai, hori
kontutan izanda ere, beste
erakundeek askotan eran-
tzunik ematen ez dutela-eta,
eta nik ez dut baloia beste
teilatura bota nahi, beraiek
ere hartu behar dituzte har-
tu behar diren neurriak,
ikusita beste taldeei eta bes-
te haur eta gazteei sortzen
dizkien arazoak, benetan

kezkagarriak direla. Azke-
nean, hemen beti arriskua
izaten da, sistema guztia
hankaz gora jar daitekeela
kopuru hain txiki bategatik.

Hori kontutan izanda
ere, Foru Aldunditik baliabi-
deak martxan jarri ditugu.
Gipuzkoan zentro berezi
bat ireki dugu, tratamendu
berezi bat emateko, justu
arazoak dituzten eta ematen
dituzten haur hauentzako.
Orain emaitzak momentuan
ez dira ikusiko baina epe
ertainera emaitzak izango
dira. Eta herritarrak behin-
tzat, lasaitu daitezela.
Bertakoekin, adin bere-
koekin, harremana izatea
bultzatzen al da?
Guk batez ere, inserzio pro-

zesuan, guk hemen ditugun
errekurtsoak beraiei ere es-
kaini egiten diegu. Alde ba-
tetik, derrigorrezko hezkun-
tzan sartzen ditugu eta ho-
rretan harremanak sortzen
dira. Bestetik, aisi sisteman
normalizatzen ditugu, baina
hor arazoak sortzen dira.
Herritarren nola edo hala
baztertze hori hor dagoela-
ko. Zailtasunak sortzen
zaizkigu normalkuntza pro-
zesu horretan. 
Bazterketa, haurrena edo
helduena da?
Asko helduena. Haurrek az-
kenean helduengandik ja-
sotzen dutena jartzen dute
praktikan. Adibidez, etxeak
irekitzeko arazoak ditugu.
Nola ez. Auzotarrek  hauei

buruz jasotako  irudia hala-
nolakoa da, eta arazoak sor-
tzen dira. Nik esan behar
dut, Gipuzkoan zehar ez
dudala atzerrikoekin baka-
rrik lan egiten, bertakoekin
ere bai. Eta azken batean,
zentroak behar-beharrezko-
ak izango dira. Eta nik as-
kotan arazoak jartzen dituz-
ten horiei esango nieke, be-
raien seme-alabentzako ba-
bes programaren baten be-
harra izango balute, nik ne-
ronek jarri beharko nukee-
la. Orduan, kontu izan de-
zagun, haurrekin eta nera-
beekin izaten dugun jarrera,
bai atzerrikoekin, bai gipuz-
koarrekin. Nik ardura pixka
bat eskatzen diet herritar
guztiei, jakinda, kezkak sor-

Baliabide sarea
“Momentu honetan, Beasainen, Lazkaon eta
Gabirian daude etorkin adin gabeak. Idiazabalen
eta Zaldibian, momentuan ez dago haurrik,
programa bereziagoa gauzatu nahi baitugu leku
horietan: gurekin sisteman prozesu guztia ondo
gauzatu dutenak eta emanzipazio garaian
daudenak. Azterketa sakon bat egiten ari gara,
baliabideak martxan jartzen ere eta helburua da,
datorren urte hasierarako, sare bat antolatuta
edukitzea. Orain arte ere, nire arazoa izan da,
errekurtsorik ez nuela. Foru Aldundia esfortzu

handia egiten ari da baliabideak
gauzatzeko eta horrek aukera
emango dit sare bat osatzea, bai
atzerrikoentzat, bai bertakoentzat”,
dio Josi Insausti beasaindarrak.
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tzen dituela. Baina baita,
datu bezala esan behar dut,
atzerriko umeak 2007an
250 izan zirela guregana iri-
tsi zirenak eta babes siste-
man jarri zirenak; eta ume
gipuzkoarrak, 1.100 dira.
Desoreka non dago? Gipuz-
koako egoera egoera bo-
nanza honetan, beste errea-
litate bat ere badagoela. Az-
kenean, bai kanpokoak eta
bai bertakoak, umeak dira
eta gainera behar berezi ba-
tzuk dituzten umeak. Eta
askotan, hainbat egoera la-
rritik pasatutakoak. Eta ho-
netarakoxe dago nik zuzen-
tzen dudan  babes sistema
eta horretantxe jarraituko
dut. Bai, onartu beharra
daukatu %10ak arazoak
ematen dituela. 
Beste %90aren aurrera-
pausoak ikusteak poza
emango du ezta?

Lehen zaila zen ikustea, le-
hen gehienak 16-17 urteko-
ak baitziren eta 18 urterekin
babes sistema amaitu egiten
zen. Orain gehiago ikusten
dugu, txikiagoak iristen jo-
an direlako. Horiek ikusten
dituzu inserzio prozesu ba-
tean sartuak, batzuk lanean,
hemen bizitzeko asmoare-
kin, bikotea ere badutela…
Hor ikusten duzu, gauza-
tzen ari garen sistema bere
frutuak ematen doala. Bai-
na, askotan, bakarren bat
okertzen da, hemen bertan
gertatzen den bezalaxe.

Kontzientziazio soziala
lortu behar dugu denon ar-
tean. Hainbestetan atera-
tzen dira… Zenbat denun-
tzia zeuzkan gure babesa-
ren barruan denuntzia
gehienak zeuzkanak? Bakar
batek, 51. Datu horrek ema-
ten du, denek egiten dutela,
baina benetan, pertsona ba-
karra da. Zein mezu zabal-
tzen denaren arabera, ba-

bes sistemak, bai kanpoko-
ena eta bai bertakoena, po-
rrot egin dezake. Mezu ho-
riek pixkanan-pixkanan de-
sagertzen doaz zorionez.
Zeren azken batean, kalte-
tuak, umeak dira. Eta ber-
din zait, hemengoak ala
kanpokoak. Kaltetuak ume-
ak dira.
Goierrin, Segurako kasua
daukagu: azkeneko egu-
nean, aterpetxeari sua
eman zioten…
Horrelakoak ere tokatzen
dira, zoritxarrez. Egia esan
behar da, ez dela normala
horrelako zerbait gertatzea.
Baina alderantzizkoa ere
esan behar dut. Segurakoa,
arazoak zituen ume batek
egin zuen. Behin baino
gehiagotan ohartarazita
zeuden epaileak, ume  ho-
rrek arazo larriak zituela eta
ez zuela sistemarik onar-

tzen. Teknikoki eta nire ar-
duratik, erreforma zentru
bat beharko lukeela ikusten
genuen, beste sistema bat
daramakitelako. Azkenean
erreforma zentrora, eginda-
koa egin zuenean pasatu
zuten. Segurakoak nahiko
istilu sortu zituen baina
esan behar dut, han zeuden
16 gazte, Beasaingo Ertzain
etxean azaldu zirela, eska-
tuz, mutil hori zentro horre-
tatik ateratzeko. Baina nik
ezin nuen zentrotik atera,
derrigortuta nengoelako ha-
rrera bat ematera eta epai-
leei-eta eskatu zitzaien neu-
rri bereziak hartzeko. Hartu
zituen, baina berandu. Di-
putazioa hezitzen saiatzen
da eta ezin ditu zigortu.
Epaileek zigortu behar di-
tuzte.

