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Pretemporada
2021-2022 Oier Luengo; Mikel Zarrabeitia, Unai Uberuaga

zornotzarrak

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/HileroZornotzanJulio2021.pdf
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U
rdinen entrenatzailearen, Iñigo Vélez de Men-

dizabalen agindupean, taldeak aurredenboraldia

abiatu du abuztuaren 14ean 19:30ean, Girona

FC-aren kontra txapelketako lehenengo jardunaldia

prestatzeko. 

Pasa den denboraldiko taldeko hurrengo futbolariak

daude aurredenboraldian: Mikel Saizar eta Unai

Marino atezainak; Iker Seguín, Aitor Arregi, Mikel Za-

rrabeitia, Aitor Aldalur, Aimar Sagastibeltza, Beñat Ga-

rro, Jon Irazabal, Beñat Leiza eta Unai Uberuaga atze-

lariak; Mikel Álvaro, Iker Bilbao, Gorka Larrucea eta

Asier Etxaburu erdilariak; eta Iñigo Orozko, Koldo Obie-

ta eta Iker Unzueta aurrelariak. 

Haiekin batera, 8 fitxaketa berri egon dira momentuz.

Hiruk ondo ezagutzen dute etxea: Oier Luengo atze-

lari zornotzarra (Bilbao Athletic), Markel Lozano erdilaria

Urdinak lanera itzuli dira 

LaLiga SmartBankeko estreinaldia abuztuaren 14ean Gironan
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LAMIXE
Helados granizados y smoothies. 

VEN A NUESTRA TERRAZA
bocadillos, sándwiches, 

hamburguesas y talos con txorizo

Reservas y pedidos 688 34 46 73

(RC Celta B) eta Iker Amorrortu aurrelaria (CD Cala-

horra). Gainera, Oscar Gil atzelaria (Real Racing Club),

Josu Ozkoidi ezker hegaleko atzelaria (CE Sabadell)

eta Lander Olaetxea erdilaria (UD Logroñés) heldu dira.

Azken egunetan Roberto Santamaría Ciprián (Iruñea,

1985-02-27) atezainaren eta Gorka Guruzeta (Saba-

dell) aurrelariaren fitxaketak gauzatu dira. Unión De-

portiva Logroñesetik datorren eskarementu handiko

futbolari hau. Baina dudarik gabe, Mikel San Jose, Ath-

letic-eko jokalari ohiaren fitxaketa izan da komuni-

kabideetan ohiartzun handiagoa izan duenak.

Talde teknikoan Aritz Mujikak (bigarren entrenatzai-

lea), Xanti Pérezek (prestatzaile fisikoa), Rufino Lekuek

(atezainen entrenatzailea) eta Zigor Egiartek (psiko-

logoa) jarraituko dute. Haiei Alex González (berre-

gokitzailea), Jon Basterretxea (fisioterapia zerbi-

tzuaren burua), Juan Sebastián Conde (fisioterapeuta),

Danel Etxebarria (fisioterapeuta), Markel Arregi (me-

dikua) eta Mikel Arregi (delegatua) batu zaizkie. 

Zornotzarrek hainbat lagunarteko partida joka-

tuko dituzte liga hasi aurretik. Lehenengoa Bur-

gos CF taldearen aurka izan da. Beltzez jokatu zu-

ten eta 1-1 amaitu zen partidua, Unzueta gol egi-

lea izan zelarik. 

Lehen entsasioa izan da, hurrengoak ere egute-

gian daude. Momentuz, konfirmatuta daude ere

hurrengo neurketak:  UD Logroñés (uztailaren

24an, Urritxen), CD Calahorra (uztailaren 31n, La

Planillan), SD Eibar (abuztuaren 4an, Urritxen) eta

Valladolid (abuztuaren 6an El Plantion).
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E
goitz Etxeandia Romero irakasleak jaso dau

saria, "bere ikasleentzako aukerak sortu

eta miniempresas programaren bidez erron-

ka barriei aurre egitera bultzatzeagatik". Sari ho-

rren ostean, Egoitzek, JA Europek antolatzen dau-

zan jardunaldietan, Europako irakasle ekintzai-

lea izendatzeko aukera izango dau.

Junior Achievment Fundazioak ikastetxeekaz,

enpresa-erakundeekaz eta gobernuekaz lan egi-

ten dau gazteei ekonomia global batean arra-

kasta izateko behar dabezan trebetasunak eta

gaitasunak garatzen laguntzeko helburuz.

Saria Ekonomia Gaietarako Ministerioko Digi-

talizazio eta Adimen Artifizialeko Zuzendaritza

Nagusiak eman dau, bai eta Junior Achieve-

ment Fundazioak eta 26 izan dira guztira hauta-

tuak 140.000 irakasleren artetik.

Etxeandiak gidatuta, Lauaxeta Ikastolako Ba-

txilergoko ikasle batzuek Junior Achievment-en

Miniempresas programan parte hartu eta Estatu
mailan Mikroenpresa saria lortu eben. Jone Es-

cribano, Iñigo González, Jon Ortega eta Unai Ca-

rrerak osatutako Sleeptile taldeak irabazi eban

estatu mailako lehiaketa hau.

