Polito
Ibañez

Aloña Mendik partidu
Jon
polita liderraren kontra Marcaide

Diskoa aurkeztu zuen
zapatuan, Espaloian

Azkeneko minutuan lortu zuen
Tolosak partidua berdintzea: 1-1

Euskadi
Ikerkuntza saria

KULTURA, 29

KIROLA, 12

GEUREAN, 6
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Ibarrean ere zabalik dugu sagardo
denboraldia, maiatzera bitartean
Aramaion,
Arraga auzoko
Iturrietan egin
zuten txotx
urteko
sagardoarekin
10.000 LITRO SAGARDO
Hiru kupel handitan dago
urteko sagardoa. Guztira
10.000 litro sagardo,
bertako eta ibarreko
sagarrekin egina
GLEZ. DE GALDEANO
Txotx egitera Igor Gonzalez
de Galdeano txirrindularia
gonbidatu zuten
SAGARDO GOZOA
Oraindik gorputza falta
badu ere, sagardo berriak
zapore gozoa dauka
Astigarragan eguenean egin
zuten sagardo eguna eta sagardo
denboraldiaren irekiera; Debagoienean, berriz, egubakoitzean
egin zen txotx urteko sagardo
berriarekin, Aramaioko Iturrieta sagardotegian, hain zuzen.
Txotx egitera Igor Gonzalez
de Galdeano gonbidatu zuten,
beste 100 lagunekin batera. 17

AITOR LIZARRALDE

Benito Petxina sagardotegiko nagusiak Igor Gonzalez de Galdeano txirrindulariari ireki zion lehenengo kupela.

Sharon
Stoner
irabazle
Danbakan
Espaloia bete egin zen
egubakoitzeko finalean 20-27

Jonathan
Perez
txapeldun

AITOR LIZARRALDE

Arrasatearrak
pertika jauziko
Euskadiko
txapela jantzi du
Anoetan 16

Aramaion Ion
Agirre presoa
etxeratzeko
herri ekimena
sortu dute
Ion Agirre herri ekimena sortu
dute Aramaion, Malagako espetxeko erizaindegian dagoen presoa Euskal Herriratzeko. Ebakuntza egiteko zain dagoen Ionek
zaintza egokia behar du. 05
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• Jon Agirre Aramaioko presoaren aldeko herri ekimena aurkeztu dute | 5
• Ezker Batuak erraustegien kontrako ‘Berriro diot, berdea naiz’ liburua aurkeztu du |

00

Jon Marcaide
Elgetako
astrofisikoari
elkarrizketa egin
diogu | 6

TRANBIA DEBAGOIENEAN

ARTXIBOA

Hiriburuetan, Bilbo bezala, Debagoienekoa izango litzateke tranbiadun lehen bailara.

TRANBIA I 33 MINUTU EMANGO DITU BI HERRIEN ARTEKO BIDEA EGITEN. HIRIGUNEKO TXARTELAK 0,40 EURO BALIOKO DU; HERRI ARTEKOAK, 0,70

Jendaurrean dago tranbiaren lehen
fasea: Bergara-Aretxabaleta artekoa
Asteon iritsi da udaletara
Jaurlaritzak egindako tranbiaren
lehen fasearen proiektua. Bergara
eta Aretxabaleta arteko trazatuaren
ezaugarriak jasotzen ditu
Monika Belastegi
Eusko Jaurlaritzako Garraio eta
Herri Lan Sailak etorkizuneko
tranbiaren lehen fasearen proiektuari –hiru fase izango dira–
behin-behineko onarpena eman
dio. Urtarrilaren 11n eman zion
onespena, eta dagoeneko Bergarako, Arrasateko eta Aretxabaletako udaletxeetan dago, jendaurrean. 30 egunean egongo da

horrela, nahi duenak aztertu eta
alegazioak egiteko. Udalen
kasuan, bi hilabeteko epea dute
dokumentua aztertu eta alegazioak egiteko.
BERGARAKOTIK
ARETXABALETARA
Proiektuak zehazten du tranbiak
lehen fase horretan izango duen
trazadura: Bergarako iparraldeko industrialdean hasi, eta Ber-

gara eta Arrasateko erdiguneetatik igaro ondoren, Aretxabaletako erdigunean amaitu arte,
hain zuzen ere.
Bestetik, trenbide zaharraren bidea jarraituko du tranbiak
hein handi batean, eta horrek
bidegorriak berregin beharra
ekarriko du. Bestalde, herri
barruko trazatuari dagokionez,
tranbia igaro dadin hainbat aparkaleku kenduko dituzte; esaterako, Arrasaten 200 aparkaleku
inguruko galera egongo da eta,
Bergaran, 300etik gora galduko
dira (Ibargarai kalean sei baino
ez dira geratuko).
IA 16 KILOMETRO
ORDU ERDIAN
Esandako tarteak 15.742 metroko luzera du eta tranbiak 33,6

minutu beharko ditu ibilbidea
osatzeko. Aurrekontuari dagokionez, 90.078.467 euro, eta lanak
egiteko epea, berriz, 36 hilabete.
Hala eta guztiz ere, oraindik

Udalek bi
hilabeteko epea
dute aztertzeko eta
alegazioak egiteko
Exekuzio epea 36
hilabetekoa den
arren, zehazteke
dago noiz hasiko
diren lanak

zehazteke dago tranbiaren lanak
noiz hasiko diren.
Horren ondotik, beste bi fase
etorriko lirateke. Bigarrena da
Aretxabaletatik Eskoriatzara eta
Elorregitik Oñatira artekoa, eta
hirugarren fasean Bergaratik
Maltzagarainoko tartea egingo
dute, han Eusko Trenen zerbitzuarekin konektatzeko. Gatzaga,
Elgeta eta Antzuola autobus bidez
lotuko zaizkio tranbiari.
UDALEK BI HILABETEKO EPEA
TXOSTENA AZTERTZEKO
Bergarako, Arrasateko eta Aretxabaletako udalek bi hilabeteko
epea dute udaletara iritsi berri
den proiektua aztertzeko. Proiektua aztertzearekin batera alegazioak egiteko aukera ere badute,
eta Eusko Jaurlaritzara igorri.
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Datu aipagarriak

ARTXIBOA

Aparkaleku galerak ekarriko ditu hiru herrietan.
ARTXIBOA

Hamasei geraleku jasotzen ditu
proiektuak trazatu osorako
Proiektuak jasotzen duenez Bergarako iparraldeko industrialdean (marmoldegiaren paretik)
abiatuko da trazatua, trenbide
zaharretik.
Handik Matxiategirantz abiatuko da eta zubia gurutzatu ondoren errepidean sartuko da.
Hurrengo geralekua hilerri ondoan izango du eta handik Santa
Marina elizarantz abiatuko da
eta geralekua izango da. Gune
horretan bitan banatuko da
(noranzko bakoitzerako) trazatua: Santa Marina zubitik eta
Zurradero kaletik, hain justu, eta
biek Ibargarai kalean bukatu.
Ibargarai osoa gurutzatuta (tartean geralekua egongo da), trenbide zaharra hartuko du berriz,
Torrekua parean (geralekua egongo da), eta tunelelik igaro ondoren
Mayc-eko biribilgunean beste geraleku bat egongo da. Handik Ozaetara hartu eta berriz trenbide
zaharretik (bidegorria gaur egun),
Arrasaterako bidea hartuko du.

“Bergaran Mayc-eko
biribilgunean izango
du tranbiak azken
geralekua”

ARRASATE
Arrasateri dagokionez, Elorregin,
autobidearen azpian jarriko dute
geralekua eta handik herrirantz
abiatuko da, trenbide zaharretik
Epelera iritsi arte, Etxezarreta
baserri ingurura, hain zuzen. Handik Eroskirako bidea hartuko du,
eta biribilgunea baino lehen geralekua egongo da. Eroskitik Musakolara joango da, eta horretarako
auzoaren sarreran dagoen zubia
zabaldu egingo dute eta eskuinaldeko etxea bota. Errepidetik
jarraituz Musakolako autobus geltokiraino iritsiko da eta han geralekua izango du.
Errepidetik jarraituz, Gelma parera iritsiko da eta han
beste geraleku bat egongo da.
Handik, Correos parera iritsiko
da, Otalora kaletik, eta han ere
geralekua izango du. Aurrera
eginez, Arbolapeta baino pixka
bat lehenago beste geraleku bat
egongo da. Horren ondotik,
Zarugaldetik jarraituko du (soi-

“Unibertsitatean
eta Fagorren
geralekuak izango
ditu Arrasaten”

lik tranbiarendako lekua egongo da) eta Udalako biribilgunea
zeharkatu eta gero unibertsitatera iritsiko da, eta han ere geralekua izango du.
San Andres auzora iristeko
mendia zeharkatuko du eta han
ere geralekua izango du. Handik
Takoloko biribilgunera joko du
eta Fagorko geralekura iritsiko
da. Horren ondotik, Aretxabaletarako bidea jarraituko du.
ARETXABALETA
Aretxabaletara Otalora kaletik
sartuko da eta lehenengo semaforoan geralekua izango du.
Aurrera eginez, Durana kalea
hartuko du, Mitarte kalera iritsi arte. Tranbiarekin Mitarte
kalea, gaur egun Durana bezala, oinezkoendako gune izango
da. Mitarten beste geraleku bat
egongo da. Mitartetik aurrera
egin eta Gipuzkoa plazan bukatuko da tranbiaren lehen fasearen trazatua.

“Mitarte oinezko
bihurtuko da, gaur
egun Durana bezala,
tranbiarekin”

Bergaran, Gabiria trazatuaren puntu ilunetako bat da..

LUZERA:
Lehenengo fase horren luzera 15.742 metro da, Bergara
iparraldeko industrialdean hasi eta Aretxabaletako
Gipuzkoa plazaraino.
DENBORA:
Guztira 33,6 minutu beharko ditu tranbiak lehenengo
fase horretako ia hamasei kilometroak egiteko: Bergarako hirigunea (Bergara iparra-Zubiaurre tartea), 9,7
minutu; Bergara-Arrasate hiri artea (Zubiaurre-Musakola tartea), 7,3 minutu; Arrasateko hirigunea (MusakolaFagor tartea), 11,1 minutu; Arrasate-Aretxabaleta hiri
artea (Fagor-Santa Kurz tartea), 1,7 minutu eta Aretxabaletako hirigunea (Santa Kurz-Gipuzkoa plaza), 3,8
minutu.
ABIADURA:
Hiru abiadura ezberdin izango ditu: hiri artean, 80
kilometro orduko abiadura; hirigunean, 50era, eta
oinezkoendako guneetan, 30 kilometro orduko abiadura.
PREZIOA:
Hiriguneko tranbia txartelak 0,40 euro balioko du eta
hiri artekoak, berriz, 0,70. Dena den, prezio horiek
murrizteko bonoak ere egongo dira; hiri artekoak 0,30
zentimo balioko du eta hirigunekoak, 0,40 zentimo.
MAIZTASUNA:
Proiektuak jasotzen duenez, zortzi tranbiak jardungo
dute esandako ibilbidea egiten, lauk noranzko bakoitzerako; eta beste bi erreserban egongo dira. Maiztasunari
dagokionez, hamabost minutuan behingoa izango da.
AURREKONTUA:
Lehenengo fase horren aurrekontua 90.078.467 euro da,
proiektuaren arabera, eta 36 hilabeteko exekuzio epea
du. Lanen hasiera datari dagokionez, ez dago oraindik
zehaztuta.