Ni gehiago kezkatzen
nau, Igeldon gertatu zenak.
Harrera zentro bat ireki be-
har nuen eta han helduek
eman zieten sua etxeari.

“Nerabeen politika lantzen
hasi beharrean gaude”

Arazoak dituzten gazteetaz hitz egin dugu orain ar-
te. Gainera gazteen egoera zer moduzkoa da?
Gipuzkoako gaztedia, azkeneko prospekzioaren arabe-
ra, zoriontzekoa da. Zerbitzutik betidanik nabil nola bo-
rratu daitekeen gaztedia problematikoa ala gaztediaren
problematika esaten dena. Ea nola borratu dezakegun,
egoera nahiko onean dago eta. Arazoak ere badaude,
egia da. 

Emanzipazio aldetik, adibidez, adina ere nahikoa al-
tua da. Zergatia? Langabezia ez dago hainbeste, baizik
lan baldintza, soldatak, dira arazoa. Milaeurismoa dago.
Eta etxeen prezioak. Foru Aldunditik hori nahiko kanpo
gelditzen da. Baina bai, asmoa da, erakundeen artean
sarea sortzea, hori kontutan hartzeko. 
Zein da Haur, Nerabe eta Gazte Zerbizutaren egite-
koa?
Udalekin lan zuzen bat egitea. Besteei laguntzeko tres-
na bat gara. Momentu honetan, nik daukadan sistema,
gaztediari dagokion politikak gauzatzeko da, batez ere
udalei laguntzea benetako gazte planak edo gazte poli-
tikak garatzen has daitezen edo pentsatzen has daite-
zen. Horretarako aholkularitza zuzena ematen diegu
prest dauden udalei. Esan behar dut, momentu honetan,
hemendik egiten dugun udalekin, gazteen % 70-75era
iristen garela, udalen bitartez. Zuzenean hainbat elkar-
terekin lan egiten dugu, azken batean, hemen egiten
dugun politika elkarlan batean egin behar delako. Gi-
puzkoako Gazte kontseiluarekin hitzarmena daukagu,
beraiek bere barnean elkartzen dituztelako gazte talde
gehienak.

Foru Aldundi bezala  gauzatu ditzake programa ba-
tzuk, estrukturalak (aisia, informazioa…) baina momen-
tu honetan erakunde baliagarriena Udala da, gurasoak,
nerabeak eta gazteak gehiago identifikatzen baitira uda-
larekin. Zorionez gainera, udalak ere barneratzen hasiak
dira ezin dutela testimonialtasun batean ibili. Urtean ze-
har ekintza puntual batzuk egin eta kitto. Ez, barnera-
tzen hasiak dira seriotasunean hartu behar direla gauza-
tu behar diren politikak bai nerabeentzat, bai haurren-
tzat, bai gazteentzat.
Aurrera begira, zein helburu duzue?
Momentu honetan, behar eta eskaera berria eta sendoa,
batez ere, nerabeen politikak garatzea da. Orain arte,
normalean, haurretaz edo gazteetaz hitz egiten zen. Eta
nerabeak hortxe gelditzen ziren. Gurasoen eta udalen
aldetik, ikusten hasia da behar bat badagoela eta gu ho-
rretantxe antolatzen hasiak gara.

Eta zer landu? Batez ere, aisi hezitzailea, osasun ar-
loan ere datu batzuk badaude, ez oso kezkagarriak, bai-
na arriskuak markatzen  hasiak direnak. Osasun aldetik,
kontsumoak daude. Eta horri lehenbailehen aurre egi-
ten ez badiogu, gero nahiko berandu izango da. Gure
lana, batez ere, prebentzioaren aldetik joango da. 

Azkenean nire helburua, kontinuo bat egitea da. Iku-
sita, babes sistema nire ardurapean dagoela, normaliza-
tua ere nire ardurapean, haur, nerabe eta gazte konti-
nuoa egitea.

Adin txikiko atzerritar gehienak,

gurasoak bultzatuta etortzen dira.
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G ipuzkoan, igeriketa arloan, alda-

keta handiak izaten ari dira az-

ken zortzi urteotan. Aldaketa ho-

ri aurrera eramaten ari denetariko bat,

Igor Mate beasaindarra da. Bera da Gipuz-

koako Igeriketa Federazioaren kudeatzai-

lea. Poliki-poliki, ekimen ezberdinak ari

dira burutzen, eta beti ere helburu nagu-

sia, igeriketa birrantolatuz, igeriketa sus-

tatzea eta bultzatzea da.

Erreportajea

Igor Mate, Gipuzkoako Igeriketa
Federazioaren kudeatzailea:

Berrantolaketaren bidez,
igeriketa sustatuz
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Gipuzkoako Igeriketa Fede-
razioak, 2000. urtean, profe-
sionalizatzeko prozesua ha-
si zuen. Igor Mate beasain-
darra bulegorako fitxatzea
izan zen lehenengo lana. Il-
do horretatik, zortzi urteo-
tan, Gipuzkoako igeriketak
aldaketa handia izan du,
beti ere, beste antolaketa
batekin, igeriketa sustatze-
ko eta bultzatzeko helbu-
ruarekin. Igor Matek, orain
arte egindakoa eta dituzten
asmoen berri eman digu.

Bardulia
2003. urtean, Bardulia Klu-
ba sortu zuten, Gipuzkoako
klub gehienek bat eginda.
“Asmoa zen, Espainian jo-
katzen ziren txapelketetan
parte hartzea klub berri ho-
rrekin eta etxeko txapelketa
guztietan, norberak bere
klubarekin parte hartzea”,
argitu du Igor Matek. 

Hasiera batean, mutilen-
tzako bakarrik sortu zuten
Bardulia. “Nesketan baze-
goen talde bat, Bidasoa, tal-
de mailako lehiaketetan
nahiko maila ona ematen
ari zena. Baina mutiletan
ez. Mutiletan, Iban Agirre
Kataluniara joan zen, Borja
Iradier ere bai… Hemen
sortzen zirenak, gutxi, eta
bakoitza bere taldeetan sa-
kabanatuta zebilen. Or-
duan, mutilentzako baka-
rrik, Bardulia sortu genuen.
mutilak bildu eta talde be-
zala, Espainiako txapelkete-
tara joateko. Erreleboetan
lehiakortasun maila ona

sortu zen. Proiektu hori ge-
roz eta gehiagora joan da.
Igerilarientzat oso proiektu
erakargarria izan da. Gero-
ra, neskena ere atera ge-
nuen, neskek ere, mutilek
bezala, denek elkarrekin jo-
an nahi zutelako”, dio.

Gipuzkoako selekzio
bat izango balitz bezala, na-
barmentzen diren igerila-
riek osatua da Bardulia.
Aurten, bi goierritar daude
Bardulian: Ibon Soto lazka-
otarra eta Ekain Perez de
Arenaza ordiziarra.