Sleeptile del Colegio Lauaxeta Ikastola gana la XV Competición Nacional 
de miniempresas
La miniempresa Sleeptile, formado por estudiantes del

Colegio Lauaxeta Ikastola, ha sido la ganadora del Pre-

mio al mejor proyecto Junior Achievment. Los alumnos

dirigidos por Egoitz Etxeandia han propuesto la creación

de un pack de ocho baldosas con relieve que simule el

traqueteo de un carrito de bebé paseando por la calle

como solución para el sueño de los más pequeños.

Sleeptile representará a España en la Competición eu-

ropea Company of the Year Competition en la que se da-

rán cita 40 equipos europeos.

Ordenadoreak
Osagarriak
Konponketak
Mantenimendua

Enpresetarako Zerbitzua

GREGORIO MENDIBIL 9, AMOREBIETA-ETXANO TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

Junior Achievment Fundazioaren urteko irakasle ekintzailearen saria lortu dau

Lauaxeta Ikastolako irakasle batek 
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E
l 16 de julio de 1971, festividad del día Karmen en Amorebieta, una fecha

muy señalada, abrió sus puertas por primera vez el Bar Zubi Ondo. Para ce-

lebrar esta efeméride, el pasado día Karmen organizaron una comida en la

terraza del bar, con música y bailables, como debe ser (pero respetando la dis-

tancia de seguridad).

Mariano Cubillo, junto a su esposa Gloria Artetxe y sus hijos Daniel, Araceli y

Mariano, abrieron este pequeño negocio frente al cine viejo. Vestido siempre su

impoluta guayabera, Mariano Cubillo fue uno de aquellos taberneros zornotza-

rras que marcaron una época y que muchos tenemos en el recuerdo. “En un prin-

cipio era una churrería y luego ya se colocó la barra y lo hicimos bar”, relata Ma-

riano hijo, que hoy en día sigue al frente del negocio. 

El bar Zubi Ondo está situado en el número 8 de la céntrica calle Sabino Arana,

antes Jaime Jauregui. Esta calle era una de las principales vías de tránsito ro-

dado y peatonal en Amorebieta. Desde el cruce hasta la parroquia AndraMari

y la estación del tren, esta calle ha sido protagonista del devenir de muchos zor-

notzarras. “Era un lugar de paso obligado para ir a la iglesia y al colegio de Kar-

mengo Ama, pero sobre todo para los trabajadores de Izar, Forjas y Covimar. To-

dos los camiones que iban a estas empresas tenían que cruzar el puente del río,

era el único paso, tanto para peatones como para vehículos. Un lugar ideal”, re-

cuerda con añoranza Mariano.

Pero hoy en día es una calle peatonal, muy transitada y fresca, donde las terra-

zas han ocupado el lugar de los coches y camiones. Menos ruido, menos polu-

ción y protagonismo al peatón. “La terraza nos ha dado mucha vida, nuestro bar

es pequeño y las mesas de la terraza nos han dado vida”.

Pero, el Zubi Ondo, se encontraba eso, junto al puente del río. Una amenaza cons-

tante para los comercios y bares de la zona. “Entonces cuando llovía y subía el

río estábamos cagados de miedo. Todos los años había aguadutxus, las pérdi-

50 URTE BAR ZUBI-ONDO 50 AÑOS
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das siempre eran grandes. Las inundaciones más graves fueron en agosto de

1983 y el nivel del agua subió hasta el mostrador alto donde están las bote-

llas de licor”, dice Mariano y nos señala con su mano el nivel que alcanzó el

agua. 

50 aniversario de un pequeño bar de Amorebieta que guarda en su interior

muchas historias de zornotzarras. Zorionak!!!
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Martzelek azaldu duenez, Udalak zigor espediente bat

ireki zion iaz eta errekurtsoa aurkeztu arren, honek au-

rrera egin du eta Foru Aldundiaren partez enbargo abi-

sua jaso du. Baina Martzelek aurreratu duenez, ez du

isuna ordaintzeko asmorik.

2.300 euroko isuna ezartzeaz gain, Udalak obra guz-

tiak ezabatu ditu hormetatik. “2019.urtetik Udalak nire

obrak ezabatzen ditu, baina kaleetan svastikak, irain

pertsonalak eta eraso matxistak ikusten dira. Kale-

ko artea errespetatzea, arte adierazpen askatasuna

eukitea eta nire kontra jarritako zigor espedientea ken-

tzea”, eskatu zuen Martzek komunikabideen aurrean

eta lagunez inguraturik egindako agerraldian.

Zornotzarrak azaldu du berak egindako lanetan kriti-

kak agertzen direla, baina ez duela inoiz inor iraindu

eta askotan berak ezabatu dituela margotutako gra-

fitiak jabeek salaketa jarri ostean.

Bestalde, Udalak esan duenez, berarekin bilerak

izan dituzte egoera aztertzeko eta arazoa bideratze-

ko, baina indarrean dagoen ordenantza guztiok erres-

petatu behar dogula esan zioten.

