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Geurean ere nabaritu dute dendariek
merkealdietako lehen asteburua
Ez merkataritza
gune handi edo
hiriburuetan
beste, baina
jendea ibili da
beherapenetan
GEHIENEZ %30
Neguko merkealdien
hasieran %30ko
beherapenak daude;
otsailean hasiko dira erdi
prezioan saltzen
KIROL DENDAK BETETA
Ibarreko kirol dendek
jendetza handia izan zuten
egubakoitz eta zapatuan
EROSLE ZUHURRAK
Debagoiendarrek aurrez
erabakita izaten ei dugu
merkealdietan erosiko
dugun zera hori
Errege Egunaren ostekoan hasi
ziren neguko merkealdiak, eta
egubakoitz eta zapatuan jende
dezente ibili da ibarreko dendetan. Erosketa horiei begira, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteak
hainbat aholku kaleratu ditu,
ahalik eta erosketa zuhurrenak
egiteko. 2-3

AITOR LIZARRALDE

Denda handietan jende mugimendu handia izan da; merkealdiekin batera, Gabonetako oparien aldaketak egiteko parada izan da asteburua.

Danbakaren finala
egubakoitzean

Oñatiko
kiroldegiko
lanak hastear

Autobus
zerbitzua
gehituko da

Potemkin,
Sharon Stoner
eta Muted
taldeen artean
dago lehia

Otsailean hasiko
dira Zubikoaren
ondoan bigarren
eraikina
jasotzeko lanak 7

Aldundiak Elgeta
eta Antzuola
lagunduko ditu
ospitalerako
zerbitzuan 7

Elgetako Espaloia Kafe Antzokian
izango da, 22:30ean, ohi bezala, eta
halako egun berezian talde gonbidatua ere izango da: Split 77. Hiru
finalisten ondoren joko dute, epaimahaiak irabazlea erabaki artean.
Sorpresa ugari ere egongo da. 22-23

Preferenteko
taldeek lehen
itzulia bukatu
dute
Ez da itzuli ona izan gure
taldeendako. Talderik onenek.
Aretxabaletak eta Mondrak,
taularen erdialdean bukatu
dute; Aloña Mendik eta Bergarak, berriz, sailkapenaren
azkeneko postuetan. 14
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GEUREAN
• Gabonak joan zaizkigu: argazki bidezko errepasoa egin diegu | 4-5
• Otsailerako zabalik egongo da Larreategiko zubibidea bi norantzatan

Ibon Antero,
kooperante
Ekuadorren,
Aretxabaletan izan
da Gabonetan | 8

| 6

BEHERAPENAK, PAGOTXA IZANEZ GERO, EROSKETARIK ONENAK

Aholkuak
• Zenbat diru erabiliko
dugun zehaztu: Erosketak
egitera joan aurretik,
gastatuko dugun
zenbatekoa zehaztea
komeni da.
• Beharrezkoa bakarrik
erosi: Konpultsiboki erosi
beharrean, behar
dugunaren bila jo; bestela
nahi baino gehiago
gastatuko dugu.
• Oharrak irakurri: Saltoki
askotan beherapen sasoian
arauak aldatzen dituzte;
hortaz, erosketa egin
aurretik, irakurri dendan
egon daitezkeen oharrak
edo dendariari galdetu.
Kontsumitzailearen
eskubidea da informazioa
jasotzea.
• Eskatu beti erosketaagiria: Kexa egin ahal
izateko ezinbestekoa izaten
da erosketa-agiria
erakustea. Beraz, gorde
agiria eta ziurtatu aldaketak
onartu egiten direla. Babes
juridikoa eta kalte-ordainak
jasotzeko eskubidea du
kontsumitzaileak, beraz, adi.
• Martxoaren 31 arte:
Astebete eta bi hilabete
artean iraungo dute,
martxoren 31ra bitartean.
AITOR LIZARRALDE

Debagoieneko dendetan ere Errege egunaren ostekoan ekin diote neguko beherapenei.

MAUKAREN BILA I GABONETAKO OPARIEKIN NAHIKO EZ, ETA NEGUKO MERKEALDIETAN AMAITUKO DUGU GABONEKOTAKO ORDAINSARIA

Neguko beherapenetara atera dira
debagoiendarrak Errege ostekoan
%20 eta %30eko beherapenarekin
hasi dituzte neguko beherapenak
Debagoieneko dendariek
Euskal Kontsumitzaileen Elkarteak,
urtero legez, beherapen sasoirako
aholku zerrenda kaleratu du
Marijo Deogracias
Errege osteko egunean hasi ziren
neguko merkealdiak Debagoienean ere, eta izan da lehenengo
ordutik jendez gainezka ibili den
dendarik ere. Esaterako, Arrasateko Sportland dendako Cesarrek esan digunez, “lehenengo

egunean goizez zein arratsaldez
ibili zaigu jendea; batzuk merkealdietara, eta beste batzuk,
Gabonetako opariak aldatzera”.
Gauza bera esan digu Bergarako Gantxegiko Rosa Marik:
“Errege eguneko ostekoak aldaketa egunak izaten dira, eta jende asko ibiltzen da batera eta bes-

tera”. Beraz, ez dira bakar-bakarrik merkealdiak. Hala ere, izan
dira asteburu-zubia aprobetxatu
dutenak Debagoieneko dendetan
merkealdietan zer dagoen ikusten eta erosten aritu direnak.
EROSLE ZUHURRAK
Beherapenetara joaten diren
erosle guztiak ez dira berdinak.
Erosle zuhurra da kontsumitzaileen elkartetik bultzatzen den
mota; baina, gizarte kontsumitzaile honetan, erosle xahutzailea da boladan dagoena. Bigarren mota hau da saltokiz saltoki dabilena egunotan, behar ez
dituenak eta gehiago etxeratzen;
“visak onartzen duen bitartean!”, dioten moduan. Hala ere,
Arrasateko Lasagabaster jantzi
dendako Dorletak aitortu digunez, esaterako, “jendea aurrez

begiz jotako zera horren bila etortzen da”. Gutxi izan dira “merkealdietara” beste barik joaten
direla aitortu digutenak. Jakina,
beherapenak Olentzerotako opa-

Kirol dendentan
neguko jaka eta
zapatila bila joaten
ei dira erosleak
“Normalean,
bezeroak badaki zer
gura duen eta zera
horren bila dator”,
dio dendari batek

riak erosi aurretik balira, egoera bestelakoa izango litzateke;
ziur asko, diru gehiago xahutuko genuke kontsumitzaileok!
Hala ere, galdetutako dendariek
aitortu digutenez, “jendeak
aurretik jakiten du zer erosi.
Normalean, erosle fidelak dira
eta jakin badakite beherapenak
zenbatekoak izango diren”.
Gure inkestatuek esan digutenez, ez dira merkealdietara joateko zaleak. Erosketak premien
arabera egiten ei dituzte, Oñatiko Aldasoro oinetako dendan
baieztatu diguten bezala: “Jendeak beharra duenean erosten
du. Horiek dira gure bezeroak eta
eurei zor diegu errespetua; horregatik, atzeratu egiten ditugu
beherapenak: aurretik erosketak egin dituenarekiko errespetua izateko; etikoak izateko”.
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BEHERAPENAK, PAGOTXA IZANEZ GERO, EROSKETARIK ONENAK

• IBARREKO DENDARIEI ERE GALDETU DIEGU BEHERAPENEN GAINEAN

EROSLE ZUHURRAK. Bergarako Leize dendan adierazi digutenez, “erosleen %50
aurretik ikusitakoaren bila etortzen da merkealdietan; baina hori, herriko denda guztietan gertatzen dela esango nuke”. Leizen, beste leku batzuetan legez, merkealdiak
%30eko beherapenarekin hasi dituzte eta otsailetik aurrera %50era ere iritsiko dira.

BEHERAPENAK BAI, BAINA AURRERAGO. Horixe egiten dute Oñatiko Aldasoro zapata dendan; “jarrera etikoa da, gure ustez; herenegun erosten etorri denarekiko errespetua izatea, nolabait. Hala ere, beherapenek galdu dute garai bateko xarma; saltoki
handiek gaiztotu dute guztia”.

OPARIAK ALDATZEKO SASOIA. Bergarako Gantxegi mertzerian “Errege egunaren
ostekoak, Gabonetako opariak aldatzeko egunak izaten dira; lan dezente izaten dugu
horretan. Beherapenak ere jarri ditugu; %20-edo; hortik aurrera denda txikietan dirua
galduko genuke”.

%30ETIK PREZIO ERDIRA. Arrasateko Lasagabaster jantzi dendan pare bat astean
izaten dituzte prezioak %30eko beherapenarekin eta gero erdira jaisten dituzte; “hala
ere, ordurako ez da genero askorik egoten; izan ere, jendeak erosi beharrekoa aurretik begiratuta izaten du eta lehenengo egunetan etortzen da”.

• BEHERAPENETARA JOATEKO OHITURARIK BADUZUE?

IRATI, ALAZNE ETA BEÑAT | OÑATI

RAFA, NORA ETA GUILLERMO | ARRASATE

BEGO | BERGARA

GORETI ETA ZORIONE | ARRASATE

Alaznek aitortu digunez, bera behintzat ez da batere
beherapenen zalea. “Ez gara beherapenetan erosketak egitera joaten”. Urtean zehar erosten duten horietakoa dela aitortu digu Alaznek: “Zerbaiten premia
daukagunean joan izaten gara erostera. Beste kontu
bat litzateke, esaterako, Gabonetako opariak erosteko sasoian beherapenak jarriko balituzte. Orduan,
kasu gehiago egingo nieke merkealdiei, baina ez da
horrela izaten”.

Barre egin digute Rafak eta Guillermok galdera entzutean; hala ere, “inoiz joan izan gara merkealdietara”
aitortu digute, batere zaleak ez direla esan diguten
arren. Baina, joatekotan zer erosiko luketen galdetuta, “bideojokoak erosteko sasoi ona da beherapenena” diote biek, “edo umearendako, Norarendako,
zerbait topatzeko. Baina gurea gehiago da zerbait behar
dugunean erosi eta kito. Gure ustez jende gehienak
egiten du hori”, diote lagun biek.

“Aurten zera konkretu
bat eskuratzeko asmoz
joan naiz beherapenetara;
beste batzuetan, begiratu
eta gustukorik topatuz
gero erostera joan izan
naiz. Arratsalde pasa joateko aprobetxatu izan
dut” azaldu digu Begok.

“Merkealdietara ez gara joaten. Ez
naiz batere zalea eta ez dugu beherapen sasoira itxaroten behar dugun
zera hori erosteko” dio Zorionek.
Merkealdiak “zaletasun” legez definitu dizkigu Zorionek; beraz, erosketak egitera joateko zaletasuna izatearekin lotu beharko genituzke
beherapenak, bere ustez.
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GABONAK I JOLASPARKEAK, ANTZERKIA, MUSIKA, PAILZOAK, OLENTZERO, ERREGEAK... DENETARIK IZAN DUGU IBARREAN

Ekitaldi ugari Gabonetan, batik bat
gaztetxoenengan pentsatuz
Abenduaren 24an, ohi
bezala, ume zein nagusi
aritu ziren kaleetan kantuan

Ia herri guztietan egon dira
umeendako jolasparkeak;
bete egin dira, gainera

KALEJIRA OLENTZEROREKIN. Abenduaren 24an, ohitura den bezala, ehun lagun atera ziren kalera Gabon kantuekin bazterrak alaitzera. Goiko irudian ikus daitekeen
bezala, Aretxabaletako guraso eta ume taldea txistu eta guzti ibili ziren kalez kale Olentzerorekin batera. Herriko plazan batu eta herri guztia zeharkatu zuten.

HIRU ERREGEAK. Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Eskoriatza eta
Oñatin egin zuten kabalgata Hiru Erregeek urtarrilaren 5ean. Bergarara, esaterako, Bizar Zuri ere joan zen umeen gutunak hartzera
Hiru Erregeei lana arintzeko.

Olentzero eta Hiru Erregeak
ere etorri dira umeen
gozagarri opari ugarirekin

GABON KANTAK. Ume, gazte eta nagusiak kantu kantari ibili ziren abenduaren 24an
Leintz Gatzagan ere. Baserriz baserri ibili ziren trikitilarien laguntzarekin. Goizean
goiz hasi ziren, gainera, 09:30 aldera, eta han ibili ziren Horra Mari Domingi, Hator
hator eta Olentzero begi gorri, beste batzuen artean.

ESKOLETAKO UMEAK ERE KANTARI. Gabonetako unerik xarmangarrienetakoa abenduaren 24ko goiza izaten da; izan ere, jende ugari ibiltzen da kantuan. Ikastetxe askotako umeak ere baserritar jantzi
eta eskolan ikasitako Gabon kantak abesten dituzte herriko kaleetan. Goiko irudian, esaterako, Bergarako Aranzadi ikastolako ume koadrila agertzen da. Horiek abestu bakarrik ez, dantzan ere egin zuten.
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ELURRA ERE EGIN DIGU. Kalean ez genuen gehiegi ikusi, Gabon Zuririk izan dugunik ezin esan, baina pixka bat izan bazen ere, elurra egin du Gabonetan, abenduaren 24tik 27ra arteko bitarte horretan,
batik bat. Inguruetako mendiak elurtuta ikusteko aukera izan genuen, eta baita Arantzazu ere; goiko
argazkia ikustea besterik ez dago. Batzuek majo pasatu zuten elurrezko gizontxoa egiten.

GABONETAKO KONTZERTUA. Kontzertuak ere ohikoak izaten dira halako datetan. Aretxabaletan abenduaren 26an egin zuten Gabonetako kontzertua abesbatzak eta Leizarra Musika Eskolak; Eskoriatzan Musika Eskolako Bandak egin zuen abenduaren 23an; Oñatin ere Musika Bandak egin zuen urtarrilaren 6an,
eta Arrasaten ere, Musika Eskolako Bandak (irudian) Gabonetako kontzertua egin zuen abenduaren 31n.

JOLASPARKEAK. Ibarreko herri ia guztietan prestatzen dituzte
jolasparkeak edo umeendako jolasak Gabonetan. Antzuolan, Arrasaten, Bergaran, Eskoriatzan eta Oñatin egon dira jolasparkeak. Herri
batzuetan igerilekuetan ere jarri dituzte parkeok.

HERRI JAIALDIA. Eskolako umeak, gurasoak, Ozkarbi abesbatza eta beste hainbat talde eta koadrila animatu ziren Elgetan Espaloia kafe antzokiko taula gainera igo eta abestera abenduaren 30ean. Guztia, Korrika 14ren alde egin zuten. Batzuek, La Decada Prodigiosa buruan zutela ia alkandora galdu zuten eszenatokian. Irudikoak, berriz, Athletic zaleak omen, eta Nino Bravoren Libre abestia ez zuten kantatu ba!

ZOZKETA. Zenbat zozketa Gabonetan... Irudikoa Arrasateko Preso
bat, Gara bat ekimenak egindakoa da. Kontxi Arrietak erosi zuen
2.407 zenbakidun txartela eta hari egokitu zitzaion saski erraldoia:
angulak, bixiguak, lanpernak, txuletak... zer ez zeukan saskiak!
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10 urteko kartzela
zigorra eskatu dute
ibarreko gazte batendako
Segi eta Haika
gazte erakundeen
kontrako auziak
direla eta eskatzen
du zigorra Auzitegi
Nazionaleko
Fiskaltzak
A.G.

ARTXIBOA

Larreategiko zubibidea otsailean zabalduko dute bi norabidetan.

Udarako zabalik egongo da
AP-1en hirugarren tartea
Bergara Hegoa-Arrasate deritzon tarteak 3,6
kilometro ditu. Bestalde, Larreategiko
zubibidea otsailean zabalduko dute
Asteleheneko Goienkaria
AP-1 autobidearen lanak aurrera
doaz, eta Gipuzkoako Diputazioak
jakinarazi duenez, 2005eko udarako bukatuta egongo da autobidearen hirugarren tartea: Bergara Hegoa-Arrasate deritzona, hain
justu ere. Tarte horrek 3,5 kilometroko luzera du eta horietatik 1,5 tunel azpikoak dira. Bi tu-

nel daude: Ikastaundiko tunela,
1,2 kilometrokoa, eta Aristiko tunela, 0,3 kilometrokoa.
Bestalde, bat egingo du AP-1
autobideak Epelen GI-627 errepidearekin eta Beasain-Durango
autobidearekin. Tartearen aurrekontu osoa 71,47 milioi eurokoa
da. Hirugarren tarte horrekin,
autobideak 15,2 kilometro izango ditu erabiltzeko.

Hurrengo tarteari, ArrasateEskoriatzari, dagokionez, lanak
udaberrian hasiko direla aurreratu dute. Tarte horrek 6,3 kilometro izango ditu.
LARREATEGIKO ZUBIBIDEA
Gipuzkoako Foru Aldundiaren
arabera, otsail hasierarako zabalik egongo da Larreategiko zubibidea. Bi zubi paralelok osatzen
dute, eta 2003ko urtarrilaren 8an
horietako baten egiturako hiru
adabaki bere lekutik irten ziren
eta zubia zintzilik geratu zen
lurretik 60 metrora. Otsail hasieran zabalduko dute.

Amaia Arrieta arrasatearrari
10 urteko kartzela zigorra agindu dio Auzitegi Nazionaleko
fiskaltzak. Haika gazte erakundearen kontra zabaldutako
auzia dela eta, ETAri laguntza
ematea egozten diote Arrietari eta beste 41 gazteri. Agentzia
berriemaileen arabera, epaiketa urtarrilaren amaieran edo
otsailaren hasieran egin nahi
du Fiskaltzak.
Fiskaltzaren kartzela zigorrak direla eta, Segik protesta
eguna deitu du urtarrilaren
14rako, egubakoitza. “Gazteen
borroka zapuztu nahi dute, hortaz, beharrezkoa da gazteok
kalera ateratzea eta neurrigabeko kartzela zigor eskarien

kontra egitea”, adierazi dute
Segiko kideek.
PRESOEN MOBILIZAZIOAK
Bestalde, Euskal Preso Politikoen Kolektiboak txandakako
itxialdiei ekin die, eta lehenengo txanda horretan ibarreko presoetariko batek parte
hartzen du. Arrasateko Jesus
Mari Zabarte da, hain zuzen ere,
itxialdiko lehenengo txanda
egiten hasi den ibarreko euskal
presoa. Presoek “euren jatorri
eta izaera politikoa” aldarrikatzeko eta “Euskal Herriak
bizi duen gatazka politikoaren
konponbidean euskal presoen
kolektiboaren parte-hartzea
inoiz baino beharrezkoagoa”
dela aldarrikatzeko ekin diote
protestari presoek.

Jesus Mari
Zabarte
preso
arrasatearrak
txandakako
itxialdiari ekin dio

• EKITALDI POLITIKOA

Marketing ikasketak hasi ditu
Mondragon Unibertsitateak
Gipuzkoako
Ganberan izango
da 110 orduko
masterra
Asteleheneko Goienkaria
Gipuzkoako Ganberarekin elkarlanean antolatu ditu marketing
ikasketak Mondragon Unibertsitateak. Masterra da eratu due-

na MUk eta 2005eko otsailetik
ekainera bitartean izango dira
eskolak, Gipuzkoako Ganberaren egoitzan. Marketing eta
Komertzial arloetako zuzendariak hezteko masterra da eta kontuan izango ditu merkatuaren
nazioartekotasuna bai eta ekonomiaren globalizazioa ere. Hortaz, hiru arlo nagusi jorratuko
dituzte masterrean: management, finantzak eta marketing
komertziala, 110 ordutan.

ELKARLANA
Masterra Mondragon Unibertsitateak eta Gipuzkoako Ganberak iaz sinatutako akordioaren
ondotik dator; bost urterako
hitzarmena sinatu zuten bi erakundeek, unibertsitatea enpresa
girora hurbiltzeko asmoz. Horrela bada, MUk diseinu akademikoa egin du, eta Gipuzkoako Ganbarak egin beharreko proiektuen
orientazioa planifikatzen du,
akordioaren arabera.

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

ARNALDO OTEGI, BERGARAN
Debagoieneko Batasunak antolatuta, abenduaren 29an Arnaldo
Otegi Bergarako Novedades aretoan izan zen. Han, ezker abertzaleak azaroaren 14an Anoetako belodromoan aurkeztutako
ekarpen politikoaren berri eman zuen Otegik.
Berrehun bat lagunen aurrean, Jose Luis Elkorok aurkezpen
txiki bat egin zuen egungo egoera Xibertako prozesuarekin alderatuz. Otegik ekarpen berritua aurkeztu zuen jarraian. Galderen
txanda irekian Ibarretxe Plana izan zen hizpide.
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Ospitalera joateko
autobusa jarriko dute
Antzuolan eta Elgetan
Elgetatik Arrasatera autobusez joateko
Bergarara jaitsi behar izaten da. Egunero
hiru autobusek egiten dute joan-etorria
A.G.

AITOR LIZARRALDE

Oñatiko kirol-instalazioak txiki gelditu dira egungo 4.725 bazkideendako.

Laster batean hasiko dira
Zubikoako handitze lanak
Oñatiko udalak 3,3 milioi euroko proiektua
onartu du eta Construcciones Moyua S.A.
enpresari esleitu dizkio otsailean hastekoak
diren 18 hilabeteko handitze lanak
Larraitz Zeberio
Urtarrilaren amaieran edo otsailaren hasieran ikusiko ditugu
makinak Oñatiko Zubikoa kiroldegiaren ondoko lursailean.
Aspaldi gelditu ziren txiki
kirol-instalazioak Oñatin baina
badirudi laster hasiko dela Zubikoaren handitze proiektua gauzatzen.

Udalak Oñatiko Construcciones Moyua S.A. enpresari esleitu
dizkio lanak abenduko udal osoko bilkuran.
Proiektu honi eman zaio aurtengo aurrekontu-sailik handiena, hala nola 1.060.000 euro. Guztira, ordea, Luis Etxegaraik eta Itziar
Zelaiak obratutako proiektuak 3,3
milioi euroko aurrekontua du eta
18 hilabeteko gauzatze epea.

Antzuolarrek eta elgetarrek
autobus zerbitzua izango dute
Arrasateko ospitalera joateko.
Izan ere, Gipuzkoako Foru
Aldundiak onartu egin du Elgeta eta Antzuolako Udalak diruz
laguntzea, Arrasateko ospitalerako autobus zerbitzua jar
dezaten. 33.252 euro emango die
Aldundiak (19.440 Antzuolako
Udalari eta 13.812 Elgetakoari),
gastu osoaren %60.
Zerbitzua 2004-2005eko
eskualdeko mugikortasun planen barruan aurreikusita dago
eta udal biek bere gain hartu
dute herritarren artean zerbitzu berriei buruzko informazioa
zabaltzeko kanpainak egiteko
ardura.
Autobus zerbitzu berriek
hobetu egingo dituzte gaur egun-

go zerbitzuak. Izan ere, gaur
egun Elgetatik hiru autobus jaisten dira, baina guztiak ez dira
Arrasateraino iristen; Bergaran
beste bat hartu behar izaten dute
erabiltzaileek Arrasateraino.
Antzuolatik Bergarara, eta
alderantziz, zazpi autobus joaten
dira astegunetan, eta han Arrasaterako autobusekin lotura egin
behar izaten dute erabiltzaileek
ospitalera joan gura izanez gero.
Bergaratik Arrasatera orduro
dago zerbitzua.

