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Iritzia

Uda honetan iaz baino turista eta bi-
sitari gehiago pasa dira Goierriko
turismo bulegoetatik. Goierriko tu-

rismo bulego eta museoetatik, hau da,
Idiazabal, Lizarrusti, Ordizia, Ormaiztegi,
Segura, Zaldibia, Zegama eta Zeraindik
9.615 pertsona pasa dira uztaila eta abuz-
tuan: 3.726 pertsona uztailean eta 5.889
pertsona abuztuan, iaz baino % 40,8
gehiago. Jendearen joan etorria handiagoa
izan da eta horregatik turismo zerbitzuen
erabilera igo egin da; jendeak prezioari
begiratu dio, gure destinoa oso ondo po-
sizionatu dugu azken urte hauetan, kalita-
teari dagokionez batez ere, eta batzuk ho-
rregatik etorri dira lehen aldiz barrualdera.
Hauekin batera, urtero errepikatzen dute-
nak jaso ditugu, atzerritarrak barne, eta
Euskadi barruan eginiko kanpaina promo-
zionalek ere bere eragina izan dute, mu-
seoetan eguneko bisitari asko somatu bai-
titugu. Beraz, krisiak eraginda, destino be-
rri bat aurkitu duten turista berriak geure-
ganatu ditugu, batez ere inguruko Erkide-
goetakoak (Aragoi nabarmen igo da Fran-
tziarekin batera), eta hau alde positibotzat
jo behar dugu denok pairatu dugun tes-
tuinguru ezkor honetan.

Turismo bulegoetatik pasatakoez gain,
beraien kontura ibili direnak ere izan dira,
Goierriko eta museo desberdinetako foile-
toak Euskadi guztiko turismo bulegoetara
banatu direlako, baita Goierriko eta Gi-
puzkoa barnealdeko alojamendu guztieta-
ra ere. 

Datuetan eragina izan duten faktore
batzuk hauek dira: garbi dago krisi eko-
nomikoa agerian geratu dela, jende gehia-
go etorri da, baina gastu gutxiago egin du-
te orokorrean; atzerritarra ere, aurreko ur-
teetan bezala, igo egin da. Eguraldiak ere
izan du bere eragina: lainotuta egon de-
nean edo hondartzarako girorik egin ez
duenean jende gehiago hurbildu da muse-
oetara, baino egun eguzkitsuetan bertako
jendea ere hondartzara joan da. Seguran
Ertaroko festa ez egoteak ere eragin du,
aldiz, Lizarrustitik jende gehiago pasa da
(eguraldi ona medio) eta orokorrean, ba-
nakako gehiago ibili dira taldeak baino.  

Alojamenduari dagokionez, nekazaltu-
rismo eta landetxeetan egonaldiak igo
egin dira, uztailean eta abuztuan iaz beza-
lakoak izan dira datuak. Hoteletan iaz bai-
no erreserba gutxiago eduki dituzte eta
alojamendu mota guztietan ere, iaz baino
dei gutxiago jaso dira; alojamentuetan,
orokorrean, azken momentuko erreserbe-

kin funtzionatu da, Euskadi guztian gerta-
tu den bezalaxe. 

Aipatzekoak
● Aurten ere, lehen taldea katalanena
izan da eta turista atzerritarrak nabarmen
egin du gora (frantsesa batez ere); dena
den, katalanak eta madrildarrek behera
egin dute zertxobait. Hauek utzi duten hu-
tsunea Euskadi barruko turistek eta ingu-
ruko Erkidegoetakoek bete dute, hauen
presentzia nabarmen igo baita. 
● Donostia-San Sebastian Turismo entita-
teko bazkideak garenez, Donostiako turis-
mo bulego berrian, Goierriko foiletoak eta
udako agenda banatu dira udaran zehar;
honekin batera Donostiako gidak banatu
dira aurten ere: Donostiako gida berrian
Goierriko publizitate orri bat azaltzeaz
gain, Donostiatik abiatuta Gipuzkoa bar-
nealdean egin daitekeen eta deskribatzen
den txangoa Goierriko eskualdea da; ber-
din gertatzen da Euskadiko gida berriekin:
Berdea, Santiagoko Bidea, natura eta gas-
tronomiako programetan nabarmen azal-
tzeaz gain, ibilbide berrietan ere (Euska-
ding 4, 7 eta 15 egunetakoak), Bilbo, Do-
nostia eta Gasteiz ondoren, Goierri bisita-
tzea gomendatzen da lehenik. 
● Udako agendari dagokionez, beste
behin ere garbi geratu da oso zaila gerta-
tzen dela bertako jendea mugiaraztea
nahiz eta erreztasun guztiak eman; kanpo-
koak ere, museoak bisitatu diztuzte baina
ez agendan markaturiko egunetan, eta da-
tu honek, bisitaria bere kontura antolatzen
dela erakusten du. Guztira 169 pertsona
apuntatu dira bisitetara uztaila eta abuz-
tuan. Aldiz, udako agenda dela eta, medio
desberdinetan lortu dugun Goierriko pro-
mozioa oso garrantzitsua izan da.
● Larraitzeko informazio puntua dela eta,
pentsatutakoa baino hobe joan da eta ire-
kita egon den udako hilabete honetan
1.089 pertsona igaro dira bertatik; euskal-
dunez gain, beste Erkidegoetako turistak
eta atzerritarrak pasa dira baita ere infor-
mazio eske (% 35).

Beraz, laburpen bezala, uda ona izan
dela esan dezakegu, ekainean zeuden au-
rrikuspenak kontutan izanda: krisiak ez
du turismoan, beste sektoreetan bezala
eragin (hainbeste behintzat), aste bukae-
ran Goierrira etor daitezkeen turista be-
rriak geureganatu ditugu (kotxez 2-3 or-
dura dagoen turista), baina udazkenari be-
gira, adi egon behar dugula erakutsi digu
egoera berri honek. 

Datu onak turismoan

Niko Osinalde

Ekaineko

aurreikuspenak

kontuan

izanda, krisiak

ez du

turismoan,

beste

sektoreetan

bezala eragin

eta aste

bukaieran,

Goierrira etor

daitezkeen

turistak

geureganatu

ditugu.
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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

Hildako abereak hegaz-
ki sarraskijaleentzat be-
rriz. Behi eroen auzian
debekatu egin zen gor-
puak mendian uztea baina
orain Europako Parlamen-
tuak eta batzordeak araudi
zuzenketa batzuk onartu
ditu. Honako kasuetan utzi
daitezke animalia hilak
mendian: sarbide zaila den
lekuetan, animalia jasotzea
arriskutsua denean eta beti
ere animalia eta gizakien-
tzat kutsakorrak diren gai-
xotasunik ez badu.

Peruko Kongresuak In-
digenen aurkako bi de-
kretu atzera bota ditu.
Unidad Nacional izan ezik,
beste guztien botuek lortu
dute. Dekretu hauek zirela
eta istilu larriak egon dira
Amazonian. Talde Indige-
nen ordezkariek eskertu
dute beraien eskariak en-
tzun izana eta legeak egi-
terakoan beraiek atzean ez
uztea desio dute. Zuzenke-
tari esker ez dira 45 milioi
hektarea baso suntsituko
bioerregaia landatzeko.

Fuerteventura eta Gerês-
Xurés Biosferako Erre-
serba izendatu dituzte.
Espainian 40 toki daude
zerrenda honetan eta 551
munduan. Fuerteventura-
ko irla osoa erreserba da
eta itsasoko 5 milia. Bestal-
de Gerês-Xurès Ourenseko
sei herrik eta Potugaleko
beste bostek osatzen dute.

2009ko Europako mugi-
kortasun astea: irailaren
16tik 22ra. “Zure hiriko kli-
ma hobetu” izango da aur-
tengo lema.

JAKIN BEHARREKOAKAstizko kobazuloak (I)
Ekoturismo eta jasangarritasunaren eredu
Mendukilo leizea Astizko
kontzejuaren herri lurretan
kokatzen da (Larraun baila-
ran, Nafarroa), Aralarko
mendizerraren magalean.
Aintzinatik ezaguna da ko-
ba honen kokapena: artzai-
nek aspalditik erabili izan
dute babesleku bezala (sa-
rrerako gelaren izena, “Ar-
tzainzulo”, hortik datorkio)
eta lehen ikerketa arkeolo-
gikoen arabera aurrehisto-
riako momenturen batean
ere gizakiak okupatua izan
da. Sarrerako gelaz gain,
hain iristerrazak ez diren
beste gelen ikusgarritasuna
oinarri hartuta, 1987. urtean
koba hau gaitu eta jendeari
irekitzeko ideia sortu zen.
Leizearen beraren eta baila-
raren garapenaren onurak
eta kalteak aztertu ostean,
2005eko udan ireki zen
Mendukilo koba turismoari. 

Kobazulora sarbidea
egiteko lanak 
● Kobazuloraino heltzeko
lehendik zegoen mendi
pista bat aprobetxatu da.
Pista hau asfaltatu egin
zen baina norabide baka-
rrekoa izaten jarraitu du.
Honen arrazoia bi norabi-
deko bidea egiteko 25
zuhaitz autoktono bota
behar zirelako izan da,
baina eragozpen hau to-
pografiak baimentzen
duen lekuetan 9 gurutze
gune eraikiz konpondu
da. 

● Harrera etxearen alboan
dagoen aparkalekua koba-
ren ahotik 200 m behera-
go aurkitzen da, bertan
gertatu daitezkeen erregai
edo olio isuriak kobara fil-
tratzea ekiditeko. Honez

gain aparkalekutik koba-
ren sarreraraino doan bi-
dea zagor (todouno) ira-
gazkorrarekin egokitua
dago, euri urak filtratzen
jarrai dezan eta horrela lei-
zearen orekari ez eragite-
ko. 

● Harrera etxean azpima-
garriena teilatuko euri
urak jasotzen direla da,
gero komunetan erabiltze-
ko. Bertan erabiltzen diren
ur guztiak iragazki biolo-
giko batez tratatzen dira
berriro isuriak izan aurre-
tik.

Leizea egokitzeko lanak
Leizea egokitzerakoan,
errespetuzko gatzea, iraun-
korra eta azpiegitura des-
muntagarriak aukeratu dira.
Eneko Agirre Astitzko ko-
bak S. M.eko gerentearen
arabera, aukera hauek ez
dira beti izan ez errazenak
ezta merkeenak ere, asko-
tan arazoak planteatu dituz-
telarik.
● Kobazuloaren 6 geletatik
3 besterik ez daude turis-
tentzako egokituta. Gai-
nontzeko hiruetan sarbi-
deak oso estuak dira eta
hauek egokitzeak itzulga-
rriak ez diren lanak egitea
eskatzen du. 