Baina arazoak sortu zi-
ren berehala. “Espainiako
Federazioak zerbait politiko
bezala hartu zuen. Bertan

behera uzten saiatu izan di-
ra. Beraiek aldaketak egiten
zituzten beraien arautegian,
eta guk beste batzuk egiten
genituen beraien arautegira
moldatzeko. Azkenean,
inongo argudiorik gabe gel-
ditu ziren eta orduan zer
egin zuten? 2006an, Espai-
niako txapelketa batera jo-
an, Almeriara, eta ez zigu-
ten parte hartzen utzi. 25
igerilariak Almerian zeuden.
Epaiketa daukagu orain zin-
tzilik”. Urrian izango da
epaiketa.

Era horretan, proiektua
ezin izan dute sortu zen be-
zala aurrera eraman. “Bar-
duliakoak, orain, Bardulia

bezala jokatzen dute txapel-
keta guztietan, eta ez guk
hasiera batean nahi genuen
bezala, Gipuzkoak eta Eus-
kal Herriko txapelketetan
norberaren talde bezala”. 

Hiru maila
Arazo horren ondorioz,
proiektu horren atzetik bes-
te zerbait behar zela ikusita,
Foru Aldundiarekin, plan
bat egin du Igeriketa Fede-
razioak. “Hiru mailatan ba-
natzen dugu igeriketa mo-
mentu honetan. Batetik, ha-
sierako igeriketa deitzen
dioguna. Gipuzkoako igeri-
leku guztietan igeriketako
kirol hastapena egiteko”.

Igeriketan ibilia da Igor Mate. Entrenatzaile bezala ere bai. Federazioko postua
atera zenean, bulegoetara joan zen. Federazioaren kudeatzailea da gaur egun.

Zubierreka,9    ✆✆ 943 16 25 23    LAZKAO

Erretegi bezala
zabalik

❋❋ Eguneroko menuak

❋❋  Karta zerbitzua

❋❋  Ospakizunak

❋❋  Plater konbinatuak
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Bigarrenik, erdi mailako
igeriketa. “Eskualde mailan
talde indartsu bat eduki,
igerileku guztietan lana egi-
ten duena: zortzi-hamar es-
kualde horiek, Barduliako
bazkide izanez. Honela zor-
tzi-hamar egitura finko edu-
kiko genituzke, eta ez orain
bezala 25-28 klub. Batzuk,
zerbait lortzen dute baina
batzuk nahiko txikiak dira”.

Hirugarren lekuan lego-
ke, errendimenduko igeri-
keta edo Bardulia.

Igeriketa Lantzen
Plan horren barruan, Igeri-
keta Federazioaren artean
eta Barduliaren artean, Ige-
riketa Lantzen enpresa sortu
zuten. “Proiektu honi Foru
Aldundiarekin forma eman
genion eta planaren ba-
rruan, bost helburu nagusi
daude. 2009-2010 denboral-
dirako”. 

● Taldeen egituratzea.
“Goierrin hurrengo urtean
jarriko dugu martxan. Ordi-
zia, Lazkao, Beasain, Zuma-
rraga eta Legazpin, talde ba-
karra edukitzea, indartsua.
Momentu honetan, beasain-
darrak kontra daude”. Da-
goeneko lau eskualde hasi-
ta daude: Tolosaldea, Oar-
soaldea, Deba Goiena eta
Buruntza aldea.

● Partaidetzako igerike-
ta. “Jende guztia lehiaketara
bideratuta dago. Gaur
egungo gizarteak, ez du
lehiaketa bakarrik egin nahi

eta orain dela 25-30 urteko
igeriketa. Nahiago du, par-
taidetzako beste igeriketa
bat. Lehiaketera joan bai,
baina horrenbesteko sakrifi-
ziorik gabe. Kirola egin bai-
na ez horrenbeste eskatu
gabe. Igerilari bati ezin zaio
eman dezakeena edo ko-
menigarria dena baino
gehiago eskatu. Klubetan
hori gertatzen da eta igerila-
ri guztiak zaku berean sar-
tzen dira, norberaren helbu-
ruak kontutan hartu gabe.
Igerilari baten helburua Jo-
ko Olinpikoetara joatea edo
bizkar hezurra gaizki dau-
kazulako igeri pixka bat
egitea, denak berdin dira.
Hori bereizteko plan honen
helburua da, kirol ibilbide-
ak zehaztea. Ibilbide horie-
tan baldintza batzuk jarriko
dira: zeintzuk egingo duten
lehiaketako igeriketa eta
zeintzuk egingo duten par-
taidetzakoa. Hori Eusko
Jaurlaritzak daukan plana
da. Eredu bat sortu beharko
da partaidetzako igeriketa-
rako baina astean bi edo hi-
ru egun nahikoa dira jende
horrek daukan helburua be-

tetzeko. Eta ez gaur egun
ezagutzen dugun lehiaketa-
ko igeriketa hori. Sortzen
ari garen eskualdeko talde
horien bidez bideratuko du-
gu lehiaketa”.

● Instalazioak. “Instala-
zioak egokiak diren ikusi,
eta zein behar dauden edo
zein aldaketa egin behar di-
ren ikusi. Aldundiak bere
planak dauzka eta hor era-
gin nahi dugu”.

● Teknikariak. “Irailean,
gogo handiarekin hasten di-
ra baina denboraldi amaie-
ran, beraiekin ezin da hitz
egin ere. Eta hori da, sortu
den dinamikagatik. Saiatu
behar gara, teknikariei
egonkortasun bat ematen
eta pixkanaka-pixkanaka,
profesionaltasunera iristen.
Orain dela zortzi urte, biz-
pahiru ziren profesionalak
eta orain gehiago badaude
igeriketaz bizi direnak. Gu-
re asmoa da eskualde ba-
koitzean koordinatzaile bat
jartzea, federaziorekiko ha-
rremana daukana eta dena
koordinatuko duena”.

● Teknifikazio zentroa.
“Goi mailako igeriketaren-
tzako, Gipuzkoako 50 me-
troko igerileku estali baka-
rrean, teknifikazioko zen-
troa egin dugu. Goi mailako
errendimendua egiten dute-
nek, bertan entrenatzen du-
te. Lehenengo urtea izan da
aurten eta 65 inguru dabil-
tza. Hurrengo urtetik aurre-
ra, 40-45era mugatuko da
bereiztea baita asmoa, eta
norberak behar duena egi-
tea pixkanaka-pixkanaka”.

Diru iturriak
Proiektua aurrera eramate-
ko dirua kontuez galdetuta,
Foru Aldunidaren babes ba-
dute ere, ez dela nahikoa
diote. “Horregatik, 2004. ur-
te bukaeran egin genuena
zen, Federazioaren eta Bar-
duliaren artean Igeriketa
Lantzen sortu. SL bat da. Eta
bere asmoa da, kiroldegie-
tan, igerilekuetan… ahal
den lekuetan kudeaketak
egitea, diru iturriak lortzeko
eta igeriketan diru hori sar-
tzeko. Igeriketa Lantzen-ek
adibidez, duela bi urtetik,
Ordiziako Majori kiroldegia
kudeatzen du. Urretxukoa
ere bai. Legazpiko pusketa
bat ere bai, Elgoibarkoa…
Hortik aurrera herri txiki
batzuetan gauza gehiago
ere baditugu, Itsasondon
adibidez. Udan, kanpoko
igerileku pilo bat kudeatzen
ditugu, iaz 20. Begirale, so-
rospen, igerileku manteni-
mendua… emanez. Ordi-
ziaren kasuan, bi jatetxeak

Arazoa: geroz gehiago sendotu eta gure

proiektua handiagoa den heinean, gure

klubekiko distantzia geroz eta handiagoa

egiten da. Beraz, lortu behar duguna da

klubak plan hauetan sartzea.