Gaur egungo
autobus zerbitzua
hobetu egingo da
laster

ERAIKIN BERRIA
Hiru atal bereizitako eraikin berri
bat altxatuko dute egungoaren
ondoan. Atalik handienean, egungo kantxaren neurriko bigarren
pista bat prestatuko dute, erabilera anitzekoa; saskibaloia, eskubaloia, areto-futbola eta tenisa
egin ahal izango dira. Rokodromoa
ere egingo dute. Eraikinaren bigarren atalean, biltegiak, komunak,
aldagelak eta txartel-leihatilak
jarriko dituzte. Goiko solairuan,
aerobic egiteko egokitutako areto bat prestatuko da eta, ondoan,
judokendako prestatutako beste
areto bat. Hirugarrenean igogailuak eta sarrera egongo dira.

ARTXIBOA

Ez dute bigarren autobusik hartu behar izango Bergaran ospitalera joateko.

Igerilekuendako 2,1 milioi
euro emango ditu Aldundiak
Agorrosinek hiru
gimnasio, hiru
igerileku, frontoia,
medikuntza
zerbitzua eta
klubendako bulegoak
izango ditu

A.G.
Bergarako kirol guneak izango
dituen hiru gimnasioak, hiru igerilekuak, frontoi-txikia, medikuntza zerbitzua, klubentzako
bulegoak, kanpoko azpiegitura
eta bestelakoak egiteko, 2,1 milioi
euro onartu ditu Gipuzkoako

943 71 24 25

M

Foru Aldundiak. Horrela erantzuten zaio Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Departamentuek egindako eskariari.
Proiektua 2004-2007 aldiko Inbertsioen Aparteko planen barruan
aurreikusita dago, eta Aldundiak
diru hori, lau aurrekontu ekitaldien kargura jartzea onartu du.

AITOR LIZARRALDE

Instalakuntzaren egitura maiatzerako amaituta egon behar da.

MEMESA SL
Industri hornidurak

www.memesa.com
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Urtarrilaren bukaera aldera berriro ere
maletak egin eta Ekuadorrera joango da
Ibon Antero. Napo probintzian, oilaskoak
hazteko kooperatiba bat antolatzen ari da

Ibon. Donostiarra jaiotzez, Ikerlan
kooperatiban egiten zuen lan, duela
urtebete baino gehiago Ekuadorrera joatea
erabaki zuen arte. Aretxabaletako Hiruatx

eta Markinako Munduzabal elkarteek
Ekuadorren proiektu bat garatu nahi zutela
eta, Ibon ari da hura gidatzen. Gabonetan,
baina, etxean izan da.

IBON ANTERO I EKUADORREN KOOPERANTE ARI DA

“Jendea pozik
dago, baina
dirua irabazi
nahi du
berehala, eta
hori ezin da”
Maria Agirre
Kitxua indigenekin zaude, Rukullakta izeneko komunitatean, Ekuadorko Amazonas aldean. Zelako
tokia da?
Amazona izanik oso berdea
da. Oihana gertu dugu, eta animaliak ere nonahi. Euria sarri
egiten du, eta ez du hotzik egiten.
Esan bezala, Rukullakta komunitatean nago bizi izaten, 400 bat
lagun bizi gara bertan, 70 familia gutxi gorabehera. Familiako
sei bat lagun dira, eta ni familia
baten etxean bizi naiz, guztira sei
gara: aita-ama, hiru seme-alaba
eta ni neu. Etxea oso oinarrizkoa
da, oso gauza gutxi dute, baina
telebista etxe guztietan dago.
Tamalez jendeak telebista larregi ikusten du.
Zein lan egiten duzu bertan?
Etxetik gertu Caia kooperatiba dago, eta bertan egiten dut
lan. Kooperatiba horri diruz
laguntzen diote Aretxabaletako
Hiruatx elkarteak eta Markinako Munduzabalek. Mundukide
elkarteak, berriz, aholkularitza
teknikoa ematen du. Zortzi lagun
ari gara Caian lanean. Ni bat
gehiago naiz talde horretan, eta
denetarik egiten dut: oilaskoak
lumatu, gestio lanak egin... Caia
kooperatiban jarduera bi ditugu:
txerri eta oiloendako pentsua
ekoizten dugu, eta oilaskoak hazi
eta saldu ere egiten ditugu. Hilean 1.800 oilasko inguru saltzen
ditugu.
Komunitateko zenbat jendek egiten du lan Caiarako?
Artoa ereiten duen edonori
artoa erosten zaio. Beste batzuei
saltzeko aukera ere badute, baina guk ez diegu iruzurrik egiten
ez artoa pisatzerakoan ezta erosterakoan ere. Artoa ez ezik, txonta izeneko pentsua produzitzen
dute. Oilaskoena, berriz, desberdina da. Hasieran baserritar
bakoitzak bere etxean hazten
zituen oilaskoak, baina hilkortasun tasa oso handia zenez,
ekoizleek dirua galtzen zuten.

Horregatik, Caiak oilategi handi batzuk egin ditu oilaskoak hazteko. Orain emaitzak askoz hobeak dira, eta asmoa da bertakoek
oilaskoak zelan hazi ikasi, eta
geroago berriro hastea oilaskoak euren kontura hazten.
Zer gehiago eskaintzen diezue?
Pentsu eta artoagatik ematen
zaien dirua kooperatiban gordetzeko aukera ematen diegu, eta
behar dutenean dirua itzultzen
zaie. Familiako ekonomian oso
aurreikuspen txikia dute, ez daude dirua aurreztera ohituak. Orokorrean uste dut jendea pozik
dagoela kooperatibarekin. Gertatzen dena da jendeak berehala
nahi dituela emaitzak ikusi, dirua
nahi du. Eta hori ezinezkoa da.
Enpresa guztietan hasierako
urteak zailak izaten dira, eta irabaziak, izaten direnean, enpresan inbertitu behar dira. Hori
ulertaraztea oso zaila da. Horregatik, prestakuntza kooperatiboa ematea oso inportantea da.
Hala ere, oso gutxi duenari irabazietatik ezer ez ematea oso
gogorra da, eta alternatibak bilatu behar dira.
Ideia horiek zelan txertatu?
Hilean behin administrazio
kontseiluaren bilera egiten da,
eta azken hitza eurena bada ere,
nik neuk ere parte hartzen dut
irizpideak eta prestakuntza ema-

MARIA AGIRRE

Gabonetan itzuli da Ibon Ekuadortik, baina urtarrilaren bukaeran berriro joateko asmoa du.

teko. Gainera, eurek ere ikusten
dute prestakuntza beharrezkoa
dutela. Oraingoz, hala ere, irabazirik ez dago, produkzioa oso
txikia delako eta gehiagorako
aukerarik ez dagoelako. Baina
nik badut itxaropena eta laster
irabaziak izango direla uste dut.

“Amazonia izanik
oso berdea da.
Oihana gertu dugu,
eta animaliak
ere nonahi”

“Telebista etxe
guztietan dute.
Tamalez telebista
larregi ikusten
dute indigenek”

“Oilategi handi
batzuk egin ditugu
oilaskoak hazteko.
Hilero 1.800
saltzen ditugu”

“Zaila da irabaziak
enpresan inbertitu
behar direla
ulertaraztea, baina
horretan ari gara”

Ekuadorren kitxua indigenekin
lanean ari den kooperantea
Azken urteetako hilabete gehienak Ekuadorren egin ditu
Ibon Anterok, bertako komunitate batean lanean. Lehenengo aldiz 2003ko otsailean joan zen, eta Gabonak arte
egon zen. Hilabete batzuk hemen egin, eta iazko apirilean
berriro itzuli zen. Orain ere, Gabonen aitzakian, berriro
etxera itzuli da, baina hil bukaera aldera berriro joango
da Ekuadorrera. Caia izeneko kooperatiban dihardu lanean, kitxua indigenei enpresa bat zelan gestionatu eta kooperatibaren irizpideak azaltzen. Kooperatiba dagoeneko
eratu dute, eta oilaskoak hazten ari dira.
Hil honen bukaera aldera Ekuadorrera joan, eta ez
daki noiz itzuliko den berriro; izan ere, esku bete lan
izango du. Oilaskoak hiltzeko hiltegia abian jarri nahi
dute, eta makinak eramatea bakarrik falta zaie. Bien
bitartean, kooperatiba bera sendotzen jarraituko dute.
Aisialdirako denbora laburra izaten duela esan digu
Ibonek, baina denbora-pasarako aukera duenean umeekin errekara joaten da igeri egitera. Irakatsi bakarrik
ez, indigenekin ikasi ere asko egin duela dio. Eta jaioterritik faltan zer sumatzen duen galdetuta, etxeko janariaz asko akordatzen dela aitortu digu.
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Hitzorduak

ARRASATE I 16:30ETIK 20:00ETARA

Odol emateak eguaztenean eta
eguenean anbulatorioan
Arabako odol emaileen elkarteak odola emateko bi hitzordu deitu ditu aste honetan. Bata hilaren 12an izango da, eguaztenean,
eta, bestea, hilaren 13an, eguena. Urtarrilean beste hiru aukera
ere izango dira, hilaren 19an, 26an eta 27an. Guztiak anbulatorioan izango dira, 16:30etik 20:00etara bitartean.
Elkarteak gogorarazi nahi izan du odola ematea oso garrantzitsua dela eta 18 eta 66 urte bitarteko lagunek eman dezaketela.
Bestalde, gizonezkoek hiru hilean behin eman dezaketela gogorarazi dute eta emakumezkoek, berriz, lau hilean behin.

DEBAGOIENA I HILAREN 30A DA AZKEN EGUNA

Urtarrilean bukatuko da Kirola
Euskaraz bekarako izenematea
Hamabosgarrenez kaleratu dute Debarroko udaletako Euskara eta
Kirol Zerbitzuek Kirola Euskaraz beka. Kirol arloko euskarazko
material eskasia dela eta, oinarrizko kirol materiala euskaraz sortzeko beka da Kirola Euskaraz; euskal fitxa didaktikoak sortzeko
beka, hain justu ere. Aurtengo bekaren gaiak dira: Hirugarren
adineko gimnasiarako ariketak eta Uretako gimnasia (aquagim).
Interesatuek Bergarako Udaleko Kirol Zerbitzura bidali beharko
dituzte eskabideak urtarrilaren 30a baino lehen. Aurkeztu behar
dira: fitxen aurkibideak; hiru fitxa, bat teorikoa eta bi praktikoak; kartazal itxi batean eskatzailearen curriculuma eta fitxak egiteko erabiliko litzatekeen bibliografia.

BERGARA I IZENEMATEA HILAREN 21ERA ARTE

Gurasoek umeekin nola jolastu
ikasteko ikastaroa antolatu dute
Udaletxeko Euskara Zerbitzuak ume txikiak dituzten gurasoei
zuzendutako jolas, abesti eta ipuin tailerra antolatu du. Tailerraren
helburua da gurasoei baliabideak ematea umeekin euskaraz jolasteko. Baita seme-alaben eta gurasoen arteko lotura sendotzea ere.
Zaintzaile, begirale eta interesa duten guztiek ere zabalik dituzte
ateak. Jolas eta kantu ikastaroak astean ordu eta erdiko zortzi saio
izango ditu eta otsailaren 10ean hasiko da. Saioak Ana Carpinterok
egingo ditu eta teoriko eta praktikoak izango dira, euskaraz eta gaztelaniaz. Ipuin ikastaroa, berriz, apirilean hasiko da, euskaraz bakarrik izango da, zazpi ordu eta erdiko iraupena izango du eta Pello
Añorga izango da arduraduna. Ikastaroetarako izenematea Euskara Zerbitzuan egin beharko da hilaren 21a baino lehen.

BERGARA I MIGUEL ALTUNA INSTITUTUAN 19:30EAN

Agirre lehendakaria berba gai
martitzenean hitzaldi batean

ARRASATE ETA BERGARA I

Eskiatzera irteerak antolatu dituzte Besaide eta Pol Pol taldeek
Neguan ohikoak izaten dira eskiatzera irteerak eta
Debagoieneko bi mendi taldek dagoeneko antolatu dituzte. Arrasateko Besaide Eski Taldeak urtarrilaren 15ean hasiko du aurtengo eski denboraldia. Izenematea eta informazio batzea Besaideren egoitzan bertan egin behar dira 18:00-19:30

ANTZUOLA I
• Gaztegunea urtarrilaren
15ean zabalduko dute
Urtarrilaren 15a arte itxita
egongo da Antzuolako Gaztegunea (Errekalde auzoan),
“arazo batzuk tarteko”. Horrela bada, Gabonetako oporraldia luzatu egingo da pixka bat.
Hala ere, arduradunek iragarri dutenez, urtarrilaren 15ean,
zapatua, zabalik egongo da Gaztegunea, ohiko ordutegian.

Agirre lehendakariaren Eusko Jaurlaritzako ekintza amerikar erbestean (1941-1960) izenburuko hitzaldia antolatu du Udal Agiritegiak. Bihar, martitzena, izango da, 19:30ean, Miguel Altuna institutuan, eta Xabier Irujo Ametzaga historialariak egingo du.
1937ko ekainean faxistek Bilbo garaitu ondoren, 1960 bitartean jardun politiko eta kultural sendoa eta emankorra bultzatu
eta bideratu zuen Jaurlaritzak atzerrian: Katalunian 1938 eta 1939an,
Parisen eta Londresen 1939 eta 1941 bitartean eta, azkenik, Ameriketan. Azken erbeste horren gainean jardun du hitzaldiak.

ARETXABALETA I
• Hitano ikastaroa antolatu
du Loramendik
Hitanoz berba egiten ikasteko
ikastaroa antolatu du Loramendi elkarteak. Hil honen
erdialdean hasiko dute ikastaro hau eta izena datorren
eguaztena, urtarrilaren 12a,
baino lehen eman behar da.

ELGETA ETA BERGARA I HILAREN 19RA ARTE

BERGARA I
• 1956ko kintoen batzarra
egiteko izenematea zabalik
1956ko kintoek hilaren bukaeran egingo dute euren kinto
batzarra baina dagoeneko
zabalik dute izena emateko
epea, urtarrilaren 23a arte.
Zabala jatetxera deitu behar
dute: 943 76 20 07.
• Eusko Jaurlaritza atzerrian
hitzaldia martitzenean
Eusko Jaurlaritza atzerrian
izeneko hitzaldia egingo dute
urtarrilaren 11n, martitzena,

Sahararrei elkartasuna
adierazteko kanpainak hasi dira
Sahararrei laguntzeko kanpainak hasi dira Elgetan eta Bergaran. Elgetaren kasuan, udaleko Ongizate Zerbitzuak bultzatu du;
Bergaran, berriz, Udalak eta Komite Internazionalistak taldeak.
Sahararrei bidaltzeko atun latak, azukrea eta konpresa paketeak batzea da kanpainaren helburua. Kanpainarekin bat egin nahi
dutenek dendetan, udaletxean edo herriko ikastetxeetan laga ditzakete esandako gaiak, hilaren 19ra arte.
Horrez gain, dirulaguntzarik eman nahi dutenendako bi kontu korronte daude. Kutxan: 2101 0070 86 0124795568 eta Euskadiko
Kutxan: 3035 0080 94 0800054177.

astelehen, martitzen eta eguaztenetan. Bestalde,
Bergarako Pol Pol mendi taldeak Baqueira Beretera irteera antolatu du.
Urtarrilaren 14tik 16ra bitartean egingo dute
irteera eta izena emateko ondo telefono zenbakira deitu behar da: 943 76 48 51.

Miguel Altuna institutuan.
Xabier Irujo aditua izango da
hizlaria.
ELGETA I
• Nabarralderi buruzko
hitzaldia eguenean
Nabarralde gaiari buruz berba egiten, Erlantz Urtasun historialaria eta Nabarraldeko
zuzendari ordea izango da
eguenean, urtarrilaren 13an,
Elgetako Espaloia kafe antzokian. Hitzordua 20:00etan izango da.
ESKORIATZA I
• Gabonetako zuhaitzak
jasotzeko kanpaina
Gabonetan etxeak apaintzeko
erabilitako zuhaitzak batuko
dituzte gaur, astelehena, udaletxe aurrean: 11:00etatik
12:00etara eta 17:00etatik
18:00etara. Zuhaitzak berriro
landatzea da asmoa. Horregatik, bizirik dauden zuhaitzak
batuko dituzte soilik. Landatu ezin daitezkeenak birziklatze instalazioetara eramango
dituzte.
OÑATI I
• Heziketa sexualari buruzko
hitzaldia Elkar Hezin
Heziketa afektibo sexuala programaren nondik norakoak
azalduko dituzte gurasoendako. Rafael Godoy psikologo eta
sexologoa izango da hizlaria.

Elkar Heziko Santa Marinako
ikastetxean izango da eguaztenean, 19:00etan.
• Udaltzaina izateko epea
eguaztenean amaitzen da
Urtarrilaren 12an, eguaztenean, amaitzen da Udalak hiru
udaltzain kontratatzeko egingo duen lehiaketan izena emateko epea. Lehiaketa arautzen
duten baldintzen zerrenda udaletxean eskura daiteke.
• Informatika ikastaro berriak
antolatu dituzte urtarrilerako
Informatikako ikastaroak
antolatu dituzte gaurtik, astelehena, aurrera hil honetarako. Interneteko oinarrizko
ikastaroak KZgunean emango dituzte eta bertara joan
behar da izena emateko ere.
Beste ikastaroak, aldiz, mikroenpresendako diren ikastaroak dira. Hauetara joan nahi
izanez gero, 943 71 83 20 telefonora deitu behar da.
• Suradesa zerbitzua martitzenetan da aurrerantzean
Suradesa zerbitzuko teknikaria martitzenetan etorriko da
udaletxera urtarriletik aurrera. Goizez egongo da udaletxean, 09:45etik 13:00etara.
Etxebizitzak erosteko edo konpontzeko Eusko Jaurlaritzak
ematen dituen dirulaguntzen
berri ematen du teknikari
honek. Informaziorik behar
izanez gero, bertara jo baino
ez dago.
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Iritziak
Sarean harrapatuta

Danbaka lehiaketaren gaineko iritziak
Danbaka musika lehiaketa azken fasean
sartu da. Dagoeneko badakigu zeintzuk
diren hiru finalistak: Potemkin (Oñati),
Sharon Stoner (Oñati) eta Muted (Arrasate-Abadiño). Datorren egubakoitzean, hilak

Isilpekoak

943 76 92 71
goienkaria@goiena.com
Zerbait esateko daukazula? Deitu edo idatzi e-posta. Zeri txaloak,
zeri txistuak… Eta sail honetan aterako ditugu zure komentarioak.

HEMENGO TALDEEI
BULTZADA EMAN ZAIE
Ideia ona izan da Danbaka lehiaketa sortzearena, hemengo taldeei bultzada bat emateko modu
aproposa da. Beraz, zorionak, eta
onenak irabaz dezala.
Popapop / www.goiena.net

• Elgetako bat-bateko artistei zorionak!
Sei hilabete daramatza Elgetako Espaloia Kafe Antzokiak
zabalik. Maila handiko artistak ikusi ditugu han denbora labur
honetan. Abenduaren 30eko Herri Jaialdia, ordea, ahaztezina
izan zen. Korrikaren alde herriko jendeak dantzan eta kantuan
egin zuen. Bat-bateko artistek oso serio hartu zuten kontua eta
mozorroak zein koreografiak prestatu zituzten aldi horretarako. Ozkarbi abesbatzak, eskolako umeek eta gurasoek, herriko
koadrilek... parte hartu zuten. Aukeratutako kantuen artean,
denetarik: Abba, Conchita Velasco, Nino Bravo, La Decada
Prodigiosa, mariatxiak… Jon Anduezak aurkeztu zuen saioa
eta, esan zuenez, 700 eurotik gora bildu ziren Korrika 14rako.
Zorionak denei!

14, egingo da lehiaketako finala, Elgetako
Espaloia kafe antzokian. Finaleko kontzertua egin bitartean, Goiena.net webgunean
lehiaketaren gaineko iritziak jasotzen ari
dira. Hona ekarri ditugu iritzi batzuk.

ZUZENEKO INDARTSUAK
HIRU FINALISTENAK
Kontzertu guztiak ikusi ondoren, epaimahaiarekin guztiz ados
nago. Oso zuzeneko indartsuak
izan dituzte hiru taldeok. Izugarrizko maila dute, bakoitzak bere
estiloan. Onenak irabaz dezala!!!
Irakurle bat / www.goiena.net

ESKERRIK ASKO
LEHIAKETARENGATIK

KALITATE HANDIA
EGON DA LEHIAKETAN
Inguruan entzun ditugun
kiniela guztietan, edo askotan behintzat bai, agertzen
zien hiru taldeak.
Oñatiko lokaletan egoteko aukera eduki dugunok
hobeto ulertzen dugu zergatik dagoen han kalitatea: udalak lokalak musikari gazteen esku laga dituelako.
Zorionak eta eskerrik
asko Danbakako antolatzaileei... baina telebistako soinua eta SMSen sistema hobetu beharrekoak dira.
Ea gainontzeko taldeentzako akuilu moduan balio
duen lehiaketa honek. Kalitatea, behintzat, barra-barra
dastatu dugu Espaloian.
Irakurlea / www.goiena.net

baina hor badaude, zerbaitegatik
izango da. Nire hiru talde gustukoenak Sharo Stoner, Potemkin eta Ozen izan dira.
Ea Sharon Stonerrek edo
Potemkinek ateratzen duten
saria.
Ttak-man / www.goiena.net

GUZTIEK MEREZI DUTE
FINALEAN EGOTEA
Ikaragarria benetan Sharon Stoner taldeak egin zuen kontzertua!!!!!
Nire ustez talde guztiek merezi dute finalean egotea. Zuzeneko horrekin ez dut uste finalean
ere aurkari larregi edukiko dutenik Sharon Stoner oñatiarrek,
baina Muted ere hor dago eta
seguru dena emango dutela. Bestalde, benetan eskertzekoa da
horrelako lehiaketa bat antolatu duenari egin duen esfortzua!!
Txapo!!!
Pel / www.goiena.net

Zoriondu nahi nituzke finalera
iritzi direnak. Oso ados nago epaimahaiarekin eta espero dut kristoren finala izatea. Bestalde, zoriondu nahi ditut parte hartu duten talde guztiak. Demostratu da hemen
oso talde onak daudela eta maila
altua. Zorionak, denei, eta hurrengo urtera arte. Zorionak, epaimahaiari ere eta hau lortzeko saiatu diren guztiei. Eskerrik asko.
Thriller / www.goiena.net

tela, Muted baino askoz talde
hobeak daudela pentsatzen dut:
Isarevolution, Supercools, Stukas
eta Los Cretinos, adibidez.
Gorka / www.goiena.net

TALDE LASAIEN BAT
FALTA DA FINALEAN

NIRE FABORITOAK DIRA
FINALISTETAKO BI

Talde lasaien bat botatzen dut faltan finalean, Izas adibidez. Bes-

Zorionak, hiru taldeei. Muteden
estiloa ez zait asko gustatzen,

Nik uste dut Muted taldearen
moda pasatuta dagoela. Orain
modan dagoena rocka da, 80
hamarkadako hura eraberritua.
Talde denek dute beraien moda,
baita Sharonek ere, musika hori
ez da berria... baina, nolako kontzertua ostiralekoa!
Modak / www.goiena.net

JUAN JESUS ALBERDI |
ELAYKO GERENTEA

RAFAEL KORTABARRIA |
BURTSAN ADITUA

ISAAC LAZKANO |
LAB SINDIKATUKO KIDEA

FERNANDO ORUESAGASTI |
EUSKADIKO KUTXA

Nahiko nahasia izango da, trantsiziokoa. Euskal Herrian etxebizitzen alorra eta hauteskundeak; kanpoan, berriz, Txinan finantza porroterako eta AEBetan
defiziterako arriskua dira aipagarrienak. Orekari eutsiz gero
ongi, baina bestela industriako
kostuetan ere eragin handia dute.