● Lehen gelara sartzeko
hartxintxar eta zagorraz

betelana egin da, ondoren
galtzada egokitzeko. Gai-
nera labainduz mugi ez
dadin hormigoizko zerren-
da batez mugatu da. Ego-
kitzapen honek ura jato-
rrizko bidetik iragaztea
ahalbidetzen du eta hone-
la azpian geratzen diren
gelen oreka karstikoa ber-
matzen du. 

● Barneko geletan pasabi-
de flotakorra, metalikoa,
galbanizatua eta desmun-
tagarria egokitu da. Pasa-
bide hau leku batzuetan
soilik finkatzen da, espele-
otemei ahalik eta gutxien
eraginez. Egitura metaliko
galbanizatuaren aukera
espreski egin da erdoiak,
eta ondorioz kutsadura,
ekiditeko. Azkenik, pasa-
bide desmuntagarria auke-
ratzearen arrazoia egunen
batean koba ixtearen era-
bakia hartuz gero, koba
zegoen bezala uzteko izan
da. 

● Sarrerako langan xaguxa-
rretan espezialista batek
diseinaturiko burdinsarea
erabili da. Barra horizonta-
lez eginda dago, bertika-
lek animalia hauen hegal-
dian maniobrak egitera
behartzen dituelako. Bur-
dinsare honek bestelako
faunaren sartu-irtenak ere
ahalbidetzen ditu. 
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Euskara txukuntzen

Irteterakoan / irtetean / irtendakoan
Kontuz, aizue, esan nahi dugunaren arabera aukeratu be-
harko dugu eta!

Irteterakoan
Ekintza hasi baino lehentxeago gertatutakoari egiten dio
erreferentzia:
✔ Sukaldera sartzerakoan atea zabaltzen dut (egokia)
✔ Saskibaloi-jokalariek jokoan hasterakoan berotze-ari-

ketak egiten dituzte (egokia)
✔ Kalera irteterakoan musu ematen diot amonari (ego-

kia)

Irtetean
Bi ekintzak une berean gertatzen direla ematen du aditze-
ra:
✔ Artzainak txistu egitean txakurra adi jartzen zen (ego-

kia)
✔ Atea ixtean behatza harrapatu zuen On Emeterio mai-

suak (egokia)
✔ Kalera irtetean ikusi zuen bere bizitzako emakumea

(egokia)

Irtendakoan
Ekintzaren ondorengo uneari erreparatuko diogu:
✔ Botika hau hartutakoan, ez duk atzera buruko minik

izango! (egokia)
✔ Komunetik irtendakoan piztuko dizut telebista (egokia)
✔ Gizona piura hartan ikusitakoan harrituta geratu zi-

ren serorak (egokia)

Denetik (XXV) Maizpide
euskaltegia

Zuzendu, behar izanez gero...
1. Topa egiterakoan hautsi zen koparen zati bat.
2. Berdin dio nola egiten duzun, gizona! Buruz behera

egin nahi baduzu ere!
3. Dani Oiarbide trikitilari handiak kanta horren azken

notak jotzean piztu ziren aretoko argiak.

“Basque Connection” delakoa...

Berdin dio / berdin zait / berdin dit
Zerbait modu batera edo bestera egiteak ez digula axola
adierazteko, igualtsu digula adierazteko, izenburuko for-
mak erabili izan ditugu euskaraz… baina zuzenak ote dira
guztiak? Bada, bai, baina ondorengo adibideetan azkena
denari buruz ezin dugu gauza bera esan!
✔ Berdin dio, Laxaro! Zuk ezin baduzu, nik neuk egingo

dut (egokia)
✔ Arraina berdin zait niri, baina txuleta… kilokoa izan

dadila!  (egokia)
✔ Berdin dit zer esan dizun Txominek! Egin duzuenak ez

du barkamenik! (egokia)
✘ Berdin du Txindokira edo Aizkorrira jo! Kontua mendi-

ra joatea da (desegokia)

Berdindu
“Berdin du” ez, baina “berdindu” aditza bai! Hainbat adie-
ra dituenez, komenta ditzagun ezagunenak:
✔ Ondo berdinduta atera ginen ezkontza hartatik (gosea

berdinduta)
✔ Heriotzak berdintzen omen ditu aberatsak eta pobreak

(parean jarri)
✔ Zulotzar hori berdintzeko harea dezente beharko diagu,

Miel! (betetzeko)
✔ Zor hori berdindu nahi badute, gogotik egin beharko du-

te lan (zorra kitatu)
✔ Aulkia berdindu nahian ibili da Higinio (aulkia “herren”

egon ez dadin, lau hankak elkarren parean jartzen)
✔ Harri-jasotzaileak ez zuen harria lepoan berdindu (lepo

aldera eraman, parean jarri)
✔ Kostatuko zaio Goenatxori Inaxio Perurenaren marka

berdintzea (pisu bera jasotzea)

OHARRA: lehenengoan, topa egitean behar du (lehen-
txeago ere izan zitekeen arren); bigarrena eta hirugarre-
na zuzenak dira!

Konforme, Juanita! Baina
bukatutakoan beste lanik ez

agindu, e! Gizona, honezkero, zain
izango dinat etxean!

Berdin dit nola eusten diozuen!
Sartzean “klik” egin 
behar du, “aittu”?
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Batzuetan gertatzen zaigu
uste dugula finka jakin ba-
ten jabe garela katastroa
gure izenean dagoelako,
edo zenbaitetan uste izaten
dugu finka jakin bat Jabego
Erregistroan ez dagoenean
berez ez garela haren jabe.
Zein da Erregistroaren hel-
burua, eta zertarako balio
du Katastroak?

Erregistroa
Erregistroak ondasun higie-
zinen gaineko jabetza zein
hauen gaineko eskubideak
inskribatzeko eta hauei pu-
blizitatea emateko balio
du. Ez da derrigorrezkoa
finkaren gaineko jabetza
inskribatzea haren jabe iza-
teko, baina segurtasun juri-
dikoa lortzen da, behin ins-
kribatuta, eskubideak Auzi-
tegien babespean aurkitzen

dira, eta Erregistroak dioe-
na soilik hartzen da egia-
tzat. Gainera finkak dago-
kien erregistroan inskriba-
tzeak euren transmisioa
errazten du, eta derrigo-
rrezkoa da horiek hipote-
katu nahi badira.

Katastroa
Katastroan ondasun higie-
zinak deskribatzen dira,
euren ezaugarrien bitartez:
ezaugarri fisikoak (azalera,
egoera eta mugak, irudi
grafikoa, eraikitze-urtea,
besteak beste), ezaugarri
juridikoak (titularraren da-
tu pertsonalak / espedien-
teak), eta ezaugarri ekono-
mikoak (lur-zoruaren ba-
lioa, eraikinaren balioa eta
balio katastrala). Bere era-
bilera oinarrizkoa da Admi-
nistrazioarentzako, hainbat

gaietan erabili ahal izateko:
zerga-gaietan (PFEZaren
kalkulua, lur-zoruen plus-
balia…), gai juridikoetan
(Jabego Erregistroaren la-
guntza, segurtasuna higie-
zinen trafikoari…), lagun-
tza zein subentzioen eslei-
pena, eta abar.

Jabego Erregistroan fin-
kak deskribatzen dira, bai-
na benetan garrantzia due-
na da jabegoaren zein bes-
telako eskubideen gaineko
datuak ematen dizkigula.
Katastroan, aldiz, jabe ba-
tzuk agertzen dira, baina
benetan garrantzia duena
da finken deskribapen fisi-
koa, hauen ezaugarri fisi-
koen zein planoen erregis-
troa da, hau oinarrizkoa
baita euren balioa kalkula-
tu eta identifikatuak eduki-
tzeko.

Monica Larrañaga
Gertu aholkularitza

Jabego erregistroa eta katastroa AHOLKUA

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA

Altzariak neurrira
Mota guztietako aroztegi lanak

PVC eta aluminiozko leihoen fabrikazioa

Logela, egongela
eta sukaldeko
altzari nahiz
osagarrietan

aukera paregabea

☎☎ 943 16 40 40  -  639 631 640   faxa: 943 16 47 47 
Antzizar-Katea, 5          BEASAIN

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA
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Elkarrizketa

A
bbuuzzttuukkoo  ooppoorrrraakk  hhaarr--

ttuu  aauurrrreettiikk,,  GGooiieekkiikkoo

((GGooiieerrrriikkoo  GGaarraappeenn

AAggeennttzziiaa))  NNiikkoo  EErrrraassttii  eettaa  MMii--

rreenn  EEsstteennssoorroo  tteekknniikkaarriieekkiinn

hhiittzzoorrdduuaa  jjaarrrrii  ggeennuueenn,,  kkrriissiiaazz

hhiittzz  eeggiitteekkoo..  IIrraaiilleettiikk  aauurrrreerraa

zzeerr  eettoorr  oottee  lliitteekkeeeenn,,  eeggooeerraakk

ookkeerrrreerraa  eeggiinnggoo  dduueenn......  GGooiiee--

kkiikk  eettaa  GGooiieerrrriikkoo  eennpprreesseekk

LLaannkkiiddeettzzaa  SSaarreeaa  oossaattuu  dduuttee,,

iinnddaarrrraakk  eellkkaarrttuuzz,,  aarraazzooaakk  aann--

ttzzeemmaann  eettaa  kkrriissiiaarrii  aahhaalliikk  eettaa

hhoobbeekkiieenn  aauurrrree  eeggiitteekkoo..