Aro berria, erakusketa berria.

BAINU GELAK · SUKALDEAK · KERAMIKAK

Amillaga 10 • BERGARA
943 76 03 30
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Joan den urtean 4.862
odol ateratze egin zituzten
Debagoienean
Gipuzkoako eta
Arabako odol
emaileen elkarteak
pozik dira odol
ateratzeek gora egin
dutelako eta odol
emaile berriak lortu
dituztelako

AITOR LIZARRALDE

Aralarrek zapatu eguerdian Seber Altuben jarritako postua.

Inkomunikazioa salatzeko
116 sinadura Arrasaten

Larraitz Zeberio

Larraitz Zeberio

Datuak ez dira txarrak; hala esan
digute Debagoienean odol emateak kudeatzen dituzten Gipuzkoako eta Arabako odol emaileen elkarteek. “Herri gehienetan
gora egin du odol emaileen kopuruak, eta behera egin badu enpresetan eta unibertsitateetan odol
ateratzeak ere egiten hasi garelako da”, azaldu digute.
Hasi dira dagoeneko 2005eko
odol ateratzeak. Bergaran, Oñatin eta Arrasaten eman diote
dagoeneko hasiera urte berriko
lehen odol ateratzeei.
Bariku iluntzean Oñatiko 70
bat odol emaile bildu ziren Txantxiku ikastolan odola emateko.
“Adin guztietako jendea etortzen
da”, adierazi zuen harreran emaileak artatzen ari zen Pili Irazabal laguntzaile boluntarioak.
“Jende gazte asko etortzen da,
gero eta gehiago”.
Oñatiko egoitzan odol ateratzeek gora egin dute aurten, baina azken urteotako joera behera
egitea izan da. “Lantokietan eta
unibertsitatean odola ematen
duenak ez du hemen ematen; baina horrek ez du esan nahi odol
ateratze gutxiago dagoenik”.
Karmen Gerate Txantxiku
ikastolako bigarren solairuan
aurkitu genuen, odola atera berritako emaileei tortilla pintxoak eta

Aralarrek bultzatuta torturaren
aurkako postalak sinatu eta
bidaltzeko ekintza egin zen zapatu eguerdian Arrasateko Seber
Altube plazan. Pare bat orduan
116 sinadura bildu zituzten bertan Aralar alderdiko kideek.
Postalak ez ezik seiluak ere
banatu zituzten.
Postalak Zapatero presidenteari eta Ibarretxe lehendakariari zuzendutakoak ziren.
Zapaterori inkomunikazioa
ahalbidetzen duen egungo Kode
Penala aldatzeko eskatzen zaio
postal horien bidez. Ibarretxe-

AITOR LIZARRALDE

Barikuan Txantxiku ikastolan izan zuten hitzordua Oñatiko emaileek.

Ateratzeak 2004
Herria
Ateratzeak
Antzuola
205
Elgeta
58
Bergara
1461
Oñati
703
Arrasate
692
Aretxabaleta
318
Eskoriatza-Gatzaga
143
Aramaio
53
Lantokiak-MU
1229

Igoera
-6
-22
97
23
148
90
41
23
259

Coca-Colak eskaintzen. “Azken
urteotan odol emaile kopuruak
behera egin du. Gero eta gehiago bidaiatzen dugu eta Europa-

tik kanpo bidaiatu duen pertsona batek ezin du odola urtebetean eman. Hain zuzen ere, horregatik da hain garrantzitsua odol
emaile berriak lortzea”.

ri, berriz, Ertzaintzak lege hori
ez erabiltzeko eskaera egiten
zaio. “Tantaka-tantaka jende
dezente hurbildu da gure postura”, adierazi zuen Aralarko
Iñigo Iñurrategik.
SENTSIBILIZAZIO KANPAINA
Arrasatetik, beraz, 116 postal
jasoko dituzte Madrilen eta Ajuria Enean. Postalekin batera,
arrasatearrek tortura, inkomunikazio eta egungo Kode
Penalaren inguruko informazioa biltzen zuen orria jaso
zuten. Ekimena Debagoieneko
beste herri batzuetara zabalduko dela jakinarazi ziguten.

Labur
EMAILEAK BEHAR DIRA
Odola ez da sekula soberan egoten eta Gipuzkoa zein Arabako
elkarteek debagoiendarrak odola ematera animatzen dituzte.
Odol emaile izateko 18 eta 65 urte
bitartekoa izan behar da, 50 kilotik gorakoa eta odol ateratzea
egin baino lehen sendagile batek
eskatuko dituen gutxieneko osasun-baldintza batzuk bete behar
dira. Hurrengo odol emateak
Arrasaten eta Aretxabaletan
egingo dira, urtarrilaren 19an
eta 31n, hain zuzen ere.

Fagorrek hitzarmena sinatu du
ESTE Unibertsitatearekin
Fagor enpresak titulazio bikoitzeko beste lizentziatura bat bultzatuko du 2005-2006 ikasturtetik aurrera Deustuko ESTE Unibertsitatearekin lankidetzan. Hitzarmen hori dela medio, ikasleek Enpresa Kudeaketa zein Zuzendaritza eta Informatika Kudeaketan Ingeniaritza Teknikoa alorretan trebatuko dira. Bestalde,
Fagor otsailaren 23tik 26ra bitartean Madrilen egingo den Climatización 2005 azokan izango da. Bertan, bere “eguzki-zona” berria
aurkeztuko du, baita Confort etxetresna gama berria ere.

• MOBILIZAZIOAK

• SAN ANTON JAIAK BERGARAN

IBARREAN ERE BAT
EGIN ZUTEN BORROKA
EGUNAREKIN

GAUR, SAN ANTON
EGUNA, JARRAITUKO
DUTE OSPAKIZUNEKIN

Egubakoitzean, hainbat
lagunek egin zuten bat ibarrean Borroka Egunarekin.
Eguerdian hainbat manifestazio egin ziren eta baita arratsaldean ere. Irudian,
Arrasaten eguerdian egindako manifestazioa. HaikaSegi erakundeen aurka
zabaldutako auzien kontrako jarrera azaltzeko atera ziren kalera. Haika auziaren barruan Amaia Arrieta arrasatearrarendako 10
urteko zigorra eskatu dute.

Bergarako San Anton auzoan jaiak ospatu dituzte asteburuan. Zapatuan eta domekan hainbat ekitaldi izan
dituzte, umeendako jolasak, dantza saioa eta auzoko afaria, esaterako. Gaur,
San Anton eguna izanik,
jarraitu egingo dute ospakizunek: 09:30ean, auzoko
ahaideen bilera egingo dute
eta 10:30ean, meza egongo
da San Andon ermitan.
11:00etan, berriz, luntx
gozoa egingo dute.

UBANE MADERA

LARRAITZ ZEBERIO
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Ion Agirre herri ekimenaren bultzatzaileak.

Ion Agirre presoa
etxeratzeko ekimena
Larraitz Zeberio
LARRAITZ ZEBERIO

Ander Rodriguez, Patxi Koira eta Joseba Ugalde Ezker Batua-Berdeak alderdiko kideak.

IU-EBk liburua argitaratu
du erraustegien aurka
Patxi Koira: “Urnieta eta Donostiako
plantoen ondotik Aldundiak bertan behera
utzi beharko luke erraustegiaren proiektua”
Larraitz Zeberio
Errausketarena gure gizartean
gori-gori dagoen auzia da. Bariku eguerdian Arrasateko Ezker
Batuak Alfonso del Val ekologista
eta aditu judizialak landutako
Berriro diot, berdea naiz liburua
aurkeztu zuen udaletxean.
Aldundiak finkatutako Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko plan orokorraren analisi
kritikoa jasotzen du lan horrek,
non “ingurumenari errespetua
dion proposamen alternatiboa
aurkezten baiten”.
Prentsa agerraldia Ezker
Batua-Berdeak alderdiko hiru
kidek eskaini zuten: Arrasateko
ingurumen zinegotzi Joseba
Ugaldek, herri koordinatzaile
Ander Rodriguezek eta batzarkide eta liburuaren argitaratzaile
Patxi Koirak.
“Errausketaren gaia gure
herritik urrun ikus dezakegu
arrasatearrok”, esan zuen Ander
Rodriguezek, “baina ezin dugu
ahaztu Donostiak ezetz esan diola erraustegiari, eta Aldundiak
proiektu horrekin aurrera egitea
erabakitzen badu gure eskualdea
kokapen posible bat izatera bueltatu dala, gustatu edo ez”.

BESTE TRESNA BAT
Ezker Batuak-Berdeak alderdiko
Patxi Koirak esan zuenez, Alfonso del Valen liburuan objektibotasunez eta zorroztasunez azter-

Ion Agirre herri ekimena sortu dute Aramaion, Malagako
espetxeko erizaindegian dagoen presoaren senide, lagun eta
herritarrek. Ionek duela hamar
urte bete zituen zigorraren hiru
laurdenak. Martxoan 63 urte
beteko dituen aramoiarrak
hipertentsio arteriala, hiperkolesterolemia, diabetesa, artikulazio sakroiliakoa ankilosa-

tua eta bizkarrezurreko zein
belaunetako artrosia ditu, besteak beste. Ebakuntza egiteko
zain dago.
Herri ekimena barikuan
aurkeztu zen publikoki, eta
tartean Aramaioko EAJ eta
EAko zinegotziak zeuden. “Ion
Euskal Herriratzea dugu helburu, eta ezin gara gora begira gelditu. Ionek bere osasun
egoerak eskatzen duen zaintza
behar du”.

tzen da Aldundiaren plana.
“Hutsune handiak, egia ilunak
eta ahanztura zein interpretazio
barkaezinak atzeman ditu Alfonso del Valek”.
Batzarkidearen esanetan
iraunkortasunaren pintzel berdearekin dena da bio orain,
erraustea ere bai. “Irakurleak
hondakinen tratamendua ulertzeko giltzarriak ematen ditu”.