Orain artekoa bezalakoa izango
da, Irakekin konplikaziorik ez
badago behintzat. Iranek ere izango du zeresanik. Hala ere, petrolioa urte guztian 40 eta 45 euro
bitartean mantentzen bada ekonomiak pixkanaka gora egingo
du. Horretarako garrantzitsua
da gatazka gehiago ez egotea.

Oso baikorra ez naiz; izan ere, globalizazioak eraginda, egoera gero
eta okerrago da langileendako
eta lan baldintzak gero eta kaskarragoak dira. Esate baterako,
aurten, negoziazio kolektiboaren
barruan, urte amaiera arte itxoin
behar izan dugu probintziako lan
hitzarmena sinatzeko metalean.

2004a ez da txarra izan ekonomiarendako eta zaila izango da
aurten nabarmen hobera egitea.
Lehenengo sei hilabetekoan, ekonomiaren jarduerak oraingo ildo
beretik segituko du, baina bigarren sei hilabetekorako, zalantzak sortuko dira, inguruko ekonomiaren bilakaera dela medio.

• Zergatik hondatu lorontzi berriak?
Bergarako gure irakurle batek txistuak bidali dizkigu Errege
bezperan San Pedro kaleko lorontziak hondatu zituzten parrandazaleendako. Honakoa dio irakurleak: “Auskalo nortzuk izan
ziren! Sekulako giroa egoten da Bergaran Errege bezperan.
Jende ugari egoten da kaleak eta tabernak dira, frogarik
argiena. Festazale sutsua naiz, baina zenbait gauza ez ditut
sekula ulertuko. Eguen goizean, San Pedro kaleko lorontzi
berriak iraulita ikusi nituen. Errege eguna jaieguna izanda,
bere horretan egon ziren barikura arte. Lorontzien azpiko
metalezko bolaren bat, berriz, plazan ikusi nuen. Baten batek,
lorontziak hondatzeaz gain, bola pisutsuak bizkarrean hartu
eta plazaraino eramateko hamaika lan hartu ditu, alajaina!
Zergatik? Lagunen artean indar erakustaldiren bat egiteko?
Nik, behintzat, ez diot ekintza horri inongo meriturik ikusten.
Beste batzuk agian bai.

MUTED TALDEA MODAZ
PASATUTA DAGO

Halaxe erantzun digute

Zer ekarriko digu
hasi berri den
2005ak
ekonomiari
dagokionez?
Izango da
aldaketarik
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GEUREAN | IRITZIAK

Egunkarietako harribitxiak

Zorroztailea

Zorroztasuna
Asia aldean

CIDADE DE DEUS-EKO
INFERNUA
Rio de Janeiroko txabolen
gaineko erreportajea jaso zuen
atzo, domeka, Gara
egunkariko Zazpika
gehigarriak. Batik bat, Cidade
de Deus izeneko favela hartu
zuen ardatz eta hango
bizimodu gogorra deskribatu
zuen, pobreziaren eta
narkotrafikoaren eraginez,
hain zuzen ere.

“Unicefek atzo berriz
ohartarazi zuen
itsasikararen ondoren
‘bereziki’ babestu behar
direla haurrak, lanerako
ustiaketatik, sexu
gehiegikerietatik eta
legez kanpoko
adopzioetatik.
‘Lehenbailehen ekin
behar dugu, kaosa
aprobetxatuta
umeengana putre gisa
hurbiltzen ari direnen
kasuak egon
badaudelako’,
nabarmendu zuen Carol
Bellamy arduradunak.”

‘Zazpika’
2005-01-9

EGUNAK BETE MIN
Atzo, domeka, bi aste bete
ziren Indiako Ozeanoan
izandako itsasikarak
hondamendia eragin zuela.
Vanessa Sanchez kazetaria
Thailandiara joan zen
hondamendiaren hiru
egunetara eta atzoko Berria-n
argitaratu zuen ikusitakoaren
gaineko erreportajea.
Zazpi egun eman zituen
Thailandiako hegoaldean:
Phuket-en, Parong-en eta
Takua Paran, besteak beste.
Egunotan ikusitakoa
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kontakizunean antolatzea zail
egiten zaiola dio
erreportajean, eta jakin
badaki, gainera, Thailandia ez
dela herrialderik kaltetuena
izan. Thailandian 5.288
hildako daude eta 3.810
desagertu; Indian, 15.161
hildako eta 6.011 desagertu;
Birmanian, 64 hildako;
Somalian, 268 hildako, eta
Indonesian, 101.318 hildako
eta 10.070 desagertu.

‘Berria’ | 2005-01-9

galdetzen diot nire buruari zeri
ematen zaion garrantzi gehiago,
umeen hobe beharrari edo legea
zorrotz jarraitzeari. Gauzak ondo
egin guran, txarrago egiten dira
batzuetan.
Baina, tira, ondo dago legebetetzaile zorrotz asko egotea.
Espero dut horrelako jendea arduratzea nazioarteko elkartasun oldearen emaria bideratzeaz, izan ere,
begi –eta esku– zorrotz asko behar
izango dira ekarpen hori guztia
behar den tokira bideratzeko. Joan
den egunean entzunda hau ere:
hondamendi handietako kaltetuei
laguntzeko agintzen diren dirulaguntzen zati txiki bat baino ez da
benetan dirutan ematen; gainerako kasuetan, gaur esana, bihar haizeak eramana. Eta deigarria da,
izan ere, hondamendiak gertatu eta
gutxira zenbait jende bat-batean
aberastu egin dela ikustea. Aurten ere, lehengo lepotik burua?

Leire Kortabarria

‘Berria’
2005-01-9

Tira, tira...

Zulet ’El Diario Vasco’ | 2005-I-9

Batzuei, itxaropen berriak barik,
hara zer ekarri dien urte berriak.
Edo, hobeto esanda, hori, itxaropena –bera ei da, izan ere, galtzen den azken gauza– da kendu
ez dien gauza bakarra. Indiar
Ozeanoko itsasikarak bizirik
baina egoera oso larrian utzi
dituen ume horiek guztiek itxaropena baino zertxobait gehiago
behar izango dute etorkizunari
aurre egiteko, batez ere esperotako laguntza oraindik ere oztopo bihurtzen bada. Lehengo egunean entzun genuen zelan bikote bati, ume bat erreskatatu eta
bere zaintzapean hartzeagatik,
bahiketa leporatu zioten. Eta
zelan orain, kaltetutako herrialdeek geldiarazi egingo dituzten
adopzioak, ume trafikoa eta legez
kanpoko adopzioak saihesteko.
Horren argitara edo ilunetara,

“Nire buruari
galdetzen diot zeri
ematen zaion
garrantzi gehiago,
umeen hobe
beharrari edo legea
betetzeari”
“Deigarria iruditzen
zait, izan ere,
hondamendiak
gertatu eta gutxira
zenbait jende batbatean aberastu
egin dela ikustea”

Egunkarietan irakurri dugu

‘El Mundo’

‘El Diario Vasco’

‘Berria’

‘Deia’

ELKARREKIN PLANAREN KONTRA

REALAK KONPONBIDEA BEHAR DU

MASAILEKOAK

DOGMATISMOAREN AURKAKO IKASGAIA

Afiliazio politikoa albora utzita, herritarren
gehiengoa bat dator Rajoyrekin esaten duenean exekutiboak inpugnatu egin behar duela Ibarretxe Plana Konstituzionalaren aurrean (...). Herritarrendako garrantzitsuena da
geldiaraztea, legearen indar guztiarekin,
Espainiaren batasuna apurtzeko ahalegina.
PSOEk eta PPk entzun beharko lituzke.

Gaur egungo Zuzendaritza Kontseilua ez
bada gai aurre egiteko Realak daukan krisi ekonomiko sakonari, irtenbide zentzudun bakarra dauka: datozen bost urteetan
jardungo lukeen legitimitate berrituko
Administrazio Kontseilu berria aukeratu
ahal izateko hauteskunde prozesuari ekitea, alegia.

112 urteko kartzela zigorra eskatu du Asier
Tapiarentzat, zergatik eta Haikako kideen
aurkako sarekadaren ondorengo agerraldian, mobilizazioetarako deia egitearekin batera “ez zaie doan aterako” esan zuelako. Hurrengo egunetako kale istilu guztiak leporatu dizkiote. Eskerrak arazoak masailekoka
konpontzearen kontua beste batek esan duen.

Hierarkia espainiarrak ultraeskuineko tesi
politiko tematsuenekin izan duen lerrotze
lotsagarriaren aurrean, Donostiako Gotzainak desegokia deritzo bere gotzain zereginetik Ibarretxe Planaren izaera juridiko eta
politikoa aztertzeari. Uste du eztabaidatu
behar dutenak direla politikoak eta zuzenbidean adituak.

Editoriala
2005-01-9

Editoriala
2005-01-9

Imanol Murua Uria
2005-O1-9

Editoriala
2005-O1-9

Zuzendaria Eneko Azkarate
Erredaktore burua Monika Belastegi
Erredakzioa Marijo Deogracias, Jokin
Etxebarria, Ion Unamuno, Jasone Zabala
eta Larraitz Zeberio.

Jatorrizko diseinua Goio Arana | Maketazioa Imanol Soriano |
Maketazio laguntzailea Miren Almaraz | Testuen zuzenketa Leire Kortabarria |
Publizitate arduraduna Gotzon Arzelus | Diseinu arduraduna Iñaki Iturbe |
Harpidetza eta banaketa arduraduna Marta Leturia |
Administrazio arduraduna Agurtzane Gaintzarain

ASTELEHENEKO GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen orri hauetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Presidentea Estepan Plazaola
Zuzendari nagusia Iñazio Arregi
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Itziar
Mallabiabarrena
saskibaloi
jokalariarekin egon
gara berbetan | 16

• Mugarri Alkesak ezin izan zion Azpeitiako Iraurgiri irabazi | 19
• UDA elkarteak bere estatutuak berritu zituen egubakoitzean | 20
FUTBOLEKO LEHEN MAILAKO TALDEAK

REAL SOCIEDAD

0-2
ALBACETE

Reala | Riesgo, Lopez Rekarte, Labaka,
Garrido, Karpin (Xabi Prieto 57. min.), Aranburu, Gabilondo (Uranga 57. min.), Mikel
Alonso, Kovacevic, Nihat eta Luiz Alberto.
Albacete | Gaspercic, Gaspar, Peña,
Ruben Gonzalez, Buades (Oscar Montiel
45. min.), Jaime (Viaud 65. min.), Alvaro
Rubio, Redondo, Mark Gonzalez, Pacheco,
Francisco.
Golak: 0-1 Pacheco (6. minutuan). 0-2
Pacheco (48. minutuan)
Epailea | Dauden Ibañez. Txarto. Albacetekoek eraman zituzten baino txartel
gehiago merezi zituzten, eta Realak baten
bat gutxiago. Gainera, Realaren aldeko gol
fantasma horietako bat balio gabe utzi
zuen.
Bestelakoak | 20.500 ikusle Anoetan.
Denboraldiko hirugarren sarrerarik txarrena.

Ondo
Gabilondo
Lehen zatiko azken 15
minutuetan aukerak sortu
zituen bakarra izan zen talde
txuri-urdinean. Bigarren
zatian baina, ez zuen
gehiegirik egin

Kaskar
Lopez Rekarte
Arrasatearra ez dabil bat ere
fin. Atzo Mark Gonzalezek
zoratu egin zuen. Realean
kapitain izateak pisu gehiegi
duela ematen du, Arantzabali
ere antzerako zerbait gertatu
zitzaion eta

ARGAZKI PRESS

Igor Gabilondo izan zen talde txuri-urdineko jokalari onena, baina 15 minututan bakarrik sortu zituen aukerak.

Esandakoak
“Gaurko eguna
zaila eta gogorra
da, taldeak ez du
eta eskaini behar
zuena eskaini.
Nahiko etsituta
nago”

REALA I TALDE TXURI-URDINAK EZ ZUEN MAILA ONA EMAN ETA ALBACETEK MEREZITA IRABAZI ZUEN

Anoetara ekarri zuen
Realak Bernabeuko gaitza

JOSE MARI AMORRORTU |
REALEKO ENTRENATZAILEA

“Taldea ahalegindu
da baina ez zaio
ezer irten. Gainera,
hasierako
minutuetan bi gol
jasotzea kolpe
latza da”
AITOR LOPEZ REKARTE |
REALEKO KAPITAINA

Jokin Etxebarria
Amorrortu bera ere etsituta irten
zen atzoko partiduaren ondoren.
Izan ere, talde txuri-urdinak ez
zuen maila eman atzo. Albacetek
oso ondo egin zituen etxeko lanak
eta Reala baino gehiago izan zen.
Talde txuri-urdinak bi aukera

Futbol partiduek 90 minutu irauten
dute, eta futbolean 15 minutu
bakarrik eginez gero, zaila da
partidua irabaztea, aurkaria
Alcoyano bera izaten bada ere
bakarrik izan zituen partidu guztian zehar, eta ez hori bakarrik:
Bernabeuko gaitza ekarri zuen
Anoetara. Zelaira lo irteten dira
jokalariak, eta dagoeneko bigarren aldia da hasierako sei minutuetan gola sartzen diotena.

Horren kontra egitea zaila izaten
da. Are zailagoa, bigarren zatiko
hirugarren minutuan beste gol
bat sartzen badizute. Gol honek,
gainera, munduari buelta emango dio; zapping guztietan irteteko moduko gola izan zen.

ESPANYOLEK BIDEA IREKI
Bartzelonako taldeak 0-2 irabazi
zuenetik Anoetan, talde askok
jarraitu dute Lotinak erabilitako estrategia bera. Aurrekoan
Getafe izan zen, eta hauek ere
puntu bat urratu zuten Anoetan.
Atzo, berriz, hiru puntuak urratu zituena Albacete izan zen.
Zelai erdian presio handia egin
zuten Albaceteko jokalariek, eta
kontraerasoan irten ziren berreskuratutako baloiekin. Realak ez
zuen jakin izan nola jokatu,
Espanyolen eta Getaferen aurka
gertatu zitzaion bezala.
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• AMORRORTUK ONDO PLANTEATU ZITUEN BERNABEUKO SEI MINUTUAK?

Athletic

Urte hasierak ez du esan
Athleticek Ligan zein
norabide izango duen

BITOR ETA JOSE LUIS |
EIBAR ETA MUTRIKU

IÑAKI DURAÑONA |
ARRASATE

IBAN BARRUTIA |
BERGARA

“Ez dugu uste gaizki planteatu
zituenik, baina jokalariek ez
zuten maila eman”

“Kontzentrazio
handiagoarekin irten
behar zuten”

“Partiduaren bila joan
behar da, eta Realak ez
zuen hori egin”

“Pasatu eta gero erraz ikusten dira
gauzak. Akaso aurrelari bakarra atera behar izan zuen. Ez dugu uste planteamendu txarra egin zuenik, baina
jokalariek ez zuten maila eman. Pentsa, falta bat bera ere ez zuten egin”.

“Ez, ez zuen ondo planteatu
partidua Amorrortuk. Hasiera-hasieratik kontzentrazio
handiagoarekin irten behar
zuen taldeak, eta banaka
defendatu”.

“Ez zuen ondo planteatu. Ezin
duzu joan zer gertatuko den
ikustera, partiduaren bila
joan beharra daukazu horrelako kasuetan, eta Realak ez
zuen hori egin”.

Azkeneko partiduak
irabazi ostean,
Athleticek
Numantziaren
aurka puntu bat
lortu zuen

Ion Unamuno

ANDONI, JOSU ETA IKER | BERGARA

TXEMA | ESKORIATZA

“Luxemburgok Amorrortuk baino askoz hobeto
planteatu zituen Bernabeuko sei minutuak”

“Jokalariak bizitasun
gutxirekin irten ziren zelaira”

“Luxemburgok askoz hobeto planteatu zituen Bernabeun jokatu
behar ziren sei minutuak, eta hortxe egon zen gakoa. Baloiaren
jabetza Real Madrilena izan zen, eta dituen jokalariekin gol aukerak sortzea erraza da. Gainera, Realeko jokalariak lo irten ziren,
tentsio gabe, erlaxatuegiak”.

“Amorrortuk ez zuen ondo planteatu partidua. Jokalariak bizitasun
gutxirekin irten ziren, eta ez Real
Madril bezala, denak jatera irten
zirela”.

Garrantzitsua litzateke etxera
hiru puntu ekartzea, baina batekin konformatu beharko dugu.
Egia esan, ikusitakoak ikusita,
banakoa emaitza justua izan zen.
Bi mila Athletic zale gerturatu
ziren Soriara bere taldea animatzera, eta egin zuen hotzarekin, zaleen berotasuna asko
eskertu zuten jokalariek. Lehen
zatiaren amaieran aurreratu
zuen Athletic Del Hornok. Bigarren zatian Tevenetek egin zuen
banakoa. Banakoarekin, bi taldeek aukera politak izan zituzten, baina markagailuak ez zuen
beste emaitzarik erakutsi.
Hurrengo partidua lehen itzuliko azkena izango da; Lotinaren
Espanyolen aurka jokatuko du

talde zuri-gorriak. Ligako talderik indartsuenetakoa izaten
dihardu Espanyolek, eta gogor
jokatu beharko du Athleticek.
TALDEAREN HISTORIA
Kopak eman dio Athletici ospe
handia bere historian. Eguaztenean jokatuko du Lanzaroteren
aurka. Aste bat geroago, San
Mamesen jokatuko dute itzuliko
partidua. Kanporaketa erraza
dirudi, pasatzeko modukoa. Hala
balitz, final laurdenetara pasako
lirateke, amets egiten hasteko
unea. Bestalde, UEFA ere ezin
daiteke ahaztu. Otsailean jokatuko dute Vienako Austriaren
aurka. Ilusioz hartu behar da
denboraldiaren amaiera, Athletic hiru txapelketatan dago eta.

Bi mila Athletic
zale gerturatu
ziren Soriara bere
taldea animatzera
Ilusioz hartu behar
da denboraldiaren
amaiera, Athletic
hiru txapelketetan
dago eta

• BERGARAKO PEÑAKOAK SORIAN

Emaitzak eta sailkapenak / Espainiako Liga Txapelketa
SAILKAPENA

EMAITZAK

Vila-real-Bartzelona
Reala-Albacete
Racing-Malaga
Sevilla-Getafe
At. Madril-R. Madril
Zaragoza-Betis
Mallorca-Deportivo
Numantzia-Athletic
Espanyol-Osasuna
Valentzia-Levante
HURRENGOAK

Albacete-Racing
Athletic-Espanyol
Bartzelona-Reala
Betis-Mallorca
Deportivo-Numantzia
R. Madril-Zaragoza
Getafe-At. Madril
Levante-Vila-real
Osasuna-Valentzia
Malaga-Sevilla

Puntuak J
3-0
0-2
2-1
0-0
0-3
1-0
2-2
1-1
4-1
2-1

1. Bartzelona
2. Real Madril
3. Valentzia
4. Espanyol
5. Sevilla
6. Betis
7. Osasuna
8. Vila-real
9. Athletic
10. Atletico
11. Zaragoza
12. Deportivo
13. Reala
14. Levante
15. Getafe
16. Albacete
17. Racing
18. Malaga
19. Mallorca
20. Numantzia

42
35
35
33
32
27
27
25
25
25
25
23
22
21
19
19
19
15
14
13

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

I

G

B

GA

GK

13
11
10
10
9
7
8
6
7
7
7
5
6
6
5
4
5
4
3
3

2
5
3
5
4
5
7
5
7
7
7
5
8
9
9
7
9
11
10
11

3
2
5
3
5
6
3
7
4
4
4
8
4
3
4
7
4
3
5
4

35
29
29
22
21
22
27
24
25
18
25
24
22
19
16
17
17
13
17
11

13
13
13
13
18
21
29
13
21
17
26
27
23
26
21
23
26
29
30
29

KINIELA

1. Vila-real-Bartzelona
2. Reala-Albacete
3. Racing-Malaga
4. Sevilla-Getafe
5. At. Madril-R. Madril
6. Zaragoza-Betis
7. Mallorca-Deportivo
8. Numantzia-Athletic
9. Espanyol-Osasuna
10. Valentzia-Levante
11. Sporting-Almeria
12. Recreativo-Lleida
13. Celta-Xerez
14. Salamanca-Tenerife

1
2
1
X
2
1
X
X
1
1
1
1
1
2

HILARIO AZKARGORTA

EGUN PASA EDERRA IZAN ZUTEN SORIA ALDEAN
Goizeko zortzi eta erdietan abiatu ziren autobus batean 44 bergarar
eta bederatzi arrasatear. Eguerdi aldean heldu, pixka bat poteatu eta
bazkaltzera joan ziren Garray herrira. Arratsaldeko seiak aldera,
Los Pajaritos zelai ingurura heldu ziren eta, partidua hasi aurretik,
zelai ondoan egon ziren giro eta umore onean. Argazkian ikus daitekeenez, zelaian ere oso ondo pasatu zuten lagunartean.
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Bigarren zatian galdu
zuen partidua Aloñak
Jasone Zabala
ALOÑA MENDI

1-3

ANAITASUNA
Aloña Mendi | Elgarresta, Albizu, Losada (75. min. Murgoitio), Lopez, Olalde,
Igartua, Barrena, I. Arregi (60. min. Garmendia), Camino, Idigoras (70. min. Astigarraga) eta Moiua.
Anaitasuna | Alex, Lander, Alkorta, Romero, Oskar, Eneko (51. min. Aranbarri), Mendi (89. min. Aristi), Gari, Rober (83. min.
Zabala), Bastida eta Josu (51. min. Elizalde).
Golak: 1-0 Moiua. 1-1 Olaldek bere atean.
1-2 Bastida. 1-3 Zabala.
Epailea: Silguero jauna. Ondo aritu da.