Goieki eta 
Goierriko enpresak

lankidetzan, 
krisiari aurre 
hartu nahian

Niko Errasti eta Miren Estensoro, Goiekiko teknikariak
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Miren Estensororentzat, bizi
duen lehenengo krisialdia
da. Niko Errastik, aurrekoa
ere ezagutu zuen. “Baina
krisi guztiak ezberdinak di-
ra. Seguru-seguru hurrengo
krisia ere etorriko dela eta
desberdina izango dela.
Gainera, inork ez dakien
krisi mota. Lehen garai ba-
tean, produktibitate ezaren
krisia zen eta oraingoan ez
da produktibititearen krisia.
Enpresak produktiboak di-
ra, lehiakorrak ere bai. Bai-
na oraingoa, beste eragin
batzuen krisia da. Azken
batean, diru faltaren krisia
da, geldieraren krisia eta
horren ondorioz, etorri den
geldiunea”.
Iazko irailean, Goierrin,
Jasorekin hasi ginen kri-
sia zegoela jabetzen.
Errasti: Jaso, eraikuntza
munduarekin lotuta zegoen
eta zuzen-zuzenean harra-
patu zuen krisiak. 
Estensoro: Estatuko mer-
katuan erabat sartuta zego-
en eta horrek gehiago era-
gin dio. Paralizazioa orain-
dik handiagoa izan da Esta-
tu mailan.
Zuek noiz hasi zineten la-
rritzen. 
Errasti: Nahiko golpean
harrapatu gaitu denok.
Estensoro: Entzuten zen,
baina… hona ez zela iritsi-
ko pentsatzen genuen.
Errasti: Orain perspektiba
batekin begiratzen hasten
bazara, ikusten duzu alda-
gaiak ikusten zirela zerbait
gertatuko zela esateko.

Etxebizitzaren prezioaren
igoera, jendea lanean
%130ean aritzea… gehiegiz-
koa izan eta horrek, noiz-
baiten, bere lekura etorri
behar zuen. Non, nola eta
zein eratan inork ez zekien.
Eta “ondo” gauden bitarte-
an, inor ez da kezkatzen, ez
enpresak, ez langileak, ez
gobernuak, ez bankuak…
inork nola ez zuen neurririk
hartzen, hautsi egin da mo-
mentu batean. Drastikoki
gainera. Momentu honetan,
2009. urtean bat-batean ha-
rrapatu gaitu. Irauten ari da
jendea, gero ere egoera al-
datuko denaren esperan-

tzan. Bitartean, pentsatzen
dut, erreformaren batzuk
emango direla mundu mai-
lan, horrelako gauzarik be-
rriz ez gertatzeko. Edo kon-
trol gehiago, oreka gehia-
go… Baina geroari begira,
aditu batek esaten zuen be-
zala,  hemendik urte batzu-
tara ahaztu egingo zaigu
dena eta lehengo bidetik ja-
rraituko dugu. Oreka hori
mantentzeko gaitasuna
izango bagenu eta beste era
batera funtzionatzeko mo-
dua izango bagenu, askoz
ere egonkorragoa izango li-
tzateke. Baina badirudi
erraza ez dela.

Krisi honek gainera, sek-
tore asko harrapatu ditu.
Errasti: Denak. Lehen sek-
tore batzuk harrapatzen zi-
tuen bezala, orain denak.
Dirua mugitzen ez baldin
bada, sektore guztiak geldi-
tzen dira. Batzuek beste ba-
tzuek baino gehiago, inzi-
dentzia gehiagorekin, baina
orokorrean dena. 
Estensoro: Gainera, oso
kanpoko eraginengatik sor-
tu da. Globalizatuta dagoen
sistema batean, inork ez
dauka baritarik gelditzeko
eta horrek eragiten du kri-
siak mundu mailan, sektore
guztietan eta gure egunero-
ko bizitzan eragitea. Hori
da gertatzen ari dena azke-
nean.
Okerrena pasatu dela
diote batzuk, beste ba-
tzuek okerrena etortzeko
dagoela diote. Epeetan ez
dago adostasunik… Krisi-
tik ateratzen ari garena-
ren seinalerik ba al dago?
Errasti: Niri iruditzen zait,
ekonomia paralizatua dago-
ela. Ez okerrera eta ez ho-
bera. Gertatzen dena da, le-
hengo urtean, enpresek
oraindik eskariak zituztela
eta horiei erantzuten aritu
dira urte hasieran. Baina es-
kari gehiago ez da sortu.
Beraz, oraintxe, paralizatua
dago urte hasieratik bezala,
baina gertatzen da, eskari
horiek bete diren neurrian,
gehiago ez dagoela. Eta se-
gurasko, paralizazio jarrai-
pen horrek eramango gaitu
okerrera joatea.

“Krisi guztietatik
indartuta atera dira
Goierriko enpresak”

Krisietatik beti ikasten omen da zerbait.
Errasti: Krisietatik ikasten dena da, irekita egon behar du-
gula. Burua irekita. Eta egun guztiak ezberdinak direla. Bi-
zitza, etengabeko aldaketa dela. Bizitza dinamikoa da. Or-
duan, irekita egon, ikusi eta kokatu behar duzun lekuan
kokatu, bakoitzak oreka bilatuz. Premisa batzuekin joka-
tzea, beharbada, estatiko jokatzea da eta bizitza aldakorra
da. Irekita egon behar gara etortzen diren gauzetarako. Bi-
zia eguneratu behar da egunero. Egunero hausnarketa egi-
tea, egunero bideak ikusten… 

Krisi guztietatik indartuta atera dira Goierriko enpre-
sak. Erreformak egiten dira, berregituratu egiten zara, ba-
lio erantsia non dagoen ikusten duzu, ikertu egiten duzu,
berritu egiten zara, bide berriak urratu… Krisi guztietatik
aurrerapauso puntu batzuk ematen dira. Indartuak atera-
tzen dira. Baina jakina, bizi hori ez daukatenak, bidean
gelditzen dira.

ETXERAKO OIHAL ETA OSAGAIAK

J. M. Barandiaran plaza   -   Tel.: 943 88 00 84   -   ORDIZIA

✆✆ 943 88 77 26   ALTZAGA

Urte guztian
zabalik

Eguneroko menua

Karta

Sagardotegiko meua

Olagi
Sagardotegia
Jatetxea
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Estensoro: Krisi ekonomi-
ko bat hasten da nabari-
tzen, lehenengo konfiantza
faltatik. Konfiantzarik ez ba-
dago, horrek inbertsioa gu-
txitzen du, maileguak gutxi-
tzen dira, gastu publikoa
gehitzen da beraz zor publi-
koa handiagoa da, horrek
denak eragiten du langabe-
zia handitzea. Hobekuntza,
justu kontrakoa litzateke:
konfiantza hartzen hasten
da jendea pixka bat, kon-
tsumoa handitzen da, ho-
rrek inbertsioa handitzen
du, mailegu gehiago daude
eta horrek azkenean langa-
bezian du eragina. Oraintxe
hobekuntza seinalerik ez
dut ikusten. Uda aurretik
beti, langabezia tasak hobe-
tu egiten dira, Goierrin ere
hori gertatu izan da, eta uda
ondoren, alderantziz, ziu-
rrenik hala gertatuko da,
langabezia gehituko dela.
Udazkenean gainera, en-
presa askotako EREak
bukatu egingo dira eta
horrekin batera langabe-
zia igo egin daiteke. Urte
bukaera gogorra espero
behar al dugu?
Estensoro: Nik uste dut
EREak bukatzen direnean
ERE berriak planteatu be-
harko direla. Lehen esan
dudana, irailetik aurrera
langabezia gehitzen da eta
aurten ere hori aurreikus
daiteke. 
Errasti: Ekonomia paraliza-
tua dago eta paralizazioa
zenbat eta denbora luzea-
gokoa izan, ondorioa ere
okerragoa izango da. Iraile-
tik aurrera, urte bukaera ar-
te, egoera hobetzen ez da
joango. Batzuk esaten du-
ten brote berdeak badirela
eta, guk kontrastatu ditugun
enpresetan, jendeak ez du
horrelakorik ikusten. Bizita-
sunik ez dago momentu
honetan. Helburua, irautea
da. Aurreko urteetako kol-
txoiekin iraun eta ea garai
berriak etortzen diren. Li-
nea hori da, errealitatea ho-
ri da.
Krisi egoera honetan ere,
Goierriko enpresekin ha-
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rremanetan al zaudete?
Zein lan ari zarete egiten?
Errasti: Enpresa mundua-
rekin elkartzen gara, bai.
Estensoro: Gure asmoa,
gure azkeneko helburua,
eskualdeko enpresei zerbi-
tzua ematea da, beraien
lehiakortasuna hobetzeko.
Zein gomendio ematen die-
gun? Krisi hau ez dago gure
esku, Goierriko enpresek
ez daukate tresnarik aurre
egiteko. Gelditzen zaigun

bakarra da, ahal dugun on-
doen aurre egitea eta etor-
kizunari begira, pauso hori
aurreratzea. Buelta etortzen
denerako, gauzak hobetzen
joatea. Lankidetza Sare bat
ari gara lantzen. Batez ere
enpresa txikiekin ari gara
lanean eta gure helburua
da, beharrak detektatu, eta
euren arteko lankidetzaren
bitartez, aurre egin diezaie-
tela dauzkaten beharrei. 

2008 urte bukaeratik en-
presak biltzen ari gara, en-
presa txikien foroa sortu da.
Bertan detektatu dira es-
kualdeko enpresa txikien
beharrak. Behar horietatik
ikusi da batez ere, komer-
zializazioaren munduan,
merkaturatzeko behar ho-
riek inoiz baino garrantzi-
tsuagoak direla. Lankidetza
horren bitartez, denon arte-
ko esperientziak elkartruka-
tu, ikasi eta sinergiak bila-
tuz, komerzializazio arloan
adibidez, hobetzeko eta in-
dartzeko gaitasuna izatea
nahi dugu.

Eskualde txikia izanda,
enpresa traktoreen kopurua
dezente handia da. Horrek
eragiten du, inguruan oso

dependienteak diren horni-
tzaile sare handia eduki-
tzea. Beste beharra hori
zen: daukaten harremana
hobetu dezaketela enpresa
traktoreekin.
Errasti: Beste hitz batzue-
kin esanda, egoerari nola
aurre egin? Orain arte, en-
presekin banaka-banaka
ibili gara lanean. Orain gar-
bi ikusten da, bai eskualde-
ko foro orokorrean, bai gai-
nontzeko ikerketetan, sarea

jorratu behar dela. Sinergiak
bilatu. Azken finean, sare
horrekin enpresen artean
balioa sortu. Lehiakortasuna
bilatzen da, baina lehiakide-
ak ez daude Goierrin, bai-
zik eta munduan zehar.
Zenbait kasutan, beste leku
batzuetan merkeago egiten
dituzte eta dudarik gabe,
lehiakorragoak dira, eta
momentu honetan, balioa
eransteko gaitasuna lortzea
da gakoa. Balio hori lortze-
ko, sarea erabiltzen dugu.
Sinergiak bilatzeko, akor-
dioak lortzeko elkartzen ga-
ra. Lana taldean egin, gero-
ari begira ikasteko. Oso
tresna garrantzitsua da eta
indartzen ari garena. Horre-
tan daude sartuta hainbat
enpresa txiki. 