PATXI KOIRA I LIBURUAREN ARGITARATZAILEA

“Erraustegiari ezetz esateko
argudioak aurkezten ditugu”
Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra gezurrez beteta dagoela
diozue.
Erraustegi bat ez da ekologikoki jasangarria eta ez da hiri
zaborren kudeaketarako irtenbide bakarra. Alfonso del Val
ekologistak plan orokor horren
mito guztiak hankaz gora jartzen ditu, argumentuekin arrazoituta, gainera.
Zein irtenbide dago, orduan?
Guk adostasun handiagoa
sortzen dituzten alternatibak landu nahi ditugu, ekoparkea, esaterako. Merkeagoa, seguruagoa
eta lanpostu gehiago sortzen ditu.
Erraustegia Bergaran egingo da?
Urnietan eta Donostian ezetz
esan diote erraustegiari. Argi

www.memesa.com
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Konpondu egingo dute kafe antzokirako bidexka.

Espaloi ingurua
berritzeko laguntza
A.G.

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

dago Bergara loteria-ontzian sartzen dela berriz. Alkateak ezetz
esateko gauza ez badira, hiritarrek hartu beharko dute hitza.

Gipuzkoako Foru Aldundiak
ia 145.000 euroko dirulaguntza
onartu du Elgetako Udalak
Maalako parkea berri dezan.
Eraberritze lanek 250.000 euroko aurrekontua dute.
Egingo diren lanen artean,
plazatik Espaloiarainoko eta
San Roke kaletik Maalaraino-

OÑATI
Tel.: 943 71 80 80
Faxa: 943 71 80 45

ko oinezkoendako bideak eta
Intxorta elkartearen atzealdean plaza egitea erabakita dago.
Plaza horretan berdegunea,
jolaslekua, iturria, eserlekuak,
lorontziak eta zuhaitzak jarriko dituzte. Gainera, 19 kaleargi jarriko dituzte.
Maalako parkeko lanek
urtea amaitu orduko eginda
egon beharko dute.

ARRASATE
Tel.: 943 71 24 24
Faxa: 943 71 22 98

ARETXABALETA
Tel.: 943 71 24 11
Faxa: 943 71 20 04
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Elgetarra sortzez, hamar urte dira
Valentziako Unibertsitateko astronomia eta
astrofisika saila sortu zuela. Joan zen
abenduan Euskadi Ikerkuntza saria irabazi

du; izan ere, Jon Marcaide astronomia eta
astrofisika doktorea da, eta urte dezente
daramatza gure galaxian gertatzen dena
aztertzen. Parisko astronomia behatokian

ari da, “urte sabatikoa hartu” duelako.
Burua izarretan duen arren, oinak lurrean
izaten badakiela erakutsi digu. El gran viaje
de los inkokerones liburua kaleratu nahi du.

JON MARCAIDE I EUSKADI IKERKUNTZA SARITUA ETA ASTRONOMIA ETA ASTROFISIKA DOKTOREA

“Ez gara
ohartzen
ongizatearen
zati handi bat
zientziari
esker dela”
Marijo Deogracias
Zer ekarri dizu Euskadi Ikerkuntza sariak?
Poztasun handia, batez ere
nire herritik emandako saria
izan delako.
Astrofisikoa zara; baina zer da
hori? Zer ikertzen duzu?
Izarrak ikasten ditugu, baina
izarrak unibertsoaren eratzaile
txiki bat baino ez dira; izan ere,
izarrak, galaxiak, izarren eta
galaxien mugimendua, eguzki
sistemaren planetak, exoplanetak (eguzki sistematik kanpokoak)… ikertzen dira.
Elkarrizketa batean esan duzu
zuek izarrak egun argiz ikertzen
dituzuela, eta ez gauez.
Azalpen erraza dauka horrek;
optikoak, izarrak begiratzeko
erabiltzen ditugunak, argi barik
dabiltza; eguzki argiak itsutu egiten ditu. Aldiz, radioastronomoondako hori berdin izaten da.
Baina esangura bikoitza dauka
horrek: ingelesezko esamolde
batek dio, gu lako ikerlarion artean, “batzuek amodioa gauez bakarrik egiten dutela, eta guk, berriz,
gauez eta egunez egiten dugula”.
Supernoba bat sekuentziatu zenuten lehenengoz. Guk ulertzeko, azal
egiguzu ikerketa hori.
Hasteko supernoba bat izarra
ez dela argitu behar da; izarraren heriotza da. Izarrak jaio, denbora luzez bizi dira eta hil egiten
dira, beraz, supernoba da izar
astun baten eztandatik sortzen
dena. Eguneko supernoba bat
antzeman daiteke, baina bere
ezaugarriak ikertzeko gertu izan
behar dugu eta gugandik gertuen egon den azkenengoa orain
dela 400 urte izan zen. Beraz,
ikertzen diren supernoba guztiak beste galaxia batzuetan daude. Guk zortea izan genuen, ze
ikertu genuena gertu samar dagoen galaxia batean izan baitzen (10
milioi argi-urte). Gurea irrati
emisore indartsu bihurtu zen eta
aurretik inoiz behatu ez zen
modura egin genuen: mundu

zabalean jarritako teleskopio sare
baten bitartez. Eztandaren 239.
egunera, egindako saiakera bati
esker, bere egitura eratu eta bere
eboluzioa ikertu dugu.
Eta horri esker zer jakin duzue?
Gure munduaren eraketa nola izan
zen jakiten laguntzen dute horrelako ikerketek?
Askok egiten digute galdera
hori, baina ez gara konturatzen
guk ikertzen dugunari esker lehenago edo geroago gizakiaren egunerokotasunean aplikazioak egiten direla: medikuntzan, telebista pantailetan… Hori da
kontuan hartu behar duguna.
Hala ere, egunotan ikusi dugu zela
NASAk espazio-ontzi bat aireratu duen meteorito baten kontra
eztandarazteko, lurraren sorrera
azaltzeko asmoz-edo.
Ekarpena handia izango dira
eztandatik askatzen diren materialak, baina proiektua oso amerikarra iruditzen zait. Gainera,
uztailaren 4an lortuko ei dute
eztandaraztea! Ikusgarritasuna
da gutxien atsegin dudana.
Eta inbertitzen den guztiarekin!
Hutsaren hurrengo eztula
dira zientzia-inbertsioak. Eta ez
diot zientzialari modura, baizik
eta zientziaren onurak jasotzen
dituen hiritar modura. Esaterako, film produkzio handietan
inbertitzen den dirua alderaga-

ARTXIBOA

Marcaidek El gran viaje de los inkoikerones idatzi berri duen liburuarendako editorea bilatu nahi duela esan digu.

rria da ikerketan egiten diren
inbertsioekin eta, jakina, onurek
alderik ez dute. Gizartea ez da
ohartzen ongizatearen zatirik
handiena, bake soziala egoteaz
gainera, zientziaren aurrerapenei esker dela. Ohartu egin beharko genuke gure egunerokotasunean zientziak duen garrantzi
eta eraginekin; hartara beste
modu batera ikusiko genuke zientzialarien lana.
Noiz konturatu zinen gora begiratzea gustukoago zenuela?

“Izarrak ikasten
ditugu, baina
unibertsoaren
eratzaile txiki bat
baino ez dira”

“Supernoba bat
izarraren heriotza
da; izar astun baten
eztandatik sortzen
da supernoba”

“Zientzian
inbertitzen dena
hutsaren hurrengo
eztula da. Gehiago
behar da”

“Astronomiazaleek
meritu handia
daukate. Gure
supernoba zale
batek aurkitu zuen”

Zientzi-ikerlaria izatea, batez
ere fisikan ikertu nahi nuela,
aspaldi; baina gora begiratzearena halabeharrez izan zen. AEBetan (Massachusetts Institute of
Technology) gero tesia egiten
lagundu zidan zientzialari bati
esker izan zen. Beraz, ez naiz astronomoa Elgetako zelaietatik.
Baina jaioterrira etortzen jarraitzen duzu.
Saiatzen naiz Elgetan ditudan
osabak bisitatzen, baina lana tarteko, nahi baino gutxiagotan.
Hala ere, aita eta arrebarekin egiten ditut Gabonak, Donostian.
Beti gora begira, hankak lurrean
izaten jakin duzu?
Duda barik, eta zentzu guztietan. Arlo sozialean, eta ekonomikoan, gertatzen denak arduratzen nau. Jendeak uste du zientzialariak laukiak garela, baina
hori ez da horrela; topikoa da.
Irakurri dut astronomian zaleek
ekarpenak egin ditzaketen zientzia bakarra dela. Horrela da?
Bai, berez, guk ikertu genuen
supernoba zale batek aurkitu
zuen. Begi izugarria dute zaleek
eta meritu itzela. Mundu zabaleko zaletasuna da. Batzuetan
kexatzen dira kasu txikia egiten

diegulako, baina ez dut uste
horrela denik.
Zein duzu izar faborito?
(Barre) Ez daukat horrelakorik. Badakit, jende askorendako,
maiteminduendako-eta, Orioni
begiratzen diotela. Izan ere, udazken eta neguko gau garbietan
Orionen agerpena, Siriok jarraituta, oso deigarria da. Oso argitsua izaten da eta harrigarria da
hiri handietatik ere ikustea.
Azkenengo hilabeteetan Parisko
astronomia behatokian zaude. Zer
egiten duzu han?
Urte sabatikoa hartu dudala
esan daiteke, baina esateko modu
bat baino ez da, ze profesio-kideak egiten ari direna jarraitzeko,
liburu bat argitaratzeko eta beste hainbat kontutarako hartu baitut. Eta, zera, 10 eta 100 urte bitarteko gazteei zuzendutako liburu
bat argitaratzeko editorea bilatu
behar dut. Gure semeendako idatzi nuen orain 12 urte eta familian
irakurtzeko modukoa da, era
erraz eta dibertigarrian: El gran
viaje de los inkokerones izena du
eta unibertsoan zeharreko bidaia
kontatzen du. Izena gure semeen
izenetatik hartu dut, Inko eta Iker;
argitaletxe bila ari naiz.
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Hitzorduak

DEBAGOIENA I ARRASATEN ETA BERGARAN LEHENAK

Korrika 14ri laguntzeko batzordeak
eratuko dituzte herri guztietan
Korrika 14 gerturatzen ari dela eta, Debagoieneko AEK-k dei egin
du herriz herri Korrika batzordeak sortzeko. Ibarreko herri guztietan sortu nahi dituzte, eta aste honetan ekingo diote zeregin
horri.
Lehenengo batzarrak Arrasaten eta Bergaran egingo dituzte.
Arrasateren kasuan etzi, eguaztena, egingo dute 19:30ean, AED
elkartearen egoitzan; Bergarakoa, berriz, eguenean, hilaren 20an,
izango da, 19:00etan, kultura etxean. Interesa duten euskaltzale
guztiak daude gonbidatuta batzarrotara.