Atzo aukera bikaina galdu zuen
Aloña Mendi taldeak zerbait positiboa lortzeko. Aurkaria, oñatiarrak bezala, beheko postuetatik alde egin nahian dabilen Anaitasuna izan zen.
Gogotsu hasi zuten partidua
bi taldeek, eta lehen gola etxekoek
sartu zuten, baina Anaitasunak
berdinketa lortu zuen.
ANAITASUNA NAGUSI
Bigarren zatian, kanpotarrak
gogo gehiagoz atera ziren, partiduaren bila gainera, eta horrela
1 eta 2koa egin zuten, eta jarraian
1 eta 3koa etorri zen. Aloñak izan
zituen bere aukerak, baina ezin
izan zuen ezer egin.

AITOR LIZARRALDE

Bai Canasek eta bai Oterok lan eskerga egin zuten partidu guztian

UDAk aukera gehiago izan
bai, baina gol gehiago ez
UDA

1-1

BERGARA
UDA | Aitor, Iregi (Nuñez 78. min.), Oxel,
Armendariz, Iturbe, Igartua, Orueta (Azkue
84. min.), Imanol (Vadillo 89. min.), Igor
(Erik 72. min.), Andoni eta Canas (Uribetxebarria 79. min.).
Bergara | Markel, Ibai, Lazpiur (Mujika
85. min.), A. Agirre (Berraondo 64. min.),
Lete, Oier (Alzola 45. min.), Zubikarai, Imanol (U. Agirre 45. min.), Garin, Otero eta
Arana (Martin 67. min.).
Golak: 1-0 Igartua. 1-1 Zubikarai.

Markel atzean laga ostean, bat eta
hutsekoa sartu zuen. Garaipena
etxean gelditu behar zela zirudienean, Zubikaraik faltaz berdinketa lortu zuen 89. minutuan.
Derbyak beti izaten dira gogorrak
eta domekakoa ere ez zen gutxiagorako izan.
Amaitu da lehenengo itzulia
bi talde hauendako. Hasiera kaskarra izan zuten bi taldeek ligan.
UDAk gora jo zuen eta aurre aldean ere ikusi zuen bere burua.

Bigarren itzulian ikusi behar da
nora joten duten, baina normalena oraingo postuetan mantentzea litzake.
Bergararen ibilbidea bestelakoa izan da. Asko kostatu
zitzaion lehenengo garaipena lortzea. Izan zuen bolada ona eta
orain ere bolada onean dago.
Derrigorrez behar ditu puntuak;
horretarako mentalizatu behar
dira jokalariak. Gogoa badago eta
helburuak lortuko dira.
AITOR LIZARRALDE

Azken 20 minutuetan etorri ziren estuasunak Mondrarendako.

• HORRELA IKUSI DUTE

Ezin bolada onari eutsi
Mondrak Atxabalpen

Epailea:Victor Navarro. Eskas adierazi zuen
partiduan epaileak. Behin baino gehiagotan
flojo ikusi zitzaion, adierazi beharrekoak
adierazi gabe.

Ion Unamuno
Zelaian ikusitakoaren arabera
berdinketa ez zen justua izan, baina futbolean gola da errege eta
UDAkoek aukera ugari izan zituzten arren, behin bakarrik bota
zuten baloia sarera.
Lehenengo zatiaren 10. minutuan penaltia adierazi zuen epaileak UDAkoen alde. Ongi asmatu zuen Markelek eta markagailua ez zen mugitu. Etxeko taldeak
Igorren eta Andoniren eskutik
aukera asko izan zituen, baina
ez zen golik iritsi. Bergararen
aldetik Oterok izan zuen aukerarik argiena, baina baloia gora
jaurti zuen korner baten osteko
jaurtiketan.
BIGARREN ZATIAN GOLAK
UDAk gola sartzeko aukera asko
izan arren, 35. minuturarte ez
zuen golik lortu. Imanolek pase
bikaina eman zion Igartuari eta

MONDRA

1-1

MUTRIKU

HARITZ IGARTUA | UDA

JOSU ZUBIKARAI | BERGARA

“Irabazteko partidua zen,
baina ez dugu asmatu”

“Guretako puntu oso
garrantzitsua da”

UDAkoen golegilea izan zen
Haritz. Erdialdea lan polita egin
zuen eta aurrera iristen dakiela
ere erakutsi zuen. Bere ustez,
UDAk Bergara baino hobeto jokatu zuen partidu guztian. Aukera
oso onak ere izan zituzten, penaltia argiena. Lehenengo itzuliko
balorazioari dagokionez, gorabehera asko izan dituztela dio.

Gol polita eta garrantzitsua sartu zuen Josuk. Zaila izaten da faltaz sartzea eta partidua bukatzeko hain gutxi geratuta, urduritasunak ez zion kalterik egin.
Bere hitzetan, UDA izan zen partiduaren jabea, lehenengo zatiaren erdialdean izan ezik. Lortutako puntua oso garrantzitsua da.
Orain etxean irabazi beharko da.

Mondra | Mikel, Markel, Illart, Kepa, Lazpiur (Argider 55. min.), Arkaitz (Ruben 57.
min.), Inazio (Garmendia 78. min.), Jon, Muxi,
Keixi eta Heriz (Asiera 63. min.).
Mutriku | Pablo, Zubiaurre, Arrokero,
Tubal, Ibon, Agirretxea, Ander, Azantza
(Belaustegi 88. min.), Jon Andoni (Abixi
83. min.), Prieto (Gorka 89. min.) eta Txurruka.
Golak: 1-0 Heriz. 1-1 Abixi.

ra zuen eta, azken 20 minutuak
nola joan ziren ikusita, ez dela
gutxi esan daiteke.
Lehen zatian etxeko taldea
jaun eta jabe izan zen. Kanpokoek ezer gutxi egin zuten. Baloiaren jabetza Mondrakoek zuten,
eta egon ziren aukera apurrak
etxekoek sortu zituzten. Gola ere
etxekoek sartu zuten korner
baten bidez, mutrikuarren atezainaren huts handi batean.
Bigarren zatian, mutrikuarrak gora etorri ziren eta hasieran aukerarik sortu ez bazuten
ere, azken minutuetan, eta bat
gutxiagorekin, Mondra atzean
sartu zuten eta baita berdinketako gola egin ere.

Jokin Etxebarria
Ez zen atzokoa aukera txarra
bolada onari eusteko. Baina Mondrak ezin izan zion irabazi Mutrikuri. Gutxienez berdinketa ate-

AURRELARI BERRIA
Mondrak aurrelari berria aurkitu du: Julen Heriz gazte mailako taldetik igo dute eta oso
ondo jokatzen dabil.
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• LEHEN MAILAKO GAZTEAK

Ikusitakoak ikusita

Jasone Zabala

DOMEKA TRISTEAGOA EZIN IZAN...
Asteburu honetan garaipenik ezin kontatu gure taldeentzat. Derbian,
gertatu beharrekoa gertatu zen: inork galdu nahi ez, eta azkenean
puntu bana talde bientzat, nahiz eta UDA nagusi izan zen. Mondrak
ere berdinketa lortu zuen etxean Mutrikuren aurka, eta puntu bat
ezer baino gutxiago denez, horrekin konformatu behar, nahiz eta partiduak aurrera begira irabazten diren. Aurre aldean gola falta duen
Aloñak galdu egin zuen etxean Anaitasunaren aurka.

Emaitzak eta sailkapenak
PREFERENTE MAILA
Emaitzak

Sailkapena
ARTXIBOA

BERGARA 16 - ARRASATE 0
Zapatukoa partidu orekatua izan zela ezin daiteke esan. Ez dira astero ikusten horrelako emaitzak, izan ere, Bergarak izugarrizko errepasoa
eman zion Arrasateri. Lehenengo zatian sei eta

huts aurreratu ziren Bergarakoak, eta beste
hamar golak bigarren zatian etorri ziren. Golegileen artean, Ibon eta Alain aipa daitezke. Jokalari horietako bakoitzak lau gol sartu zituen.

Punt. J.

Ugarteren
burukadak eman
zizkion hiru
puntuak Aloñari
ALOÑA MENDI

2-1

AMOREBIETA

Azkeneko
minutuan galdu
zuten
arrasatearrek
MONDRA

1-2

AURRERA ONDARROA

Partidu gogor
baten ostean,
puntu banaketa
egon zen

0-2

38 19

2. EHU

36 19

Mondra-Mutriku

1-1

3. Ordizia

35 19

Pasaia-Oiartzun

3-0

4. Touring

35 19

UDA-Bergara

5. Zarautz

30 19

Touring-Hondarribia 1-0

6. Pasaia

30 19

9. Zestoa

• OHOREZKO KADETEAK

0-0

1. Tolosa

28 19

8. Hondarribia 28 19

• OHOREZKO GAZTEAK

Orioko-Urola
Beti Gazte-Ordizia

7. Real Union

• GAZTEEN EUSKAL LIGA

BESTELAKOAK

27 19

10. Aretxabaleta 25 19

Zarautz-Trintxerpe

0-0

Zestoa-Real Union

1-0

Aloña M.-Anaitasuna 1-3
Tolosa-EHU

25 19

12. Trintxerpe

24 19

13. Mutriku

23 19

Zarautz-Real Union

14. Orioko

23 19

Touring-Trintxerpe

15. Urola

22 19

UDA-Hondarribia

Aloña Mendi-Tolosa

17. Aloña Mendi 21 19

Mondra-Oiartzun

18. Bergara

19 19

Beti Gazte-Mutriku

BERGARA

19. Beti Gazte

18 19

Orioko-Ordizia

2-2

20. Oiartzun

11 19

Urola-EHU

Jokin Etxebarria

Ion Unamuno

Partidu garrantzitsua izan zuen
Aloñak joan den eguenean. Amorebieta talde indartsua da; gainera, sailkapenean Aloñak baino
puntu bat gehiago zuen. Antza
denez, txintxoak izan dira urtean zehar oñatiarrak, Erregeek
garaipen bat ekarri zieten eta.
Parekatua izan zen lehenengo zatia, baina oñatiarrek
izan zituzten aukera argienak.
Ondorioz, korner baten ostean
Mikel Murgizuk partiduko lehen
gola sartu zuen. Amorebietakoek ez zuten esan oraindik azken
hitza, eta bigarren zatiaren bosgarren minutuan banakoa ezarri zuten markagailuan. Partiduaren balantza euren alde ipini nahi zuten, eta oñatiarrak
atzean sartu ziren. Kontraerasoak erabili zituzten, eta horrela heldu zen bi eta batekoa. Eskumatik, Goñik erdiraketa bikaina egin zuen, eta Asier Ugartek
buruz kontrako eskuadran ipini zuen baloia.
Mailarako talde oso gaztea
izan arren, sailkapenaren lehenengo zatian daude oñatiarrak.
Hala ere, helburua kategoriari
eustea da.

Arrasateko gazteek ez zuten zorte onegia izan zapatuan. Izan ere,
bigarren zatian partidua berdintzea lortu eta gero, azken
minutuan danbateko ederra jaso
zuten, ondarrutarren golarekin.
Partidua polita izan zen. Oso
lehiatua. Ondarrutarrek ez
zuten gauza gehiegi egin erasoari begira, baina iritsi zirenean,
gola egiteaz gain, defentsan
bikain ibili ziren, eta mondragoetarren erasoa gelditzeko
kapaz ez zirela ikusten bazuten,
berehala egiten zuten faltaren
bat jokoa gelditzeko.
Arrasatearrak baloiaren
jabe izan ziren ia partidu osoan,
baina erasoko aukera garbiegirik ez zuten sortu. Hori bai,
sekulako gola sartu zuten arrasatear gazteek.
Azken 20 minutuetan, baina,
etxekoek berdinketa lortu eta
gero, ondarrutarrak gora etorri
ziren, etxekoak atzean sartzen
hasi ziren, eta aukerak sortu
zituzten kanpokoek gola sartzeko. Aukerak sortu bakarrik ez,
azken minutuan gola sartu ere
bai, eta horren bitartez hiru puntuekin irten ziren Atxabalpetik.

Berdinketa justua izan zen zapatukoa. Gol aukera gehiago izan
zituen Bergarak, baina bi golak
penaltiz sartu zituen (lehenengoa, epaileak asmatutakoa).
Etxekoek izan zuten baloiaren
jabetza partiduaren hasierako
minutuetan. Bigarren minuturako, markagailuan aurreratu
ziren Sasiainek sartutako penalti baten bidez. 13. minutuan,
eskuinetik Rafak egindako jokaldi polit baten ondorioz, Urrolabeitiak gola sartzeko bi aukera
izan zituen, baina atezainak
ondo gelditu zituen jaurtiketak.
Poliki-poliki, Vasconia gehiago
hasi zen bergararren areara heltzen eta, defentsako akats bat
aprobetxatuta, berdinketa lortu
zuen.
Bigarren zatiaren 15. minutuan, Jokin atezainak geldiketa
oso ona egin zuen, baina bost
minutu geroago ezin izan zuen
Urbietaren jaurtiketa gelditu.
Bat eta bikoarekin, bergararrak
aurrera joan ziren, eta aukera
asko izan zituzten. Horrela, Iñurrietari penaltia egin zioten eta
Rafak binakoa ezarri zuen markagailuan.

16-0
2-0

BIGARREN MAILAKO GAZTEAK
Axular-Bergara
1-3
Eibartarrak-Antzuola
4-2
KADETEEN OHOREZKO MAILA
Lagun Onak-Aloña Mendi
2-2
Bergara-Baskonia
2-2
Antiguoko-Arrasate
12-0

1-0

BIGARREN MAILAKO KADETEAK
Antzuola- Eibartarrak
2-1
UDA Arizmendi-Soraluze
3-0
Bergara (Atsedena)
EMAKUMEEN F-8 LIGA
Urola-Almen Arizmendi
Urki-Almen Aretxabaleta
Elgoibar- Antzuola
Bergara (Atsedena)

2-2
2-1
2-0

Emaitzak
Punt. J.

Tolosa-Barakaldo

1-0

1. San Inazio

36 16

Aloña M.-Amorebieta 2-1

2. Barakaldo

35 16

LagunOnak-Bermeo

32 16

Olarizu-San Martzial 1-0

4. Eibar

30 16

Elgoibar-Zalla

0-4

5. Durango

28 16

Eibar “B”-Durango

0-3

3. Tolosa

LEHEN MAILAKO GAZTEAK
Bergara-Arrasate
UDA Arizmendi-Urola

LEHEN MAILAKO KADETEAK
UDA Arizmendi- Ilintxa

GAZTEEN EUSKAL LIGA
Sailkapena

0-0
1-2

Zestoa-Anaitasuna

Pasaia-Bergara

Asteleheneko Goienkaria

0-0

Hurrengoak

11. Mondra

16. Anaitasuna 22 19

VASKONIA

1-1

GAZTEEN OHOREZKO LIGA
Urola-Aretxabaleta
Mondra-Aurrera Ondarroa

6. Aloña Mendi 27 16
7. Amorebieta

25 16

8. Zugatzarte

25 16

9. Elgoibar

22 16

10. San Martzial 19 16

1-1

Zugatza.-Sporting H. 2-1
San Inazio-A. Zaharra 3-2
Hurrengoak
Alde Zaharra-Tolosa
Barakaldo-Lagun Onak

11. Zalla

19 16

Bermeo-Aloña Mendi

12. Lagun Onak

18 16

Amorebieta-Olarizu

13. Olarizu

17 16

San Martzial-Elgoibar

14. S.Herrera

12 16

Zalla-Eibar

15. Bermeo

11 16

Durango-Zugatzarte

16. Alde Zaharra 7 16

Sportin H.-San Inazio

0HOREZKO INFANTILAK
Zarautz-UDA Arizmendi

1-0

INFANTIL LEHEN MAILA
Bergara-Aurrera Ondarroa
Eibartarrak-Aloña Mendi
Arrasate-Amaikak Bat

3-0
1-5
7-0

INFANTIL TXIKI (KOPA)
Sportin H.- UDA Arizmendi

1-0

INFANTIL F8
Aloña Mendi-Zumaiako
Arizmendi C-Bergara
Antzuola-Arizmendi B
Arizmendi A-Urki

7-3
B.B.
B.B
B.B

ALEBINAK
Lagun Onak- Arrasate
Aretxabaleta-Aloña Mendi
Bergara-Elgoibar

8-0
3-1
2-3

BIGARREN ERREGIONALA
Sailkapena
Punt. J.
1. Lagun Onak

28 12

2.Legazpiko G.

25 12

3. Gazteak

19 12

4. Eibartarrak

17 12

5. Antzuola

15 12

6. Zestoa

13 12

7. Urki

4 12

Emaitzak
Zestoa “B”-Antzuola
Gazteak-Eibartarrak
Lagun Onak-Legazpiko G.
Urki (Atsedena)

2-2
0-4
5-0

Oharra
Maila honetan liga amaitu da. Orain, igoera fasea eta kopako partiduen zozketak
egingo dira.
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AUTOMOBILISMOA I EUSKAL AUTOMOBILISMO FEDERAKUNTZAK AURKEZTU BERRI DU EGUTEGIA

Aurtengo egutegian 27 proba
izango dira, horietako bi ibarrean
Mendi mailako
11 lasterketa
izango dira, 10
rallysprint, 4
rally eta slalom
bat. Mungian
hasiko da
txapelketa

Egutegia
Otsailak 19
Mungiako II. Rallysprinta
Otsailak 20
Olaberriako zirkuitoa
Martxoak 6
Gabiriako VIII. Rallysprinta
Martxoak 19 Karrantzako III. Rallysprinta
Apirilak 2
Apeitiako 1.go Rallysprinta
Apirilak 9
XXXIV. Arrateko igoera
Apirilak 24
MRC 1.go Rallya
Apirilak 30
Azkoitiako II. Rallysprinta
Maiatzak 7
San Cosmeko VII. igoera
Maiatzak 21
XII.Irun hiria Rallya
Maiatzak 21
Gorlako igoera
Maiatzak 28
Artzeniegako II. igoera
Ekainak 4
Arboledara igoera
Ekainak 11 Munitibarreko II. Rallysprinta
Ekainak 25
Muñeketako V. igoera
Uztailak3
San Migeleko Rallysprinta
Uztailak 24
Aramaioko III. Rallysprinta
Uztailak 30
Berangoko III. igoera
Abuztuak 20
Donostiako III. Slaloma
Irailak 3
Menako VII. Rallysprinta
Irailak 3
Urrakiko 23. igoera
Irailka 18
MCR V. Rallysprinta
Irailak 24
Montecalvora igoera
Urriak 16
BBK Gernikako XII. Rallya
Urriak 22
Balmasedako 1.go igoera
Azaroak 6
VIII. ehun urteko Rallya
Azaroak 27
Jaizkibeleko IX. igoera

A.G.
Federakuntzak aurkeztutako
egutegiaren arabera, Mungiako
rallysprintarekin hasiko da txapelketa, eta amaiera azaroaren
27an izango da, jarraitzaile eta
gidarien artean sona handienetakoa duen Jaizkibelerako igoerarekin.
Lasterketa gehien izango
diren hilabeteak apirila, maiatza
eta iraila izango dira, lau probarekin.
Ibarrerako garrantzi gehien,
edo behintzat hemen jokatuko
diren probak, Gorlako igoera,

ARTXIBOA

2004an, Aitor Zabaletak jantzi zuen txapela auto igoeretan. Irudian Jaizkibeleko igoera ikus dezakegu.

maiatzean, eta Aramaioko rallysprinta izango dira.

Aurtengo
denboraldiko
txapelketan lehia
gogorra izango da

GOIAN JARRAITZEKO AUKERA
Ibarreko gidari askok erakutsi
ahal izango dute euren trebezia,
eta sailkapenean goian ibiltzeko
dituzten aukerak erakutsiko diz-

kigute. Horien artean, beti goian
ibili den gidari bat Aitor Zabaleta dugu, eta aurten ere, 27 proba hauek gogorrak izango diren
arren, txapelketa irabazteko duen
guztia emango du gidari bergararrak. Borrokatua izango da,
bai, aurtengo txapelketa.