✆✆-Faxa: 943 88 95 76  Urdaneta, 41  ORDIZIA
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ere kudeatzen dituzte. Ate-
ratzen dugun dirua, igerike-
tarako izaten da”, zehaztu
du Matek. Gipuzkoako klu-
bei baliabideak eskaintzea
ere bada Igeriketa Lantze-
nen helburua.

Igeriketa eredu
Gipuzkoako igeriketa bir-
moldaketa handia ari da
izaten beraz. Beste kirolen-
tzako eredu izango ote den
galdetu diogu Igor Materi.
“Aldundiak badaki gu egi-
ten garen gauza batzuk
beste kirol batzuetara era-
matekoak direla. Iaz areto-
futbolean egin zuten. Guk
Barduliarekin egiten ge-
nuen bezala, Gipuzkoako
klub guztien artean Gipuz-
sala sortu dute, liga altue-
tan parte hartzeko. Donos-
tian teknifikazio zentroare-
na ere eredu bezala hartu
da eta orain Tolosan, txi-
rrindularitzakoa jarri behar
dute”.

Dena den, hasiera bes-
terik ez dela dio. “Hastape-
na egin dugu eta ur jardue-
ren unibersilazazioa egin
behar da orain. Oso
proiektu anbiziosoa da,
lau urte iraungo duena eta
helburua da, Gipuzkoako
igerileku guztietan metodo-
logia berdinarekin lan egi-
tea, homologazio batzuk
lortzea, datu base bat edu-
kitzea… Aldundiak erronka
hori hartu du bere proiektu
handi bat bezala eta hori
guztia lantzen ari gara”, dio
Matek. 

Metodologia berria Ordizian
Ordiziako Majori kiroldegian, igeriketaren arloan hasi dira aldaketak nabaritzen. Igerike-
ta irakasteko metodologian adibidez. “Azken bi urteetan Ordizian, igeriketako plantea-
mendu guztia aldatu dugu eta hemen lortu nahi duguna, beste leku batzuetan ezartzen
hasi gara, ikusi baitute oso ondo funtzionatu duela. Oso garrantzitsua izan da guretzat”,
adierazi du Igor Mate, Gipuzkoako Igeriketa Federazioaren kudeatzaileak.

Eurek sortu dute metodologia, beraien esperientziaz baliatuz. “Inon ez dago ezer,
geuk sortu dugu metodologia, klaseak ikas-unitateetan banatuz. Lehenengo fasea jorra-
tzen ari gara eta beste leku batzuetara eraman nahi dugu”, gaineratu du. 

Hiru hilabeteko prozesua
Metodologia berria edo igeriketa ikasteko prozesuan egindako aldaketak zeintzuk diren
jakin nahi izan dugu: “lehen 20 eguneko ikastaroak ziren; 20 egun jarraian eta hor bu-
katzen zen. Igeriketa ikastea zen helburua eta itotzeko arriskurik ez geneukanean, igeri-
lekutik alde egiten genuen. Orain, irakaskuntzako joera da, uretan, askoz ere hobeto mol-
datzea umeak, trebeagoak izatea, abilezia aldetik landu. Lehen, igeriketako estiloan, tek-
nikak errepikatzen ziren. Orain ez. Orain jokoen bidez, abileziak lantzen dira. Bestetik,
20 eguneko ikastaroa, gizartearen planteamenduen aurka doa. Orain jendeak ikasturte
osorako jarduerak nahi ditu. Guk hiru hiru-hilabekoetan banatzen dugu urtea baina ikus-
ten duguna, da %80ak baino gehiagok hiru hiru-hilabeteak errepikatzen dituela. Urte oso-
ko planteamendua egiten baita. Hori estruktura aldetik baina edukien aldetik, askoz ere
joko gehiago. Lehenengo beste abilezia batzuk landu behar dira uretan, igeri ikasteko”,
azpimarratu du Itsasondon bizi den beasaindarrak.

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA
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Urte honetan, 13 pertsonak
amaitu dute Esperientzia es-
kolako ikasturtea. Ikasle
hauek Ordizia, Beasain, Zu-
marraga, Zaldibia eta Segu-
ra, hau da, Goierri zein Uro-
la Garaiko eskualdekoak.

Zer daukate amankomu-
nean hauek guztiak? Ikas-
turtea egiteaz gain, guztiak
50 urte baino gehiagoko
emakume eta gizonezkoak
dira, kezka desberdinekin
eta bere denbora aprobe-
txatzeko nahiarekin. Bakoi-
tzak berarekin bizi espe-
rientzia desberdinak dara-
matza, hala nola, familiako-
ak, lanekoak eta bizian ze-
harrekoak. Pertsona guzti
hauek ikasketa proiektu ho-
netan elkartu dira eta gai
desberdinak garatzeko au-
kera izan dute. Landutako
gai guztiek dute oinarrian
pertsonaren aberastea eta
inguratzen gaituen errealita-
tea ezagutzeko erraztasunak
lantzea. 

Esperientziaren eskola
ez da ulertu behar betiko
eskola bezala: asistentzia ez
da nahitaezkoa, apunterik
ez da hartu behar, informa-
zioa erraztu egiten baita eta
noski, ez da azterketarik
egin behar.

Balorazioak
Ikasturte bukaeran beraien
esperientzia kontatzeko au-
kera eman zaie ikasleei, zer-
gatik izena eman zuten eta
nola baloratzen duten ikas-
turtea.

Esperientzia eskolari bu-
ruz oso ondo hitz egiten en-

tzun zuen Trinik, “baina ez
naiz ohartu ze punturaino
den garrantzitsua nik nero-
nek probatu dudan arte. Be-
netan oso ona iruditu zait”.
Atsegina izateaz gain, “ikasi
egin dut, eta ikaskideekin
nahiko ondo erlazionatu
naiz”. Landu dituzten gaiak
oso onak eta interesgarriak
iruditu zaizkio Triniri. 

Hasieran ez zuen uste
horrelakoa zenik. “Zaila da
deskribatzea. Jende askok
ez daki benetan zer den,
horregatik da garrantzitsua
jendeak probatzea”. Eta
pertsonalki beldurra zuela
aitortu du Trinik, “maila ba-
tera ez iristea: taldean ni
baino gehiago zekien jen-
dea aurkitzea... baina ez da
horrela izan daukadana
eman dut eta asko eman di-
date aldi berean”.

Miguelek garbi zuen en-
presatik jubilatzen zenean,
bere bizitza ikasketara zu-
zendua izango zela. Espe-

rientziaren eskola kokapen
bezala hartu du, gauzak egi-
ten jarraitzeko sarrera mo-
duko bat.