DEBAGOIENA I HILAREN 30A DA AZKEN EGUNA

Hil bukaeran amaituko 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; gutun-azal itxi batean eskatzailearen curriculuma eta fitxak
egiteko erabiliko litzatekeen bibliografia.

BERGARA I IZENEMATEA HILAREN 21ERA ARTE

Gurasoek umeekin nola jolas egin
ikasteko ikastaroa antolatu dute
Udaleko Euskara Zerbitzuak ume txikiak dituzten gurasoei zuzendutako jolas, abesti eta ipuin tailerra antolatu du. Tailerraren helburua da gurasoei baliabideak ematea umeekin euskaraz jolasteko
eta ondo pasatzeko. Baita seme-alaben eta gurasoen arteko lotura
sendotzea ere. Zaintzaile, begirale eta interesa duten guztiek zabalik dituzte ateak. Jolas eta kantu ikastaroak astean ordu eta erdiko
zortzi saio izango ditu eta otsailaren 10ean hasiko da. Saioak Ana
Carpinterok emango ditu eta teoriko eta praktikoak izango dira,
euskaraz eta gazteleraz. 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.

ARRASATE ETA OÑATI I BIAK DATORREN ASTEBURUAN

Eski irteera Besaiderekin eta
Pagoetara ibilaldia Aloñarekin
Arrasateko Besaide Mendi Elkarteak eski ikastaroa antolatu du
urtarrilaren 22rako eta 23rako Portaleten (Formigal). Izena emateko ezinbestekoa da federatuta egotea eta oinarrizko mugimenduak ezagutzea. Izena emateko epea urtarrilaren 19an amaituko
da. Argibideak: 943 77 30 66.
Oñatiko Aloña Mendi elkarteak Pagoetara ibilaldia antolatu
du hilaren 23rako. 08:00etan egin dute hitzordua, parrokia aurrean. Prezioa 12 euro da, 9 bazkideendako. Izenemate epea hilaren
20an bukatuko da.

BERGARA I LASTER KRUZ GALLASTEGI ERE ITXIKO DUTE

Infernukuako bidegurutzea itxi
egingo dute gaur ibilgailuendako
Ur zikinak batuko dituen kolektorearen lanak direla eta itxi egingo dute ibilgailuendako gaur, astelehena, Bideberriko bidea. Tarte horretako lanokin, lotu egingo dituzte Masterreka kaletik Bideberrira doazen hodiak. Hala, hiriguneko ibilgailuek saihesbide
aldera hartzeko bi aukera izango dituzte: Miguel Altuna institutuko bidegurutzean Zurraderorantz hartu Ibargarai kalera ateratzeko edo bidegurutze berean Matxiategirantz hartu Ondartzako
zubira iristeko. Horrez gain, Kruz Gallastegi kalea ere laster itxiko dute. Bideberriko faseko lanak dira eta ibilgailuei irteera Irizar pasealekutik emango zaie orain arteko noranzkoa aldatuta.

YOGA, MEDITAZIOA, BIODANTZA… I

Sei ikastaro daude aukeran Aretxabaletan eta Arrasaten
Guztira, yoga eta arlo horretako diziplinen gaineko sei ikastaro daude aukeran Aretxabaletan eta
Arrasaten. Aretxabaletako ikastaroak Sadhana zentroak antolatu ditu, eta honakoak dira: gestalt tailer esperientziala, meditazio tailerra eta biodantza ikastaroa. Lehenengo bien gaineko informa-

ANTZUOLA I
• Sahararrendako produktuak
uzteko azken eguna, gaur
Sahararrei bidaltzeko produktuak uzteko azken eguna
duzue gaur, astelehena. Eroskin, herri ikastetxean, Juanitarenean eta udaletxean ipini
dituzte Anelkarkoek produktuak uzteko kaxak. Azukrea,
atuna eta konpresak behar
dituzte.
ARETXABALETA I
• Zeharkaldiko eski
irteerarako izenematea
Zeharkaldiko eski irteera antolatu du Murrukixo taldeak
urtarrilaren 22rako eta 23rako.
Izenematea zabalik dago euren
bulegoan, 19:00-20:00 ordutegian, bihar bitartean, martitzena.
ARRASATE I
• Mendi eski irteera eta
ikastaroa Formigalen
Mendi eski irteera eta ikastaroa antolatu ditu Besaide elkarteak hilaren 22rako eta 23rako,
asteburua, Portaleten (Formigal). Derrigorrezkoa da federatuta egotea eta oinarrizko
biraketak egiten jakitea. Izena
emateko, jo euren egoitzara
eguaztenera bitartean.
• Odol emaileei dei egiten
diete etzirako, eguaztena
Odol ateratzeak egingo dituzte hilaren 19an, eguaztena,

zio gehiagorako, deitu 616 96 57 95 telefonora;
hirugarrenerako, 679 44 12 29 zenbakira.
Arrasateko Yoga Elkarteak beste hiru ikastaro berri eskaintzen ditu: yoga, gorputza eta burua
integratzeko teknikak eta masajeak. Argibideetarako, deitu 943 79 20 85 edo 943 79 66 98ra.

anbulatorioan, 16:30-20:00
ordutegian. Beste bi aukera
izango dira hil honetan, 26an
eta 27an, hain zuzen ere, leku
eta ordu berean.
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.
• Kirol materialak euskaraz
sortzeko beka deialdia
Aurten, kirol egokituaren eta
gimnasia eta txirrindularitzaren gaineko fitxak egiteko
bekak emango dituzte. Eskabideak Bergarako Udal Kirol
Zerbitzuan egin behar dira,
urtarrilaren 30a baino lehen.
Argibideak, hemen: www.
gipuzkoa.net/kirolaeuskaraz.
• Elementalaren historiaren
gaineko liburua
Bergarako Elementalaren historiaren gaineko liburua doan
eskuratu ahal izango dute ikastetxeko ikasle ohi guztiek, Ibargarai kaleko egoitzan, 08:0022:00. Gorka Etxabek idatzi du
liburua.
• Umeekin jolasten ikasteko
tailerrak deitu dituzte
Umeekin jolasten ikasteko bi
tailer antolatu ditu Udal Eus-

kara Zerbitzuak. Zaintzaile eta
begiraleei ere zabalik daude.
Jolas eta kantu ikastaroak astean ordu eta erdiko zortzi saio
izango ditu eta otsailaren 10ean
hasiko da; ipuin ikastaroa,
berriz, apirilean izango da. Izenematea Udal Euskara Zerbitzuan egin behar da hilaren 21a
baino lehen.
OÑATI I
• Informatika ikastaro gehiago
antolatu dituzte Oñatin
Informatikako ikastaroak
antolatu dituzte hil honetarako. Interneteko oinarrizko
ikastaroak KZGunean emango
dituzte eta bertara joan behar
da izena emateko ere. Beste
ikastaroak, aldiz, mikroenpresendako diren ikastaroak
dira. Horietara joan nahi izanez gero, 943 71 83 20 telefonora deitu behar da.
• Suradesako jendaurreko
eguna, martitzena
Suradesa zerbitzuko teknikaria martitzenetan etorriko da
udaletxera urtarriletik aurrera. Goizez egongo da udaletxean Suradesako teknikaria,
09:45etik 13:00etara, hain
zuzen ere. Etxebizitzak erosteko edo konpontzeko Eusko
Jaurlaritzak ematen dituen
dirulaguntzen berri ematen
du teknikari horrek. Informaziorik behar izanez gero,
bertara jo baino ez dago.
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Iritziak
Sarean harrapatuta

Tranbia ibarrean; alde ala kontra zaude?
Debagoieneko tranbiaren lehen fasearen
trazadura proiektua –behin behinekoa–, hau
da, Bergaratik Aretxabaletara joango dena,
jendaurrean jarri dute Arrasateko, Bergarako eta Aretxabaletako udalek. Proiektuaren

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.

• Elorriorako bidea penagarri
Gure irakurle batek txistuak bidali dizkigu Elgetatik Elorrioko
errepidearen egoera onartezina dela salatuz:
“Aspaldi honetan lanak burutzen ari dira Elgetako industrialdean. Fabrika berriak datoz bertara eta lur mugimendu
ikaragarria dago eremu horretan. Kamioi asko dabil alde
batetik bestera lurrak mugitzen eta normala denez errepidea
zikindu egiten da. Ezinbestekoa dena ezinbestekoa da, baina
nik uste errepide hori gehiago garbitzerik badagoela. Euria
egiten duenean sekulako lokatza sortzen da eta errepide
horretan atzera eta aurrera ibili behar dugunontzat ez da
batere atsegina. Zenbat denbora gehiago luzatuko dira lan
hauek? Denbora horretan guztian berdin jarraituko dugu?
Eskertzekoa litzateke baten bati zikinkeria hori guztia garbitzea bururatuko balitzaio”.

• Itxura hobea du Arrasateko zabortegi zaharrak
Txaloak ere jaso ditugu aste honetan. Arrasateko irakurle
batek Arrasatetik Kanpanzarrerako bidean dagoen zabortegi
zaharrean —egun, HHS-en Transferentzia Planta— burututako
lanak txalotzen ditu.
“Bazen garaia horrenbeste hondakin pilatzeko lekua izan den
Akeiko zabortegian egin dituzten lanak egiteko. Kutsadura
gune garrantzitsua izandakoa da zabortegi eta erraustegi
zaharra. 1996an itxi zen. Geroztik itxura penagarria eman izan
du eta nahiz eta kontu hauetan aditua ez izan ziur nago oso
kutsakorra zela. Orain, hondakinak estali egin dituzte eta
bertatik pasatzen ziren urak bideratu egin dituztela jakin dut.
Belarra eta zuhaitzak ikusten ditut lehen hondakinak eta usain
txarra besterik ez zegoen lekuan. Pozten naiz, benetan.