LANEAN ARI DIREN LANGILEEI ZUZENDUTAKO IKASTAROAK
Epea: 05 urtarrila – 05 ekaina 100% Diru laguntzak
IKASTAROA

ORDUAK

DATAK

ORDUTEGIA

40

05/01/17 – 05/02/03

17:00 – 20:30

40

05/02/14 – 05/03/08

18:00 – 21:00

46

05/03/14 – 05/04/21

18:00 – 21:00

46

05/04/26 – 05/05/24

18:00 – 21:00

50
60
20
20
36

05/04/18
05/04/18
05/02/21
05/03/07
05/01/24

18:00
17:00
17:00
17:00
17:00

60

05/01/17 – 05/02/15

16:30 – 20:30

60
40

05/02/21 – 05/03/16
05/02/21 – 05/03/10

16:30 – 20:30
17:00 – 20:30

60

05/04/04 – 05/04/27

16:30 – 20:30

Etxebizitzen eta Merkataritzako
Lokalen Barruko Instalazioak
Eraikineko Instalazioak
Soinu-Instalazioak
Muntatzea eta Mantentzea
Telebista-Seinaleak banatzeko
Sistemak Muntatzea eta Mantentzea

60

05/05/03 – 05/05/26

16:30 – 20:30

METROLOGÍA eta ENTSEIUAK

60

05/01/17– 05/02/17

17:00 – 20:30

60

05/04/04 – 05/04/27

17:00 – 20:30

Saiakuntza Suntsitzaileak
eta Ez- Suntsitzaileak
Teknika Metrologikoak
eta Kalibraketakoak

60

05/05/03 – 05/05/26

17:00 – 20:30

GOI MAILAKO HEZKUNTZA ZIKLOETARA SARRERA

17:00 – 19:30

Gaztelania
Matematika
Ingelesa

AUTOMATISMOAK
C.N.C. Tornuaren Programazioa
C.N.C. Tornuaren Prestaketa eta
Programazioa
C.N.C. Fresatzeko Makinaren
Programazioa
C.N.C. fresatzeko Makinaren Prestaketa
eta Programazioa
C.N.C. Fresatzeko Makinako
Mekanizazioa
PLCak (Automata Programableak)
Roboten Programazioa
Robotika
Automatismo Hidraulikoak

–
–
–
–
–

05/05/17
05/05/18
05/03/01
05/03/17
05/02/16

–
–
–
–
–

21:00
20:30
20:30
20:30
20:30

DATAK

ORDUTEGIA

Elektrodo estali Bidezko Beste
Posizio Batzuetako Soldadura
Posizio Horizontaleko
MIG/MAG Soldadura
Beste Posizio Batzuetako
MIG/MAG Soldadura
Posizio Horizontaleko
MIG/MAG Soldadura
Posizio Horizontaleko TIG Soldadura
Elektrodo estali Bidezko
Angeluko Soldadura
Soldadurako Beste Prozedura Batzuk
Soldaduraren Ikuskapena
Materialen Soldagarritasuna

80

05/01/10 – 05/02/14

16:30 – 21:00

50

05/02/16 – 05/03/07

16:30 – 21:00

50

05/03/09 – 05/04/11

16:30 – 21:00

50
50

05/04/13 – 05/05/03
05/05/09 – 05/05/25

16:30 – 21:00
16:30 – 21:00

80
35
50
50

05/05/30
05/05/09
05/04/13
05/02/16

17:00
17:00
17:00
17:00

60
50

05/01/10 – 05/02/16
05/02/21 – 05/03/17

17:00 – 20:00
17:00 – 20:00

70

05/04/04 – 05/04/29

17:00 – 20:30

80

05/05/03 – 05/06/02

17:00 – 20:30

40

05/01/24 – 05/02/24

18:00 – 20:30

50

05/03/07 – 05/04/21

18:00 – 20:30

05/01/17 – 05/05/13
05/01/17 – 05/05/13
05/01/17 – 05/05/13

16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 20:00

–
–
–
–

05/06/24
05/05/26
05/05/12
05/03/16

–
–
–
–

21:00
20:00
20:00
20:00

ELEKTRIZITATEA eta ELEKTRONIKA

AUTOMOZIOA
Eskema Elektrikoak Interpretatzea

ORDUAK

SOLDADURA

DISEINUA
CAD. Metal Eraikuntzen Irudikapena
(AUTOCAD 2005)
CAD. Metal Eraikuntzen Irudikapena
(SOLID WORKS)
Metal Egituren Irudikapena
CAD. Metal Eraikuntzen Irudikapena
(SOLID EDGE)
CAD. Metal Eraikuntzen Irudikapena
(SOLID EDGE)
Galdaragintzako Gorputzen eta
Garapenen Irudikapena
Galdaragintza eta Marrazketako
Garapenak
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• EUSKADIKO TXAPELKETA

• 1. NAZIONALA

Hasiera ona izan arren,
galdu egin zuten etxekoek

Kanpoan
galtzen hasi
du urtea
Arrikrutzek
TOLEDO

Bizitasun
handiz hasi
ziren arren,
bigarren zatian
behera egin
zuten etxekoek

24-17
ARRIKRUTZ

A.G.
Toledo erraz gailendu zitzaion
Arrikrutz Oñatiko Kobak taldeari zapatuan. Lehenengo
zatian defentsako akatsak
izan ziren protagonista eta lau
puntutako abantaila lortu
zuten toledoarrek. Bigarren
zatiaren hasierako minutuetan, oñatiarrek partidua orekatzeko jokoa erakutsi zuten
arren, laster aldendu zen Toledo markagailuan. Azkeneko
hamabost minutuak zaborretarakoak izan ziren, partidua guztiz erabakita zegoen eta. Etxean irabazi behar.

BERGARA

31-38
ZARAUTZ

Bergara | Errasti, Fernandez, R. Sanchez, Plazaola (7), Mujika, Agirre, Cabo (6),
I. Sanchez (4), Aldanondo (8), Uribe (4),
Delgado (2)eta Josu Zabaleta.
Zarautz | Iñaki, G. Gesalaga, Agirrezabalaga (14), Iker, Josu Epelde (4), Oliden
(7), Argiñano, Etxeberria, A. Epelde (4), Iruretagoiena (1), A. Gesalaga, Beristain,
Garin, (3) eta Lizarralde (6).
Golak bost minuturo: 2-3; 3-4; 7-8; 9-12;
14-15; 17-19; 19-24; 21-27; 23-30; 25-33; 2836; 31-38.

Emaitzak
AITOR LIZARRALDE

Hasiera ona izan zuten arren, beste porrot bat etxekoentzat.
MAILAZ MAILA

Jasone Zabala
Joan den zapatuan Bergaran
jokatu zen Euskadiko Txapelketari zegokion beste jardunaldi
bat. Etxeko taldeak Zarautz taldea zuen aurkari; eurak bezala,
beheko zuloan dagoen taldea, alegia.
Gogo handiz hasi ziren etxekoak, aurreko partiduetan falta

izan zaien bizitasuna erakutsiz, bai
erasoan eta baita defentsan ere.
Lehen zatia nahiko berdinduta
joan zen, eta atsedenaldira 17-19ko
emaitzarekin heldu ziren, zarauztarrentzat bi goleko errentarekin,
hortaz.
BIGARREN ZATIAN, BEHERA
Etxekoentzat garaipena lortzeko aukera guztiak bigarren zatian

• KADETE MAILA

hasiera-hasieratik ezerezean gelditu ziren, beherakada izugarria
izan baitzuten Landerren mutilek.
Zarauztarrak ez zuten ezer
berezirik egin, baina lan txukuna
bai, behintzat, partidu guztian
zehar, eta honela partiduko 45.
minutuan zazpi goleko errenta
zuten kanpotarrek: 23-30. Etxekoak urduri jarri ziren, eta, marka-

gailuko aldea murrizteko nahian,
azkar jokatzen hasi ziren, eta
honek baloi galtze ugari ekarri
zituen.
Azkenean, etsi egin zuten, eta
beste gol sorta eder bat jasota bukatu zuten partidua. Sailkapenari
begiratu bat ematen badiogu,
azken postuan jarraitzen dute beste astebetez bergararrek, burua
altxatu ezinik.

LEHEN MAILAKO
ESPAINIAKO LIGA
Toledo-Arrikrutz Oñati

25-17

SENIOR MAILAKO
EUSKADIKO TXAPELKETA
Bergara-Zarautz
31-38
LEHEN TERRITORIALA
AGR Arrasate
Atsedena
BIGARREN TERRITORIALA
Arrasate
Atsedena
Bergara
Atsedena
Aloña Mendi
Atsedena
SENIOR MAILAKO NESKEN
EUSKADIKO TXAPELKETA
Verkol Aloña
Atsedena

• KADETE MAILA

GAZTE MAILAKO MUTILAK
Gatz Museoa Jakion
Atsedena
GAZTE MAILAKO NESKEN
EUSKADIKO TXAPELKETA
Verkol Aloña
Atsedena
GAZTE MAILAKO NESKEN
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Arrasate
Atsedena
Bergara
Atsedena
KADETE MAILAKO MUTILAK
Elgoibar-Bergara
23-22
Aloña Mendi-Bidasoa Irun 30-34
ASTELEHENEKO GOIENKARIA

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

ALOÑA 30 - BIDASOA 34

ELGOIBAR 23 - BERGARA 22

Domekan epailea izan genuen Aloñak eta Bidasoak jokatutako partiduko protagonista. Etxekoak defentsan ahul hasi ziren, baina partiduak berdinduta jarraitu zuen epailea agertu zen arte. Bi minutuko kanporatze pila bat adierazi zizkien etxekoei, eta oñatiarrak partidutik atera egin ziren. Aloña kontraeraso asko huts egiten hasi zen,
eta Bidasoaren atezaina ere bikain aritu zen geldiketekin.
Azkenean, gol eztabaidagarri bat tartean izan bazen ere, Irun aldera joan zen garaipena.

Gol bategatik izan bazen ere, galdu egin zuten atzo Xabier Lijoren
mutilek Elgoibarren aurka jokatutako partiduan.
Partidua berdinduta joan zen une oro, baina bergararrek ezin izan
zioten eutsi elgoibartarren kemenari, eta azken segundoan izan bazen
ere, galdu egin zuten norgehiagoka. Bergararrak partiduan sartu ezinik ibili ziren, nahiz eta markagailuko aldeak handiak ez izan. Dena
den, Elgoibar goian dabilen taldea da, eta hori nabaritu egin zen
domekako partiduan.

KADETE MAILAKO NESKEN
EUSKADIKO TXAPELKETA
Verkol Aloña
Atsedena
INFANTIL MUTILAK
Aloña Mendi
Arrasate

Atsedena
Atsedena

INFANTIL NESKAK
Aloña Mendi

Atsedena
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• LEHEN MAILA

• 2. NAZIONALA

Arrasatekoek
ezin irabazi
azpeitiarrei

Donostiarren
zelaian galdu
egin zuten
eskoriatzarrek
BERA BERA GROS

68-39

Arrasatearren defentsak ez zuen
funtzionatu, eta azpeitiarrek, ezer
gutxi eginez, partidu guztian
markagailuan gainetik ibili ziren

MUGARRI ALKESA

87-92
IRAURGI

Mugarri Alkesa | Gamarra (18), Lazpiur
(2), Mallabiabarrena (12), Mikel Biain (9),
Domingo, Herzog, Kintana (8), Ancin, Alarcia (22), Aranburu (8), Iñigo Biain (8) eta
Isasa.
Iraurgi | Artetxe, Arozena (23), Osa (22),
Hita (4), Lizarriturri, Etxeberria (11), Ibartzabal (4), Juaristi (2), Astigarraga (6), Arozena (16) eta Iparragirre (4).
Laurdenetako emaitzak: Lehenengo
laurdena 19-28. Bigarren laurdena 44-49.
Hirugarren laurdena 63-68. Laugarren
laurdena 87-92.

Jokin Etxebarria
Urte berriari ez dio ondo ekin
Mugarri Alkesak, etxean beste
partidu bat galdu du eta. Ez zen
aukera txarra zapatukoa denboraldi kaxkarrari buelta ematen
hasteko. Izan ere, derbia jokatu
zuten arrasatearrek Azpeitiko
Iraurgiren kontra. Baina, hala

ere, ezin partidurik irabazi. Eta
horren gakoa, defentsa. Saskibaloian bada esaldi bat partiduak defentsan irabazten direla
esaten duena. Beraz, defentsa
kaxkarra eginez gero, zaila da
partidurik irabaztea.
Hori bera gertatu zitzaien
arrasatearrei zapatuan. Izan ere,
erasoari begira nahiko partidu
txukuna jokatu zuten; baloia zona
barruan, eta baita kanpoan ere
jokatuta. Baina defentsan ez ziren
fin ibili. Bi minututan bakarrik
defendatu zuten ondo, eta azpeitiarren abantaila asko murrizteko balio izan zien. Baina arrasatearrak segituan falta pertsonalez josi ziren, eta horrek
defentsako lana ere oztopatu
zuen. Horrez gain, Gorka Zurututzak ez zuen asmatu aldaketak
egiterako orduan.
Defentsako lan kaxkarrari
gehitu behar zaio Kintanak ez
zuela bere egunik onena izan.
Jokalari garrantzitsua da Arrasateko taldean, baloi asko pasatzen dira eta bere eskuetatik. Baina zapatuan, erasoari begira ez
zen fin ibili, eta defentsako lanean ere ez zuen gehiegi lagundu.

ESKORIATZA

A.G.

AITOR LIZARRALDE

Alarciak egindoko partidua jokatu zuen, baina ez zuen askorako balio izan.

Hau guztia gehitzen badugu,
zaila da partidu bat irabaztea, eta
hala ere, markagailuan ez ziren
oso urrun ibili. Izan ere, Alarciak
egundoko partidua jokatu zuen,
eta Gamarraren hirukoek taldea
azpeitiarrengandik gertu edukitzea lortu zuten. Azken minutuetan, gainera, partidua nahiko
berotu zen –derbi baten normalean gertatzen den antzera– eta

arbitroek zerikusi handia izan
zuten horretan. Izan ere, ez zuten
jokaldi baten ere asmatu, ez talde baten alde, ez eta bestearen
alde ere. Etxekoek, berotasun
horrekin, markagailuan hiru
puntura gerturatzeko moldatu
ziren. Hala ere, azkenean ezin
izan zioten markagailuari buelta eman, eta urtea beste porrot
batekin hasi zuten.

Emaitzak

Gaztela eta Leon
nagusi Arrasaten
Jokin Etxebarria
Abenduaren 29 eta 30ean Arrasaten selekzioen arteko txapelketa jokatu zen kadete mailan.
Lau selekzio batu ziren Iturripeko kiroldegira: Gaztela eta
Leon, Aragoi, Nafarroa eta Euskadi. Partidu asko ikusteko aukera izan zen, baina Gaztela eta
Leongoen nagusitasuna argi eta
garbi ikusi zen. Jokalari onenari saria selekzio honetako joko
antolatzaileak eraman zuen,
Espainiako selekzioan zergatik
jokatzen duen argi asko erakutsi zuen eta Arrasaten. Jokaldi
bikainak egin zituen, eta bere taldea ondo antolatu zuen, txapelketa irabazteraino.

Arrasaten lehen urtez antolatu den txapelketa hau Espainiako Txapelketarako entrenamendu gisa baliagarria egin
zitzaien selekzioei. Horregatik
antolatu zen denek denen aurkako txapelketa bat, zenbat eta
partidu gehiago jokatu, hobe zelako jokalariendako. Gaztela eta
Leon gelditu zen txapelketan lehena, partidu guztiak irabazita.
Bigarren Aragoi izan zen, hirugarren Nafarroa eta laugarren
Euskadi.
Esan beharra dago, hurrengo urteetan ere antolatu nahi
dela Arrasaten horrelako txapelketa bat, eta litekeena dela
hurrengoa internazionala izatea,
Portugal eta Frantziako selek-

Joan den zapatu arratsaldez
jokatutako partiduan ezin
izan zuten ezer egin eskoriatzarrek Bera Beraren aurka.
Hasiera ez zen batere ona izan
Fernando Rasoren neskentzat, eta lehen laurdenean izugarrizko partziala egin zieten
donostiarrek: 23-3, hain zuzen
ere. Eskoriatzarrak dena huts
egiten ari ziren, ez zuten saskiratzerik egiten, eta donostiarrek, aldiz, dena sartzen
zuten.
Bigarren laurdenean,
markagailuko aldea murriztea lortu zuten, baina hirugarren eta laugarren laurdenetan partiduak hasierako
bidea jarraitu zuen.
Eskoriatzarrak saiatu
ziren zonakako defentsarekin donostiarren joko ona
apurtzen, baina ezin izan
zuten ezer egin, hiruko hiru
saskiratze sartu zizkietelako.
Horrela, azkenean 29 puntugatik galdu zuten eskoriatzarrek: 68-39.
Datorren astean partidu
garrantzitsua izango dute
Rasoren neskek Fonseca Bus
taldearen aurka, bi taldeak
beheko postuetan ari baitira
borrokan.

MAILAZ MAILA
LEHEN MAILA
Mugarri Alkesa-Iraurgi

87-92

SENIOR MAILAKO
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Aloña Mendi
Atsedena
Bergara
Atsedena
GAZTE MAILAKO
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Mugarri Alkesa
Atsedena
Aloña Mendi
Atsedena
Araneta
Atsedena
KADETE MAILA
Aloña Mendi
Mugarri Alkesa
Lacor
ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Gaztela eta Leongo selekzioa nagusi izan zen Arrasaten.

zioak ekartzeko ahaleginetan
dabiltza eta.
EUSKADIK ZORTE TXARRA
Azkena gelditu zen txapelketan
Euskadi. Baina, badauka aitza-

kia. Izan ere, aurrez Valladoliden
jokatutako txapelketa batetik zortzi jokalari gaixorik etorri ziren,
horien artean, Beñat Barberena
arrasatearra eta Antxon Hernandez bergararra.

Atsedena
Atsedena
Atsedena

NESKEN BIGARREN MAILA
Bera Bera Gros-Eskoriatza 68-39
GAZTE NESKAK
Aloña Mendi
Eskoriatza

Atsedena
Atsedena

KADETE NESKAK
Eskoriatza
Bergara

Atsedena
Atsedena
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Futbola

Futbola

Lehia handiko txapelketa
jokatu zuten gaztetxoek

• UDA ELKARTEAREN EZOHIKO BATZAR OROKORRA

A.G.
Beste urte batez, Aretxabaletako
Peña Zubi taldeak antolatutako
txapelketan 15 taldek hartu zuten
parte. Jokatu zuten gaztetxoak
1993 eta 1995 urteen bitartean
jaiotakoak izan ziren.
FINALETAKO EMAITZAK
93an jaiotakoen arteko finala,
UDA Arizmendi eta Arrasateko

Okorotegi taldeek jokatu zuten,
eta aretxabaletarrek irabazi
zuten. 94an jaiotakoen artean,
Arrasateko Joma Athletic eta
Bergarako Madura taldeek jokatu zuten, arrasatearrek irabazi
zuten, 2 eta 1 emaitzarekin. Azkenik, 1995ean jaiotakoen arteko
finala ere Joma Athletic eta
Maduraren artekoa izan zen, baina oraingo honetan bergararrek
irabazi zuten (4 eta 3).

AITOR LIZARRALDE

Egubakoitzean egindako ezohiko batzarrean bi gai jorratu zituzten UDAko zuzendaritza batzordekoek.

Elkarteko estatutuen
aldaketa onartu du UDAk
Zuzendari eta jokalariek egindako lanaren meritua
aitortzeko baldintza berriak ere onartu zituzten
Jokin Etxebarria
Egubakoitzerako ezohiko batzar
orokorra deitu zuen UDAren
zuzendaritza batzordeak. Izan
ere, elkarteko estatutuetan aldaketa bat egitea proposatzen zuen
zuzendaritzak. Orain dela 15
urte onartutako estatutuetan
sei aldaketa proposatzen ziren,
hain zuzen ere. Garrantzitsuena: kirol bakarra uztea nagusi
bezala elkartean. Izan ere, ordura arte hiru ziren nagusiak: fut-

bola, saskibaloia eta txirrindularitza. Orain, berriz, futbola
izango da nagusia, baina beste
kirol batzuk ere sartuko dira
elkartean; aurretik zeudenez
gain, karatea, xakea eta aretofutbola izango dira.
Aldaketa hau proposatu da
20 ume aretxabaletar baino
gehiago daudelako karate ikasten beste herriren batean; eta
aldaketa honen bitartez ume
hauek Aretxabaletara ekarri
nahi dituzte.

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Gaztetxoen parte-hartzea handia izan da aurten ere.

Gainera, aldaketa hauekin,
estatutuak guztiz eguneratuta
izatea ere lortu dute.
ESKER ONEKOAK IZAN
Zuzendaritzakoek esker onekoak izan nahi dute UDAn lan
asko egin duen jendearekin. Eta
horretarako taldean zazpi urtez
egondako jokalari, zuzendaritzako kide eta abarrei zilarrezko garaikurra, eta 10 urtetik gora egon direnei urrezkoa emango dietela ere onartu zuten.

Errugbia

Nahiz eta berriz galdu, arrasatearrek
mailari eusteko esperantza dute
BERA BERA B

49-5
ARRASATE

Asteleheneko Goienkaria
Urtea ezin izan dute garaipen
batekin hasi arrasatearrek. Ez
zen partidu erraza zapatukoa,
izan ere, Bera Beraren bigarren
taldearen aurka jokatzen zuten.
Gainera, donostiarrek goiko
taldetik jokalariak jaitsi zituzten bigarren taldera, lehen tal-

dean oporretan daudela aprobetxatuz. Hau ikusita, arrasatearrek garbi izan zuten asko
borrokatu beharreko partidua
izango zela, eta horrela egin
zuten. Hala ere, ezin garaipenik
lortu.
Arrasaten, Bera Beraren
aurka jokatutako partiduan lortu zuten lehen puntua arrasatearrek, baina hura oso bestelako
partidua izan zen. Arrasatearrek ez zuten horrenbeste baja,
eta donostiarrek ez zuten lehen
taldeko jokalariekin jokatu.
ZARAUTZI IRABAZI
Santanderri etxean irabazi eta
gero, azken postua atzean utzi

zuten arrasatearrek. Baina, puntu bateko abantaila bakarrik
dute zarauztarrekiko, eta kontuan hartuta Zarauzko taldea
oraindik Garagartzatik pasatu
gabe dagoela, komenigarria litzateke puntu pare bat lortzea,
gutxienez, edo bestela Zarautzen aurka ez galtzea etxean.
Datorren astean Bilbon aukera
polita dute arrasatearrek puntuak lortzeko; hortik aurrera
zailagoa izango da, kontrario
oso gogorrekin lehiatu beharko
dira eta arrasatearrak.
Azken postuan gelditzen
denak bakarrik galtzen du maila. Beraz, badago oraindik mailari eusteko esperantza.

Antzuola:
•Altzarte okindegia
•Martin okindegia
Elgeta:
•Kioskoa
Bergara:
•Bolintxo okindegia
•Ogizun okindegia
•Konde okindegia
•Olabe okindegia
•Mizpildi okindegia
•Plazako Kioskoa
•Txurrerua Kioskoa
Arrasate:
•Eroski merkatal guneko
prentsa txokoa
•Balantzategi kioskoa
•Portaloiko kioskoa
•Usue paper denda
•Bolintxo Okindegia
•Maalako okindegia
•Kurruxko okindegia

Aretxabaleta:
•Errasti kioskoa
•Ibarra estankoa
Eskoriatza:
•Dorleta liburudenda
Leintz Gatzaga:
•Labidea
Aramaixo:
•Plazako kioskoa
Oñati:
•Haritza Kioskoa
•Ibarrondo Kioskoa
•Eskolatxo okindegia
•Arantxa okindegia
•Irizar okindegia
•Ogibarri okindegia
•Olakua okindegia
•San Lorentzo okindegia
•Errota okindegia
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Itziar Mallabiabarrena, gaztea izan arren,
saskibaloian esperientzia handiko neska da.
Arrasatearra Almenen hasi zen jokatzen,
eta oso gazte zela Bartzelonara joan zen,

errendimendu handiko zentro batera.
Bertako Segle XXI taldean dihardu. Bere
ahizparen taldearen aurka jokatzea ere
egokitzen zaio saskibaloi zaleak diren

21

familia batetik datorren Itziarri. Gabonetan
Pragan izan da, torneo batean, Espainiako
selekzioarekin, Hungarian jokatuko den
Europako txapelketa prestatzen.