MARTZ GRAFITEROARI

Alberto Eguiarte Arribalzaga
Abokatua

Tel. 946 308 399 Fax
egiarteabogados@gmail.com - artez.abogado@gmail.com

Administración de Fincas Col. 34.260
Gabinete Jurídico - Abogados - Lege Kabinetea

FINCAS
Comunidades de vecinos • Polígonos industriales •

Arrendamientos • Desahucios • Contratos

JURIDICOS
Testamentos, herencias 

• Separaciones, divorcios • Defensa asuntos penales
• Reclamación de cantidades

2.300 EUROKO ISUNA 

Kaleko hormetan grafitiak egiteagatik 2.300 euroko isuna jarri diote 
Martzel Do Nascimiento Goiria artistari

Berak, ez duela isuna ordaintzeko asmorik esan du. Udalak, bestalde, 
ordenantzak bete behar direla gogoratu duMartzel Do Nascimento Goiria oso gazte hasi zen grafi-

tiak egiten.
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Z
ornotzako Kuadrillen Elkartea (ZOKOEL)

2002an sortu zen hiru helburu argirekin: Gaz-

teek eta kuadrillek udalerriko eguneroko bi-

zitzan parte hartzea, gazteen iritzia Jai Batzor-

dean txertatzea eta udalerriko gazteen beharrak

erakundeen aurrean ordezkatzea. Lehenengo

Txallengea sortu zen. Deialdia egin zen kuadri-

lla desberdinak batzeko eta gero haien artean ba-

natu zituzten ardurak; batek ginkana, beste ba-

tek herri kirolak... Denek parte hartzen zuten guz-

tietan. Santanatxuko desfilea ere hauspotu zu-

ten, lehen jaietako ekintza garrantzitsuenetako

bat zena 2015ean azken aldiz ospatu zen kua-

drillen parte hartze baxuaren ondorioz. 2006an

Ipurtargi gazte asanbladak hartu zuen bere gain

antolakuntza eta 2011an Zornotzako Gazteak sor-

tu zen, gaur arte ZOKOELen filosofia mantendu

eta gidatu duen taldea.

Hamar urte hauetan hamaika ekintza antolatu di-

tuzte, besteak beste: erreka garbiketa, mendi ir-

teerak, sagardotegi eta ski bidaiak, kronoigoe-

ra Boroara, umeentzako jolasak, kontzertuak, hi-

tzaldiak, bolo txapelketak, bertso saioak, biga-

rren eskuko azokak eta guztietan arrakasta-

tsuena Gazte Eguna. 2013an ospatu zen lehe-

nengo gazte eguna, trikipoteoa, bazkaria, poteo

sortzailea eta kontzertuak programatu ziren,

Gazteak eta koadrillak batu eta elkarren artean gazteentzako ekintzak 
egiteko sortu zen ZOKOEL elkartea

Zornotzako Gazteak: urte luzeetako senda

CAMPAÑA DE VERANO

Regalos telefonía y accesorios

Envío de dinero

Recarga de móviles

Reparación móviles y 

ordenadores

Info Móvil
C/ San Miguel 4

Fast Mobile
C7 Sabino Arana 2, bajo

INFO MÓVIL 
FAST MOBILE
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beranduago gehitu ziren elektrotxaranga, olin-

piadak, bertsolariak, zanpantzarrak, erraldoiak eta

batukadak. Urtero handituz joan da parte hartzea

eta 2020an ospatu behar zena arrakastatsuena

izateko bidean zegoen, bazkariko ticket guztiak

saldu ziren. Guztira 430 gazte batu behar ziren

bazkarian baina bi egun lehenago, dagoeneko ja-

nari eta bestelako material eta zerbitzuak kon-

tratatuak eta ordainduak zeudenean, pande-

miaren eraginez bertan behera gelditu zen. Ez zu-

ten amore eman eta 2 aste geroago instagazte

eguna antolatu zuten. Ekimen arrakastatsuak, egu-

nean zehar instagram bidez egin ziren zuzene-

koetan 600 gazte baino gehiago biltzea lortu zuen.

Ibilbide luze honetan, bitxikeri eta pasadizo

asko izan dira gertatutakoak, esaterako marmi-

tako lehiaketa jaien ekintza arrakastatsuena, Zor-

notzako Gazteen ideia izan zen, soilik txallenge

barruan egiteko. Zabaltzean, jendetza batu zen

eta urtero handituz doa. Edo, 2017an 5. Gazte egu-

nean La Basuri portatila puskatu eta jo barik gel-

ditu zenean. 

Ez da gazte egun horretan gertatutako bakarra,

Gozategiko kontzertuaren erdian txosna itxi be-

har izan zuten edari guztiak agortu zirelako. Ba-

daude baita pasadizo garratzak, 3. gazte eguna

antolatzeko garaian kartelak jarri zituzten bile-

ra ireki batera deituz eta bakarrik hiru pertsona

agertu ziren. Ez zuten etsi eta bigarren deialdian

berdinak agertzen zirela ikustean sare sozialetan

gazte eguna ez zela ospatuko publikatu zuten, hor

arriskuaz ohartuta jendea batu zen.

Orain, ekintzen parte hartzeen egoera oso posi-

tiboa da, eta inoizko handiena lortu dute, erre-

korrak hautsiz, baina antolakuntzan egoera oso

bestelakoa da eta asanblada irekiak egiten di-

tuzten arren soilik 10 pertsonen artean kudeatzen

dute guztia. Beraz, gozatu, baina baita ere la-

gundu, antolatzeak ikuspegi zabalago bat ema-

ten duelako. 

Uda honetan ere ekintzak programatu dituzte: uz-

tailaren 18an, Non dago Mikel? dokumentalaren

proiekzioa, 20an piragua jaitsiera, 16 eta 23an

kontzertuak, 21ean Ane Lindane eta Raquel To-

rresen bakarrizketa eta 25ean bertso saioa.