PRINTZIPIOZ, TXUKUNA
DA PROIEKTUA
Bai, ideia bezala, aspaldian egiten ari direnen alboan, zentzuzkoagoa, apalagoa eta duinagoa
iruditzen zait. Horrenbesteko
abiaduran joan gabe baina
garraioari zentzu praktikoa
emanda. Trenbide zaharraren
bideak ere erabiliko ei dira...
printzipioz proiektu txukuna iruditzen zait. Ikusi beharko nola
doazen gauzak...
Neu / www.goiena.net

ebazpena argitaratuta dago Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean. Tranbiaren gaineko bi
eztabaida sortu dira Goiena.net-en: Arrasaten bata eta Bergaran bestea. Hemen jaso
ditugu eztabaidotan emandako iritzi batzuk.

nondako ez dute halako irtenbiderik emango. Egiten diren inbertsiotatik %99a kaleko azpiegiturak egiteko izaten dira. Edozein
baserritar uste dut, nirekin ados
egongo dela.
Aitor / www.goiena.net

TRANBIA AZKARRA IZAN
BEHARKO LITZATEKE
Nik erabiliko nuke ibarreko tranbia berria. Baina uste dut garrantzitsua ere badela azkar samar
ibiltzea: autoen trafikoaren menpe ez egotea eta, aldi berean, auto-

IBARRAREN NEURRIKO
PROIEKTU BAT DA
Ondo egiten bada, tranbia bihur
daiteke sekulako tresna ibarra
egituratzeko. Baina ondo egiteak
esan nahi du sarri ibili behar dela
bi norabideetan, metroaren
antzera, gehienez ere ordu
laurdenero. Eta erdiguneak lotu
behar dituela, bestela autoaren
tentazioak harrapatuko gaitu.
Behingoz badirudi izango dela
ibarraren neurriko proiektu bat.
Ea egia den!
Metroa / www.goiena.net

www.goiena.net
Tranbiaren lehen fasearen
proiektua egin dute.
Tranbiaren alde zaude?

AUZOETARA JOATEN
BADA ONDO DAGO
Egia esan ez dakit tranbiak norainoko bidea izango duen. Baina,
herriko auzo ezberdinetara hurbiltzeko aukera ematen badu,
oso ideia ona iruditzen zait. Izan
ere, nahiko gaizki komunikatuta gaude gure herrian eta gainera, Bergaran lasaitasun gehiagoz
ibiltzeko aukera izango genuke
tranbiarekin.
Okerrena da, honek guztiak
ekarriko dituen arazo ekologiko
eta gastu ekonomiko handiak.
Gainera, suposatzen dut lan ugari egin beharko dituztela martxan
jartzen bada proiektu hau eta
horrek ekarriko lituzkeen eragozpenak ere kontuan hartzekoak izango dira, seguruenik.
Maider / www.goiena.net

HERRITARREN ARTEKO
FOROA ERE BEHAR DA

BASERRITARRENTZAT
IRTENBIDERIK EZ
Tranbiarena, ondo deritzot. Kontzientziatu beharreko gauza bat
da. Eta hala izanez gero, gauza
positibo asko duelakotan nago.
Zoritxarrez, baserrian bizi gare-

ek behar duten denbora baino
askoz gehiago behar ez izatea.
Hori litzateke onena.
Maider / www.goiena.net

Bai
%88

Ez
%12

Zure iritzia eman nahi baduzu jo
www.goiena.net webgunera

Nire ustez tranbiaren trazatuak
ekar ditzakeen arazoak saihesteko eta herri mailan adostasuna lortzeko foro bat edo herriaren partehartzea bultzatuko duen
tresna bat martxan jarri beharko litzake.
Nerea / www.goiena.net

Halaxe erantzun digute

Eutanasiaren
auzia hemen
dugu berriz.
Legeztatzeak zein
abantaila eta zein
oztopo izan
ditzake
MARIO SANZ |
BIZI-TESTAMENTUAREN ALDEKOA

AMAIA ZABALETA |
ABOKATUA

IÑAKI AGIRIANO |
MEDIKUA

JUAN CRUZ JUARISTI |
ELGETAKO ABADEA

Gaia delikatua da oso. Egun eutanasiaren izenean hilketak egin
daitezke. Arautzea ondo egongo
litzateke, baina uste dut gauzak
ondo egin behar direla. Duintasunez hiltzea erabakitzen duenak
mediku baten eta agintari juridiko baten aurrean egin beharko luke bere eskaera.

Bi urte dira EAEn bizi-testamentua egiteko aukera dugula.
Denbora laburra da hori praktikan prozedura horrek zein zailtasun edo arazo sor ditzakeen
jakiteko. Edozein notaritzan egin
daiteke. Zerbait gertatuz gero
ospitalera iritsiko da medikuek
gure nahien berri izan dezaten.

Ez zait sekula horrelako kasurik
gertatu. Gero eta gehiago lotzen
gara bizitzara, nahiz eta horrek
gaizki pasatzea ekarri. Norberarendako zein ingurukoendako.
Momentu honetan lege hori onartzea ondo ikusiko nuke. Hori bai,
oinarriak ondo lotu beharko lirateke, eta zaila da.

Sinesmen kristauaren aldetik
Jainkoaren eskuetan dago gizon
baten bizitza azken arnasaraino. Nik kasu bakoitzak bere azterketa merezi duela uste dut. Eutanasia pasiboa onartuko nuke.
Aktiboa, aldiz, ez. Gizarte honetan ez dugu heriotza aldamenean nahi. Ez dugu laguntzen.

ASTELEHENEKO
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Zorroztailea

AZKENEKO EUNUKOAK
El Semanal aldizkariak
Indiako eunukoen gaineko
erreportajea egin zuen atzo.
Antzina harena zaintzekoa
zen eunukoen zeregina, baina
asko aldatu dira gauzak.
1955ean, gazteak zikiratzeko
tradizioarekin bukatzeko
urratsa egin zuen Indiako
gobernuak; legez kanpo utzi
zuen. Hala ere, milioi erditik
gora daude.

Pudorea
…elkarte bakoitzetik 15
autore hautatzea
erabaki zen, orain
Pamielarekin
argitaratu dugun
antologia egiteko (…)
Elkarte bakoitzak
Irakurle Batzorde bat
eratu zuen (…), eta
euskaldunak 15 urteko
epean argitaratutako
235 poesia liburuen
artean hautatuak izan
ziren (…). 15 urteko
ibilbidea markatzeko 15
izen hautatzeak beste
hamaika kanpoan uztea
ekarri du…

‘El Semanal’
2005-01-16

MUNDUAREN FABRIKA
Txinak munduko jolasen %75
ekoizten du; telebisten %30;
garbigailuen %25; sakelako
telefonoen %20; hamar
bizikletatik hiru eta hamar
pizgailutik zazpi. Eskulan
otzan eta merkea izateak
multinazional askoren gune
bilakatu du. Horren gaineko
erreportajea egin zuen atzo,
domeka, El País-ek,
gehigarrian. Hamaika
orrialdetan barrena,
txinatarren lan ereduaz
jardun zuen eta Mendebaleko

herrialdeek horri ateratzen
dioten etekinaz ere bai.
25 urteko erreforma
ekonomikoak bihurtu du
Txina gaur egun den
esportaziora bideratutako
makina erraldoia. Esandako
ekoizpen portzentajeak
lortzeko, langileen jardunak
eguneko 10-12 ordukoak dira,
hileko, batez beste, 800 yenen
truke (75 euro). Eta hilean
jaiegun bat dute.

Tere Irastortza
‘Jakin’ | 2004ko azaro-abendua

tutako XX. mendeko poesia kaierak dira. Gizaldi guztiko euskal
poesia berrogei liburukitan biltzeko lan izugarria hartu zuen poeta
da bera, eta bere poesi lanaren kalitateak eskubide guztia ematen
zion kaiera horietako bat bere buruarentzat gordetzeko. Ez, ba: pudorez, Koldo Izagirre, XX. mendeko euskal poetarik handienetako
bat, ez da bere antologietan ageri.
Hona Galeuskak kaleratutako Poesia antologia liburu ederrean bildutako poetak: Luigi Anselmi, Rikardo Arregi DH, Jon Benito, Itxaro Borda, Harkaitz Cano,
Igor Estankona, Tere Irastortza,
Amaia Iturbide, Karlos Linazasoro, Juan Ramon Madariaga, Miren
Agur Meabe, Juanjo Olasagarre,
Joseba Sarrionandia, Castillo Suarez eta Kirmen Uribe.
Aitor dezadan, pudorez, goian
sinatzen duen poetaren lanak ez direla ez batean ez bestean agertzen.

Gerardo Markuleta

‘El País Semanal’
2005-01-16

Tira, tira...

Martintxo ’Berria’ | 2005-I-16

Hiztegi Batuak ez zuen pudore
hitza jaso, nahiz euskaldunok sarri
eta sano erabili. Hiztegi elebidunek “lotsa, ahalke” proposatzen
dute alde batetik, eta “umiltasun,
apaltasun” bestetik; horixe du,
hain zuzen, erakargarri pudore
berbak, kontzeptu bi horiek aldi
berean adierazten dituela.
Antologia bakoitza zuzengabekeria bat dela esan zuenak egia
biribila adierazi zuen, bizitzan
bezalaxe hautu bakoitzak ez aukeratutakoak bazterrean lagatzea
ekartzen baitu. Hori dela eta, oso
kontuz aritu behar du halako antologi lanetan hasten denak, berba
munstroa zilegi bazait, zuzengabetasun halako bat lortze aldera.
Euskal poesiaren historian
egin den antologia lanik garrantzizkoena Koldo Izagirrek apailatu eta Susa argitaletxeak argitara-

“Hiztegi elebidunek
lotsa, ahalke
proposatzen dute
batetik, eta
bestetik, umiltasun,
apaltasun, pudore
hitzaren sinonimo”
“Gizaldi guztiko
euskal poesia 40
liburukitan biltzeko
lana egin zuen
Koldo Izagirrek.(...)
Pudorez, bera ez da
ageri ”

Egunkarietan irakurri dugu

‘Berria’

‘El Mundo’

‘Gara’

‘El País’

BATASUNAREN GUTUNA

SIRENA KANTUAK EDO OINAK LURREAN

APROBETXATU BEHAR DIREN AUKERAK

DONOSTIAKO ITUNA

Blairren antzera jokatu nahi badu, laguntza
eskaintzen dio gobernuburuari. Gutun honekin, Batasunak argi utzi du ez dagoela EAJ,
EA eta EB-Berdeen lerro berean, ez dela eskatzen ari Estatutu Proposamena negoziatzea.
Bozketa egunetik hona bere jarrera –konponbiderako denon arteko elkarrizketa akordioa
lehenesten duena–indartsuago ageri da.

Fernandez de la Vegak biolentziaren erabateko gaitzespena exijitu du. Une gogoangarria izango litzateke, baina Batasunak ez du
inoiz urratsik eman nahi izan. Ez zuen
1998an eman, ETAk su eten-tranpa adierazi zuenean. Hortaz, zuhur jokatu behar da.
Eta ez litzateke ETAk Batasunaren zuzendaritza ezeztatzen duen lehen aldia izango.