“Zerbait egin gure adi-
neko pertsonek parte hartu
dezaten. Eremu zabal bat
dago lantzeko eta gure esku
dago, horregatik, gauza
guztiak bezala bizitzan has-
ten den prozesu bat da eta
jarraitzen doa”, dio Migue-
lek. 

Egunkarian ikasturte
amaierako argazkia azaldu
zen eta Zumarragako jen-
dea ikusitakoan animatu
zen Jose. Bere ustez ez da
berdina urte osoan zehar
irakasle batekin egotea edo
eta egunero irakasle bat
edukitzea, saio desberdinak
emanez. “Izugarrizko kalita-
tea, gainera egokitua dago
aldaketa fisiologiko eta psi-
kologikoei aurre egiteko, ez
da berdina 30 urte izatea, 40
edo 60 urte izatea, aldaketa
hauetara ere egokitu egin

behar gara. Zaharra ez sen-
titzeko. Ni duela 30 urtetik
nago konprometituta ezin-
duen zentro batean eta ho-
rrek balio izan dit taldean
lan egiten, errespetatzen”.

Mª Carmen hasieran zer
den ikustera etorri zen.
“Talde zoragarri bat aurkitu
dut, atsegina, ikasketak lan-
du eta gauza asko ikasi di-
tut, baita sukaldaritzaz ere!
Denetatik. Poza, bakea, mo-
mentu onak, zoragarria!
Jendeari esango nioke ez
dela denbora asko, eta iru-
ditzen zaiguna baino askoz
hobea dela”. Bere ustez me-
rezi du antolatzeak Esperi-
nezia eskolara joateko.

Esperientziaren leihoa

2007-2008 Esperientzia eskolako
7.garren promozioaren amaiera 

Matrikula zabalik

2008-2009 ikasturtean par-
te hartzeko izena emateko
epea zabalik dago. Izena
emateko edo informazio
zabalagoa izateko Goieki-
ra (943161537) deitu.
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Gazteleku

Iñaki

Dorronsoro. 14

urte.

Ataundarra,

Astigarragakoa.

Beasaingo Loinazpe

ikastetxean 2. DBH

bukatu berria du.

Gipuzkoako

matematika

olinpiadan parte

hartu eta urrezko

domina lortu du.

Euskal Autonomia

Erkidegokoan,

seigarrena izan da. 

Zer nolako lehiaketa mo-
ta izaten da Matematika-
ko Olinpiada?
Eskola mailan boluntarioak
aurkeztu ginen eta kontrol
edo azterketa bat egin ge-
nuen. Hortik bi edo hiru
onentsuenak, Gipuzkoako
txapelketara joan ginen.
Araba, Bizkaia eta Gipuzko-
ako txapelketetatik 12 one-
nak, Euskadiko txapelketa-
rako sailkatzen dira. He-
mengo bi onenak, Murtzia-
ko Espainiako mailako
Olinpiadara sailkatzen dira.
Gipuzkoan txapeldun
izan zinen.
Bai, lehenengoa izan nin-
tzen bai. Euskadiko txapel-
ketan, berriz, seigarren egin
nuen.
Zein ariketa mota egin
behar izaten dira?
Matematika erabili behar
da, baina buruketak jartzen
dizkizue, pentsatzeko izaten
da gehiago: planteatzen
zaizkizun problemak pen-
tsatu eta nola konponduko

zenituzkeen. Emaitza bila-
tzeko, matematikako ariketa
batzuk egin beharrean da-
go. 
Ariketaren bat, adibidez? 
Batean, baldosa bat zegoen.
Erdiko baldosa, txuria zen
eta ingurukoak, beltzak.
Hurrengo ilaran zenbat bal-
dosa jarri behar ziren jakite-
ko formula aurkitu behar
zen. 

Beste batean, karratu bat
zegoen. Barruan borobil bat
eta hexagono bat zegoen,
borobila baino pixka bat
handixeagoa zena, eta bere
azalera bilatu behar zen. 
Kalkulagailua eramaten
uzten al dute?
Bai. Kalkulagailua, konpasa,
erregelak… denetik erama-
ten uzten dute.
Burua hotz eduki behar-
ko da.
Hala da baina esan errazago
egiten da. Irakasleak esaten
zigun lasai egoteko, baina
momentu horretan lasai
egotea kosta egiten da.
Prestaketa bereziren bat
egin duzu? 
Ez. Irakasleak ekarri zidan

interneteko helbide bat,
beste urteetako Olinpiade-
tako ariketak agertzen dire-
nak. Baina denboraz justu
ibili nintzen, tartean azter-
ketaren bat ere banuen eta. 
Zer moduzko esperien-
tzia izan da? 
Aberasgarria izan dela uste
dut. Proba eginda, zerbait
lor daitekeela ikusten da. 
Zenbakien artean gustura
sentitzen zara? 
Ez dakit. Gehiago da, proba
egin eta zortea baldin bada-
go ondo.
Zein izaten da saria?
Lehenengo lauek, hilabete-
ko beka izaten dute, Euro-
pako edozein herrialdeeta-
ko hizkuntzaren bat ikaste-
ko. Bosgarrenak eta seiga-
rrenak, argazki-makina digi-
tala. Gainontzekoek, kalku-
lagailu digitala.
Dena den, letren artean
ere ez zara gaizki molda-
tzen. Coca Cola ipuin
lehiaketan ere sariren bat
irabazi duzu.
Saiatuz gero beti lortuko da
zeozer. Joaten baldin bazara
pentsatuz, saiatu egin behar

naiz, zerbait aterako da. Ni-
retzat hori da gauzarik ga-
rrantzitsuena, saiatzea.
Ikasketak bideratzeko ga-
raia ere iritsiko zaizu las-
ter. 
Oraindik urruti bezala ikus-
ten da eta gero uste baino
lehenago iritsiko da.
Letretatik edo zenbakieta-
tik joango zara? 
Ez dakit. Gustuz, letrak
nahiago ditut. Filosofia, po-
esia… baina hortik jateko
ezin baita atera. Orduan
onena, ingeniaritzaren bat
ikastea izango da eta poesia
eta horrelakoak, denbora li-
brerako uztea; lehenengo,
mantenua baita.
Gazte gehienek, gauzak
tristeak idazten dituztela
esaten dute. Zuk? 
Zer sentitzen duzun da kon-
tua. Oso pozik baldin ba-
zaude, ez dut uste heriotzaz
idatziko duzunik. Niri
behintzat hori pasatzen zait.
Poesia bat idazterakoan,
zein gorputzaldi daukadan
arabera idazten dut. Triste
banago, tristea izango da
eta bestela ez.

Iñaki Dorronsoro ataundarra:
Gipuzkoako matematikari Olinpikoa
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I
noiz baino goiztiarragoa da Sustraiez

Blai: ekainaren 28an alegia. Legorreta

izango da aurtengo eszenatokia. Saioa

Garin legorretarrak irekiko du kontzer-

tua. Jarraian etorriko dira, Gose, Funda-

mental eta Fanfare Vagabontu. Amaitzeko,

Max Pashm Dj-a. Sarrerak aurrez eros dai-

tezke, 15 eurotan, Beasainen eta Ordizian.