Jon Castañeda

Capacidad 14 plazas

Atención personalizada

Entorno rural con amplios jardines

Cocina propia y comida casera

Servicios: peluquería, podología, 
fisioterapia y terapia ocupacional

Estimulación y fomento 
de la independencia de los usuarios

Personal cualificado

Más de 20 años cuidando 
de nuestros mayores

Capacidad 14 plazas

Atención personalizada

Entorno rural con amplios jardines

Cocina propia y comida casera

Servicios: peluquería, podología, 
fisioterapia y terapia ocupacional

Estimulación y fomento 
de la independencia de los usuarios

Personal cualificado

Más de 20 años cuidando 
de nuestros mayores

Telf. 94 6730 967
EMAIL: julialopez63@hotmail.com

Bª Arrinda 9 Etxano
48340 Amorebieta-Etxano



12 | hilero 2021ko uztaila 353

EZTANDAP TALDEAK BERE LEHEN DISKA KALERATU DU 

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Z
azpi abestiz osatutako lehen diska “Kondor” ka-

leratu berri dute Eztandap izeneko taldekoek.

Grabazioa Julen Alberdi, “Blanco y en botella” tal-

deko kidearen lokalean egin dute, Kondor poligonoan,

gaur egun Zubipunta izenaz ezagutzen dena, “eta ho-

rregaitik jarri genion Kondor izenburua”.

Gitarra: Asier Goikoetxea "Goiko", Ahotsa: Jonathan

Santos "Melas", Perkusioa: Aratz Longo Baxua: Ion An-

der Agorreta "Txonan", Gitarra: Asier Fernandez "Asi".

“Aspaldian prestatuta geneuzkan abestiak, baina pan-

demia dela eta dena atzeratu egin da”.

Ingelesez eta euskeraz, fifty-fifty esaten dena, rock es-

tiloa. Abestien letrak Asierrek idatzi ditu eta ingelesezko

maisua denez errezago egin zaio, irakaskuntzaren era-

gina ere nabaria dela dio. “Abestiak erabat ezberdinak

dira, letraz eta doinuz. “Ugarteko” izeneko abestia Ca-

bacasen aldeko oihua da, “Beste bat” feminismoaren

aldekoa, “ABBB”, aukera berri baten bila”…

Eta bideoklipa egiteko “Samhain” abestia aukeratu dute.

Ea-ko baserri batean grabatu da, bertan entsaioak egi-

ten dituzte eta Mikele Landa izan da bideokliparen egi-

lea. Lan oso bikaina, profesionaltasunez egindakoa eta

irudi zoragarriak erabiliz. Hemen duzue QR kodea bideoa

ikusteko.

Asierrek esaten digunez “Samhain edo Samain zelta ja-

torriko jai garrantzitsuena zen, kristautasunaren eban-

jelizazio aurreko aro paganoan. Izena zelterazko bi hitz

batzetik dator: sam «uda» eta fuin «amaiera». Urtaro ilu-

naren hasierarekin batera uzta biltzeko sasoiaren

amaiera ospatzen zuten urriaren 31 eta azaroaren 1a

bitartean. Gau horretan zeltek urte berriari ongi etorria

emateaz gain, espirituekin harremanetan jartzeko au-

kera izaten zuten. Izan ere, bizidunen eta hildakoen mun-

duen arteko muga lausotu egiten baitzen. Hiru mila ur-

tez Europa osoko zelta nazioek ospatu izan dute Sam-

hain festa”.

Eztandap baditu bolo batzuk uda honetan, Bilboko Bira

kultur gunean, uztaillak 17an Amorebietan, Lemoa, Ger-

nika…

“KONDOR” IZENPEAN 7 ABESTIZ OSATUA DAGO

https://youtu.be/kW9k2stgFL8
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C/ Luis Urrengoetxea, n.º 8, bajo
Telf.. 94 673 42 38 • AMOREBIETA

• Depilación eléctrica

• Depilación a la cera caliente y fria

• Limpieza de cutis

• Solarium 10 sesiones

G
arita llegó al club al comienzo de la tem-

porada 2010/11 como ayudante de Unai

Zamalloa, dirigiendo al equipo que se es-

trenaba en EBA. Dos temporadas después, se ha-

cía con las riendas del equipo y aquella misma

temporada lograba el ascenso a la LEB Plata. En

total son dos temporadas como segundo entre-

nador y 9 como primer entrenador, esta será su

décima al frente del primer equipo. Todos estos

años se han conseguido grandes resultados des-

tacando la final en la fase de ascenso a LEB Oro

frente a Valladolid en la temporada 2016/17 o

la final de la temporada pasada ante el Barca B,

quedándose en ambas a las puertas de un soñado

ascenso a la Leb Oro.

La gran temporada realizada el curso pasado por

el equipo han supuesto un plus en las ganas de

la afición de poder disfrutar de su equipo en La-

rrea. Esperemos que equipo y afición puedan

volver a vivir conjuntamente en otra temporada

que se presenta igual de ilusionante.