Zapaterok baldintza jarri zion ezker abertzalearekin izan dezakeen edozein elkarrizketa aukerari: bonben eta pistolen zarata hotsa etetea. Baina Zapateroren tonuak
eta diskurtsoaren edukiak ez dute eszenaratzen estatuko instituzioetako gainerako
agintariek ezker abertzalearen proposamenekiko orain arte izan duten jarrera.

Zergatik eman du urrats hori Otegik? Ulertu duelako premiazkoen duena –bere alderdiaren desagertzea saihestea– ez dela EAJk lor
dezakeen zerbait; gainera, ez da ziurra saiatuko denik ere. Agian, faktore psikologikoa
ere bada: instalatutako nazionalismoaren saiakera Batasunaren botoak eskuratzeko legez
kanporatzearen kontra egiten duen bitartean.

Pello Urzelai
2005-O1-16

Editoriala
2005-O1-16

Editoriala
2005-O1-16

Editoriala
2005-O1-16

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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KIROLA
• Mugarri Alkesak denboraldiko partidurik onena jokatu du | 15
• Candido Hurtado eta Jose Izquierdo fronteniseko txapeldunak |

Igor Gonzalez de
Galdeano
txirrindulari
gazteiztarrarekin
egon gara | 17

16

FUTBOLEKO LEHEN MAILAKO TALDEAK

ATHLETIC

1-1

ESPANYOL
Athletic | Arantzubia, Iraola, Murillo,
Gurpegi, Casas, Orbaiz, Tiko (Lakruz 56.
min.), Etxeberria (Guerrero 84. min.), Yeste, Ezkerro eta Llorente.
Espanyol | Kameni, Ibarra, Pochettino,
Lopo, D. Garcia, Maxi Rodriguez, De la Peña,
Amavisca (Posse 73. min.), Ito (Morales 88.
min.), Jonathan eta Coro (Soldevilla 25.
min.).
Golak: 1-0 Yeste (2. minutuan). 1-1 Maxi
Rodriguez (31. minutuan).
Epailea: Muñiz Fernandez. Ez zen jokaldi nahaspilatsurik egon. Marrazainek ondo
lagundu zioten bere lanean. Txartel hori
bakarra atera zuen.
Bestelakoak: Lanzaroteren kontrako partidu eskasaren ostean, zaleek bikain jardun zuten partiduan. Athletic taldeko
zaleek txalo bero bat merezi dute eta lerro
hauetatik hori adierazi nahi da. Taldearen
hamabigarren jokalaria da zalea, benetan
jokalari garrantzitsua.

Bikain
Fernando Llorente
19 urteko jokalari errioxarrak
partidu itzela jokatu zuen.
Aurrelari indartsua, buruz
boteretsua eta hankarekin
trebea. Etorkizun handiko
aurrelaria.

Kaskar
Joseba Etxeberria
Ez zen fin ibili atzokoan
kapitaina. Bere hegaletik min
handia egin ohi du, baina
David Garciak ondo gelditu
zuen jokaldi gehienetan. Bere
jokoa Athleticek beharrezkoa
du min egiteko.

ARGAZKI PRESS

Llorente gazteak lehen taldearekin partidu ofizialean gola egiteko aukera asko izan zituen, baina Kamenik geldiketa politak egin zituen.

Esandakoak
“Gustura jokatu
dut, baina
berdinketa pena
izan da. Izan ere,
garaipena merezi
izan dugu gaurko
partiduan”.

ATHLETIC I BERDINKETA BAKARRIK LORTU ARREN, PARTIDU POLITA JOKATU ZUTEN ZURI-GORRIEK

Hiru puntuak justuagoak
izango lirateke

FERNANDO LLORENTE |
JOKALARIA

“Taldeak lan
handia egin du
partiduan eta
berdinketa baino
zerbait gehiago
lortzea justua
izango litzateke”.
ERNESTO VALVERDE |
ENTRENATZAILEA

Ion Unamuno
Partidu polita jokatu zuen Athleticek. Hamaikakoan Valverdek Fernando Llorente gaztea
atera zuen eta benetan lan txukuna egin zuen errioxarrak.
Lehenengo sei minutuetan
lau aukera garbi izan zituen Ath-

Pilak kargatuta atera ziren
bilbotarrak eta berehala etorri zen
Yesteren gola. Beste gol bat egiteko
aukerak izan zituen, baina ez zen
gauzatu. Eta, barkatzen denean...
leticek eta Yestek faltaz gol polita egin zuen. Partiduaren jabe
izanda, gol bat gehiago egin behar
zuen Athleticek, baina hura ez
zen etorri. Minutuak pasa ahala, De la Peñak baloi jabetza hartu zuen eta aukerak sortzen hasi

zen. Buda txikiak hasitako jokaldi batean etorri zen perikitoen
gola. Oso ongi konbinatu zuen
Amaviscarekin eta hark Maxi
Rodriguezi gola opari egin zion.
Lehenengo zatia amaitu arte,
Athleticek ideia gutxirekin joka-

tu zuen eta ez zen jokaldi esanguratsurik egon.
LLORENTE PROTAGONISTA
Benetan partidu bikaina jokatu
zuen. Arrisku handia sortu zuen,
izan ere, dituen metro eta laurogeita hamahiru zentimetroek
buruzko jokaldietan boteretsua
izatera daramate. Baina ez zen
golik etorri. Espanyol pozik zegoen banakoarekin eta denbora galtzen hasi zen, partidua hozteko
asmoarekin. Azkeneko jokaldian,
Guerreroren burukada kanpora
joan zen.

ASTELEHENEKO
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• KOPAN ATHLETICEK AURRERA EGINGO AL DU?

Reala

Erromatarrek Asterix eta
Obelix garaitu zituzten
atzo Bartzelonan
Nihatek birritan
izan zuen
garaipenaren gola
baina ez zuen golik
sartu. Etook berriz
ez zuen hutsik egin

JAVIER ETA KONTXI |
ARETXABALETA

OLAIXA |
BERGARA

UNAI LOPEZ |
BERGARA

“Bi taldeen artean diferentzia
asko dago eta final
laurdenetara pasako dira”

“Jokalariak euren artean
gutxi jokatutakoak ziren
eta horrek eragina du”

“San Mamesen
laguntzarekin pasako
dute”

“Lanzaroten jokatu zuten partiduan
Athleticek ez zuen bere maila erakutsi,
baina San Mamesen partidua erraz irabaziko dute. Hiru txapelketetan egonda, ligan esfortzua nabarituko dute eta
argi ibili beharko dira”.

Partidu eskasa jokatu arren,
etxean erraz irabaziko dutelakoan dago Olaixa. Hala ere,
urrun ez direla iritsiko uste
du, hiru txapelketetan dihardute eta.

Badela garaia euskal talde
batek txapelketaren bat irabazteko dio Unaik. Kopa Athleticen txapelketa izan ohi da
eta berriro irabaztea asko
poztuko luke.

IGOR, TONI ETA JONATHAN | ARETXABALETA

“Final laurdenetara pasako da Athletic,
baina Lanzaroten itxura eskasa emanda”

“Athleticak pasako du kanporaketa eta
agian Kopa txapelketa irabaziko dute”

Bigarren B mailako talde baten aurka Athleticek
beti irabazi behar duela diote hondarribiko hiru
gazteek. Hala ere, gorabehera askoko taldea da
Athletic eta beraien indarra etxean bakarrik erakusten dute. Final erdietara helduko dira.

Gaizki ikusi zuten Athletic Lanzaroteren kontrako
partiduan. Hala ere, San Mamesek duen indarrarekin, erraz pasako dutela diote Aretxabaletako hiru gazte hauek. Kopa irabazteko aukerak
dituela ere uste dute.

Emaitzak eta sailkapenak / Espainiako Liga Txapelketa
SAILKAPENA

EMAITZAK

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

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

0-0
1-1
1-0
2-0
1-1
3-1
1-1
2-4
0-0
1-0

Puntuak J

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

45
38
36
34
32
30
28
28
26
26
25
24
22
21
20
20
20
18
14
14

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

I

G

B

GA

GK

14
12
10
10
9
8
7
8
7
7
7
5
6
6
5
4
5
5
3
3

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

3
2
6
4
5
6
7
4
5
5
4
9
4
3
5
8
5
3
5
5

36
32
29
23
21
24
28
27
26
19
26
25
22
21
17
17
17
14
17
12

13
14
13
14
19
21
16
29
22
18
29
28
24
30
22
23
26
29
32
30

KINIELA

1. Osasuna-Valentzia
2. Athletic-Espanyol
3. Deportivo-Numancia
4. Betis-Mallorca
5. R. Madril-Zaragoza
6. Getafe-At. Madril
7. Malaga-Sevilla
8. Albacete-Racing
9. Bartzelona-Reala
10.Levante-Vila-real
11. Valladolid-Cordoba
12.Xerez-Racing Ferrol
13.Eibar-Celta
14.Gimnastic-Sporting

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

1-0
REALA

Bartzelona | Victor Valdes, Puyol, Marquez, Van Bronckhorst, Belleti, Oleguer (Silvinho 60. min.), Xavi, Giuly, Iniesta, Etoo
eta Ronaldinho.
Reala | Riesgo, Lopez Rekarte, Labaka,
Garrido, Alkiza (Larrea 85. min.), Aranburu, Gabilondo (Uranga 79. min.), Mikel
Alonso, Xabi Prieto, Kovacevic (Nihat 67.
min.) eta Luiz Alberto.
Golak: 1-0 Etoo

Jokin Etxebarria

ENRIKE, MARTIN ETA JOSEBA | HONDARRIBIA

BARTZELONA

Astea gazi xamarra izan da Realeko jokalari eta ingurukoendako. Giro nahasia dabil Realaren
inguruan. Batetik, zuzendaritzak
diruarekin dituen arazoak, bestetik, taldeak azken bi partiduetan ez duela maila eman, eta
azkenik, Anoetara gerturatzen
den zalegoaren jarrera lotsagabea –San Mamesera hurbiltzen
denarenarengandik asko ikasi
beharra daukagu oraindik–. Hiru
faktore horiei baina, buelta ematea lortu zuen atzokoan talde
donostiarrak.
Bartzelona ahalguztidunari
bisita egin beharra zion talde
txuri-urdinak, eta joan den urtean bezala, partidu polita egin eta
gero tonto aurpegiarekin bueltatzea egokitu zitzaien donostiarrei. Hamar minutu falta zirela
sartu zuen Etook Bartzelonarentzat garaipenaren gola izango zena. Baina hori ez zen mingarriena izan: minutu bat lehenago Nihatek Valdesen aurrean
bakar bakarrik ezin izan zuen
golik sartu, eta Bartzelonak gola
sartu eta hiru minutura, berriz
ere Nihatek gola sartzeko aukera izan zuen, eta berriz ere Victor Valdesek baloia gelditu zion.
Nihatek, atzerritik golak sartzeko ekarritako jokalariak golak ez
baditu sartzen, ezin izango zaio
etxekoari berdina eskatu. Ederra
diferentzia: Etoo eta Nihat. Horregatik bata Bartzelonan dago eta
bestea Realean.
DAVID GOLIATHEN AURKA
Esan daiteke Reala Daviden
paperean joan zela Nou Campera, baina oraingoan Goliathek
irabazi zuen partida, nahiz eta
sufritu egin behar izan zuen.
Realak denboraldian lehen
aldiz erabili zuen tribotea. Eta
eskema aldaketa honek fruitu
onak eman zituen. Bartzelonak,
batez ere, lehen zatian ez zuen
apenas aukerarik sortu, eta nahiz
eta baloiaren jabetza nabarmen
culeentzat zen, Realekoak
Numantzia erromatarren aurka

Epailea: Rodriguez Santiago. Emaitzan ez
zuen zer ikusirik izan, baina penalti bat
erregalatu zion Bartzelonari.