Munduko Kulturen VIII. Topaketa hastera

doa.

Ekainaren 28an, Legorretan

Sustraiez Blai: 
Munduko Kulturen Topaketa

Erreportajea

Sustraiez Blai Kultur Elkar-
tearen helburu nagusia,
beste kulturak hobeto eza-
gutzen lagunduko duten
ekintza kulturalak aurrera
eramatea da. Horretarako,
zortzigarren urtez jarraian,
Munduko Kulturen Topake-
ta antolatu dute. Nahiz eta
beste ekintza osagarri ba-
tzuk ere izan, musika izaten
da protagonista nagusia.
“Inguratzen gaituen mun-
duaren ikuspegi baikorra
ematen saiatzen gara, beren
kultura garatzen ari diren
herriak egon badaudelako
eta beren izaera dela me-
dio, gauza asko erakuts die-
zazkigutenez gero, bizipe-

nak elkartrukatu nahi ditu-
gulako. Truke horretan, us-
te dugu musika dela herri
horiek ezagutzeko bideeta-
ko bat. Sustraiek dituen mu-
sika, gure belarrietara ekar-
tzen duten artisten jatorria,
ohiturak eta usadioak gogo-
ratzen dizkiguna. Horrega-
tik jarri ditugu harremane-
tan Euskal Herriko musika
eta estatu barrukoa nahiz
kanpokoa”, diote Sustraiez
Blaikoek. 

Aurten, Legorreta izango
da munduko kulturen topa-
lekua. Ekainaren 28an izan-
go da kontzertua, Harripila
kiroldegian, gaueko 10eta-
tik aurrera. Iaz bezala, au-

rrez jarriko ditugu sarrerak
salgai, 15 eurotan. Ordizian,
Goierriko Baratzan eta Bea-
sainen Irizar tabernan. Lau
talde izango dira Legorre-
tan. Bakoitzaren ezauga-
rrien berri eman digute an-
tolatzaileek. Itzulerarako,
autobus zerbitzua egongo
da.

Orain arte, urria edo
azaro aldera izaten zen Sus-
traiez Blai. Aurten, inoiz
baino goizago dator, nahiz
eta urrian, Goiekirekin el-
karlanean antolatutako
Goierri Koloreren barruan,
beste hainbat ekintza izan-
go diren. “Gure jaialdi mota
udakoa da eta beti egin izan

dugu data horietan baina
diru arazoengatik ez da po-
sible izan. Aurten aurrekon-
tuak onartzen zuelako,
ekainera aurreratzeko auke-
ra izan dugu eta Legorretak
ere horrela nahiago zuen”,
dio Josetxo Sastre, Sustraiez
Blai elkarteko kideak. “Aur-
ten jaialdiaren data aldatu
dugunez, Goiekiri oso gaiz-
ki zetorkion data hau eta
bere asmoa urrian Goierri
Kolore berriz antolatzea da.
Eta guk interesgarria eta
osagarriak ikusten ditugu,
erabaki salamonikoa hartu
dugu: kontzertua ekainera
aurreratu bai, baina gaine-
rako ekintza paraleloak (fil-

☎ 943 889 296

Faxa: 943 887 952

N-1 errep. 419 Kma

BEASAINBikar, S. A.



ma, erakusketa...) urrian an-
tolatuko ditugu Goierri Ko-
loreren barruan”, gaineratu
du Sastrek.

Kontzertuari buruz gal-
detuta, “aurten, kalitateari
dagokionean, ediziorik
onenetarikoa da”, nabar-
mendu dute Sustraiez Blai
elkartetik. 

Fundamental
“Fundamental izango da
zortzi edizioetan errepikatu
den taldea. Kontuan hartu
aurtengo edizioa kontatuta,
34 talde etorri direla gure

jaialdira. Eta bi arrazoigatik
etorriko da: herriak eska-
tzen duelako eta Legorreta-
ko pakistandar komunitatea
txikiari keinu bezala”.  

Saioa
“Saioak, egon beharra zeu-
kan. Zeresan handia eman-
go duen bakarlaria da. Gu

beti saiatu gara Sustraiez
Blain Goierriko taldeak sar-
tzen. Luis Camino, Aitor Fu-
rundarena, Kolpez Kolpe
Experience eta Briganthya.
Badakigu ikuskizunak duen
tonoak eta berak eskaintzen
duenak talka egiten dutela
gure jaialdiarekin, baina sa-
rrera bezala aurkeztuko du-
gu eta bera izango da kon-
tzertua hasiko duena”.

Gose
“Gose, trikiaren eta teknoa-
ren nahasketarekin bide be-
rria ireki du, talde gehiagok
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Fun-Da-Mental
Etengabeko aldaketan ari den taldea da hau, 1991n sortu
zena eta talde-buru den Aki Nawaz-en hitzetan, helburu
jakin bat duena: guztion arteko tolerantzia eta errespetuz-
ko zubiak eraikitzea. Fun-Da-Mental taldearen izaera bo-
rrokalaria da oso, 90eko hamarkadan Asian Dub Funda-
tion taldearekin batera (talde hau ere Sustraiez Blai jaial-
dian izan zen, 2006an) angloasiar musikaren joerarik mi-
litante eta konprometituena erakutsi zuena.

Ekainaren 28ko
egitaraua

12:00etan: Herriko pilota txapelketaren finalak.
15:00etan: II. Olinpiadetako bazkaria Bilkoin K.K.E.en,
‘Bonberoenea’ txarangak alaitua.
19:30ean: Sardina eta sagardo dastaketa plazan.
22:00etan: Kontzertua Harripila kiroldegian: Gose, Saioa
Garin, ‘Fun’da’mental’ eta Fanfarre Vagabunto.

Saioa
Badira urte batzuk Legorretako abeslari hau konposatzen
eta musikaren munduan bere burua ezagutzera ematen
saiatu zela, baina iaz erabaki zuen bazela garaia bere kon-
posizioak erakusteko eta bere izena bezain saiatua izate-
ko. Horrela iritsi ziren Gipuzkoako Moonpalace records
zigiluraino bere lehen lana osatuko zuten abestiak, ‘Parti-
cular land’ izeneko 6 abestiko diskoan bilduak. Maiatze-
an, berriz, bigarren lana etorri da, eta oraingoan hamaika
abestik osatuko dute diskoa.

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

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”
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Gose
2004an hasi zen talde moduan jo-
tzen Gose, nahiz eta denbora de-
zente behar izan duen gaur egun
hain ezaguna den taldea bihurtze-
ko. Hainbat arrazoi izan dira tarte-
an, esaterako, Eutsi! filmaren abesti
nagusia konposatu izana edota Car-
linhos Brownek bere azken diskoa-
ren aurkezpenerako egindako biran
hasierako taldea izatea. Bere ezau-
garririk nabarmenena da oso tradi-
zionala den euskal musika tresna
bat, trikitixa, hain zuzen, musika
elektronikoarekin nahasten dutela.
Emaitza, ezinbestean, harrigarria
da.

jarraitzea nahiko nukeena.
Sinestezina iruditzen zait
nahasketa hori egiten ez
duen talde gehiago egotea,
edo txalaparta eta teknoa.
Entzungabea da. Berdina
gertatzen da bertsoarekin
eta raparekin. Oraindik jo-
rratu gabeko bideak dira”.