El míster nos comenta que «el Zornotza es mi

casa, más cuando las cosas no salen como quie-

res y te siguen dando confianza y te dejan tra-

bajar, y eres capaz de darle la vuelta y hacer una

temporada como la que hemos hecho, al final

estás condenado a entenderte. Supongo que

en algún momento alguien tendrá que decir

basta y lo dejaremos, pero hasta entonces Zor-

notza es mi casa, donde más a gusto trabajo,

donde más a gusto me siento, más querido y

respetado; y mientras esto siga así yo siempre

estaré encantado de seguir entrenando al Zor-

notza, y si no es entrenando al primer equipo

ayudando en todo lo que pueda.»

En la actualidad el club y el míster se encuen-

tran trabajando en la confección de la plantilla

que defenderá los colores del Zornotza la pró-

xima temporada.

Iker Salazar, 

renovación prioritaria

El Zornotza Saskibaloi y el jugador Iker Salazar

han llegado a un acuerdo para ampliar su actual

contrato, que vencía a final de temporada, hasta

el 30 de junio de 2022. De esta manera, Iker

cumplirá su sexta temporada en el Zornotza.

Con la renovación de Iker el equipo se asegura

mantener en su plantel a uno de los jugadores

más destacados de la temporada pasada. Es

más, si echamos la mirada atrás, se trata del ju-

gador que lidera las clasificaciones históricas en

el Zornotza (en Ligas FEB) en minutos, puntos,

rebotes, asistencias, robos, tapones y valora-

ción, siendo el segundo jugador que más parti-

dos FEB ha disputado en el club, tan solo supe-

rado por Joseba Estalayo.

La temporada pasada regresaba al Zornotza

tras su paso por el Iraurgi de Azpeitia y desde el

primer día ya dejó clara su valía. En un año en

el que el Zornotza volvía a quedarse a las puer-

tas del ascenso a la Leb Oro, Iker hizo unos fán-

tasticos números con 7 puntos por partido, 8,3

rebotes, 2,6 asistencias para una valoración de

14,8; uno de los jugadores más valorados de la

competición.

Zornotza Saskibaloi comienza a preparar la nueva temporada

Mikel Garitaonandia ha renovado como entrenador 
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LAGUN ONAK PILOTA ELKARTEA  
XIII. KARMENETAKO TXAPELKETA

KADETEAK

Etxebarria-Alvarez 22

Uriarte-Bereziartua 20

GAZTEAK

Barandika-Bernaola 22

Iglesias II - Arroita 14

NAGUSIAK

Arrien-Bilbao 22

Tellitu-Eskamez 10

ELITE

Hormaetxe-Morgaetxebarria 22

Aurrekoetxea-Barturen 9

EUSKAL HERRIKO KLUBEN ARTEKO

TRINKETE TXAPELKETA

Kadete mailan

TXAPELDUN

Urko Bullon

AZPITXAPELDUN

David Alonso

Kepa beti gure artean indarrak banatzen 



248.000 €

BAJO EN EL CENTRO

270.000 €

ULTIMA VIVIENDA OBRA NUEVA EN EL
CENTRO

455.000 €

ADOSADO EN LA ZONA DE LARREA 

Zure etxea saldu nahi duzu?
Etorri gugana, lagunduko zaitugu

Te ayudamos a vender tu casa Te ofrecemos un servicio 
TOUR VIRTUAL 360º
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B
ukatu egin da aurtengo Haizetara eta pan-

demiari aurre eginez aurreko urteetako iza-

era berreskuratzen ari da. Ostegunetik

igandera antolatutako ekintzetara 1500 pertso-

na baino gehiago joan dira. Antolatzaileek po-

sitiboki baloratu dute aurtengo edizioa, oso

desberdina izan den arren: “Herritarrek gozatu

egin dute eta kontzertuetan zehar Haizetara pix-

ka bat izatearen sentsazioa izan dute. Bandak ere

oso pozik daude”.

Kaleko musika barrualdera mugitu da eta ho-

rretarako hiru agertoki desberdin erabili dituzte.

Amorebieta IV frontoiak, edukieragatik handie-

nak, Radio Kaizman (Frantzia), Artistas del Gre-

mio (Aragoi) eta Brass Corpenen (Portugal) kon-

tzertuak hartu ditu. Guztien lehenengo aldia izan

da, aurretik etortzeko gogoak izan dituzten

arren. Horrela adierazi zuen larunbatean Artis-

tas del Gremioko abeslari eta tronpetista den Lai-

tak: "Urte mordoa darabilkigu buruan jaialdi ho-

netara etortzeko nahia eta ametsa. Azkenean,

egoera berezi honetan izan da. Urtero, data haue-

tan, lanpetuta egoten ginen eta ezinezkoa zi-

tzaigun. Orain itzultzeko gogoz geratzen gara, pix-

ka bat gehiago gozatzeko, baina oso pozik gau-

de ".

Badaude errepikatu dutenak ere, haien artean Zor-

notza Aretoan jo duten Wonder Brass (Portugal)

eta Balkan Paradise (Katalunia). Azkenengoak,

2017ko irabazleak izan ziren. “Oso pozik eta ilu-

sionatuta gaude Zornotzara itzultzeaz, baina

berriro errepikatu nahi dugu, beti da hain atse-

gina! Are gehiago aurten, lau urte bete direla ira-

bazi genuenetik. Ikaragarria izan zen eta espe-

rientziatik haratago, hasiera bat, sariari esker gure

lehen diskoa grabatu ahal izan genuelako”, go-

goratu du Laura Lacueva taldeko klarinete jole-

ak. Aretoan ere Satisfackshow (Katalunia) an-

tzerkia, umorea eta musika fusionatu dituen fan-

farria aritu da. Formatu desberdin honetan mu-

sika klasikoa, jazza, popa, rocka eta funka ere fu-

sionatzen dituzte. Horrez gain, ikusleak harritu-

ta utzi dituzte guztiek instrumentuak etengabe al-

datzen zituztelako nibela galdu gabe.