Bikain
MIKEL ALONSO
Egundoko partidua egin zuen
tolosarrak. Zelai erdian jaun
eta jabe, baloi pila lapurtu eta
eskuinetik jokatzea egokitu
zitzaionean gol aukerak sortu
zituen erdilariak.

Kaskar
XABI PRIETO
Nahiz eta lehen zatian
Realeko onena izan zen
askogatik, erasora begira
behintzat, inuzenteki bere
taldea hamarrekin utzi zuen.

balitz eutsi zien Bartzelonakoen
erasoei. Mikel Alonsok Asterixen
paperean, eta Darko Kovacevivek
Obelixenean, sekulako lana egin
zuten. Baina, bigarren zatia hasi
eta berehala Xabi Prietok umekeria galanta egin eta bere taldea
hamarrekin utzi zuen.
Orduan hasi ziren jausten
Galiako herrixkaren harresiak.
Hala ere, azken eraso batean Realak gola sartzeko aukera eta guda
irabazteko aukera izan zuen, baina huts egin zuen eta azkenean
ahalguztidunak eraman zituen
hiru puntuak.

Giro nahasiari
buelta ematea
lortu zuen atzo
talde donostiarrak
Xabi Prietok
umekeria galanta
egin zuen eta bere
taldea hamarrekin
utzi zuen
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Emaitzak ez du erakusten
zelaian ikusi zena
A.G.
PASAIA

2-1
BERGARA

Pasaia | Baños, Lucas (Murillo 83. min.),
Baselga, Arrieta, Rodriguez, Lopez (Perez
87. min.), Garcia, Lemus, Seijas, Pikabea
eta Vidal.
Bergara | Markel, Zankada, Lazpiur
(Berraondo 80. min.), A. Agirre, Lete, Oskar
(Loiola 80. min.), Josu, Martin, Garin, Otero (Ormaetxea 70. min.) eta Arana (Imanol 68. min.).
ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Partidu borrokatua jokatu zuen UDAk, eta amaiera arte aukerak izan zituen.

Partidu borrokatua jokatuta,
berdinketa lortu zuen UDAk
Jasone Zabala
UDA

1-1

HONDARRIBIA
UDA | Perez, Armendariz, Erostarbe, Iturbe, Unamuno, Uribecheberria ( 28. min. A.
Rodriguez), Nuñez ( 79. min. Vadillo), I. Rodriguez ( 79. min. A. Gonzalez), Arriaga, Garcia eta Canas.
Hondarribia | Ruiz, Goikoetxea, Llorente, Navarro, Rodriguez, Santamaria, Muñoz
( 74. min. Arrieta), Elizalde, Francisco ( 64.
min. Gonzalez), Elzo ( 82. min. Amunarriz)
eta Alberdi.
Golak: 0-1 Francisco. 1-1 I.Rodriguez.
Epailea: Oscar Fuentes jauna. Txartel asko
atera zituen, gehienak UDAko jokalariei,
eta ez zen batere ondo aritu.

Hondarribiaren bisita jaso zuen
atzo UDAk Ibarrako zelaian. Bi
taldeak sailkapenean parean ari
dira, eta hori hala izanik, partidu parekatua jokatu zuten.
Lehen zatian ez zuen inork
agintzen zelai gainean, eta
baloia batzuen zein besteen oinetan zebilen. UDAren aukera garbienetakoa 20. minutuan izan
zen. Momentu hartan, Hondarribia estutzen hasi zen, eta
UDA presaka jokatzen hasi zen
ordutik aurrera. 40. minutuan
UDAk bigarren aukera garbia
izan zuen. Aukera garbiak gauzatu gabe eta kanpotarrak joko
onik erakutsi gabe amaitu zen
lehenengo zatia.

Golak: 1-0 Rodriguez 2-0 Rodriguez. 2-1
Josu.
Epailea: Mikel Iartza. Marrazainek ez zioten lagundu. Zalantzazko jokoz kanpoko
ugari adierazi zituen Bergararen kontra.

PENALTI GELDIKETA BIKAINA
Berdinketarekin UDA gora
joan zen bigarren golaren bila,
eta aukera garbi asko izan zituen.
35. minutuan, kanpotarrek aukera garbia izan zuten penalti jaurtiketa baten bitartez, baina UDAko atezainak geldiketa bikaina
egin zuen. Azkenean, berdinketarekin konformatu behar, eta ea
datorren astean hiru puntuak
lortzen diren.

AITOR LIZARRALDE

Nahiz eta gol bat jaso, defentsan ez zuten lan handirik eduki Mondrakoek.

Gatzik gabeko partiduan,
Mondrak irabazi
MONDRA

2-1
OIARTZUN

Jokin Etxebarria
ALOÑA MENDI

TOLOSA

Aloña Mendi | Elgarresta, Ferreiro, Barrena, Jagoba, Olalde, Igartua, Garai (Sanchez
88. min.), Garmendia (Astigarraga 70.
min.), Albizu (Arregi 77. min.), Idigoras (Biain
57. min.), eta Lopez.
Tolosa | Apezetxea, Aimar, Unai (Illunbe
81. min.), Ayerbe (Garagarza 73. min.), Jon,
Errasti (cristian 86. min.), Orue, Zuloaga
(Blanco 73. min.), Aranguren (Regillaga 58.
min.), Lasa eta Prados.

Mondra | Mikel, Torres, Markel, Argider,
Merkader, Arkaitz (Maikel 24. min.), Losada, Illart, Muxi (Garmendia 92. min.), Heriz
(Inazio 61. min.) eta Asier (Jokin 83. min.).

Ez zuen zorte onik izan Aloña
Mendik atzo, domeka. Izan ere,
azken minutuan bi eta hutsekoa
egin ahal izatetik berdinketa jasotzera pasa zen.
Egundoko partidua egin zuen
Aloñak lehenaren aurka, baina
nahiz eta defentsan huts bakarra
egin zuen, berdinketarekin konformatu beharra izan zuen. Talde onen aurka hutsak egiteak
ondorio txarrak ekartzen ditu, eta
hori berriz agerian geratu zen
atzo.

Zorte txarra izan zuten Aloñakoek.

Jokin Etxebarria

PARTIDU HASIERA ONA
Ederki hasi zuten oñatiarrek partidua. Bosgarren minuturako
gola egin zuten, egundokoa gai-

nera, eta hortik aurrera defentsako lana egiten jardun zuten.
Paregabea lana, baina huts bakarrean Tolosak gola egin zuen.

Berriz ere garaipenaren bidera
bueltatu da Mondra. Izan ere,
aurreko astean berdinketa soila
atera eta gero, zapatuan berriz

Oiartzun | Bengoetxea, Larrea (Eskudero 82. min.), Toledo, Aritz Maritxalar, Pikabea, Rodriguez, Elices (Zipitria 68. min.),
Arkaitz Maritxalar, Zabaleta, Fernandez
(Pardo 79. min.) eta Brun (Arizmendi 88.
min.).
Golak: 1-0 Torres. 2-0 Heriz. 2-1 Arkaitz
Maritxalar.
Epailea: Tornos jauna. Ez zen gaizki egon.

Golak: 1-0 Garmendia. 1-1 Blanco.
Epailea: Blanco jauna. Oso gaizki. Tolosarren alde erabat.

BIGARREN ZATIAN,
AUKERA UGARI
Bergara izan zen nagusi. Aurrelariek aukera garbiak izan zituzten, baina ez zen golik heldu.
Pasaiak izan zuen aukera batean, jokoz kanpo, bigarren gola
egin zuen. Bergararen aldetik,
Josuk gol polita egin zuen.

Bigarren zatia hasi eta berehala, Hondarribiak gola egin
zuen, eta markagailuan aurretik
jarri zen. UDA urduri jarri zen,
baina urduritasun horrek fruituak eman zizkion etxeko taldeari, eta berdinketaren gola egin
zuen berehala.

Azken minutuan bi puntuk
alde egin zuten Azkoagaindik

1-1

Bergarak ez zuen galtzerik merezi izan, baina denboraldi honetan askotan gertatu den legez,
azkeneko emaitza kontrakoa izan
zuten.
Lehenengo zatian nahiko
ondo jokatu zuten, baina zorigaiztoko jokaldi baten pasaiatarrek lehen gola egin zuten.

ere irabazteko gauza izan zen.
Hori bai, ez zuen egundoko partidua egin. Irabazteko behar
zuten apurra egin zuten etxekoek, eta Oiartzunek, berriz, ederki erakutsi zuen zergatik dagoen sailkapeneko azken postuan.
Gatzik gabeko partidua izan
zen. Lehen zatian ez zen inor ez
baloiaren ez eta zelaiaren jabe
egin. Joko oso nahasia izan zen,
aukera gutxikoa, eta ikusteko
zatarra. Hala ere, minutu baten
faltan etxekoen lehen gola etorri
zen. Gol psikologiko horietakoa.
Bigarren zatian Mondrakoak
hobetuxeago irten ziren. Eta erasoan egin zuten lehen aukeran
gola egin zuten, gol polita gainera. Baina handik aurrera, eta
joan den astean gertatu bezalaxe, taldea erlaxatu egin zen, eta
oiartzuarrak gora etorri ziren.
Baita gola lortu ere, eta beldurra
sartu Atxabalpera gerturatutako
jendeari. Azkenean, baina, etxean gelditu ziren hiru puntuak.