Azken finean, helburua
ere bada, beraien errealita-
tea, beraien ikuspegia, az-
terketekin kontrastatu, (bai-
larako lehiakortasun azke-
terketa bat egina dago), eta
kontrastatu ondoren, siner-
giak bilatu, puntuak atera
eta beharrak, hutsuneak
ikusi eta horren arabera, ak-
zio planak eratzen hasi. 

Akzio plan horien arte-

an, bi daude nagusiak. Bat,
komertzializazio gaia da.
Hemen gauza bat, oso-oso
bitxia dago: komerzializazio
gaia orain arte Goierrin ez
da landu. Jendeari erosi egi-
ten ziotelako. Oso produkti-
boak izan gara, egin zaleak,
kalitatearekin… eta hor ko-
katu gara. Guregana zeto-
zen enpresak zeuden.
Gaurko egunean hori ez da
gertatzen. Jendeak ikasi
egin behar du kanpora ate-
ratzen. Bai Goierrira, bai Gi-
puzkoara, bai Euskal Herri-
ra, bai Estatura, bai kanpo-
ra. Komerzializazio gaia
lantzen ari gara formazio al-
detik. Baita ere ari gara lan-
tzen, bakarrik atera beha-
rrean, zergatik ez, hiru edo
lau elkartu eta komerziali-
zatu, produktu osoagoak
merkaturatuz. Gure linea
hori da.

Beste beharra da, guk
daukagun egitura aprobe-
txatzea. Enpresa traktoreak
hor daude munduan zehar.
Munduan zehar ikusten du-
te errealitatea zein den,
konpetentzia non dagoen.
Azken finean, esango genu-
ke, nondik joan behar lite-
keen zenbait arlotan. Harre-
manetan jartzea bai enpresa

azpikontratistak edo enpre-
sa txikiak, eta enpresa han-
diak. Enpresa handien ja-
kinduria enpresa txikiaren-
gan traspasatzea eta ea non
kokatzeko gai garen geroari
begira, eta horretan proiek-
tuak atera. Eta proiektu ho-
rietan, balioa erantsi. Behar-
bada, lehen esan dudan be-
zala, sinergiak bilatuz, koo-

peratuz, ikertuz, azken fine-
an, teknologian aurreratuz.
Estensoro: Eskutik joatea.
Handiek ere asko daukate
ikasteko txikiengandik. Eta
txikiek, handiengandik.
Gurdi berdinean joatea de-
nak. Sare honen helburua
hori da. Gainera, beraiek
izan daitezela bideratzen
dutenak. Goiekik, lagun-
tzaile eta dinamizatzaile pa-
pera dauka baina benetako
kolaborazioa behar da.
Errasti: Bidea egiten joan
behar gara. Lehen Mirenek
esan duen bezala, krisia hor
dago, eta beste krisi batzuk
ere etorriko dira. Baina guk
zer egin behar dugu? Guk
ezin dugu konpondu, gure
gainetik dago. Guk egin be-
har duguna da, gure onena
ematen saiatu. Gu mugitzen
ez baldin bagara, inor ez da
mugituko guregatik. Ildo
horretan mugitzeko, infor-
mazioa eduki behar dugu,
gaitasuna, inbestigazioa eta
pixka bat lotu nora joan
nahi dugun. Proiektu ho-
rren berri enpresa traktore-
ek badakite. Enpresa trakto-
reak dibertsifikatuta daude
produktuetan eta merkatue-
tan, eta beraien informazioa
oso-oso-oso garrantzitsua

da.
Garbi dago, lankidetza

horretan, akordioa egon be-
har dela. Enpresa traktoreek
irabazi egin behar dute eta
enpresa txikiek ere bai.
Biek irabazi behar dute. Az-
ken finean, enpresa trakto-
reari, hurbilean, inguru
lehiakorra izatea interesa-
tzen zaio. Hori oso-oso ga-

Krisi hau ez dago gure esku, Goierriko

enpresek ez daukate tresnarik aurre

egiteko. Gelditzen zaigun bakarra, ahal

dugun ondoen aurre egitea da eta

etorkizunari begira, pauso hori

aurreratzea. MIREN ESTENSORO.

Ekonomia paralizatua dago. Ez okerrera

eta ez hobera. Urte hasieran, enpresek

oraindik eskariak zituzten eta horiei

erantzuten aritu dira. Baina eskari

gehiago ez da sortu. NIKO ERRASTI.
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rrantzitsua da eta hori be-
raiek ere badakite. Edozein
momentutan, zuk pieza bat
daukazu, proiektu bat dau-
kazu, Txinan igual merkea-
go egingo dizute, baina ara-
zoak konpontzeko behar-
bada ez daude prestatuak.
Edo gertutasun horrek ema-
ten digun jokoa edo gaita-
suna. Lehen egiten ari ginen
gauza batzuk utzi eta beste
gauza batzuk hartu. Baina
jakina, nola egiten da? Ak-
zioaren bitartez. Akzio hori
gauzatzen ari gara, taldean
jarriz, potentzial bat sortuz,
indar bat badagoela ikusi,
eta harremanetan jarri, bai
enpresa traktoreekin, bai
edozeinekin kolaboratzeko,
proiektu estrategikoetara jo-
ateko. Gauza garrantzitsu
bat dago hemen: askotan
kanpoko jendearengan si-
nisten dugu. Baina hemen
jakinduria handia dago en-
presetan. Hemen baino ja-
kinduria gehiago non dago?
Akziora pasa behar gara en-
presa txikiek dituzten egu-
neroko errealitatearen be-
harrei erantzuteko. Horre-
kin lortuko dugu enpresa
handiekin eta gure ekono-
miarekin uztartzea. 
Orain arte, “ondo” bizi
izan gara. 
Estensoro: Gabeziak ikus-
ten dira krisietan.
Errasti: Orain kontzientzia-
zio minimo bat dat dago.
Zerbait egin behar dugu,
nolabait, zerbait berria. Le-
hen enpresak, %120ean ari
ziren lanean, lana atera ezi-
nik, eguneroko lanak atera
ezinik. Denborarik gabe,
kontzientziaziorik gabe. En-
presari batek esaten zuen
bezala, horrela beheko ha-
rriak ez dira ikusten. Orain
momentu honetan, egoera
beste bat da eta beste bide
batzuk bilatu eta urratu be-
har ditugu.

Bi eratako planteamen-
duak uztartu nahi ditugu:
batetik, kontzientziazio
maila bat lortu behar dugu,
beste era batera funtzionatu
behar dela geroari begira.
Mundua globalizatua da,

zoritxarrez edo zorionez,
errealitatea hori da eta gur-
pil batean gaude. Eta beste-
tik, batu, epe motzeko be-
harretan. Epe motzeko be-
harrak dira, erantzunak,
emaitzak, proiektuak gaur-
ko eguneko enpresak mar-
txan jartzea eta gurpilari
buelta batzuk ematea. 

Bide bat egiten joan be-
har dugu. Hazten joan be-
har dugu, denok batera. Pe-
rretxikuak behetik gora sor-
tzen dira eta askotan sinistu
izan dugu perretxikuak goi-
tik behera datozela. Ikerke-
tak egiten dira, datuak hor
daude, kontrastatzen da en-
presen errealitatearekin eta
horren ondorioz, goazen
aurrera egitea. Aurre egite-
ko akziora pasatzera joaten
gara. Komertzializazioa da
akzio bat, lana bilatzea. La-
na bilatzea, epe motzean,
eta gero epe ertainera eta
epe luzera.
Espainiako merkatutik
kanpora ateratzeko ari
omen zaie enpresei ahol-
kua ematen.
Estensoro: Normalean
kanpora komerzializatzeko,
produktu propio bat behar
da. Hemengo enpresak ez
dira produktu propioko en-
presak. Auxiliarrak dira eta
sektore bati lotuta. Kanpora
begira egon beharko lukete,
baina askoz ere zailagoa
daukate. 

Modua den ala ez? Kan-
poan ere gauzak ez daude

oso ondo. 
Errasti: Gure egitura garbia
da Goierrin: sektorea meka-
nikoa da. Horren inguruan
bi enpresa mota daude: ba-
tzuk traktoreak, handiak,
produktu propioa daukate-
nak eta trakzionatzen dute-
nak eta horiek dagoeneko
munduan zehar daude, zo-
rionez. Bestela ezingo gina-
tekeen hemen bizi. Enpre-
sak mundu mailan dibertsi-
fikatuak daude eta hori oso-
oso garrantzitsua da. Nola
trakzionatu dibertsifikazio
hori eta internazionalizazio
hori enpresa txikietan? Han-
dien bitartez ari dira. Baina
ez al dago ahalmenik, ba-
karka jokatu beharrean, si-
nergiak bilatuz eta koopera-
tuz, handi hauei eskaintzen
diegun bezala, besteren ba-
ti eta beste leku batzuetan
eskaintzeko? Hori dena az-
tertu egin behar da. Azken
finean, momentu honetan,
lehenengo pauso bezala da,
bailara sendo bat izan, bai-
larako enpresa traktoreei
erantzun… baina bigarren
pausoa izan daiteke, zerga-
tik ez, dibertsifikatu eta bes-
te enpresa batzuei erantzu-
teko gaitasuna izan? 
Estensoro: Gai baldin ba-
gara sortzeko, enpresa txi-
kien arteko talde bat, non
denen artean gai izango di-
ren pieza zehatz bat atera-
tzeko, hori aprobetxatu dai-
teke kanpora ateratzeko. 
Errasti: Enpresa txikietan

komerzializazio plantea-
mendurik ez zen egiten. Ez
dago arduradun komertzia-
lik. Hortik internalizaziora
salto bat ematea… bide bat
dago. Sekula ez da berandu
izaten.
Krisiaren bukaerako da-
tarik inork ez du jarri
oraindik. Ezkorrenean
asko lutzatzen baldin ba-
da? Nahi edo espero bai-
no gehiago luzatuko ba-
litz krisia?
Estensoro: Koltxoia dauka-
tenek aurrera egingo dute.
Errasti: Ezjakintasun izuga-
rria dago. Konturatzen zara
ez dagoela datu zehatzik,

Gai baldin

bagara sortzeko,

enpresa txikien

arteko talde bat,

non denen artean

gai izango diren

pieza zehatz bat

ateratzeko, hori

aprobetxatu daiteke

kanpora ateratzeko.