Aretorik txikiena, Zelaietako kontzertu gela, Jazz

ukitua duten kontzertuen eszenatokia izan da.

Bertan, Klarinetea eta Jazza (Jazzaren historia

klarinetearen ildotik), Botxo Boogies eta Sagi

Quintet ikuskizunez gozatzeko aukera egon da.

Aipatzekoa da ekintza guztietarako sarrera

guztiak agortuta egon direla eta ikuskizun as-

kotan itxaron zerrenda luzeak ere egon direla.

Aurten ez da lehiaketarik egon, baina ikusleek tal-

derik gustukoena aukeratzeko aukera izan dute

haizetara.eus webgunean. Publikoak sinboliko-

ki gustukoen izan duen

aurtengo taldea AR-

TISTAS DEL GREMIO

izan da botoen %35are-

kin. Guztira 452 per-

tsona bozkatu duzue.

Eta gure opari male-

ten irabazleak MAITE

GONZALEZ eta AIN-

HOA MOLINERO izan

dira.

Haizetarak musikaz bete du herria

Aurtengo jaialdia desberdina izan den arren, bederatzi banda eta fanfarria ikusteko aukera egon da
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Zure aholkurako!

Aurtengoa bukatu da, baina oraindik eta uztailaren 11rarte, Herriko

Plazan, Alex eta Jesus De Pedro argazkilarien "Haizetara Gu Gara!"

argazki erakusketa ikusgai dago. Bertan, zornotzar guztien ordezkari

gisa programan parte hartu duten hainbat laguni esker ona adierazi

nahi zaie. Hurrengoa etorri bitartean, itxaronaldia laburragoa egite-

ko, aretoan eta frontoian egin diren kontzertuak Ametx Gazteriaren you-

tubeko kanalean ikusi daitezke.

Jon Castañeda

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo
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BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

94 630 85 84

A
rtzainak, pilotariak… zenbat eta zenbat

euskaldun joan izan ohi dira Ameriketara

etorkizun hobe baten bila? Denok ezagu-

tzen dugu arbasoren bat bertara joan izan dena,

arrazoi bategatik ez bada besteagatik, joera hori

nagusia izan baita aspaldiko garaietan. Oraindik

ere, badira bertara doazen zestalariak, baina ez

genuke esango garai bateko joera hori manten-

tzen denik.  Eta gu ere bertan migranteak izan ga-

ren era berean, bertakoek ere etorkizun hobe ba-

ten bila egin dute gurerantz. Mundua biribila iza-

teak, badu eta bere zergatia, biraka eta biraka

ibili ahal izateak aske sentiarazten baikaitu.

Zornotzan gehienbat errumaniar jatorriko atze-

rritarrak dira nagusi, baina are eta anitzagoa bi-

lakatzen ari da, egunean egun, munduko hainbat

tokitako pertsonak baitatoz gurera, eta horien ar-

tean, Pensilvaniatik etorritako Brent Yoder ame-

rikarra dugu. 33 urte ditu berak eta ia 2 urte da-

ramatza zornotzar gisa.  900 bizilagun inguruko

herri txiki batetik dator eta berarentzat Zornotza

hiri eta herri baten bitarteko bat da, non etxean

baino gusturago sentitzea lortu duen. Ez da mar-

ka erraza gero! Bere hitzetan, “Euskadik besar-

katu egin nau eta Zornotzan etxean bezala sen-

titzen naiz, eta, zinez, ez dela batere erraza etxe-

tik hain urruti zaudenean…”. 

Ez du sekula ahaztuko trenean honantz etorriko

zenean isuritako negar malkoak, bakar-bakarrik

hona etorri bizitza berri bat eraikitzeko. Nori ez

lioke, ba, bertigoa emango? Argi dago ez duela

bizitza batere erraza izan, baina adorea eta ke-

mena barru-barrutik atera eta bereak eta bi egin

ditu bere ametsak betetzeko. “Zerotik hasi be-

har nuela sentitzen nuen, eta nire ama hil zenean

eta 2-3 urte geroago nire amama hil zenean, ia

inor gabe gelditu nintzen Ameriketan eta ez nuen

bertan gelditu nahi, izan ere, bizitza esperientziak

dira eta horiek bizitzeak sentiaraziko gaitu gu bi-

zirik. Dena saldu eta bertara etorri nintzen,

agian ez dut diru askorik izango nire hurrengo be-

launaldiei uzteko, baina behintzat esperientziak

eta irakasbideak izango ditut helarazteko”, azal-

du digu Brent Yoderrek. Beraz, bakar-bakarrik eto-

rri eta zerotik hasi beste kontinente batean eta

munduaren beste puntan. Ez da ba lan erraza, bai,

behintzat, bizigarria! Eta egin eta lortu ere!