Fanfare Vagabontu
“Fanfare Vagabontu. Iaz tal-
de magrebiar bat ekartzeko
baldintza jarri bagenion gu-
re buruari, Goierriko biga-
rren komunitaterik handie-
na delako. Aurten keinua,
komunitate handiena den
errumaniarrari egin nahi

izan diogu. Honela dator
Marsellako ijitu banda au-
tentikoa”.

Max Pashm Dj. 
“Bukatzeko, dj bat. Balkan
aldeko musikaren eta elek-
tronikoaren nahasketa eta
jaialdiko ezustekoa izan

daiteke”.

Esker ona
Legorretako Udalari eta he-
rriari bereziki eskerrak
eman nahi dizkiete Sustraez
Blai elkartearekin eta Mun-
duko Kulturen Topaketare-
kin bat egin dutelako.

Fanfare
Vagabontu

Fanfare Vagabontu taldeak Marsei-
llako Festival du Soleil jaialdian aur-
keztu zuen bere burua lehen aldiz
taula gainean, 2005eko ekainean,
taldeko buru den Ghitsa Iorgaren
eskutik. Taldea zortzi musikarik
osatzen dute: zazpi letoik eta per-
kusionista batek: Marseillako Rrom
komunitateko kidea, Ghitsa Iorga,
Errumaniako Moldaviatik etorritako
zazpi lagunekin elkartu zen taldea
osatzeko. 

Max Pashm
Max Pashmen soinua Greziako,
Balkanetako, ijitoen eta kleizmer
musiken arteko nahasketa da, errit-
mo elektronikoekin batera eta Max
Pashmek berak modu digitalean
manipulatutakoa. Oraingo, Live DJ
set moduan aurkeztuko du bere bu-
rua, nahiz eta talde formatuan ere
lan egiten duen. 90eko hamarkada-
ren bukaeran eman zen ezagutzera
Max Pashm, bere lehenengo disko-
ari esker: Sony music-ek 1997an ka-
leratu zuen ‘Weddings, Barmitz-
vahs&Funerals’. Ordutik hona,
mundu osoan zehar bidaiatu du,
bere lan ona erakutsiz eta worldfu-
sion musikan aintzindari izan da.
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ETXEBIZITZAK

errentan hartu
Familia arduratsuak, errefe-
rentziekin, alokairuan pisua
hartuko luke Goierri aldean.
943088208 - 660966944.
Nafarroako neskak, pisua
edo gela hartuko luke erren-
tan, Goierrin. 652065960.
Baserria hartuko genuke
errentan, Goierri aldean.
635202146.

salgai
Ataun. Eraikuntza berria. 2 lo-
gelako pisua.Trastelekua.
194.391 euro. 943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.
Beasain. 2 logelako pisua sal-
gai. Berritua. 943187307.
Beasain. Nafarroa etorbide-
an, pisua salgai. 2 logela. Sukal-
de/egongela eta gas naturaleko
berogailua. 636733159.
Beasain. Aukera ona. 2 loge-
lako etxebizitza. Igogailuarekin.
Bizitzen jartzeko. 943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.
Idiazabal. Eraikuntza berria. 2
logelako etxebizitza. Sukaldea,
jantzia. 261.440 + Beza.
943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.
Lazkao. Erdigunean pisua sal-
gai. bi logela, egongela (su ba-
juarekin), sukaldea eta komu-
na. Guztiz eraberritua. Prezio
interesgarria.Aukeran, garaje
itxia etxe azpian. 658745378 -
6587453377.
Lazkao. Hirigoien eta Jose La-
sa kaleetan, 2 eta 3 logelako
etxebizitzak salgai. Igogailuare-
kin. 943883739. www.lamylaz-
kao.com/inmo.

Lazkao. San Jose auzoan, 60
eta 75 m2ko etxebizitzak.
943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.
Lazkao. Elosegi kalean, erai-
kuntza berriko duplexa salgai.
Estrenatzeko. 943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.
Lazkao. Elosegi kalean, 2 lo-
gelako etxebizitza. Bizitzen jar-
tzeko. 943883739. www.lamy-
lazkao.com/inmo.
Lazkao. San Prudentzio auzo-
an azken adosatua salgai. 4 lo-
gela, terraza eta garajea. Maia-
tzean entregatzen da.
943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.
Lazkao. Eraikuntza berria. 1,
2, 3 eta 4 logelakoak. Orobio-
nen eta San Prudentzio auzo-
an. 943883739. www.lamylaz-
kao.com/inmo.
Ordizia. Aita Urdaneta kale-
an, 2 eta 3 logelatakoak, berri-
tuak eta argitsuak. 943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.
Ormaiztegi. 2 logela. Guztiz
eraberritua. 943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.
Zumarraga. Etxea salgai, Es-
teban Orbegozon. 943082537
-676297910.

BESTELAKOAK

salgai
Bebe confort markako haur
aulkia salgai, erdi berria.
943082537 -676297910.
Eskulan tailerrerako altzariak
salgai: mahaiak, aulkiak, aulki
txikiak eta astoak. 676299257.
Erantzungailuan utzi mezua.
Jane markako haur aulki bi-
koitz konpletoa salgai. 9 hila-
betez erabilia. Egoera onean.
300 euro. 610047505.
Kanping gurdia salgai. Egoe-
ra onean. 943187594 -
626689173.

GARAJEAK

salgai
Lazkaon, erdigunean, garaje
itxia salgai. 658745378.

IBILGAILUAK

salgai
Citroen Xsara 1.9 TD sal-
gai. 98koa. Egoera ona.
656795356.

Iragarki laburrak

LANA

eskaerak
Beasainen zerbitzaria behar
da astelehenetik ostiralera,
eguerditan. 943889252.
Zerbitzaria behar da larun-
bat gauetarako. Urte osoa.
Abuztua jai.618930021.
Begiraleak behar dira uztai-
lean, goizetarako. 696650971.
Lazkaoko San Benito Ikasto-
lako Hizkuntza Eskolak ingele-
seko irakaslea behar du 2008-
2009 ikasturterako. Bidali CV:
vhigareda@sanbenito.ikasto-
la.net
Harrikoa egiteko pertsona
bat behar da larunbat gaueta-
rako. 615700408.
Beasainenumeen zainttzan
eta etxearen arduran eskar-
mentua behar duen pertsona
behar da. 615758441.
Ileapaintzailea behar da To-
losaldeko ileapaindegi batera-
ko. Lanaldi osoa eta kontratu
mugagabea. Baldintza eta ordu-
tegi onak. 616648255.
Seguran, haur bat zaintzeko
pertsona bat behar da.
695734032.

eskaintzak
Neska gazteak, etxeko lanak
egiten eta umeak zaintzen lan
egingo luke astelehenetik osti-
ralera. 697969774.
Matematikako ikasleak, kla-
seak eskaintzen ditu DBH eta
Batxilergoentzat, euren etxee-
tan. 635203958.
Adinekoak zaintzen, etxeak
edo atariak garbitzen... lan
egingo nuke. 09:00etatik
16:00etara deitu. 628217527.
Neska gazteak, umeak edo
helduak zaintzen, edo garbi-
tzen lan egingo luke.
606722876.
Psikologian lizentziatuak, uz-
tailaren lehen hamabostaldian,
umea, elbarri nahiz helduak
zainduz, ingelesa irakatsiz,
nahiz ostalaritzan lan egingo
nuke. 24 orduak prest.
665702296.
Ingeleseko klase partikula-
rrak emateko neska eskaintzen
da. Office, korreo elektroni-
koa, photoshop, argazkiekin bi-
deoak egin... 679556586.