ITZIAR MALLABIABARRENA I SASKIBALOI JOKALARIA

“Ezin dira
konparatu
Euskadiko eta
Bartzelonako
neska taldeen
maila”
Irati Agirreazaldegi
Nola eta noiz hasi zinen saskibaloian jokatzen?
Almenen hasi nintzen multikiroletan. Orduan futbolean, eskubaloian eta saskibaloian jokatzen
nuen. Aurrerago, kiroletako bat
aukeratzeko ordua heldu zenean,
futbola gustukoago banuen ere,
anai-arrebek saskibaloian jokatzen zutenez, ni ere saskibaloian
hasi nintzen.
Eskolan hasi zinen, beraz. Noiz
eman zenuen talde handiago baterako jauzia?
Urtebete eman nuen Almeneko taldearekin jokatzen eta Eskoriatzan entrenatzen nuen. Gero,
Euskadiko selekzioarekin Espainiako txapelketa batera joan nintzen. Lloret del Mar-era, eta han
Espainiako selekzionatzaileak
–gaur egun nire entrenatzailea
dena– ikusi egin ninduen, eta
eskaintza egin zidan. Hark eman
zidan Bartzelonako errendimendu handiko zentroaren berri, eta
ordutik hona bertan nago, zentro
horretan.
Nola hartu zenuen errendimendu
handiko zentro horretara joateko
erabakia?
Selekzionatzaileak azaldu
zidan 22 neska izango ginela han,
entrenatzen, jokatzen eta ikasten.
Hasieran beldur pixka bat eman
zidan etxetik joateak, baina banekien aukera aprobetxatu ezean
dena galtzeko arriskua nuela.
Beraz, erabaki nuen urtebetez proba egitea eta gustuko banuen
jarraitzea, eta azkenean halaxe
izan da.
Zer da zentro hori?
Kirolariendako egoitza bat da.
Kirol mota guztiak egiten dira bertan: futbola, igeriketa, saskibaloia,
hockeya, eskubaloia, automobilismoa...
Egoitzaz gain, eskola ere badago eta baita entrenamenduetarako pabiloiak ere. Entrenatu eta ikasi egiten dugu, biak tartekatuz,
baina ikasketen maila errazagoa
da gure adineko beste ikasle batzue-

na baino. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da saskibaloiak
denbora laburra uzten digula ikasteko.
Bartzelonako Segle XXI taldearekin
jokatzen duzu orain.
Gogorra da eguneroko jarduna. Goizean goiz jaiki, entrenatu,
eskolara joan, berriz entrenatu,
ikasi...
Gainera, exijentzia maila oso
altua da. Hala eta guztiz ere, oso
esperientzia gozoa izan da niretzat,
besteak beste taldean giro polita
dugulako. Bizitza osorako markatuko nauen esperientzia da nire
ustez.
Euskadiko eta Espainiako selekzioekin jokatutakoa zara. Emakumeen saskibaloiak nolako maila dauka?
Euskadiko maila eta Bartzelonako maila ez daude konparatzerik. Ahizpak jokatzen duen
Tabirako eta Hondarrabiko lehenengo mailan diharduen beste bat
izan ezik, ez dago beste talde aipagarririk. Aurten bi liga sortu dira,
gero eta neska gehiago baitabil saskibaloian. Nik neuk, beheko mailan jokatzen dut.
Zein asmo daukazu aurrera begira?
Uztailean beka amaituko zait
lau urteren ostean, eta gero eskaintzen zain egon beharko dut. Nire
asmoa da eskaintzak eta egin nahi

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Itziar Mallabiabarrenak, Segle XXI taldean jokatzeaz gain, Espainiako selekzioan ere badihardu.

ditudan ikasketak uztartzea. Izan
ere, ikasi beharra daukat, emakumeen saskibaloitik bizitzerik
ez baitago.
Bestalde, Bartzelona gustuko
dut. Euskal Herrira, berriz, ez dut
bueltatu nahi, aukerak oso urriak
dira eta.

“Futbola gustuko
nuen arren, anaiarrebek jokatzen
zutelako aukeratu
nuen saskibaloia”

“Errendimendu
handiko zentro
batean nago, eta
eguneroko jarduna
oso gogorra da”

“Aurten bi liga
sortu dira
saskibaloian, gero
eta emakume
gehiago baitago”

“Beka amaituta
jokatzera ez naiz
Euskal Herrira
etorriko, aukerak
oso urriak direlako”

Espainiako selekzioarekin Europako
txapelketan jardungo du Hungarian
Itziar Mallabiabarrenak Segle XXI taldearekin jarduteaz gain, Espainiako selekzioarekin jokatzen du. Udan,
bera baino urtebete nagusiagoekin Europako txapelketan jokatu zuen eta baita mundu mailako txapelketarako sailkatzea lortu ere. Aurten junior mailakoa jokatuko da Hungarian. “Nagusiagoek mundiala jokatuko
dute, eta bietara joateko aukera izango banu, niretzat
pozgarria litzateke. Munduko txapelketarako sailkatzea nahikoa izan zen guretzat; orain, zaila da aurreko
postuetan ibiltzea, maila altuko taldeak baitaude
munduan: errusiarrak oso onak dira, baita australiarrak eta txinatarrak ere. Junior mailako Europako
txapelketan, berriz, izan dezakegu aukerarik lehenengo lauren artean sailkatzeko, baita txapelketa irabazteko ere; Espainiako selekzioan talde ona daukagu”.
Gabonetan Pragan torneo batean jokatu du Itziarrek.
Lau egunean jardun du saskibaloian jokatzen, eta
horrekin, euren asmoa da datorren Europako txapelketa prestatzea. Horren ostean, Europakoa jokatu aurretik beste txapelketa bat jokatuko da, aurrera zein
taldek egiten duten erabakitzeko.
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• Pirritx eta Porrotxek kiroldegia bete zuten zapatuan Aretxabaletan egindako emanaldian |
• Basaki eta Kudai taldeek emanaldia egin zuten zapatuan Bergarako gaztetxean | 24
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Felix Ares
Kutxaespazioko
zuzendarirari
elkarrizketa ein
diogu | 26

DEBAGOIENEKO I. MUSIKA LEHIAKETA

AITOR LIZARRALDE

Potemkin oñatiarrak lehiaketaren lehen saioan entzuteko aukera izan genuen.

DANBAKA I POTEMKIN, MUTED ETA SHARON STONER TALDEEK AZKEN SAIOA ESKAINIKO DUTE BARIKUAN, IRABAZLEA ERABAKITZEKO

Hainbat berritasun iragarri ditu
antolaketak Danbakako finalerako
Azken txanpan
da Danbaka
lehiaketa; izan
ere, oraingo
egubakoitzean
jokatuko dute
finala hiru talde
onenek:
Potemkin eta
Sharon Stoner
oñatiarrek, eta
Muted, ArrasateAbadiñokoek

Eneko Azkarate
Ibarreko musika talde eta bakarlari onenen lanarekin gozatzeko
aukera izan dugu Danbakari
esker, Elgetako Espaloian. Hiru
hilabete izan dira. 20 talde. Bariku honetan, hilaren 14an, azkeneraino heldu diren hiru taldeak izango ditugu nor baino nor
gehiago. 45 minutu –Danbakan
ohikoa baino ordu laurden gehiago– izango dituzte euren dohainak erakusteko Potemkin, Muted
eta Sharon Stoner taldeek. Antolatzaileek, gainera, laugarren talde bat ere ekarri dute hain egun
berezirako: Split 77. Aurreko
hiruren ostean joko dute hauek,
epaimahaiak azken erabakia hartzeko astia izan dezan.

SARI BANAKETA, BERTAN
Izan ere, eta hauxe da azken saioak izango duen berritasunetako
bat, irabazlearen izena kontzertuan emango da aditzera eta sari
banaketa ere bertan egingo da.
Publikoaren saria ere han emango da eta SMS mezuak bidaltzeko aukera izango dute emanaldia
zuzenean ikustera gerturatzen
direnek ere, lehiaketako hiru taldeen emanaldia amaitutakoan
itxiko baita epea.
SORPRESAK
Ez dira horiek izango, ordea,
azken saioko berritasun bakarrak. Orain arte bezala, GOITBk
oso-osorik grabatuko du emanaldia eta Amagoia Lasagabaster aurkezleak protagonismo

handiagoa izango du; gainera,
beste aurkezle bat izango da honi
laguntzen. Horretaz gain, musika emanaldia baino gehiago izango da azken saioa, hemen konta

Azkenera heldu
diren hiru taldeekin
batera Split 77
taldeak ere joko du
Irabazlearen izena
emanaldi egunean
emango dute
aditzera Espaloian

ez daitezkeenak ere egongo direlako Elgetaraino hurbiltzen
direnek ahalik eta ondoan pasa
dezaten gaua.
Sarrerak, ohiko moduan,
hiru eurotan salduko dira eta,
Gaztekutxa txartela edukiz gero,
euro batean.
SPLIT 77, TALDE GONBIDATUA
Azkenaldian boladan dagoen talde bat ere izango da barikuan
Elgetan: Split 77. Kritikaren txaloak eta gero eta jende gehiagoren onarpena jasotzen diharduen
Mentura izeneko bigarren disko
kaleratu berria aurkeztuko dute
deustuarrek. Lehiaketa arrakastatsu honek merezi duen
moduko primerako taldea, amaiera ekitaldi modura.
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DEBAGOIENEKO I. MUSIKA LEHIAKETA

HIRU FINALISTAK I POTEMKIN, MUTED ETA SHARON STONER BARIKUKO FINALA PRESTATZEN ARI DIRA

Hiru talde finalistak, baikor
lehiaketaren azken txanpan
POTEMKIN
“Oñatiko bi talde sartu gara
finalean eta barikukoa festa
polita izango da guretzat”

MUTED
“Daukagun guztia emango dugu
finalean. Irabazten badugu,
ondo. Bestela ere, pozik”

SHARON STONER
“Irabazteko, hiruren artean
hogeiren artean baino aukera
gehiago dago, ezta?”

Publikoaren
Saria
Egubakoitzeko finalean,
hiru taldeek jo ostean
itxiko da mezuak bidaltzeko epea. Bien bitartean,
bidali mezuak: danbaka
[laga tartea] taldearen
izena eta bidali 7744
zenbakira.

1
2

POTEMKIN | OÑATI
Talde oñatiarrak zaila ikusten zuen finalerako sailkatzea eta oso pozik
hartu dute albistea. “Talde asko ikusi ditugu Danbakan, eta oso maila handikoak. Gainera, Oñatiko bi talde sailkatu gara eta hori bai ez
genuela espero”. Oñatiarren esanetan, barikuko emanaldia festa polita izango da. Aurreko emanaldiarekin gustura gelditu ziren: “Jendeari gustatu egin zitzaion eta hori da gure helburua”. Finalerako
zertxobait urduri daudela onartu digute, batez ere finala iragartzen
duten kartel erraldoiak kalean ikusi dituztenean. “Sharon Stoner
talde ona da eta finalean ikusten genuen. Muted, aldiz, ez dugu ezagutzen”. Finalean betiko errepertorioa joko dutela aurreratu digute. “Dena emango dugu bariku gauean. Edozeinek irabaz dezake”.

MUTED | ARRASATE - ABADIÑO
Muted taldeko musikariendako ere ezustea izan ei da finalerako txartela lortzea. “Pozik gaude, finalerako sailkatu izanak ilusio handia
egiten digu”. Danbakako emanaldia ez ei zitzaien nahi bezala atera.
“Telebistako grabazioa ikusi genuenean ez zen guk espero genuena”.
Muted barikurako entseatzen hasia da. Danbakako kontzertuak ere
oso gertutik jarraitu dituzte. “Denetan egon gara, azkenekoan izan
ezik. Potemkin ikusi genuen. Sharon Stoner, ez”. Urduri ei daude,
baina ez asko: “Final batek beti ematen du errespetu handia”. Barikuko emanaldian kantu berriren bat jotzeko asmoa dute. “Daukagun guztia emango dugu. Irabazten badugu, bikain, baina ezinezkoa
bada ere, oso gustura gaude finaleraino iritsi izanarekin”.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15

SHARON STONER | OÑATI
Talde oñatiarrak ez zuen bere burua finalean ikusten. “Emanaldia
oso ondo irten zitzaigun, baina maila altua egon da eta sailkatzea zaila zen”. Danbaka jarraitu izana aitortu digute. “Muted taldeak Malenkoniarekin batera jo zuen eta egun horretan entzun genituen lehen
aldiz. Potemkin taldekoak aspaldidanik ezagutzen ditugu. Ondoko
lokalean entseatzen dute”. Asteburu honetan hasi ei dira barikuko
emanaldia prestatzen. Lasai daudela ziurtatu digute, baina ez dute
inongo zalantzarik, barikuan kirioak dantzan izango dituzte. Hiru
kantu berri sartuko ei dituzte finaleko emanaldian. Irabaztea ez da
obsesioa, baina gustatuko litzaieke. “Hiruren artean hogeiren artean baino aukera gehiago daude, ezta?”, diote.

• SPLIT 77, TALDE GONBIDATUA BARIKUKO FINALEAN

Danbaka lehiaketaren finala borobiltzeko,
Deustuko Split 77 taldeak joko du
Danbakaren finala musikaren festa borobila izango da datorren barikuan. Potemkin, Muted eta Sharon Stoner hiru finalistak entzun ondoren, Deustuko Split 77
taldeak hartuko du lekukoa Elgetako
Espaloia Kafe Antzokiko eszenatokian.
Split 77 gogor jotzen hasi den taldea
dugu. Laukotea osatzen dutenak Aritz
Aranburu (kantaria, konpositorea eta
gitarra-jotzailea), Ekaitz Hernandez (konpositorea eta baxu-jotzailea), Iskandar
Rementeria (konpositorea eta teklatujotzailea) eta Natxo Carmona (konpositorea eta bateria-jotzailea) dira.
Duela zortzi bat urte sortu zen taldea.
Bi maketa grabatu zituzten, 1998an eta
2000an, baita Euskadi Gazteak antolatzen
duen lehiaketa bat irabazi ere.

Ondotik etorri zen Antenna, Split 77
taldearen lehen diskoa, Soraluzeko Gaztelupeko Hotsak diskoetxearekin grabatua. Mentura euren azken lana da.
80KO HAMARKADAREN MODERNITATEA
Barikuko finalean, 80ko hamarkadaren
kutsu handia duen rock talde honen
azken kantuak zuzenean entzuteko aukera izango da.
Errepertorioan, Espaloian Itoiz taldearen bertsioa, Isolation Manchester
hiriko Joy Division taldearen bertsioa
eta Split 77 taldearen kantu berriak, hala
nola, Disconnect, Osaka edo Aio Speisboi.
Split 77 taldearekin gozatzen dugun bitartean epaimahaiak Danbakaren irabazlea
nor den erabakiko du.

16
17
18
19
20

ENBOSKADA
ARRASATE
Botoen %25,4

DENIAL

ARRASATE-ARETXABALETA
Botoen %15,2

STUKAS

BERGARA
Botoen %8,5

OZEN

ARRASATE
Botoen %7,7

LOS CRETINOS
ARRASATE
Botoen %6,1

AMONAL

OÑATI
Botoen %5,1

MALENKONIA
OÑATI
Botoen %4,7

POTEMKIN
OÑATI
Botoen %4,1

ISAREVOLUTION

ARRASATE-ESKORIATZA
Botoen %3,4

JIM TNT

ARRASATE
Botoen %3,2

IZAS

ELGETA
Botoen %2,8

SHARON STONER
OÑATI
Botoen %2,8

SUPERCOOLS
BERGARA
Botoen %2,6

MATXURA

ELGETA-SORALUZE
Botoen %2

DIXIE 900
BERGARA
Botoen %1,9

OSTIADA OI!

ELGETA-ARRASATE-BERGARA
Botoen %1,4

N-OPH

ARRASATE
Botoen %1,2

TURBOAMOR
ARRASATE
Botoen %0,8

NEURE BAITAN
ARRASATE
Botoen %0,6

MUTED

ARRASATE-ABADIÑO
Botoen %0,5
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KONTZERTUA ARRASATEN I
ROCK ETA PUNK HOTSAK

Batera Captain
Nemo, Brigada
Criminal eta
Lobo Electrico
Non. Arrasateko gaztetxean.
Iraupena. Lau ordu.
Zenbat jende. 200 bat lagun.

Larraitz Zeberio
Zapatu gauean rocka eta punka
izan ziren protagonista Arrasateko gaztetxean. Captain Nemo
eta Brigada Criminal talde gipuzkoarrek hasi zuten gaua. Bira
elkarrekin egiten ari dira bi talde hauek, eta ezin Arrasateri
bisita egin gabe aurrera egin.
Captain Nemo taldeak hardcore
indartsua du. Brigada Criminalek, aldiz, usadio zaharreneko
punk doinu bortitzak jo zituen.
Eskoriatza eta Bergarako jende asko hurbildu zen kontzertura, izan ere, Captain taldeko gitarra-jotzailea eskoriatzarra da eta
Brigadak badu bergarar ordezkaritzarik.
Lobo Electrico talde tolosarrak itxi zuen gaua. Rock basatia eskaini zuten taldea osatzen
duten lau kideek.

HEAVY METALA I TIERRA SANTA

Apokalipsia Jam aretoan: errioxarrek zuzeneko
indartsuena erakutsi zuten biraren hasierako kontzertuan
Non. Bergarako Jam aretoan.
Talde gonbidatua. Flying’ Freak.
Iraupena.Ordubete Flying’ Freak eta ordu
bat eta 40 minutu Tierra Santa.

Gorka Aranburu

Captain Nemo taldeko abeslaria.

Bilboko Flying’ Freak taldeak
ekin zion zapatu gauean Jam aretoan egon zen heavy kontzertuari. Bateria-jotzaileak, ordezkoak, egun eta erdi izan zuen kontzertua prestatzeko, baina ez zen

igarri. Bikain ordezkatu zuen
Albaro Alonso –eguenean eskumuturra apurtu zuen–. Talde sendoa direla erakutsi zuten bilbotarrek, eta Tierra Santa talde
errioxarrak emandako aukera
eskertu zuten. Izan ere, Tierra
Santak 2005eko bira Bergaran
hasi du, eta bilbotarrak harro zeuden talde gonbidatu legez jarduteaz.
MUSIKARI ONDUAK
Errioxako mahastiek ematen
duten ardorik onduenak legez,
Tierra Santa taldeko musikariek

urteekin ondu egin direla erakutsi zuten berriz ere Jamen.
Gauerdian hasi zuen apokalipsia heavy metal talde beteranoak. Eta heavyek egin ohi duten
legez, euren azkeneko diskoko
lehenengo kantarekin hasi zuten

Angelen
punteatzeak
txunditu egin zituen
heavyzaleak

kontzertua: Apocalipsis diskoko
Neron. Kantu mordoa jo zuten
Angel (abeslari eta gitarra nagusia), Arturo (gitarra), Roberto
(baxua) eta Iñakik (bateria); bata
bestearen atzetik, heavyzale beteranoek eta belaunaldi berriagokoek txima luzeak astintzen zituzten bitartean, batez ere Sangre
de Reyes azken aurreko bildumako kantekin.
Hiru bis ere egin zituzten
metalero hauek; tartean, Legendario, eta Angelek berriz ere
txunditu zituen zaleak punteatze
bikainekin.

BERGARA I BASAKI, KATA ETA KUDAI GAZTETXEAN

PIRRITX ETA PORROTX I ARETXABALETAKO UMEEN GOZAMENERAKO

Zapatu gauean gustura egon ziren Bergarako gaztetxean metal jarraitzaileak. Basaki
banda leioarra, Kata nafarra eta Kudai talde donostiarra hantxe izan ziren, indartsu
eta lotsagabe. Basaki taldea izan zen kontzertua hasteko arduraduna berrogei bat pertsonaren aurrean. Basaki taldea osatzen duten Makok, Natxoak, Fonek eta El Niño
Borrachok guztia eman zuten eszenatoki gainean. Kata talde nafarrak hartu zuen lekukoa. Hauek ere metal ozena jo zuten. Amaitzeko, Kudai taldeko donostiarrek iaz kaleratutako Hutsa lehen diskoko kantuak jo zituzten.| L. Z.

Zapatu arratsaldean Aretxabaletako kiroldegiko aulki guzti-guztiak bete ziren, gure
ibarrean oso ezagunak egin diren Pirritx eta Porrotx ikusteko. Berriz ere, umez bete
zen kiroldegia, eta bai eurek, baita gurasoek ere, ondo baino hobeto pasatu zuten Patata, Patata! pailazo bikotearen abentura berriarekin. Akaso ez aurreko bisitan besteko
lagun, baina laurehun bat neskato-mutiko egongo ziren Aretxabaletako kiroldegian;
Pirritx eta Porrotxek jarraitzaile asko dituzten seinale! Umeek maite dituzte, duda barik
pailazo xarmangarri horiek! | M.D.
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ANTZERKIA ELGETAN I AGATHA CHRISTIEREN LA RATONERA KLASIKOAK MISTERIOA ETA JOKOA UZTARTU ZITUEN

Bi hilketa, bost susmagarri eta
gertakariak argitzeko arrasto gutxi
‘Misterioaren Dama’-ren zaleek
gozatu ederra hartu zuten bariku
gauean Espaloian. Amarrurako,
bakartutako etxe bat, hiltzaile bat eta
idazlearen irudimen mugagabea
Larraitz Zeberio
Txalo konpainiak ekarri zuen
Elgetara Agatha Christieren klasiko ospetsu hau. Suspentsearen
erreginak berak egin zituen
narratzaile lanak Ramon Barea
euskal gidoilariak egokitutako
bertsio honetan.
“1952. urtea, Ingalaterra.
Kanpoan elurra mara-mara eta
landazabalean etxe bat bakarturik”. Korapiloa sortzeko irratiak
Londresen gertatutako hilketa
misteriotsu baten berri ematen
du. Orduan hasten da Ralston
Manoir etxean pertsonaien aurkezpena, nor baino nor eszentrikoagoa.
Mollie eta Giles Ralston ezkonberriak dira eta ostalariak lanbidez. Euren lehen maizterra
Wren jauna da, arkitektoa eta
maniatiko xamarra, irratiak hiltzaileari buruz emandako deskribapenarekin bat datorrena.
Boyle andrea oso nagusia da
eta desatsegina zeharo gainerako guztiekin. Casewell andereñoa-k ez du inolaz ere bere egoeraren berri eman nahi eta gizasemeen modura janzten da.
Azkenik, ustekabean agertzen den Paravicini jauna oso
xelebrea da. Hilketak txantxa
moduan hartzen ditu.
CHRISTIE ESTILOA
Ekaitza eta trumoia dabil. Argindarrik gabe gelditzen da Ralston
Manoir zenbaitetan eta telefonoak ere kale egiten du. Orduan
iristen da Trotter sarjentua. Hil-

tzaileak iragarritako hiru hilketetatik bi gauzatu ditu eta Ralston Manoir etxearen helbidea
agertzen zen aurkitutako lehen
gorpuaren ondoan topatutako
agenda batean. Zergatik?
ADAPTAZIO TREBEA
Nor da hiltzailea? Narratzaileak
eskatu moduan ez dugu hemen
misterioa argituko: “akabo nire
negozioa bestela”, esan zuen.
Aitortuko dugu, ordea, Agatha
Christieren obra ona izateaz gain
Txalo konpainiaren moldaketa
egokia dela oso. Aktore-multzoa
eskarmentu handikoa da, tartean Jaime Blanch, Klara Badiola
eta Ane Gabarain. Eszenaratzea
eta atrezzoa ere onak dira.