Munduan barrena bidaiatuz,

Zornotzara iritsi arte

Familia “nomada” gisa deskribatzen ditu bere joan

etorriak, etorkizun hobe bat bilatzea helburu iza-

nik, bere amak bi urtero toki berri baten bila era-

maten baitzituen bera eta bere arreba, besteak

beste, Pensilvanian bertan 4 edo 5 herritan bizi

izan dira, baita Floridan, Ipar Carolinan eta

Hego Carolinan ere. Honek hainbat toki ezagu-

tzera eraman du, baina ezin izan du patxadazko

lagunak egin, gutxira beste toki batera mugitu-

ko zirela. Gerora, helduagoa izan denean ere, zuen

diru apurra bidaiak egiteko erabili du eta horre-

la iritsi zen Bilbora. Californian, Costa Rican, Sui-

tzan… bidaiatu ostean, Euskal Herriak besarkatu

egin zuela dio, eta horren ondorioz, duela ia bi

urte bertara etortzeko erabakia hartu nuen,

mendia eta itsasoa gertu dituen eta jende atse-

gina duen beste toki aproposagorik ez baitzaio

bururatzen. 

Ukabilak taldea, euskaltegia…

zornotzarra bete-betean!

Egun, Iurretako fundizioan egiten du lan eta lan

hobe bat bilatu ahal izateko, informatikako ikas-

ketak burutzen ari da. Bere aisialdian, ordea, badu

erdiprofesionala izatera eraman duen kirol eta pa-

sio sutsu bat, zein eta Jiu-jitsu diziplina brasil-

darra. 18 urte zituela, osabak eta berak borroka

Brent Yoder, Zornotzan bizi den amerikarra:

"Oso gustura nago Zornotzan, jiu-jitsuko klaseak ematen ditut eta euskara ikasten ari naiz!"
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

batzuek hainbat eta hainbat bideo alokatu eta iku-

si zituzten. Egun hartatik aurrera piztu zitzaion

Brenti kirol honetan murgiltzeko nahia. Garai har-

tan, indarra lantzen eta pesak egiten aritzen zen

eta boxeoan probaren bat edo beste egindakoa

zen. Beraz, toki batera joan eta lehen saiakera

egin zuen eta oroitzapen oso txarra du egun har-

takoa, hainbat eta hainbat kolpe jaso baitzituen,

eta hurrengo egunean ezin zen mugitu ere egin,

baina itzuli egin zen eta berriz ere bereak eta bi

jaso zituen. 

Hala ere, bere burugogortasunak jarraitzera

eraman zuen, eta berak dioenez, “askotan, un-

tzea izan behar da mailuaren kolpeak jasoz, ge-

rora mailua bilakatu ahal izateko”. Urtebete eman

zuen untze hori izaten, eta egun, gerriko beltza

da, eta  besteak beste, New Yorkeko, New Yer-

seiko eta Pensilvaniako txapelduna da hainbat

alditan eta Euskadiko azpitxapelduna ere bada.

Azken hau Euskadira iritsi eta 2-3 egunetara lor-

tu zuen. Jet lag-a bidelagun zuela eta oraindik

toki finko bat aurkitu gabe, txapelketa bat zegoela

esan zioten iristean eta ez zuen birritan pentsatu.

“Jiu-jitsuak asko eman dit nere bizitzan, momentu

gogorrenetan nire arnasbidea izan da, lagunak

egiteko nire aukera bakarra izan da, eta gogor bo-

rrokatuz gero, ametsak lortu ahal direla eraku-

tsi dit, beraz, orain, besteei nik jasotako espe-

rientzia eta irakasbide hori erakutsi nahi diet”,

eta hortaz, horretan dirau gaur egun Zornotzako

Ukabilak taldean, umeei, emakumezkoei eta

gizonezkoei jiu-jitsu eta autodefentsa erakutsiz.

Ukabilak taldearen lokaletik oso gertu dagoen Zor-

notzako udal euskaltegia ere bere bizitzako

beste ardatzetako bat da, izan ere, bertan eman

ditu astean lau egun ikasturte guztian zehar. “Ni

beti izango naiz amerikarra Zornotzan eta Eus-

kal Herrian, baina, nire jatorriko erroa galdu gabe,

hemen hain gustura egonda, nire ardura eta be-

tebeharra euskara ikastea da, migrantea naizen

aldetik, bertako kulturan murgiltzea eta bertako

hizkuntza ikastea ezinbestekoa iruditzen baitzait

herriari nire aletxoa eskaintzeko”, eta egin ere,

jada lehen azpimaila gainditu baitu, eta etorki-

zun batean, Ukabilak taldeko klaseak euskaraz

eman ahal izatea ere amets bilakatuko du agian.

Horren zain egongo gara Brent eta harro gaine-

ra! Segi ametsak betetzen, segi Zornotzako

gazte eta helduei zeure esperientziaren berri ema-

ten eta segi geure inguru paregabeez gozatzen!

Amaia Larruzea Motxobe
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Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa
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Pasamos la ITV a tu coche

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

L
a feria Cinegética volvió al recinto ferial IFE-

MA tras la ausencia del año anterior por la

pandemia. Dentro de los actos que se lle-

varon a cabo durante la celebración de Cine-

gética 2021, del 10 al 13 de junio, destacó la

cena de gala Cinegética-Safari Club Interna-

cional.