MIREN ESTENSORO.
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noiz errekuperatuko den…
Ezagun batekin topo egin
nuen,  munduan zehar ibil-
tzen da, datuekin gora eta
behera ibiltzen da, ez dakit
zertan  oinarrituta, baina
hau esan zidan: niri irudi-
tzen zait, 2009a txarra izan-
go dela, zalantzarik gabe.
Urtea zenbat eta aurrerago
joan, okerrago. Defenditze-
ko gaitasuna daukatenak
eta koltxoia daukatenak au-
rrera joango dira eta merka-
tuak berak erregulatuko di-
tu enpresak. 2010. urtean

errekuperazio txiki bat
emateko aukera izango da
eta 2011. urtetik aurrera,
ikusiko dira abantaila ba-
tzuk. Zertan oinarritu den
ez dakit. 
Goierrin enpresa trakto-
re garrantzitsuak ditugu
eta Goierrin “ondo” gau-
dela esaten da. Irla bat
dela esaten da.
Estensoro: Gehien jo di-
tuen sektoreak eraikuntza
eta automobilgitza izan dira
eta Goierriren jarduera eko-
nomikoan hain garrantzi-
tsuak diren enpresa trakto-
reak justu ez daude sektore
horietan. Irla bat dela esan
daiteke bai.
Errasti: CAF kasu aparta
da. Diru publikoa mugitzen
ari da, CAFek proiektuak
dauzka. Azken finean, CAF,
beti bezala dago, edo hobe-
to. CAFen dabiltzan enpresa
asko daude Goierrin eta ho-
rrek salbatzen gaitu, duda-
rik gabe. Horregatik egiten
da berezia Goierriko egoe-
ra. Egoera hau ez da beste
baileretan bizi. 
Estensoro: 2.300 langile
planta bat, 40.000 biztanle-
ko eskualde batean… Ho-
rrek eragina dauka.
Gerta liteke CAFi beste
garai batean etortzea kri-
sia eta gu orduan okerra-
go egotea.
Estensoro: Nik ez dut eza-
gutu baina, CAFen krisia
egon zenean, ez zela kri-
sialdi egoera bat esaten du-

te. Gertatu daiteke, baina
bide onetik doazela ematen
du.
Krisi honetan kaltetue-
nak zeintzuk ari dira iza-
ten?
Estensoro: Ebentualak.
Errasti: Garbi dago, enpre-
setan, kaltetuenak ebentua-
lak izan direla. Ebentualak
zeudenez enpresek bere
ahal guztia egiteko gaitasu-
na izan dute. Hori izan da
errealitatea. Enpresa han-
diak bazituzten eta horien
arabera, pixka bat moldatu
eta egituratu dute euren
plantilla, eta enpresa txiki
batzuek ere bai.
Sindikatuek beti esan
izan dute, enpresariek
aprobetxatu egiten dituz-
tela horrelako egoerak
langileen aurkako neu-
rriak hartzeko. Goierriko
enpresariek neurri ego-
kiak hartzen direla uste
al duzue?
Errasti: Enpresa handiek
beraien ahalmena dute jen-
dea lortzeko. Gaurko egu-
nean, gizartea dagoen beza-
la, gazteak, ikasketak ditue-
nak, nahiago izaten du en-
presa handietara joatea,
beste perspektiba bat ikus-
ten delako, segurtasuna…
Baina nik enpresa txikietan
gauza bat ikusten dut: jen-
deak bere plantilla manten-
du nahi du. Zergatik? Urte
asko kosta izan delako
plantilla hori lehiakorra iza-
tea, prestatua izatea, espe-

rientzia edukitzea. Jendeak
ez du nolanahi bere planti-
lla murriztu nahi, pentsa-
tzen duelako, krisi hau pa-
satu ondoren, pertsonalaren
beharra egongo dela. Per-
tsonal formatua, esperien-
tziaduna izatea. Eta urteetan
enpresa ezagutzen duena,
inplikatua dagoena manten-
du nahi du enpresariak. Nik
ikusten dut alde horretatik
apustu bat badagoela, da-
goen koltxoiarekin manten-
du eta aurrera jotzeko.

Krisia bukatu ondoren,
pertsonala behar duzu. Ge-
ro ere, nahiko den pertso-
nala da, lehen zegoen eska-
erarekin batera, kualifika-
tua, ikasketak dituena izan-
go da. Pertsonal falta dago,
baina kualifikatua. Beraz,
enpresek daukatena man-
tendu egin nahi dute, txi-
kiek behintzat.
Langabezian gelditu dire-
nei, zein gomendio ema-
ten diezue?
Errasti: Gure konpetentzia
ez da baina beti aholkatu
izan diegu Goierri Eskolara
joateko. Han ikasketak eta
ikastaroak badaudela. Lan-
gai bitartez ari da bide hori
lantzen. Gero ere argia ate-
rako da eta nik uste dut ar-
gia ateratzeko prestatuak
egon behar garela. Prestatu-
ta egotea da, formatua ego-
tea, enpresek hori exijitzen
baitute.
Estensoro: Aurreraxeago-
tik joan behar gara. Krisi
egoera batean gaude baina
enpresei aurretik joatea
aholkatzen diegun bezala,
langileei ere bai.
Errasti: Gu gizarte mota
batean kokatuta gaude eta
gizarte mota hori, maila ba-
tekoa da. Beste herrialde
batzuekin alderatuta, beste
maila batean gaude. Maila
horrek exijitzen du, gauza
batzuek utzi eta beste ba-
tzuek hartu. Beste horiek
hartzeko, formazioa behar
da eta pertsonalaren kualifi-
kazioa. Eta gero eta gehiago
exijituko da. Langileak hori
jakin egin behar du eta
prestatu egin behar da.

Enpresa txikietan

jendeak bere

plantilla mantendu

nahi du. Zergatik?

Urte asko kosta

izan delako

plantilla hori

lehiakorra izatea,

prestatua izatea,

esperientzia

edukitzea. 

NIKO ERRASTI.
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Ordiziako Tabernarien partetik

HHEERRRRIIKKOOAA  TTAABBEERRNNAA

TTaabbeerrnnaa

Euskal Jai zoriontsuak guztioi!
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Euskal jaiak

Euskal jaiak
Ordizian
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Irailak 4, ostirala:
22:00etan: Plaza Nagusian,
Alur dantza taldearen ‘Sua’
ikuskizuna.

Irailak 5, larunbata:
11:30etik 13:30era eta
16:00etatik 19:30era:
Haurrentzat parkea puzga-
rriekin, Beti Alai Pilotale-
kuan.
19:30ean: Erraldoien Alar-
dea, trikitilariek eta txaran-
gak lagundurik.
21:30ean: Plaza Nagusian,
‘Eusko Dance Live 2009’
ikuskizuna. 

Irailak 6, igandea:
Jubilatuen eguna:
9:00etan: Goiz eresia triki-
tilarien eskutik.
12:00etan: Meza Nagusia.
14:15ean: Jubilatu eta pen-
tsiodunen bazkaria Beti-Alai
pilotalekuan.
Segidan: Dantzaldia.

Irailak 8, asteartea:
17:30ean: Plaza Nagusian,
‘Bertako produktuekin
egindako Elkarteen arteko
XIX. Sukaldaritza Lehiaketa’
eta ‘Goierriko odolki one-
naren XV. dastaketa-lehia-

keta’.
18:30ean: Plaza Nagusian
Erraldoien irteera, trikitila-
riek eta txarangak lagundu-
rik.

Irailak 9, asteazkena:
Azoka berezia. (Ikusi hu-
rrengo orria).

Irailak 11, ostirala:
22:00etan: Plaza Nagusian,
‘Nahia’ dantza taldearen
ikuskizuna.

Irailak 12, larunbata:
11:00etatik 13:30era eta
16:00etatik 20:00etara:
Haurrentzat parkea puzga-

rriekin, Beti Alai Pilotale-
kuan.
19:00etan: Euskal dantzen
erakustaldia herriko kasko-
an Alkarkide (Alkartasuna-
ko dantzari ohiak) taldea-
ren eskutik.
19:00etan: Plaza Nagusian,
‘Sagardo-festa’, sagardoen
dastaketa.
22:15ean: Barrena Kultur
Etxean, Jon Enbeitaren ‘Gi-
tarra lagun’ ikuskizuna.

Irailak 13, igandea:
12:00etan: Barrena kultur
Etxean, Lazkao-Txiki XVIII.
Bertsopaper lehiaketaren
sari-banaketa.

“Santanazaleen kofradia 1509-2009” argazki
erakusketa irailaren 13ra arte egongo da zabalik.

D’Elikatuz zentroan. Ordutegia: 
Astelehenetik ostiralera:10:00-13:00 / 16:00 – 19:00 ;

Larunbata eta igandea: 11:00-14:00 / 16:00-19:00

Tel.: 943 087 056

Garagarza plaza 10

ORDIZIA

Euskal jai
zoriontsuak
denontzat!

Ileapaindegia

HHEERRTTZZAA
ttaabbeerrnnaa

Goizeko 6etatik irekita
◆ Eguneko menua
◆ Pintxoak
◆ Plater konbinatuak

943 160 471
Rezola kalea z/g 

ORDIZIA

Euskal jai zoriontsuak!

HIDALGO
Bitxitegia - Erlojutegia - Opariak

Legazpi Kalea, 3     943 88 04 06      ORDIZIA

Euskal jai zoriontsuak pasa ditzazuela!

Diseinua

Berrikuntzak

Kalitatea

Garantia
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9:00etan: Goiz eresia Ordiziako txistularien eta trikitila-
rien, Tolosako dultzaineroen eta Zumarragako trikitilarien
eskutik.
10:00etan: Gazta, ganadu, fruta eta barazkien, lumagorrien
eta perretxikoen erakusketa eta lehiaketak. 
Goizean: “Euskal Herriko kalitatezko jaki eta edariak ikus-
gai: Elikadura osasuntsua, bertakoa eta kalitatezkoa” argi-
talpena banatuko da, Joxe Migel Barandiaren enparantzan. 
12:00etan: Joxe Migel Barandiaran plazan, fruta, barazki
eta perretxiko lehiaketen sari banaketa.
12:30ean: Garagartza plazan, ganadu eta lumagorri lehia-
keten sari banaketa. 
Segidan, bertsolarien, dultzaineroen eta trikitilarien saioak.
13:00etan: Beti-Alai pilotalekuan, gazta lehiaketaren sari-
banaketa.
17:30ean: Beti-Alai pilotalekuan, profesionalen arteko es-
kuzko pilota partidak: 1. Partida:  Saralegi – Zabala /  Men-
dizabal I - Iza. 2. Partida: Olaizola II – Mandizabal II / Ben-
goetxea VI - Begino.
19:30etan: Joxe Migel Barandiaran plazan, ‘Urrezko Aiz-
kolari Txapeldunaren Liga 2009’. Aizkolariak: Floren Naza-
bal, Angel Arrospide eta Iñaki Azurmendi. Harrijasotzaile-
ak: Iñaki eta Inaxio Perurena.