Pertsonaiak
• MOLLIE RALSTON
Ostalari gaztea.
• GILES RALSTON
Ostalaria, Mollie-ren senarra.
• BOYLE ANDREA
Atso marmartia, ezustean
etxean hila.
• WREN JAUNA
Arkitekto maniatikoa,
maizterra.
• CASEWELL ANDEREÑOA
Atzerritarra, maizterra.
• PARAVICINI JAUNA
Elurretan galdutako gizona,
ezusteko maizterra.
• TROTTER SARJENTUA
Hilketaren ikertzailea.

AITOR LIZARRALDE

Casewell andereñoa (Klara Badiola) eta Mollie Ralston (Cristina Rivera), istorioko bi pertsonaia garrantzitsu.

• GUSTATU ZAIZU LA RATONERA ANTZERKIA?

Mª MAR I

AMAIA I

NEREA ETA JUAN CARLOS I

MARIA ASUNCION ETA FLORITA I

UNAI ETA ERLANTZ I

ARETXABALETA

ARETXABALETA

ELGETA

UBERA

ZUMARRAGA

“Lehen aldia da antzerkira etorri naizela.
Asko gustatu zait. Ez
dut hiltzailea nor zen
asmatu. Buruhausteak ibili ditut baina...”

“Agatha Christieren
klasiko bat da La Ratonera eta jakin minez
etorri naiz ikustera.
Asko gustatu zait.
Ondo pasa dut”.

“La Ratonera irakurri gabea dugu eta
antzerki lana oso entretenigarria iruditu zaigu. Amaiera, gainera, oso ona
da. Ezuste handia hartu dugu. Ez dugu
hiltzailea nor zen asmatu baina oso gustura egon gara”.

“Lau lagun etorri gara. Gaur, gainera,
Espaloira etorri garen lehen aldia.
Antzerki lana gustatu zaigu. Hori bai,
eserlekuak gogor xamarrak ziren.
Antzerkia etxetik hain gertu dugula
ikusita, gehiagotan etorriko gara orain”.

“Paravicini pertsonaia antzezten duen
Juan Luis Mendiaraz lanean ikustera
etorri gara, osaba dugu eta. Antzerki hau
makina bat aldiz ikusita dugu. Osaba
ondo aritu da gaurkoan, txukun! Gainerako lankideak ere bai”.
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Donostiako Zientziaren Kutxaespazioa
museoko zuzendaria da 57 urteko Felix
Ares. Orain dela gutxi Oñatin izan genuen,
Ilatargi Astronomia Taldeak gonbidatuta,

dinosauroen suntsipenaz hitzaldi bat
egitera. Horretaz berba egin genuen
Aresekin, eta, horren harira, zientzia
ikerkuntzaz eta dibulgazioaz eta

zientzialarien paperaz iritzi batzuk ere
eman zizkigun. Solaskide arin, umoretsu
eta atsegin bezala agertu zitzaigun, bada,
Felix Ares.

FELIX ARES I KUTXAESPAZIOKO ZUZENDARIA

“Zientzialariak
gizakiak dira,
ez goiargitu
batzuk, eta
hori erakusten
saiatzen naiz”
Leire Kortabarria

Dinosauroen suntsipena: meteoritoa ala bolkanismoa? hitzaldia
egin duzu gurean. Galdera horixe
egingo dizut lehenengo, hortaz:
zergatik suntsitu ziren dinosauroak orain dela 65 milioi urte?
Meteoritoaren eta sumendien
teoriak ez dira elkarren baztertzaileak, osagarriak baizik. Zientziak poliki egiten du aurrera, eta
ezin da ezer ziurtasun osoz esan,
baina seguru asko sumendiekin
hasi zen, eta fenomeno hori meteoritoek indartu egin zuten. Hori
da zentzuzkoena, gaur egun ditugun datuen arabera.
Edozein modutan izanda ere, argi
dagoena da izugarrizko katastrofea gertatu zela.
Bai, hori ziurtzat jo dezakegu. Pentsa, 10 kilometroko diametroa zuen meteoro batek jo
zuen Lurra, eta hondamendia
sekulakoa izan zen. Zalantzarik
ez dago gutxienez meteorito batek
topo egin zuela Lurrarekin; baliteke gehiago egon izana ere. Aurkitu den meteoritoa Yucatan aldean dago.
Gertatu zena izan zen Negu
Nuklearra delakoa: hauts asko
eta asko harrotzen da eta argiari pasatzen galarazten dio. Lehen
uste zen negu horrek sei bat hilabete iraun zituela. Orain badakigu 3.000 urteko epea izan zela.
Beste uste bat ere badago: dinosauroak bat-batean suntsitu zirela. Hori egia da?
Bat-batekoa izan zen, bai, baina pentsatu behar da bat-batekotasuna termino geologikoetan
hartu behar dela. Meteoroak
Lurra jo eta hurrengo egunerako suntsitu ziren denak? Beharbada bai eta beharbada ez; ez
dakigu. Ezin dugu horrelakorik
zehaztu. Oso prozesu azkarra
izan zen, baina akaso milaka urte
hartu zituen.
Bestalde, Aro Permikoko suntsipena dinosauroen garaikoa
baino askoz zabalagoa izan zen.
Aro Zetazikoan espezieen %70

desagertu zen, eta Permikoan,
%90, hori ere meteoro baten eraginez. Kraterra gaur egun Australia den lekuan aurkitu zen.
Hainbeste meteorito erori izanda,
horrelakorik berriro gerta daiteke, bada?
Gerta daiteke, bai; are gehiago esango dizut: gertatu da, eta
berriro ere gertatu egingo da,
hori ziurra da, baina inork ez daki
noiz. Orain dela 30 milioi urte beste topo egite handi bat egon zen
eta orduko fauna ia guztiz suntsitu zuen. Hori guregandik askoz
hurbilago dago.
Orain, egiten ari diren ikerketa batzuek balio dute talka hori
gertatu behar denerako ekiditeko moduan egon gaitezen. Hori
bai, espero dezagun meteoroak ez
izatea 10 kilometroko diametroa,
izan ere, horrela izanez gero…
Dinosauroen gaineko ikerketaren
aplikazio praktiko gehiago zeintzuk izan daitezke?
Oinarrizko ikerkuntzarekin
gertatzen dena da sekula ez dagoela jakiterik zertarako balio izango duen. Adibide garbi bat da
zelan, mende hasieran, geologo
txoro batzuek saiatu ziren kristalen barne estruktura miatzen.
Zeini interesa zekiokeen hori,
hain gauza exotikoa, kristala barnetik hexagonala ote den edo beste formaren batekoa? Ba, hara,

LEIRE KORTABARRIA

Felix Ares Oñatin izan zen orain dela gutxi, hitzaldi bat egiten.

horixe izan zen birusak deskubritzeko giltzarria, eta horren
haritik, birusen aurkako ikerkuntza, txertoak, ADNaren
estruktura… etorri ziren.
Beste adibide bat: 1906an,
Einsteinek artikulu arraro bat
argitaratu zuen esaten atomoak

“Dinosauroen
suntsipena
sumendiekin hasi,
eta meteoritoekin
indartu zen”

“Ikerkuntzaren
ondorioak zertarako
erabili ahal izango
diren ezin da jakin
unean bertan”

“Beste meteorito
batek joko du Lurra,
hori ziurra da, baina
ez dago jakiterik
noiz gertatuko den”

“Bill Gates ezagutu
nuen eta txepela
iruditu zitzaidan,
baina baita
pertsona ona ere”

kitzikatuta daudenean fotoi bat
tartetik pasatzen bada, argia erradiatzen dutela, baina modu sinkronizatuan… Ba argi hori da
laser izpia.
Argi dago zientzia dibulgazioa
gustuko duzula: hitzaldiak egin,
artikuluak idatzi… Zeintzuk dituzu gai gogokoenak?
Niri denetarik gustatzen zait,
baina ez bakarrik zientziaz; asko
irakurtzen dut, polizia-nobela,
poesia… asko gustatzen zaizkit.
Baina zientzia arloan, egia da
dibulgazioa dudala gustuko, hau
da, ez nintzateke gai izango dinosauroen gaineko hitzaldi espezializatu bat egiteko. Zientziaz
dena gustatzen zait, eta saiatzen
naiz gauza bakoitza bere testuinguruan ipintzen. Adibidez,
zientzia arloko albiste bat aintzat
hartzen badut, bere momentuan
kokatzen dut, zer esan nahi izan
zuen orduan, eta giza alderdia landu. Erakusten saiatzen naiz zientzialariak ere gizakiak direla, ez

goiargitu antzeko batzuk, gizakiak baizik: batzuk hobeak, beste batzuk txarragoak, erdizkakoak… denetarik.
… baina gehienak eszeptikoak,
ezta?
Ez, ez pentsa. Aurkako proportzioa dago: zientzialariak
sineskorrak dira euren espezializazio arloan ez beste guztietan.
Gai asko gustuko izan arren, informatika ikasi zenuen… eta baita Bill
Gates bera ezagutu ere. Zelako
inpresioa egin zizun?
Oso txepela iruditu zitzaidan,
baina horrek ez du ezer esan
nahi. Uste dut pertsona ona dela.
Adibidez, malariaren aurka aurkeztu berri duten txerto hori Bill
Gatesek bere sakelatik finantzatu du; bere sakelatik, ez Microsoftetik. Gainera, ekimen handiko gizona da, horrelako enpresa bat sortu izateko. Baina nik
Microsoften aurka egin izan dut
askotan, monopolioek gogaitu
egiten nautelako…
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Hilabete barru dira
Aratusteak eta dagoeneko
hasi dituzte prestaketak
Oñatin bihar
hasiko dira
entseguekin eta
Bergara eta
Arrasaten zabalik
daude Aratusteen
kartel lehiaketak
Oihana Elortza
Otsailaren lehen asteburuan
dira aurtengo Aratusteak. Hilabete baino gutxiago gelditzen
da eta eskualdeko hainbat
herrietan hasi dira dagoeneko
jaiak antolatzen.
Herriko jaietan egiten duten
bezala, Aratusteetan ere jaiak
iragartzeko kartela egingo dute
Bergaran eta Arrasaten, adibidez. Eta aratusteak iragarriko dituen kartela aukeratzeko
lehiaketak zabalik daude herri
batean zein bestean.
Arrasateko Udalak jarri
duen lehiaketan, 50 x 70 cm-ko
kartel bertikalekin parte har
daiteke. Derrigorrezko testua
da 2005 Haratuzteak Arrasate.

Lanak urtarrilaren 17a baino
lehen entregatu behar dira Udal
Kultura Sailean eta irabazleak
360 euroko saria jasoko du.
Bergarako Udalak antolatu
duen lehiaketan, berriz, urtarrilaren 13an, eguena, amaitzen da kartelak aurkezteko
epea. 50 x 35 cm-ko kartoizko
oinarri baten gainean edo informatika diskete batean aurkeztu daitezke lanak. Kartelak kultura etxera eraman behar dira.
Irabazleak 300 euro eskuratuko ditu.
OÑATIKO ENTSEGUAK
Oñatiko Oñatz dantza taldeak
aste honetan hasiko ditu Aratusteak prestatzeko entseguak.
Iaz bezala, Jauziak ikuskizuna
prestatuko du aurten ere Oñatz
dantza taldeak, eta hori prestatzen bihar, martitzena, hasiko dira.
Astean birritan egingo
dituzte entseguak Herri Eskolan: martitzenetan 20:00etan
eta zapatuetan 12:00etan. Gura
duen orok har dezake parte
ikuskizun honetan; entseguetara agertu besterik ez du egin
behar.

Labur

Cocidito madrileño antzezlanaren
sarrerak salgai, gaurtik aurrera
Oñatiko kultura etxean jarriko dira salgai, gaurtik aurrera, Cocidito madrileño antzezlanaren hirugarren saiorako sarrerak. Izan
ere, otsailaren 4 eta 5ean 22:30ean egingo diren saioetarako sarrerak agortuta daude. Hortaz, eta izandako arrakasta dela eta, 3.
emanaldi bat egingo dute Oñatiko kultura etxean: otsailaren 4an,
20:00etan. Javier Vizcaino Radio Euskadiko esatariak zuzentzen
duen Mas que palabras irratsaioan ematen duten tarte batean
oinarritutako antzezlana da Cocidito madrileño.

‘Jaltzo’-ren erakusketa ikusteko
azken eguna Oñatiko kultura etxean
Gaur, astelehena, da Iñaki Jauregialtzo Jaltzo-ren Teilak, buztinak eta buztinezko bihotzak erakusketa ikusteko azken eguna.
Buztinarekin egindako Oteitzaren apostolu bitxiak eta unibertsitateko eta Arantzazuko serigrafiak daude, besteak beste.

Jardunen amodiozko SMSen
lehiaketa, urtarrilaren 15era arte
Jardun euskara elkarteak urtero antolatzen duen amodiozko gutunen lehiaketarako epea amaituta dagoen arren, telefono bidezko
amodiozko mezuen lehiaketak zabalik dirau. Urtarrilaren 15era
bitartean, zapatua, dago astia mezuak bidaltzeko. 605 71 24 69 zenbakira bidali behar dira mezuak.
Hirugarren aldiz antolatu du Jardunek SMS bidezko amodiozko
mezuen lehiaketa hau eta sariak otsailaren 14an, maiteminduen
egunean, banatuko dira.
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Hitzorduak

ERAKUSKETA I

Sahara iruditan
argazki erakusketa
Bergarako kultura
etxean
Komite Internazionalistak elkarteak antolatuta, Sahara iruditan
argazki erakusketa zabaldu dute
gaur, astelehena, Bergarako kultura etxean. Urtarrilaren 19ra
bitartean egongo da ikusgai astel e h e n et i k e g u ba ko i tze ra
18:00etatik 21:00etara eta zapatu eta jai egunetan 12:00etatik
14:00etara eta 18:00etatik
20:00etara.
Honekin lotuta, Saharara
bidaltzeko janari bilketa egiten
ari dira herri guztietako dendetan. Azukrea, konpresak eta atuna oliotan ari dira biltzen. Hemen
batutakoa Donostiara eramango dute hilaren bukaeran. Zenbatu ondoren, otsailean Saharara bidaliko dute batutakoa.

ERAKUSKETAK I
• Juan Luis Baroja Colleten
artelanak, Arrasaten
Juan Luis Baroja Collet grabatzaile eta eskultoreak erakusketa du Arrasateko Arregi markoztatze dendan, Maalako Errebaleko 8an, urtarrilaren 15a
arte.
• Beldurraren aretoa hil
bukaera arte Monterronen
Adur, adur, ez naiz hire beldur
erakusketa zabalduko dute
gaur, astelehena, Arrasateko
Monterron kultura etxean.
Hilaren bukaera arte egongo da
zabalik beldurraren aretoa,
astelehenetik egubakoitzera
bitartean 18:00etatik 20:00etara.
• Begoña Garaizabalen pintura
erakusketa Harresin
Begoña Garaizabal margolariaren pintura erakusketa dago
zabalik Arrasateko Harresi aretoan urtarrilaren 23a arte. Astelehenetik egubakoitzera
18:00etatik 20:00etara eta zapatu eta domeketan 12:00etatik
14:00etara eta 18:00etatik
20:00etara ikusi daiteke erakusketa hau.
KONTZERTUAK I
• Polito Ibañez kubatarra
Elgetako Espaloian
Polito Ibañez Kubako trobadore ezagunak kontzertua eskainiko du Elgetako Espaloia kafe
antzokian urtarrilaren 15ean,
zapatua, 22:30ean.
• Izaera, Neubat eta Sharon
Stoner Arrasaten

Izaera, Neubat eta Sharon Stoner taldeek Arrasateko gaztetxean egingo dute kontzertua
datorren zapatuan, urtarrilaren 15ean, 22:30ean.
LEHIAKETAK I
• Artista Berrien Lehiaketa
deitu dute
Foru Aldundiak eta Kutxak deitu dute lehiaketa. 35 urtetik
beherako edozein gipuzkoar
aurkez daiteke, ikus-arteetako
edozein motatako lanekin.
Mugaeguna da urtarrilaren 28a.
7.500 eta 3.000 euroko sari bana
izango dira. Argibideak, 943 48
27 52 telefonora deituta.
• Pello Alberdiren lanak
Gasteizko erakusketa batean
Pello Alberdi margolari elgetarraren lanak Gasteizko Felisa Navarro aretoan daude ikusgai. Astelehenetik zapaturarte
joan daiteke erakusketara
17:00etatik 21:00etara.
DEIAK I
• Joseba Arregi preso
oñatiarraren liburua salgai
Joseba Arregi preso oñatiarrak
egindako Kartzelako leihotik
liburua salgai dago eskualdeko
hainbat liburudendatan. Margoak, eskulanak eta idatziak biltzen ditu egileak liburu honetan. Honako lekuetan duzue
liburuxka erosteko aukera:
Haritza eta Ibarrondo (Oñati),
Hire (Arrasate), Dorleta (Eskoriatza) eta Bilintx eta Peñalba
(Bergara).

ZINEMA I
• Bridget Jones, sobrevivire
filma Arrasaten, gaur
Bridget Jones, sobrevivire filma
emango dute gaur, astelehena,
Amaia antzokian 20:30ean.
Bridget Jones pertsonaiaren
gaineko bigarren filma da.
• Las invasiones barbaras
filma Arrasaten, barikuan
Las invasiones barbaras filma
emango dute urtarrilaren 14an,
Amaia antzokian, 20:30ean.
Zineklub emanaldia da.
• Planta cuarta pelikula
eguaztenean Elgetan
Planta cuarta filma ikusiko
dute eguaztenean, urtarrilak
12, Elgetako Espaloia kafe antzokiko zine klubean, 21:30ean.
• L.I.E. pelikula eguenean
Bergaran
L.I.E filma ikusiko dute eguenean, urtarrilak 13, Bergarako
Novedades aretoan, zineklub
emanaldian. Aurretik, gaur, Di
que si filma emango dute.
Horren emanaldia 19:30ean
hasiko da.
TAILERRAK I
• Eskulan eta orratz lanen
tailerrak Arrasaten
Arrasateko Ekin emakume taldeak antolatuta, bihar, urtarrilak 11, eskulan tailerrekin
hasiko dira. Eguenean, berriz,
orratz lanen tailerrarekin hasiko dira Musakola auzoan. Aste
Santu bitartean egiteko antolatu dituzte tailer hauek emakume taldekoek.
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sms mezuak

Zorion agurrak

• Zorionak, potxolo. Zu bai
zu artista! Zenbat jausi
dira? Aupa, Mikel!

ARRASATE
AlaiArregi
Urriaren 25ean, 7
urte. Zorionak eta
muxu handi bat!
Etxekoak.

BERGARA
Ainhoa Molpeceres
Abenduaren 23an
8 urte. Zorionak
eta urte askotarako! Markel eta Jon.

ARRASATE
Iraitz Gutierrez
Abenduaren 26an,
9 urte. Zorionak
eta muxu bat!
Etxekoak.

BERGARA
Nerea Manzano
Abenduaren 27an
10 urte. Zorionak
eta urte askotarako! Etxekoak.

ARRASATE
Michael Ropero
Abenduaren 31n, 14
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Gurasoak.

BERGARA
Uxue Garin
Urtarrilaren 1ean
4 urte. Zorionak
eta urte askotarako! Etxekoak.

ARRASATE
Ainhoa Urrutia
Urtarrilaren 2an,
7 urte. Zorionak eta
muxu handi bat!
Malen eta Etxekoak.

BERGARA
Nerea Etxeberria
Urtarrilaren 6an 28
urte. Zorionak prexioxa. Berotu beste
kafe bat. Gu.

ARRASATE
Etor Goikoetxea
Urtarrilaren 5ean,
30 urte. Zorionak
Toribio! Formal ibili!
Peña la greña.

BERGARA
Nikolas Arzelus
Urtarrilaren 7an
urteak. Zorionak!
Berrigarako
lantaldeak.

ARRASATE
Iñaki
Muruamendiaraz
Urtarrilaren 14an,
urteak. Zorionak
Txasio! Lagunak.

BERGARA
Mikel Mujika
Lopez
Urtarrilaren 9an
9 urte. Zorionak!
Familiakoak.

BERGARA
Urtzi Elortza
Abenduaren 23an
21 urte. Zorionak!
Neskalaguna eta
familiakoak.

BERGARA
Maialen Verguizas
Urtarrilaren 9an,
4 urte. Zorionak
eta muxu handi bat!
Etxekoak!

• Mikel, mekauela! Ta ni
trago barik geratu
nitzuan, neska errubia
edar harekin jun hitzalako! Hi haiz hi, artista
protosoa!
• Maider, deitu mesedez!
Mezu garrantzitsu bat
eman behar dizut!
Segurutik bion mesederako izango da, baina
behar zaitut!
• Maidertxo, noizko
zapatuan eman zenidan
haren moduko beste
bat? Imajinatzen dot
zure ama ez zela
enterau, ezta? Kontauko
dozu.
• Ptt, hori bai eta ez… Zela
die horrek? Luniak?
Baina ze ume klase
heziko dogu?
• Bai neri Kasimiri gustatzen jaten, eta zer!

BERGARA
Agus Almaraz
Urtarrilaren 10ean,
34 urte. Zorionak
eta muxu bat!
Etxekoak.

BERGARA
Miren Blazquez
Urtarrilaren 10ean
8 urte.
Urte askotarako!
Etxekoak.

BERGARA
Oier Maiz
Urtarrilaren 14an,
3 urte. Zorionak eta
muxu handi bat!
Etxekoak.

BERGARA
Txema Garcia
Urtarrilaren 13an
urteak. Zorionak
eta urte askotarako! Zorionak!.

ARETXABALETA
Aitziber Isturiz
Abenduaren 30ean,
9 urte. Zorionak eta
muxu bat! Aita,
ama eta Jone.

ESKORIATZA
Miren Murillo
Urtarrilaren 8an,
2 urte. Zorionak eta
muxu bat! Mikel eta
familiakoak!

ELGETA
Naren Muñoz
Urtarrilaren 6an 7
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Etxekoak.

Jaiotakoak

• Bai eta neri La cometa
blanca, je, je, je;- Noiz
itzuliko da La bola de
cristal? Errepikapenetan
onena litzateke, seguru
gainera! Eta ondoren
Monster family, baina
zuri beltzean, mesedez!

Hildakoak

Oihan Zulueta Manero
Arrasate • 3,000 Kg.
Abenduak 29. Gurasoak:
Lorenzo eta Ainhoa
(Arrasate). Argazkian:
Oihan, amarekin.

Aratz Etxeberria Benito
Oñati • 3,500 Kg. Abenduak
30. Gurasoak: Joseba
(Oñati) eta Maider
(Zarautz). Argazkian: Aratz,
gurasoekin.

Julio Andre Rodriguez
Pacheco
Eskoriatza • 3,100 Kg.
Abenduak 30. Gurasoak:
Antonio eta Marta
(Portugal).