Durante la cena se procedió a la entrega de

galardones “Premios cinegética”. El trofeo de

plata de “Caza Internacional con arco” reca-

yó sobre el zornotzarra Ander Garmendia, en

reconocimiento al esfuerzo, la pasión y la de-

dicación de sus aventuras cinegéticas por to-

dos los rincones del planeta en pro de una caza

ética y con el máximo esfuerzo por lograr los

mejores trofeos. Lejos de cifras anteriores, cla-

ramente marcadas por la pandemia, Cinegé-

tica 2021 cerró con un total de 164 exposito-

res y 22.456 visitantes, emplazando su si-

guiente edición del 2022, a fecha del 17 al 22

de Marzo.

PLATA EN CINEGÉTICA 2021
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.960 €
/m

es

BERRIZ MIN HAU… LUZE DIRAU 

H
amaika urte beranduago bueltatu dira se-

kula joan ez ziren amesgaiztoak. Eskola-

ko amantala jantzia nueneko gizon ber-

deen ezustekoa. Eskuburdinak eta izerdi hotza.

Lurpeko mundu ilunerako bidaia, azkena ziru-

diena. Itzuli dira goibeltasuna eta beldurra. Ja-

sandako umilazioak eta ikara. Bost eguneko bi-

luztasuna, eta ez soilik fisikoa. Irainak, kolpeak

eta mehatxuak. Ikutu lardats eta sexu- erasoak.

Subjektu baino objektu zartatu sentiarazi nin-

duten gau eta egunak. 

Nire amesgaiztoen sorlekua deitzen diot nik,

13/13sumarioa beraiek. Beste behin, Herri bat

epaitu nahi dutenek, beste Herri baten izenean.

Antzezlan bat ez balitz bezala, justuak balira gi-

sara. Zer esan, nola azaldu entzungor denari. Min

batean baino sinisten ez duenari. Astero ostera

hastera. Eguneroko txangoa Madrilera. Justiziaz

eta askatasunaz mintzo zaizkit nire semeak mo-

txiladun haur bilakatu nahi dituzten berberak. Su-

rrealismoa errealitatearen ertzera. 

13/13 auziak zenbaki mingarri ugari ditu niretzat.

Zortzi euskal herritar epaituak. Bost eguneko tor-

mentuaren oinazea. Hamar hilabeteko atxiloal-

di prebentiboa. Zazpi urteko espetxe-zigor es-

kaera. Hamarkada bete ziurgabetasun. Sei aste

luzeko sasi- epaiketa. 

Baina azken hilabete hauetan badira kuantifikatu

ezin ditudan hamaika emozio eta zirrara. Tamaina

eta kopuru imajinaezinetan. Elkartasun eta mai-

tasun adierazpen publikoekin eta pribatuekin; be-

girada, besarkada edo lau hitzekin; betiko ater-

pe sarea edo espero ez nituenen babes keinuak;

idatziekin, argazkiekin, ekimenekin edo salake-

tekin. Hain hunkigarria izaten ari da non emozioek

gainezka egiten didate ia egunero, espero ez ni-

tuen sentipenak sortzeraino. 

Ez da garai erraza izaten ari, onar dezadan. Ira-

ganeko zauriak ireki dira, min horiek berbizi be-

harra dauzkat, eta bihar-etzi nire burua berriro

kartzelan –haurrengandik banatua- imajinatze-

ak beldurtzen nau. Bai, horrela da. 

Baina gardentasun eta zintzotasun berdinarekin

diot, espero ez nuen maitasun eta babes uhol-

de honek nigan sortu duen indar eta ahaldun-

tzeak, epaiketa honen ondorioei aurre egiteko

beste kemen bat eskaini didala. Didazuela.

Zuei esker beste begirada eta adore batekin egi-

ten diot aurre erronka honi. Hori ere lortu duzue. 

Hunkituta bezain eskertuta nago, eta ez dut se-

kula ahaztuko. Bihotzez eskertzen dizuet, guzti-

guztioi. Eta banaka ezinezkoa zaidanez, kolekti-

boki, azken finean komunitatean baikara bene-

tan indartsuak. Han, hemen edo edonon. Naiz ga-

relako. ESKERRIK ASKO! 

Saioa Agirre Arauko
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Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

618 41 17 62

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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Pretemporada
2021-2022 Oier Luengo; Mikel Zarrabeitia, Unai Uberuaga

zornotzarrak hilero
z o r n o t z a n

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

BI-256-92

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas



2020-21 ikasturtea 
Andramari Zornotzako Ikastola

Ikastolako Hezkuntza Komunitaterako:
Doinua: Pello Joxepe

Egilea: IN

Bi mila eta hogeigarrenak
ekarritako ezina ...
hogeitabatak bide beretik
astindu du bibolina ...
Denon artean erantzun dugu
ongi uztartuz ekina: 
eskerrik asko denoi emanez
agur dezagun egina

Komunitate oso-osoa
eutsiaz ikastolari,
ikasle eta irakasleak
guraso ta zuzendari
...harnasonena eskainiz gartsu
eguneroko lanari:
Eskerrik asko denoi bihotzez,
eutsi gogoz bizitzari!

Cobidak digu erronka jarri
ezarri bere konpasa,
Ez uste izan inola ere
izan denikan erraza.
Denon artean askatu dugu
A zer nolako mataza.
Agur ta erdi guztioi eta
Oporrak ederki pasa.
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