Irailaren 9an, azoka berezia

Urdaneta 25
943 16 15 14
ORDIZIA

Euskal jai zoriontsuak
pasa guztiok!

URDANETA KHAF harategia
Kal i tate  hobea!      Prez io  berean!

Kal i tateko
HAragi
F idagarr ia
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Ordiziako azoka,
mendez mende

Erreportajea

Komunitateen administrazioa
Kol. Zenb. 599

Urdaneta 52-behea
ORDIZIA

Tel.: 943 087 486

✕ Jabekideen
komunitatea
osatzea

✕ Komunitateen
kontabilitatea

✕ Akten idazketa

✕ Aurrekontuen
eskaera

✕ Aholkularitza
legala

✕ e.a.

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak

EEuusskkaall  jjaaii
zzoorriioonnttssuuaakk

ddeennooii!!

Tel.: 943 880 432

Plaza Nagusia, 4

ORDIZIA

Kortinak,
alfonbrak,
etxeko arropak
Estoreak eta panel japonesak
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XI-XII.
mendeak

Ordiziako lehenengo azo-
kak San Bartolome ermita-
ren inguruan egiten hasi zi-
ren, hori baitzen garai har-
tako ordiziarrak eta inguru-
ko ekoizleak elkartzeko le-
hen tokia.

1268
Alfonso X. El Sabio, Gazte-
lako erregeak eratu zuen
Ordiziako herria, bokazio
militar eta merkataritzarako
joerarekin. Gasteizko forua
eman zitzaion herriari. Mer-
kataritzako lehen topaketa
horiek arautu ziren eta feria
sendotu egin zen.

Ana Galdosen ‘Villafran-
catik Ordiziara’ liburuaren
arabera, “1268an Villafranca
eta Bergara batera sortuta,
Alfontso X.a erregeak osa-
tutzat eman zuen Oria eta
Deba ibarretan hiribilduak
sortzeko programa. 1256an
zuen abiatuta programa ho-
ri, Tolosa hiribildua sortuta
eta segur aski Segura ere
bai urte berean. Programa-
ren helburu orokorra hauxe
zen: Kantauri itsasoa eta
Gaztela barrua lotzea, eta,
horrela, segurtasun handia-
goa erdiestea bide hori egi-
ten zuten merkatarientzat.
Hiribilduak sortzeak atse-
den leku bat, segurtasuna
eta salerosketarako toki bat
ziurtatzen zizkien Gaztela-
ko merkatariei. Izan ere,
horiek arriskuan izaten zi-
ren, ibilbideak luzeegiak
baldin baziren. Lapur ugari
ibiltzen zen bide ingurue-
tan, eta bidekoei erasotzen
zieten, bereziki Gipuzkoa
eta Nafarroa arteko muga
inguru horretan”.  

1512
Herritar gehienak eraginda-
ko sute larria gertatu zen.
Horregatik, eta ekonomia
pizteko, Juana la Loca erre-
ginak “Errege-gaitasuna
eman zion herriari, urteko

asteazken guztietan astero-
ko feria egiteko”.

“Joana I.ak emandako
pribilegioari esker, 1512tik
aurrera, hiribildu barruan
astero azoka egiten hasi zi-
ren Villafrancako biztanle-
ak. Erreginaren pribilegioa-
ren onura bakarra ez zen
izan, ordea, asteko azoka
antolatzeko baimena, beste
hamaika eskubide ere eka-
rri baitzituen berekin. Ildo
horretan, aipatzekoa da es-

kubide horiek ez zitzaizkie-
la hiribildu guztiei aitortzen.
Horrela, adibidez, azoka
frankoetan ez zen inolako
zergarik ordaintzen salduta-
ko edo erositako produk-
tuen truke. Eta zerga hori,
Erdi Aroan sortua ‘alcabala’
izenaz, koroaren diru iturri
nagusia zen. Teorian, udal
zerga bat zen, nahiz eta sal-
buespen ugari izan ziren.
Produktu batzuk (ogi ego-
sia, zaldiak, mandoak, txan-

ponak edo liburuak) libre
ziren zerga horretatik. Beste
kasu batzuetan, eta lurralde
motagatik, toki hori libre
zen alkabalatik. Adibide ba-
tzuk: errege-bideetako osta-
tuak, mugako herri batzuk,
eta leku jakin batzuetan egi-
ten ziren azokak; Villafran-
cakoa, esaterako.

Hizpide ditugun azokak
Gaztelako errege-erreginen
merkataritza politikaren on-
dorioz ezarri zituzten, tru-
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keak suspertzeko (funtse-
kozkoak ziren merkataritza
garatzeko) eta ekonomia in-
dartzeko nahiak eraginda.
Horrela, azoka frankoak an-
tolatzeko pribilegioak ema-
teaz gain, feria garrantzi-
tsuenak (besteak beste, Me-
dina del Campokoa, Europa
mailakoa baitzen, Amberes,
Lyon eta Besançon-Piacen-
za hirietakoak bezala, eta
Medina de Riosexo eta Vi-
llalón-ekoa) arautzeko or-
denantzak finkatu zituen
monarkiak.

Villafrancako asteko
merkatuan nekazaritzako
soberakina eta beste toki
batzuetako produktuak
egoten ziren salgai. Bizila-
gunek edozer erosi zezake-
ten: nola haragia, olioa, ar-
doa, arraina edo gatza, hala
egurra, ikatza, oihalak, erai-
kuntzako materialak zein
erremintak… Villafranca in-
guruko landa eremuetako
produktuak ziren gehienak.
Adierazi bezala, ez zen zer-
garik ordaindu behar, baina
udal agintariek zorrotz bete-
tzen zuten dena. Hiribildu-
ko kontzejuak, salgaien
egoera gainbegiratzeaz
gain, pisuak eta neurriak
zuzen ala oker erabiltzen zi-
ren egiaztatzen zuen. Hiri-
bilduko biztanleen intere-
sak zaintzeko egiten zuten
hori guztia, egoera txarrean
zegoen produkturik edo
okerreko pisurik saldu ez
ziezaieten. Asmoak asmo,
bertako biztanleak behin
baino gehiagotan kexatu zi-
ren, salgaien prezioak ez zi-
tzaizkielako egokiak irudi-
tzen. Horren adibidea dugu,
besteak bete, 1541eko epai-
keta: Villafrancako kontze-

juak beste hiribildu batzuk
auzitara eraman zituen, be-
re jurisdikzioan saldutako
produktuen prezioekin
ados ez zegoelako.

Produktu batzuk gares-
tiagoak ziren, urrutiagotik
zetozelako. Izan ere, horre-
lako salgaiak garraiatzeko
joan-etorrietan, bidesaria
izeneko zerga ordaindu be-
har izaten zuten udal jakin
batzuetan ezarritako adua-
netan. Lehorreko portuak
ziren aduana horien kokale-
kuak. Gaztelaren mugetan
barrena, barnealdeko ere-
muetan finkatu zituzten, bi-
desariak kobratzeko. Beraz,
salgaien garraioari gastu
osagarri hori erantsi behar
zitzaion. XVI. eta XVII.
mendeetan zehar, Gaztelak
Bizkaia, Nafarroa, Aragoi,
Valentzia eta Portugaleko
mugetan finkatutako adua-
nek bere horretan iraun zu-
ten. Beraz, lurralde horiek
zeharkatzen zituzten pro-
duktu guztiek tokiak tokiko
aduana zerga ordaintzen
zuten. Villafranca, lehenago
ere, Gipuzkoaren eta Nafa-
rroaren arteko lehorreko
portua izandakoa zen. Ho-
rrela, Nafarroatik Gipuzkoa-
ko portuetara, Lizarrustiko
bidea zeharkatuz, salgaiak
zeramatzaten merkatari
guztiek Villafrancan geratu
eta zerga ordaindu behar
izaten zuten. Dirudinez, jar-
duera horri esker hiribildu-
ko ekonomia nabarmen ga-
ratu zen, bidaiarien eta sal-
gaien joan-etorrien ondo-
rioz trukeak ugaritu eta on-
dasun eta zerbitzuen bana-
keta areagotu egin baitzi-
ren. Baina denboraren po-
derioz, Ataunera eraman

zuten aduana, gune erosoa-
goa zelakoan. Tolosan ere,
bertatik bertara, beste adua-
na bat zegoen. 1442an lortu
zuen Tolosak aipatutako
errege pribilegioa: Gipuz-
koako portuetarako bidaie-
tan, Nafarroatik zetozen
edo Nafarroa zeharkatzera
zihoazen salgai guztiak ber-
tara eraman behar zitzuten
nahitaez”.

XVIII.
mendea

Mendeetan zehar gorabehe-
ra askorekin egin zen feria
hori, eta XVIII. mendean
asentatu zen behin betiko.

“Konbentzioko gerrak
gastu handiak eta zor ikara-
garriak eragin zituen. Beraz,
ia ez zen baliabide ekono-
mikorik Udaletxea berrerai-
kitzeko. Egoera ekonomiko
txarrak gipuzkoar ugari ere
jo zituen, eta askok lapurre-
tan eta eskean hasi behar
izan zuten. Horregatik, Vi-
llafrancako udalbatzak 4
zaintzaile izendatu zituen,
1797an, hiribilduko bidee-
tan zebiltzan susmo txarre-
ko pertsona guztiak zaintze-
ko. Horrela, herritarren se-
gurtasuna bermatu nahi
zen.

Urte berean, 1797an, Vi-
llafrancak beste neurri bat
hartu zuen, bere egoera
ekonomikoa hobetzeko, eta
gerrak sortutako krisitik le-
henbailehen irteteko. Aste-
roko azoka berpiztea zen
asmoa, Gaztelako Juana
erreginak eman baitzion
pribilegio hori, 1512an. Ba-
dirudi urte batzuetan erabili
zutela pribilegio hori, eta,

gero, adle batera utzi, ez
dakigu zergatik eta noiz,
baina susmoa da lurraldeak
jasan zuen labore eta azien-
da eskasiagatik izan zela:
nola ez zegoen behar adina,
ezin ezer saldu.