Sabin Abarrategi
Sarrionandia
Aramaio • 3,345 Kg.
Urtarrilak 1 Gurasoak:
Txema eta Mariasun
(Aramaio).

Leire Martin Pinedo
Bergara • 3,530 Kg.
Urtarrilak 1. Gurasoak: Jabi
eta Ana (Bergara).
Argazkian: Leire Anekin eta
txupetearekin.

Haizea Iturbe Arrese
Aretxabaleta • 3,420 Kg.
Urtarrilak 3. Gurasoak:
Mikel eta Aitziber
(Aretxabaleta). Argazkian:
Haizea gurasoekin.

Danel Saenz Arrunaga
Arrasate • 2,940 Kg.
Urtarrilak 3. Gurasoak:
Aitor (Arrasate) eta Karmele
(Portugalete). Argazkian:
Danel, Oier anaiarekin.

Iker Miota Agirre
Bergara • 4,050 Kg.
Urtarrilak 3. Gurasoak:
Bernardo eta Esther
(Bergara). Argazkian: Edit
arrebarekin.

Izar Azurmendi
Oñati • 3,200 Kg. Urtarrilak
4. Gurasoak: Iñaki
(Arrasate) eta Ana (Oñati).
Argazkian: Izar amarekin,
bapo lo.

Ander Inza Arregi
Oñati • 2,960 Kg. Urtarrilak
5. Gurasoak: Mª Angel eta
Pilar (Oñati). Argazkian:
Ander, amaren besoetan,
bapo lo.

Juan Larrañaga Altube
Bergaran, urtarrilaren 2an. 72 urte.
Eugenio Igartua Odriozola
Oñatin, urtarrilaren 2an. 60 urte.
Santos Briz Lopez
Arrasaten, urtarrilaren 4an. 74 urte.
Pedro Gorrotxategi
Zubizarreta
Elgetan, urtarrilaren 4an. 86 urte.
Calixto Zubizarreta Ruiz de
Azua
Arrasaten, urtarrilaren 6an. 76 urte.
Josefa Perez Perez
Bergaran, urtarrilaren 7an. 86 urte.
Engracia Loigorri Basogain
Antzuolan, urtarrilaren 7an. 94 urte.
Eugenio Zugasti Kortabarria
Arrasaten, urtarrilaren 7an. 88 urte.
Matilde Balzategi Salaberria
Antzuolan, urtarrilaren 7an. 88 urte.
Esteban Zubizarreta Letona
Eskoriatzan, urtarrilaren 9an. 67 urte.

ESKELAK
ASTELEHENEKO
GOIENKARIAN
Itziar Alberdi Etxeberria
Bergara • 3,590 Kg.
Urtarrilak 6. Gurasoak:
Luis Mª (Bergara) eta
Carmen (Soraluze).
Argazkian: Itziar aitarekin.

Anne eta Alaitz
Sanchez Diosdeado
Arrasate • 2,265 eta 2,730
Kg. Urtarrilak 6. Gurasoak:
Fernando eta Mertxe
(Arrasate).

Enaitz Arabaolaza
Abarizketa
Oñati • 3,955 Kg. Urtarrilak
7. Gurasoak: Xabier eta
Nagore (Arrasate).
Argazkian: Enaitz.

Naroa Zuriarrain Perez
Arrasate • 3,400 Kg.
Urtarrilak 8. Gurasoak:
Joxean (Arrasate) eta Irune
(Oñati). Argazkian: Naroa
kunan lo.

Gorka Domenech Iñarra
Bergara • 3,600 Kg.
Urtarrilak 8. Gurasoak:
Juanjo (Bergara) eta Edurne
(Arrasate). Argazkian: Gorka
amarekin.

82 euro

943 76 92 71
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Gaur irratian

Arrasate Irratia

Gaur telebistan

GOITB

ETB 1

ETB 2

TVE 1

La 2

Antena 3

Tele 5

“Berriak”
albisteen
gaineko saioa
14:15-15:45
Gure ibarrean egunero
gertatzen direnak berehala eta sakon jakiteko
aukera ematen dute
GOITBko albistegiek.

“Shin Chan”-en
kapitulu berriak
“Betizu” saioan
18:05
Shin Chan-en bihurrikeria dibertigarri gehiago.
Beekerekeak, Doraemon
eta Garfield-en abenturak ere izango dira.

Patagonia “El
Conquistador…”
saioan
21:55
Patagoniako desertuko Esquel-en hasiko da
El Conquistador del fin
del mundo saioaren
abentura.

Kontu “arrosak”
nagusi Anneren
saioan
14:30
Bazkal ostean kontatuko
ditu Anne Igartiburuk
mundu arrosan izan diren
azken xehetasunak Corazón… saioan.

“Los Lunnis” eta
“Las tres
mellizas”
17:30
Arratsaldeko Los Lunnis
saioan, Las tres mellizas
eta Más grandes y traviesos saioen kapituluak ere izango dira.

“Los Simpson”,
Lisa Barten
logelara
14:00
Lisak logelaz aldatu
beharko du aitaren
azken asmakizunari
lekua egiteko. Barten
logelara bidaliko dute.

Ana Rosa
Quintanaren
itzulera
10:40
Bikiak izan eta gero, berriro itzuli da pantaila txikira Ana Rosa Quintana,
nahiz eta beste telebista kate batean izan.

13:50 Marrazki bizidunak: Kalimero.
14:15 Berriak. Gorka
Etxaberen eskutik asteburuko eta eguneko
albisteak.
14:45Ilunpean. Ohiana Elortza kazetariak
Euskal Herriko pertsona ezagunei egindako
elkarrizketa saioa.
15:15 Gure lanbide
zaharrak. Osasunari
begira.
15:45 Berriak.
16:15 Klip@. Bideo
musikalak.
19:35Gaurkoak. Eguneko albisteak labur
iruditan.
19:45 Klip-@. Musika
tartea.
20:00 Berriak. Deiane Arrietaren eskutik.
20:30 Marrazki bizidunak: Kalimero. Izen
bereko txito bihurriaren
abenturak.
21:00 Harmailatik.
Julen Iriondo kazetariak asteburuko kirol
kontuak izango ditu hizpide. Eta saioaren bigarren tartean, UDA eta
Bergara futbol taldeek
domekan jokatutako
derbiaren laburpen
zabala ikusteko aukera izango da.
22:00 Berriak.
22:30 Harmailatik.
23:30Gaurkoak. Eguneko albisteak labur
iruditan.
23:45Emisio amaiera.

07:05 Tik-Tak circus.
07:30 Betizu.
09:00 Eklipse-@.
09:30 Travel notes.
09:55 Elkartasunaren bideak.
10:20 Amama sukaldari.
10:30 Dokumentala.
11:25Bertatik Bertara.
11:55 Hitzetik Hortzera.
12:35 Basabizitza
ikusgai.
13:05Barne barnetik.
13:35 Betizu.
14:00 Gaur egun.
14:45 Postdata.
14:50 Eguraldia.
14:55 Hasiberriak.
15:15 Bidaide.
16:10 Dokumentala.
17:05 Gag gag.
17:35 Eklipse-@.
18:00 Iparraldearen
Orena.
18:05 Betizu.
20:20 Eguraldia.
20:28 Gaur egun.
21:05 Bertatik bertara.
21:40 Goenkale.
22:20 Ero eta bero.
23:40 Erreskate taldea.
00:30Eguna iruditan.
00:40 Kar Kar Kluba.
01:05 Bertatik bertara.
01:35 Egi bidean.
01:45 Bakarrik edo…
03:45 Jaun ta jabe.
04:40 E-Klipse@
05:05 Esanak esan.
05:40Euskal Herritik.

06:55 Del país de los
vascos. Valdorba.
07:35 Rutas de Solidaridad. Guatemala.
08:05 Los Hombres
de Harrelson.
09:00 Forum. David
Barberorekin.
09:30El punto. Juan
Luis Bikuñarekin.
10:05 La cocina de
Pedro Subijana.
10:30 Cosas de casa.
11:10 Stargate. El centinela.
12:05Se ha escrito un
crimen telesailaren bi
kapitulu.
13:55 Date el bote.
Carlos Soberak aurkeztutako lehiaketa.
14:58 Teleberri.
15:55Eguraldia.
16:00 Pásalo.
18:25 Cine western.
20:10 Esta es mi gente. Klaudio landak aurkeztuta.
20:58 Teleberri 2.
21:50 Eguraldia.
21:55El conquistador
del fin del mundo.
Julian Iantzirekin.
23:55 El día en imágenes.
00:00 Doctoras de
Filadelfia.
01:40 Documental:
Latido latino: Señas de
identidad.
02:55Esta es mi gente..
03:40 Date el bote.
04:30 Pásalo.
06:20 Fórum.

06:00Canal 24 horas.
07:00 Telediario
matinal. Igor Gómez eta
Susana Rozak aurkeztuta.
09:00 Los desayunos de TVE. Pepa Buenok aurkeztutako saio
informatiboa.
10:15 Saber vivir.
Manuel Torreiglesiasen
eskutik.
11:10 Por la mañana.
Inés Ballester eta Manolo Giménezek aurkeztutako saioa.
14:00 Informativo
territorial.
14:30 Corazón de
invierno. Anne Igartiburuk aurkeztuta.
15:00 Telediario 1.
15:55 El tiempo.
16:00Obsesión. Telesail hegoamerikarra.
17:00Te voy a enseñar
a querer. Telesail hegoamerikarra.
19:15 Esto es vida.
20:00 Gente. Gertaera sozialen kronika.
21:00 Telediario 2.
21:55 El tiempo.
22:00 Splunge.
Florentino Fernandezek aurkeztutako
umorezko saio berria.
22 : 5 0 Cruz y
raya.com.
23:30 59 segundos.
01:30 Telediario 3.
02:00 Deporte.es.
02:30 El ala oeste de
la Casa Blanca.
03:30 Canal 24 horas.

07:15 That´s english.
07:30 Los Lunnis.
09:30 Aqui hay
trabajo.
10:00La aventura del
saber.
11:00La película de la
mañana. Furia en el
valle. Western.
12:45 La botica de la
abuela.
13:00 Los Lunnis.
15:15 Saber y ganar.
15:45 Grandes documentales. Colmillos
venenosos.
16:55 El sueño olímpico.
17:30 Los Lunnis.
19:30Pueblo de Dios.
Que todos sean uno.
20:00 Informativo
territorial.
20:30 Dag.
21:00 Rally Dakar.
21:30 Miradas 2.
21:55 Sorteo de la
Bono Loto.
22:00 La 2. Noticias.
22:30 El tiempo.
22:35 En portada.
Gaurkotasuneko gaiak
sakonean landuko
dituzte.
23:30 Estravagario.
00:30 Metrópolis.
01:00 La mandrágora.
01:30 Los conciertos
de Radio 3. Mobiil
02:00 La botica de
la abuela.
02:15La aventura del
saber.
03:15 Teledeporte.
05:00 Euronews.

06:00Las noticias de
la mañana.
09:00Ruedo ibérico.
Montserrat Domínguezek zuzendutako
mahaingurua.
11:00 Cada día. María
Teresa Camposek aurkeztutako saioan, pilpilean dauden gai sozialak jorratuko dituzte.
Lehiaketak ere badira.
14:30 Los Simpson.
Dejad sitio a Lisa. Homerren azken asmakizunaren ondorioz, Lisak
logela utzi eta Bart
a n a i a re n e ra j o a n
beharko du. Era berean, Margek auzokideen
b e r r i ke ta g u z t i a k
entzungo ditu.
15:00 Noticias 1.
15:45 Cine.
17:30 Zehaztu bariko
saioa.
19:00El diario de
Patricia. Tal-show programa.
20:15 Pasapalabra.
Silvia Jatok aurkeztutako lehiaketa.
21:00 Noticias 2.
21:45 El peliculón.
Zehaztu bariko filma.
0 0 : 45 7 días, 7
noches. Teresa Viejoren
gidaritzapean, gaurkotasunarekin lotutako
elkarrizketak eta erreportajeak.
02:10 Noticias 3
02:30 Televenta.
05:00 Repeticiones.
Errepikapenak.

06:30 Informativos
Telecinco matinal.
09:10 La mirada crítica. Vicente Vallések
aurkeztuta.
10:45 Día a día. Ana
Rosa Quintana itzuliko
da. 13:30etan Karlos
Arguiñanoren sukaldaritza saioa.
14:30 Informativos
Telecinco. Hilario Pinok
eta Carme Chaparrok
aurkeztuta.
15:30Aquí hay tomate. Jorge Javier
Vázquez eta Carmen
Alcayderen eskutik.
16:30 Gran Hermano
VIP lehiaketa.
17:30A tu lado. Emma
Garcíak aurkeztuta.
19:35 Allá tú. Jesus
Vázquezek aurkeztutako lehiaketa.
20:30 Informativos
Telecinco.
21:30 Pecado original. beste telebista
k a te e t a ko s a i o e n
zaping-a.
22:00 C.S.I. Miami.
23 : 0 0 C.S.I. Las
Vegas.
00:00 Crónicas
Marcianas.
02:15 Informativos
Telecinco.
02:45Madrugada de
cine. Cláusula de
escape.
04:15 Infocomerciales.
06:15 Nocturnos.

FM 107.7
‘Igo autobusera’ | 09:30

2005 urteko
lehenengo saioa
Gaur egingo du Arrasate Irratiak aurtengo lehenengo emanaldia.
09:00etan albistegia egongo da
Nerea Zubieteren eskutik. Xabier
Urtzelai egongo da kirolen tartean,
eta 09:30etik aurrera Aitziber Aranburuzabalak gidatuko du Arrasate
Irratiko autobusa.

Arrate Irratia
FM 93.6
‘Neure Ondarrutik’ | 12:00

Agustin Zubikarai
zenaren saioa
Goizeko hamaiketan, Hamaiketakoa
saioan loreen eta arbolen gainean
egingo dute berba. 20:45ean, berriz,
Agustin Zubikarai zenaren saioa
errekuperatuko dute, Neure Ondarrutik izenekoa. Egunerokotasunik
galdu ez duten saioak dira, eta horregatik errepikatuko dituzte.

Loiola Irratia
FM 99.8
‘Kalez kale’ | 12:00-13:00

Albiste lokalak magazin
formatuan

Euskadi Irratia
FM 104.4
‘Faktoria’ | 11:00

Urteko zortzi domekatan
komertzioak zabalik

Radio Euskadi
FM 98.2
‘Boulevard magazine’ | 10:00

Gabonetan sortzen dugun
zaborra berbagai

Astean GOITBn
Astelehena, 10

Martizena, 11

Eguaztena, 12

Eguena, 13

Egubakoitza, 14

‘Harmailatik’ | 21:00

‘Debarri’ | 21:00 eta 23:00

‘Danbaka’ | 21:30 eta 23:00

‘Danbaka’ | 21:30 eta 23:00

‘Gure lanbide zaharrak’ | 21:00

UDA-Bergararen arteko
derbiaren laburpena

Bergarako alkatearen
txanda oraingo honetan

Muted taldearen
kontzertua

Sharon Stoner taula
gainean

‘Lurra’

Julen Iriondo oñatiarrak kontatuko
dizkigu Aretxabaletako Ibarra futbol-zelaian UDA eta Bergara taldeen artean izandako norgehiagokaren nondik norakoak.

Alberto Gorritibereak Bergarako
alkate Victoriano Gallastegi izango
du aurrez aurre GOITBko platoan;
Udalak esku artean dituen proiektuei buruz berba egingo dute biek.

Debagoieneko I. musika lehiaketan
finalera iritsi diren taldeak ikusiko
ditugu datozen egunotan. Potemkinen ondoren, Muted taldearen
txanda izango da.

Oñatiko Sharon Stoner taldeak Elgetako Espaloia Kafe Antzokian egin
zuen kontzertua ikusiko dugu, oñatiarrak ere finalera iritsi dira-eta, Potemkin eta Muted taldeekin batera.

Lurrak elikatzen gaitu, eta ikerlariari,
eskulangileari eta apaintzaileari lanerako gaia eta tresnak eskaintzen dizkie. Hori guztiori aztertuko dute lanbide zaharrei GOITBn eskaintzen zaien
tarte horretan.
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Harpidedunen

txokoa
2005ean ere

Sariak astero!
2005ean ere Asteleheneko Goienkaria-ren
harpidedun izateak sariak dakartza:
bidaiak, sarrerak, liburuak, bestelako produktuak...
Zeu izan zaitezke hurrengo zozketako irabazleetako bat.
Erne urtarrilaren 17an!

Urtarrilaren 17ko sariak
• Euskal selekzioaren
BIDEO JOKOA eta
Euskal Herriaren
BUFANDA bat.
• Lau sarrera, saridun
bakoitzarendako bi.
Urtarrilaren 21ean Elgetako
Espaloia Antzokian
GARI-REN 0-TIK
diskoaren aurkezpenerako.
• ‘ASTO BAT
HYPODROMOAN’
umeendako liburua.

Baldintzak
• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun izatea da
baldintza bakarra.
• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da
harremanetan.

Harpidedun egiteko:

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera, 09:00etatik 21:00etara.

ESKAINTZA BEREZIA

Harpidetza kuota, 35 euro!
2005 osoko harpidetza kuota: 35 euro.

• ‘AITONA-AMONEN
OROIGARRIA’ umeendako liburua.
• ‘LONDRESEN NAGO AITONAREKIN’ umeendako liburua.
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Goizean: Eguzkia
Arratsaldean: Eguzkia eta lainoak

Hamarrekoa
AIORA ZULAIKA I PIRRITX PAILAZOA

“Pinturak asko
estaltzen du,
baina batzuetan
pailazoek negar
egiten dute”
Maria Agirre
Noiztik Pirritx? Duela sei
urtetik. Zazpi urte dela
hasi nintzen taldean, baina aurrez zegoen Pirritx Madrilera joan, eta lekukoa hartu
nuen. Pirritx pertsonaiak baditu 12 urte.

1.

Ama ere izan zara. Duela urtebete jaio zen
Txomin, eta dagoeneko
pailazoekin zaletzen hasia da.

2.

A zelako zortea duen: pailazoa etxean. Egia esan,
amak zein aitak asko
antzezten diogu, baina gurasoen artean pailazo asko dago.
Ume askok dute pailazoa etxean.

3.

Zelan ikasten da pailazo ofizioa? Taldea askorik pentsatu gabe jaio
zen duela 18 urte, eta geroztik
profesionalizatuz joan da. Pertsonaiak ere apurka-apurka eginez joan dira, eta norberak
barruan zuen pailazoa atera da.

4.

Zergatik halako begirunea Eskoriatzari?Euskara taldekoak lagun
handiak ditugu, eta estreinaldiak bertan egiten ditugu. Bai-

5.

Biharamuna
Eñaut Arriaran

Urte
berri on
abonetako oporrek eman
dute azken arnasa. Oporretan geratzen ginen
gutxiak gaur bueltatu gara lanera edo ikastera, egutegiko hurrengo egun gorriak non dauden asmatu ezinik. Egun asko eman ditugu elkarren berririk izan gabe
eta gauza larregi pasatu dira,
tamalez. Gaurko nire asmoa, lerro
hauetan, urte berri zoriontsua
opatzea zen, baina nire diskurtsoa
aldatu beharrean ikusi dut nire
burua. Izan ere, urte berria hasten denean, ziklo berria hastearen
esperantzan uzten dugu urte zaharra. Aurrekoan egindako hutsegiteak zuzendu eta gauzak naturalki ere hobeto aterako direlakoan ematen diogu ongietorria
urte berri horri. Esperantza da
zikloaren hasieraren gakoa.
Hala ere, aurtengo esperantza, urtea hasiaz bat, hil egin da.
Munduaren negar malkoak olatu
bihurtu dira eta negar malkoz eta
miseriaz bete dituzte herrialde
ugari Asia aldean. Batzuen negar
malkoek, gainera, miseria gordinena erakutsi digute. Zikinenak
direnen miseriak esperantza urkatu du. Banketxeek komisioak
kobratu dituzte, gobernuek dirua
maileguan eman diete herrialde
hauei, umeak lapurtzen dituzten
mafiak agertu dira eta batek daki
beste zenbat astakeria. Geure
herrian ere ez dakigu zein esperantza izan. Planak onartuko dira,
baina Amaia Arrietak, adibidez, ez
du jakingo aurten ere zein esperantza eduki, zein trikimailu zikin
erabiliko duten. Oraingoz geratzen
zaidan esperantza, atzo bataiatutako Mikel eta oñatiar berri bat,
Enaitz.

G

na nik neuk lotura handia dut
bailara honekin.
Zer dela eta? Aretxabaletan familiartekoak
ditut, eta gaztetxoa nintzela oporretan joaten ginen.
Udako oporrak Aretxabaletan
eta Arrasaten, Udala auzoan,
kanpinean pasatzen nituen.
Niretzat Andramari jaiak sekulakoak ziren, eta nire lehenengo amodioak ere Aretxabaletakoak izan dira.

6.

Goizean albiste txar bat
jaso duzu, eta arratsaldean umeei barre eragitera atera behar duzu. Pinturak
asko estaltzen du, baina begiak
estaltzea zaila da. Batzuetan
larri ibiltzen gara, gaixorik dagoen ume baten aurrean, esaterako. Baina pailazoek ere batzuetan negar egiten dute.

7.

Ume batzuk bi orduz
egon daitezke zuen bideoak ikusten. Hori ona da?
Gauza guztietan bezala neurria
hartu behar zaio. Tamainan
emanda ona da.

8.

Umetan zein pailazo
zenuen gustuko? Txirri,
Mirri eta Txiribiton
ikusten nituen telebistan, bai-

9.

AITOR GOIENKARIA
LIZARRALDE
ASTELEHENEKO

Joan den zapatuan Aretxabaletan izan ziren Pirritx eta Porrotx
pailazoak Patata patata ikuskizuna eskaintzen. Aurpegia margotu eta Pirritx pailazoaren paperean sartu berri, Aiora Zulaikarekin egin genuen berba. Aioraren kasua bitxia da: gogoan du
umetan Takolo, Pirritx eta Porrotxen ikuskizun batean izan zela.
Urte batzuk geroago, Aiora da Pirritx.

na Milikiren garaia ere harrapatu nuen. Eta gogoan dut
herrian, Lasarten, Takolo,
Pirritx eta Porrotxen ikuskizun
bat ere ikusi nuela, eta orain
begira non nagoen... Horrek
sekulako grazia egiten dit.

35
€

Bukatu zen boikota? Boikota latza
izan zen, baina
indartuta atera ginen. Egia esan,
oraindik ez da bukatu, baina
Euskal Herrian lagun handiak
ditugu.

10.

Harpidedun egiteko:

Egin zaitez harpidedun
eta 2005ean
etxean jasoko duzu
Asteleheneko Goienkaria.
Dei bat egin eta kitto!

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera,
09:00etatik 21:00etara.