PABILIOIAK

errentan eman
Beasainen, 450 m2ko pabi-
lioia alokatzen da. 670285995.
Lazkao. Pabiloia alokairuan,
Ibabe industriagunean, 336 m2
+ 168 m2. 943883739.
www.lamylazkao.com/inmo.

Hemendik aurrera,
iragarki labur guztiak 

www.goierrikohitza.iragarkilaburrak.com 
helbidean eta 

ostiralero zure etxean
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Non zer

Zaldibia
‘Gezurra gezurraren

gainean’
Ekainaren 20an, Orratx Kultur elkartearen eskutik, ‘Ge-
zurra gezurraren gainean’ antzezlana izango da, gaueko
10,30etan, herriko antzokian.

Lazkao
Abesbatzarako kasting-a

Lazkaoko Xanbe abesbatza, 10-16 urte bitarteko gazte-
ek osatzen dute. Bertako kide izan nahi dutenentzat
kasting-a antolatu da. Ekainaren 28an izango da. Goie-
rri eskualdean bizi diren 10-16 urteko haur eta gazteek
izango dute aurkezteko aukera. Elkartzeko lekua eta or-
dua jarrita dago: goizeko 11etan Lazkaoko udaletxeko
arkupetan. Ondoren kasting-a ikastolan gauzatuko da.
Musikako ezagutzak, instrumentua (ez da ezinbestekoa)
kontuan hartuko da. Argazkiarekin batera, abestiren bat
prestatuta eramatea eskatzen da. 

Beasain
San Pedro jaiak Arriaranen

Ekainak 28, larunbata:
12:00etan: Suziria eta buruhandiak.
14:00etan: Herri bazkaria, Millan Telleria eta Angel La-
rrañaga bertsolariekin.
Ondoren: Dantzaldia Kupela taldearekin.
17:00etan: Mus eta punttu txapelketak.
21:00etan: Herri afaria, bertsolari eta trikitalariekin.

Ekainak 29, igandea:
11:00etan: Suziri eta buruhandiak.
11:30ean: Meza nagusia Loinazko abesbatzarekin.
12:00etan: Hamaiketakoa.
13:00etan: Pilota partidak.
16:00etan: Haur jolasak eta pailazoak.
18:30ean: Herri kirolak: aizkora.
21:00etan: Herri afaria. Ondoren dantzaldia Xapre
taldearekin.

San Pedro jaia Ezkiagan
Ekainak 28, larunbata:
11:00etatik 13:30era: Puzgarriak Oriako pasealekuan.
15:30etik 18:30era: Puzgarriak Oriako pasealekuan.
19:00etan: Buruhandiak eta txistulariak.
20:00etan: Sardina eta txistorra jana.
22:00etan: San Pedro sua, Mariaratz kalean, Villa San
Luis azpian.

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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Ordizia
San Joan jaiak Otegi-enea

eta Majori auzoan
Ekainak 20, ostirala: 
18:00etan: Suziria eta Haur Krosa.
19:30ean: Buruhandiak.
20:30ean: Auzo afaria.
20:30ean: Karaokea.

Ekainak 21, larunbata:
10:30ean: Suziria.
11:00etan: Marrazki lehiaketa.
11:00etan: 2. Sukaldaritza txapelketa.
12:00etan: Pailazoak.
13:30ean: 2. Sukaldaritza txapelketaren sari banaketa.
16:30ean: Haur jolasak.
18:00ean: Euskal dantzak.
19:30ean: Buruhandiak.
22:30ean: Dantzaldia.
23:30ean: Mozorro lehiaketa.

Ekainak 22, igandea:
10:30ean: Suziria.
12:00etan: 2. Tortila lehiaketa.
13:00: Oroith txiki abesbatzaren saioa.
13:30: 2. Tortila lehiaketaren sari banaketa.
16:30: Toka Lehiaketa.
18:30: Gorriti eta bere animaliak.
20:30ean: Buru handiak.

Ekainak 23, astelehena:
19:30ean: Sardina jana.
22:00: San Juan Sua. 

Ataun
Santa Ixabel jaiak Aian 

Ekainak 28, larunbata: Gazte Eguna: 
19:00etan: Sagardo eta Sardina dastaketa.
21:00etan: Gazte Afaria.
24:00etan: Kontzertua: Surfin Kaos eta Esne Beltza.

Ekainak 29, igandea:
12:00etan: Pilota Partiduak: Lehenengo partida: He-
rriko gazteak: Munduate eta Arratibel, Albisu eta Arrati-
belen aurka. Bigarren partida: Afizionatuak banaka.
17:00etan: XXIII. Dantzari Txikien Txapelketa Muga-
tua.
Ondoren: Herri Kirolak: Arria II eta Mendizabal I, Aier-
be I eta Agiteren aurka.

Uztailak 1, asteartea: Haurren eguna: 
16:30ean: Ume jolasak.
Ondoren: ‘Bihar’ txotxongilo taldeak aurkeztuta: ‘Ipuin
Magikoa’
21:00etan: Herri Afaria.
11:30ean: Laket taldearekin erromeria.

Uztailak 2, asteazkena: Santa Isabel eguna:
11:00etan: Meza Nagusia.
12:00etan: Otsoak dantza taldearen erakustaldia.
Ondoren: Luntxa.
Jarraian: Bertsolarien saioa: Aitzol Barandiaran eta
Unai Muñoa. Trikitilariak: Santi eta Katxo.
14:00etan: Herri Bazkaria bertsolari eta trikitilariekin.
Arratsaldean: Toka Txapelketa. Bitartean bertsolarien
saioa.

San Inazio, 14 BEASAIN
☎☎ 943 889 390

Garagartza pl., 1 ORDIZIA
☎☎ 943 805 327

San Franzisko, 8 TOLOSA
☎☎ 943 650 239

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 LLuurrrriinnddeeggiiaa  eettaa  ooppaarrii  ggaaiiaakk

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 naturala



Argazki zaharra
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Gabiriako antzerki taldea 1947. urte inguruan
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Joxe Oñatibia (Aranetxiki), Fernando Azarola (Arane Haundi), Patxi Izuzki-
za (Jauregi) eta Patxi Urkiola (Aunditegi).
Beheko ilaran: Bittor Oria (Gabirizartxiki) eta ezezaguna.
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