Urte batzuk lehenago
ere, hiribilduak jadanik
pentsatu zuen pribilegioa
berrartzea eta astero azoka
bat egitea herri barruan.
Eta, 1768an, behar ziren
urratsak egitea erabaki zen,
frankizia hori berreskura-
tzeko, horren jatorrizko agi-
ria galdua baitzen. Baina,
eginbide ugari eginagatik,
Villafrancak ez zuen berres-
kuratu ekubide hori.

1787an, ordea, Juana
erreginak hiribilduari eman-
dako jatorrizko pribilegioa
aurkitu zuen Aravaca he-
rrian, Madrildik hurbil. Ho-
rrek ikaragarri erraztu eta
bizkortu zuen azoka egite-
ko agiriak izapidetzea, eta
erregeak onartu behar zuen
hori; dena den, jatorrizko
agiria edukitzeak balio han-
diagoa ematen zion eskae-
rari. Eskaera zuritzeko,
1512an jasotako pribilegioa
ez ezik, txosten bat ere aur-
keztu behar zen, eta, hor,
Villafrancak berriro azoka
edukitzeko arrazoiak eman
behar ziren. Honako hauek
eman zituzten: hiribildua
Errege Familiaren ibilbidean
zegoela, tropen ibilbidean
zegoela halaber; Tolosak
eta Segurak, hots, hiribildu-
rik hurbilenek ez zutela
azokarik egiten asteazkene-
an, eta hiribilduan honako
hauek salerosi zitezkeela:
garia, artoa, zekalea, gaztai-
nak, oloa, algarrobo lekak,
baba, ilarra, artatxikia, txi-
txirioak, arbendolak, ma-
haspasak, pikuak, limoiak,
laranjak, etab. Baina hain-
beste irrikatutako baimena
ez zen 1797 arte heldu.
Hain zuzen ere, 1797ko
abenduaren 27an egin zen
berriro Villafrancako astero-
ko azoka, eta ia-ia etenik
gabe egin da gaur arte. 

Berriz ere, azoka egiteak
izugarri lagundu zien hiri-
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bilduari eta biztanleei. Vi-
llafrancako gizartea, politi-
ka eta ekonomia erabat za-
tituta utzi zitzakeen honda-
mendiaren ondoren, azoka
irtenbide bat izan zen, krisi-
tik irteteko modua. Jadanik
1512an, onik irteten lagun-
du zion hiribilduari zoritxa-
rreko sutetik. Oraingoan,
XVIII. mendean, ekonomia
indarberritzen lagundu
zuen, lur jota baitzegoen
hori, bereziki Konbentzio-
ko Gerraren ondotik. 

XIX. mende osoan ze-
har, Kontzejuak azoka ho-
betzeko ardura hartu zuen,
eta hainbat alderdi eta gai
arautu zituen”.

1870
Trenbidearen etorrerak bul-
tzada izugarria eman zion
feriari.

1925
Plaza Nagusia da feriaren
funtsezko gunea. 1925 urte-
tik estalita dago, bereziki
asteroko feria egiteko disei-
natu zen egitura berezi ba-
tekin.

2002
Ostiral arratsaldetako feria
egiten hasi ziren. Feria des-
berdina, denboraldiko pro-
duktuak eta kalitate handi-
koak nabarmentzen dira,
eta elikadura-ekoizpen al-
detik garanti osokoak.

“Villafrancako udalak asteroko azoka arautzeko XIX. mendean hartutako erabakiak”:
Urtea Erabakia
1810 Debekua ezartzen zaie birsaltzaileei, zenbait produktu erosteko: arratsaldeko hiruak

arte, udan, eta ordu biak arte, neguan.
1810 Arratsaldeko hirurak arte udan, eta ordu biak arte neguan, hiribilduko biztanleek

bakarrik eros ditzakete azokako produktuak.
1826 Ez zaie azokara sartzen uzten, data eta ordu jakin batzuetan, zaldi-tratulariei eta tra-

fikanteei.
1844 Asteroko azokaren pribilegioa berritua da, 1842an baitzen iraungia.
1877 Araudia egiten da kanpoko saltzaileentzat, Udalak ezarritako kopurua ordaindu de-

zaten, erabiltzen duten tokiagatik, eta hiribilduak ezarritako tokian jarri daitezen,
saltzen duten produktuaren arabera.

1878 Hiru asteazkenetan jarraian bere mahaia dagokion lekuan ipintzen ez duenak, eta
dagokion zerga ordaintzen ez duenak, saltzeko eskubidea galduko du.

1885 Bertan behera uzten da azoka udan, kolera izurriteagatik.
1895 Plazan postuak ipintzearen zerga kobratzeko arau berria.
1896 Debekua ezartzen zaie birsaltzaileei, hiri barrutik kanpo eta hiribilduaren jurisdik-

zioan erosteko.
1897 Xedapena onartu da, gaztaina salmenta Kontzeju Etxeko arkupean egin dadin, eta

haren salmentaren zerga arautu da.
1897 Zerga arautzen da, saltzaile bakoitzak dituen postuen arabera.
1898 Arautze berria egin da, antxumeak eta arkumeak saltzeko tokia Kontzeju Etxearen

arkupetan ezartzeko.

KONTABLEA
JURIDIKOA
LABORALA
FISKALA
MERKANTILA
INMOBILIARIA
FINKEN ADMINISTRAZIOA

Tel.: 943 887 129 

Oriamendi 15, behea

BEASAIN 

Tel.: 943 086 420

J.M. Iturriotz, z/g

A S E P L A N  S . L .
A H O L K U L A R I T Z A -  E N P R E S A K
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Non zer

Itsasondo
Urkiko jaiak

Irailak 12, larunbata:
20:00etan: Suziri jaurtiketa jaiei hasiera emateko.
21:00etan: Lagunarteko afaria elkartean.
23:00etan: Laja eta Mikel trikitilariak goizalderarte.

Irailak 13, igandea:
10:00etan: Meza nagusia.
11:00etan: Hamaiketakoa Olarte anaiak trikitilariekin.
14:30ean: Bazkaria.
18:30ean: Aizkorariak: Olasagasti, Arrospide, Azurmen-
di eta Ugarteburu.
20:00etan: Olarte anaiak trikitilariak.

Irailak 14, astelehena: Gurutze deunaren eguna:
11:00etan: Meza nagusia.
Ondoren: Hamaiketakoa Jose Inazio Zubeldia trikitila-
riarekin.
14:30ean: Bazkaria.
19:00etan: Erromeria Jose Inazio Zubeldia trikitilariare-
kin.

Zerain
XV. Azoka ekologikoa

izango da irailaren 20an 
Aurten kultur asterik izango ez bada ere, Azoka Ekolo-
gikoak ez du hutsik egingo. Hamabosgarren urtez, Azo-
ka Ekologikoa izango da irailaren 20an, goizeko 10etan
hasita.

Egun horretan, produktu ekologikoak izango dira
protagonista Zerainen. Barazkiak, txerrikia, ogia, eztia,
gazta, kosmetiko naturalak, ardoa, sagardoa, tinte natu-
ralekin egindako jantziak, olioa, baratzeko landareak,
gozoak... Biolourreko kideek, informazio postua ere
izango dute.

Ohi bezala, tailerrak,erakusketak, ikuskizunak eta
artisauak ere izango dira: gozogintza, tinte naturalak, er-
lezantzaren inguruan erakusketa, artisautza, tolarea...
Aurten ikuskizun berezia perratzaileak eta errementa-
riak egingo dute. 

Arratsalde partean, 19:00ak aldera, herri kirolak
izango dira.

GIPUZKOAKO NEKAZARITZA EKOLOGIKOAREN XIV. AZOKA

ZERAIN PAISAIA KULTURALA
● Herri Museoa, Larraondo Zerrategia, Burdinaren

Mendia, Kartzela.
● HARIZTI-ERDI ATERPETXEA
● MANDIOA DENDA:

herriko produktuak, artisautza
● INFORMAZIO BULEGOA: urte osoan zabalik

Herriko Plaza z/g  Tel: 943 801 505 Faxa: 943 801 606  turismobulegoa@zerain.com

IRAILAK 20
ZERAIN
9:00etatik 14:00etara azoka

Goizez: erakusketa eta tailerrak

Arratsaldez: herrri kirolak eta erromeria
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Itsasondo
Herriko festak, 

irailaren 18tik 20ra
Irailak 18, ostirala:
16:30ean: Zinta karrera, Ginkana eta abar…
18:30ean: Haur eta gazteen futbol erakustaldia.
19:30ean: Itsasondo-Aramaren futbol derbya. 
21:30ean: Herri afaria, ondoren dantzaldia: Patxi Perez
eta Konpainia.

Irailak 19, larunbata:
9:00etan: Goiz eresia. 
11:00etan: Altzagaratera igoera.
12:30ean: Haurrentzat antzerkia.
17:30ean: Herri olinpiadak.
20:00etan: Mozorro gauaren hasiera.
20:00etan: Sukaldaritza lehiaketa. 
22:30etan: Dantzaldia ‘Norekin dantza’ taldearekin goi-
zaldera arte.
5:00etan: Goiz danborrada (matutina).
Ondoren: Txokolate jana.

Irailak 20, igandea:
9:00etan: Goiz eresia.
11:00etan: Puzgarriak.
12:00etan: Hamaiketakoa udaletxe azpian.
13:00etan: Herri kirolak.
14:30etan: ‘Kuxkuxtu’ taldeak alaituriko herri bazkaria.
16:30ean: Puzgarriak eta haurrentzako tailerrak.
18:00etan: Herriko enparantzan mus txapelketa.
18:00etan: ‘Kuxkuxtu’ taldearen musika emanaldia.
18:30ean: Txirrindu lehiaketa; haurrentzako kriteriuma.
20:30ean: Sagardo dastaketa.

Mutiloa
Lierniko jaiak

Irailak 6, igandea:
Goizeresia Segurako txistularien eskutik.
09:30ean: XXVIII. Lierniko Txirrindulari proba (gazte
maila), Lierniko Txirrindulari elkartearen eskutik. Pro-
bak bi zati izango ditu: lehenengo zatian 60 kilometro-
ko ibilbidea egingo da; bigarren proba erlojupekoa
izango da Seguratik Liernira bitartean.
13:00etan: Meza Nagusia.
13:15ean: Toka lehiaketa. Eguerdi parteko soinua Olar-
te anaiak trikitilarien eskutik.
14:30ean: Herri bazkaria plazan, erromeria giroan.
18:30ean: Herri kirolak: aizkoran Iñaki Azurmendi eta
Iñaki Aierbe eta harri jasotzen Joseba Ostolaza.
Ondoren: Olarte anaiak trikitilarien eskutik erromeria

Irailak 8, asteartea: Lierniko Andre Mari eguna:
11:30ean: Meza nagusia.
Egun osoan: Erromeria Elustondo anai-arreba trikitila-
rien eskutik.

Lazkao
Maizpideko ekintzak

Irailak 3, osteguna: Clown saioa, May Gorostiagaren
eskutik. Maizpideko Zinema Aretoan, 21:30ean.
Irailak 16, asteazkena: Aitor Furundarenaren kantal-
dia, Maizpideko Zinema Aretoan, 21:30ean.
Irailak 22, asteartea: Xanbe abesbatzaren kontzertua,
Areria Zineman, 21:00etan.
Irailak 24, osteguna: Bertso afaria, Angel Mari Peña-
garikanorekin eta Jokin Sorozabalekin, 21:30ean.

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA

KRISTALDEGIA
ERAKUSKETA:

Ezkiaga Pasealekua z/g 
☎ 943 88 88 24

BILTEGIA:
Salbatore Industrialdea 

☎ 943 88 60 70

BB EE AA SS AA II NN
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Beasain
Beasainmendiko jaiak

Irailak 5, larunbata:
21:00etan: Herri afaria eta Auzoko mus txapelketa.

Irailak 6, igandea:
08:00etan: Suziriak.
11:00etan: Herri meza trikitilari eta bertsolariekin.
11:30ean: Kros herrikoia.
11:45ean: Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria.
12:00etan: Laja eta Mikel trikitilariak.
Ondoren: Mikel Mendizabal eta Iker Zubeldia bertso-
lariak.
13:00etan: Aurtengo agure omenduari oparia emango
zaio.
Ondoren: Jokinen oroimenean aurreskua eta lore es-
kaintza.
13:00etan: Herri kirolak: Iñaki Azurmendi eta Angel
Arrospide, eta Arkaitz Jauregi eta Xabi Dorrosoro.
14:30ean: Bazkari herrikoia.
17:00etan: Haur jolasak.
18:30ean: Erromeria Laja eta Mikelekin.

Beasain
Igartzako Dantzarien eguna,

irailaren 12an
Azkeneko urteetako ohiturari jarraituz, irailaren 12an,
Igartzako Dantzarien eguna ospatuko da, Igartza jaure-
giaren inguruan. Eguerdiko 12etan hasiko da festa. Aur-
tengoan, talde gonbidatu gisa, Kataluniako Vendrelleko
taldea izango da. 

Eguna osatzearren eta Igartza auzoko jaiekin bat egi-
nez, arratsaldeko 5,30etan, Aiko taldearekin erromeria
izango da.

Beasain
Igartza-Loinatz auzoko jaiak
Irailak 8, asteartea:
18:00etan: Meza eta Erromeria, txistulariek lagunduta,
Loinazko Ama Birjiniaren ermitan.

Irailak 11, ostirala: 
19:00etan: Txupinazoa. Ondoren buruhandi eta txistu-
lariak. Azkenik goxokiak.
20:00etan: Ardo eta txistorra dastaketa.
20:30ean: Monologoa ardo dastaketan.
22:30ean: Kontzertuak: Makulu-ken eta beste bi talde.
23:30ean: III. Txapel jaurtiketa.

Irailak 12,, larunbata:
11:30ean: Marrazki tailerra eta altxorraren bila. Ondo-
ren hamaiketakoa.
12:00etan: Igartzako dantzarien irteera, Aurtzaka dan-
tza taldearekin.
12:30ean: Igartzako eta Vendrelleko dantzak Aurtzaka
Dantza Taldearekin Igartza multzoan.
13:30ean: Sagardo eta odolki dastaketa Dolarean.
15:00etan: Futbito txapelketa.
16:00etan: Mus txapelketa.
17:00etan: Erretiratuentzako toka eta igela.
17:00etan: Patata tortilla lehiaketa.
17:00etan: Haur jolasak.
17:30ean: Erromeria Aiko taldearekin.
19:00etan: Askaria.
21:00etan: Afaria.
22:30ean: DJ.
23:00etan: Ikuskizuna.

Irailak 13, igandea:
12:00etan: Herri Kirolak.
17:00etan: Haurrentzako pintxo hotz tailerra.
18:00etan: Malabare/pailazo ikuskizuna.
19:00etan: Buruhandiak. Gero gozokiak.

ANZIZAR
T a b e r n a

Festa onak pasa!

Igartza Oleta, 8      ☎☎ 943 88 43 17

BEASAIN

LOTO
PRIMITIVA

1 X 2

☎ 943 08 61 62
Igartza Oleta, 12

BEASAIN

Festa

onak

pasa!
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Ataun
San Gregorioko festak

Irailak 3, osteguna: San Gregorio eguna:
11:00etan: Meza Nagusia eta ondoren salda beroa.
12:30ean: Toka txapelketa, ataundarrentzat.
14:30ean: Herri bazkaria, ‘11 birtute’-ko bertsolariek
alaiturik.
18:00etan: Herriko Otsoak dantza taldea.
21:30ean: Herri afaria Elortza Anaiak trikitilariek alaitu-
rik.
Ondoren: Elortza Anaiak trikitilariekin erromeria goi-
zeko ordu txikiak bitarte.

Irailak 4, ostirala: koadrila eguna:
13:00etan: Koadrilen juntaizoa txuriz jantzita. Ondo-
ren, zintzur bustitzea.
14:30ean: Koadrilen bazkaria eta kale animazioa, Zelai
pilotalekuan.
17:00etan: ‘Elefante bitxia’ txotxongilo emanaldia, hau-
rrentzat, Plazako jolasgelan.
18:00etan: Erreka jaistea, kale animazioaz alaiturik.
Ondoren, asto karrera.
21:00etan: Koadrilen afaria.
23:00etan: Rock kontzertua: Bisai, Humus eta Egurre.

Irailak 5, larunbata: umeen eguna:
10:00etan: Plater hausketa. 
10:30ean: Juntaizoa eta ondoren kalejira buruhaundi ta
trikitilariekin.
11:00etatik 13:00etara: Ume jolasak. Jarraian opari ba-
naketa.
16:00etan: 49. Txirrindulari afizionatuen lasterketaren
hasiera. Lasterketaren amaiera eta sari banaketa. 
19:00etan: Segidan umeen mozorro festa, Skapando
taldeak alaiturik.
23:00etan: Bertso saioa, dohainik.
01:00ean: Gaztetxoen mozorro lehiaketa sari banaketa.
03:00etan: Helduen mozorro lehiaketa sari banaketa.

Irailak 6, igandea:
11:00etan: Meza Nagusia.
Ondoren: Salda beroa.
12:30ean: Herri kirol saioa. Aizkoran, Azurmendi eta
Otaño, eta Aierbe eta Arrospideren aurka. Harri jaso-
tzen, Aimar Irigoien.
18:00etan: Esku pilota partiduak: Arratibel-Albisu,
Arratibel Munduateren aurka; Albisu-Arratibel, Apeze-
txea-Zubiriren aurka.
Ondoren: Ataungo artzainen gazten dastaketa.

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

H a r a t e g i  -  U r d a i t e g i a
Bertako txekorra, etxeko txorixo eta odolkiak

Festa onak pasa!
Igartza Oleta, 10    ☎☎ 943 88 01 96    BEASAIN

☎☎ 943 888 254
☎☎ 943 888 266

Faxa: 943 888 105
N-1 errepidea, 419 Km

B E A S A I N
Autowag

AHOLKULARITZA

zugaztibi@telefonica.net
Tel.: 943 16 23 86 - 943 16 15 58
Faxa: 943 16 15 58
Domingo Unanue plaza, 5 behea
ORDIZIA

●  Laborala

●  Fiskala

●  Kontablea

●  Juridikoa

●  Aseguruak

●  Inmueble

ajentzia

9:30etik 19:00etara

EGUERDIZ IREKITA



Argazki zaharra

26 Goierritarra 366 [ 2009-IX-04 ]

Beasaingo lagun taldea 1949an
Josetxo Zufiaurrek ekarri digun argazkian, Maritxu Urteagaren ezkontza ‘despedidan’ bildu ziren lagun taldea age-
ri da. 1949ko ekainaren 12an edo 19an bildu ziren.
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Maritxu Artolain, Milagros Olano eta Margari Aiesta.
Bigarren ilaran: Josefa Cia, Isabel Etxezarreta, Mª Agustina Garcia, Pepita Telleria, Isabel Urteaga, (ezezaguna),
Antonia Urteaga, Feli Urkia, Mª Luisa Guridi, Mariatxo eta Joxepi Zabaleta.
Hirugarren ilaran: Victoria Garmendia, (ezezaguna), Izaskun Erkiaga, Mª Luisa Azkarate, Carmen Urteaga, Mer-
txe Elzo, Rosario Urteaga, Lopez, Agueda Larrañaga, Mari Urkia, (ezezaguna), (ezezaguna) eta Mª Josefa Urkia.
Aurrean eserita: Isabel Unzueta, Veroni Murgiondo, Antonia Garmendia, Pepita Larrañaga, Rosario Garmendia,
Maritxu Urteaga, Pilar Garmendia, Josefa Garmendia eta Mª Luisa Larrañaga.

JANTZI ZURE ETXEA
EGURREZ

Tfnoa.: 943 67 36 11 Faxa: 943 67 36 55
Cuatrovientos Industrialdea, 1

Txarama Auzoa  20491 LEABURU

Egurrezko
leihoak,

kontraleihoak,
ateak eta
eskailerak
neurrira.

kudeaketa

fiskala

kontablea

merkatala

laborala

z e r b i t z u a kTel 943 88 44 00
Faxa 943 80 51 27
www.biokzerbitzuak.com
Ordizia Urdaneta, 7
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elektragailuak

NAFARROA ETORBIDEA, 16

TEL.: 943 884 375 FAXA: 943 805 250

BEASAIN 20200   GIPUZKOA

Bakarrik garbitzen diren labe pirolitikoak

Induziozko plaka bitrozeramikoak

Neurri guztietako izotzgailuak

Arropa garbigailu elektrikoak

Disko gogorren grabaketa TDTarekin

Irudiak kalitate hoberenean

Etxean bertan martxan jartzea dohainik

Elektragailuetan azken berrikuntzak

Gure izatea kalitatea eta zerbitzua

KALE NAGUSIA, 10

TEL.: 943 882 300 FAXA: 943 881 348

ORDIZIA 20240   GIPUZKOA

e-posta: suquia@suquiahogar.com

BANATZAILEA