ASTELEHENEKO
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• SENIOR MAILAKO NESKAK

Ikusitakoak ikusita

Jasone Zabala

HAMABI PUNTU POSIBLEETATIK 5 BESTERIK EZ
Asteburu hau ere ez da txalo egitekoa izan. Bergarak, Pasaiari egin
zion bisita, eta ezin izan zuen punturik atera, nahiz eta aukerak izan
zituen. Aloñak, etxean berdinketa oso ona lortu zuen sailkapenean
goiko aldean ari den Tolosaren aurka. UDA eta Hondarribiak 90 minututako borroka handiaren ondoren berdindu egin zuten. Mondrak,
partidu txar batean, sailkapeneko azken postuan dagoen Oiartzuni
larri -larri irabazi zion.

Emaitzak eta sailkapenak
PREFERENTE MAILA

AITOR LIZARRALDE

Punt. J.

Aloña Mendi-Tolosa

1-1

1. EHU

39 20

Zestoa-Anaitasuna

0-2

2. Tolosa

39 20

Zarautz-Real Union

2-2

3. Ordizia

38 20

Touring-Trintxerpe

1-2

4. Pasaia

33 20

UDA-Hondarribia

1-1

5. Touring

33 20

Pasaia-Bergara

2-1

Mondra-Oiartzun

2-1

Beti Gazte-Mutriku

2-3

Orioko-Ordizia

2-3

Urola-EHU

1-2

ALMEN UDA 1 - MONDRA 4

6. Zarautz

32 20

Ligaxkako azken partidua jokatu zuten Almenen
zapatuan. Bi taldeak, Bergara eta Aloñarekin
batera, nazional mailako igoera faserako sailkatu dira. Partiduan talde bakarra egon zen zelaian,
Mondra. Aurrealdean Maialen, Maitane eta Luluk
min handia egin zuten Almenen defentsan, eta

7. Real Union

29 20

nahiz eta Luke eta konpainiak lan txukuna egin,
lau gol jaso zituen Jennyk defendatzen zuen ateak. Etxeko gol bakarra Lurrek egin zuen penaltiz. Esan bezala, bi taldeak igoera faserako sailkatu dira, eta orain ikusi egin beharko da zein
talde izango dituzten aurkari. Zorte on zozketan!

8. Mondra

28 20

9. Zestoa

27 20

10. Trintxerpe

27 20

11. Hondarribia 26 20
12. Aretxabaleta 26 20
13. Mutriku

• 2. MAILAKO KADETEAK

Minerren eta
Labaienen
golekin,
Bergarak irabazi

• OHOREZKO GAZTEAK

Garaipen erraza
lortu zuen
UDAk zapatuko
partiduan

• OHOREZKO KADETEAK

Garaipen
bikaina lortu
zuen Aloñak
etxean

UDA

ALOÑA MENDI

3-2

6-2

3-0

UDA

Ion Unamuno
Igoera fasean zein talde sartuko diren erabakitzeko bi partidu falta dira, eta Bergararen eta
UDAren arteko partiduak ez
zuen ezer erabaki. Azkeneko
partiduaren faltan, UDAk bi
puntu ateratzen dizkio Bergarari, eta orduantxe jakingo dugu
bi taldeetatik zein sartuko den
igoera fasean.
Partiduari dagokionez, Bergarako taldeak 19. eta 21. minutuetan egindako bi golei esker
partidua kontrolpean izan zuen.
Golegileak Danel Miner eta Iban
Labaien izan ziren. UDAk hobeto jokatu zuen, baina aurrean ez
zen fin ibili. Bigarren zatiak ildo
bera izan zuen eta Bergarak kontraerasoan izan zituen bere
aukerak. Horrela egin zuen
Minerrek bigarren gola. Hala
ere, zelaian ikusitakoaren adierazgarri, azken hamar minutuetan UDAk bi gol egin zituen,
Lander eta Lopezen bidez.

MARIÑO

Jasone Zabala
Partidu lasaia izan zuten pasa
den zapatuan UDAko gazteek,
Mariño taldearen aurka. Sailkapenean beraien aurretik dagoen taldea zen, baina joko eskasa erakutsi zuen.
Etxeko taldeak, lehen 20
minutuetarako bi gol eginak
zituen, eta lasai jokatzen ari zen.
Lehen zatia, 3 eta 1eko emaitzaz
amaitu zen. Bigarren zatia, berdin joan zen, harik eta UDAko
jokalari batek bere atean gola
sartu zuen arte. Hala eta guztiz
ere, gol zaparrada ederra lortu
zuten, eta 6 eta 2ko emaitzaz irabazi zuten. Kanpotarrak, ezinean aritu ziren, eta ostiko pila bat
eman zituzten.
Datorren astean, derbia dute
Mondraren aurka, eta neguko
oporrak eta gero, lesionatutako
jokalariak berreskuratu ondoren, joko aldetik hobetzen hastea espero dute UDA taldeko
jokalariek.

HERNANI

Jasone Zabala
Garaipen bikaina lortu zuten
Aloñako kadeteek Hernaniren
aurkako partiduan.
Hernani sailkapeneko goialdean ari den taldea da; orain arte
gol gutxi jaso du, eta partidu
bakarra galdu. Horregatik, partidu zaila zirudiena ez zen hainbeste izan. Lehen zatian, etxekoak ondo jokatzen hasi ziren,
eta beraien aukerak izan zituzten. Horrela, lehen zatian 1-0
lortu zuten Aloña Mendikoek.
Orokorrean talde guztia
bikain aritu zen, eta oso ederki
jokatu zuten, bai erasoan eta
baita defentsan ere joko antolatu batekin. Gainera, ez zieten
kanpotarrei beraien jokoa egiten utzi.
Bigarren zatian Aloñak bere
aukerak izaten jarraitu zuen, eta
beste bi gol egin zituzten. Oñatiarrentzat emaitza benetan
bikaina eta bide berean jarraitzea espero dute.

EHU-Aloña Mendi
Tolosa-Zestoa
Anaitasuna-Zarautz

14. Anaitasuna 25 20

Real Union-Touring

15. Orioko

Trintxerpe-UDA

23 20

16. Aloña Mendi 22 20

Hondarribia-Pasaia

17. Urola

20 20

Bergara-Mondra

18. Bergara

19 20

Oiartzun-Beti Gazte

19. Beti Gazte

18 20

Mutriku-Orioko

20. Oiartzun

11 20

Ordizia-Urola

Alde Zaharra-Tolosa 0-5
Bermeo-Aloña M.

2. Barakaldo

38 17

Barakaldo-LagunOnak7-0

3. Tolosa

35 17

Amorebieta-Olarizu 2-2

4. Eibar

30 17

San Martzial-Elgoibar3-0

5. Durango

29 17

6. Aloña Mendi 28 17
7. Amorebieta

26 17

8. Zugatzarte

26 17

9. Elgoibar

22 17

10. San Martzial 22 17

Durango-Zugatza.

1-1

3-0
1-1

Sporting H-San Inazio 1-4

BIGARREN MAILAKO GAZTEAK
Bergara-Ekintza
1-0
Antzuola-Axular
7-0

1-4
4-1.

EMAKUMEEN F-8 LIGA
Bergara-Urola
5-1
Almen Aretxabaleta-Eibartarrak 1-9
Antzuola
(Atsedena)
0HOREZKO INFANTILAK
UDA Arizmendi-Tolosa

3-0

INFANTIL LEHEN MAILA (IGOERA)
Bergara-Urola
1-1
Mariño-Aloña Mendi
3-5
INFANTIL LEHEN MAILA (KOPA)
Ilintxa-Arrasate
2-3

Hurrengoak
Lagun Onak-Tolosa
Aloña Mendi-Barakaldo

11. Zalla

22 17

Olarizu-Bermeo

12. Lagun Onak

18 17

Elgoibar-Amorebieta

13. Olarizu

18 17

Eibar-San Martzial

14. S.Herrera

12 17

Zugatzarte-Zalla

15. Bermeo

12 17

San Inazio-Durango

16. Alde Zaharra 7 17

0-10
3-1
0-1

EMAKUMEZKOEN LIGA
Almen Aretxabaleta-Mondra
Aloña Mendi-Ilintxa

Emaitzak

Zalla-Eibar “B”

LEHEN MAILAKO GAZTEAK
Urki-Bergara
Lengokoak-UDA Arizmendi
Arrasate-Segura

BIGARREN MAILAKO KADETEAK
Zestoa-Antzuola
1-5
Bergara-UDA Arizmendi
3-2

39 17

1. San Inazio

6-2
3-0

LEHEN MAILAKO KADETEAK
EHU-UDA Arizmendi
0-5

GAZTEEN EUSKAL LIGA

Punt. J.

GAZTEEN OHOREZKO LIGA
Aretxabaleta-Mariño
Antiguoko-Mondra-

KADETEEN OHOREZKO MAILA
Aloña Mendi-Hernani
3-0
Kostkas-Bergara
2-5
Arrasate-Zarautz
1-1

Hurrengoak

26 20

Sailkapena

BERGARA

BESTELAKOAK
Emaitzak

Sailkapena

Sportin H.-Alde Zaharra

INFANTIL TXIKI (KOPA)
UDA Arizmendi-Hondarribia

4-0

INFANTIL F-8
Aloña Mendi-Baskonia
Arizmendi B-Bergara
Urki-Antzuola
Arizmendi A-Arizmendi C

2-7
4-3
1-7
4-1

BIGARREN ERREGIONALA ( KOPA)
Sailkapena
Punt. J.
1. Lsarte Oria

3

1

2.Antzuola

3

1

3. La Salle

3

1

4. Zestoa

0

0

5. Amaroz

0

1

6. Donibane

0

1

7. Urki

0

1

Emaitzak
Lasarte Oria- Urki
Zestoa
Donibane- Antzuola
La Salle- Amaroz
Hurrengoak
Urki- La Salle
Zestoa- Lasarte Oria
Antzuola
Amaroz-Donibane

4-0
(atsedena)
1-4
2-1

(atsedena)
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• BIGARREN TERRITORIALA

• 2. TERRITORIALA

Arrasatekoak jaun eta jabe
bergararren aurkako derbian

Usurbilgoen
tranpan erori
ziren AGR
Arrasatekoak
USURBIL

Defentsa sendoa
agertzen zuten
bakoitzean
arrasatearren
nagusitasuna
argi ikusten zen

28-24
AGR ARRASATE

Asteleheneko Goienkaria
Oraingoan ere etxetik kanpo
kaxkar jokatu zuten AGR
Arrasateko mutilek. Nahiz
eta partidua ondo hasi, segituan galdu zuten iparra. Izan
ere, Usurbilgoak presio handiko defentsa egiten hasi
ziren, eta arrasatearrek
pazientziarik gabe jokatuta
erasoak azkar bukatzen saiatu ziren, eta fruiturik ez zuten
eman eraso horiek. Orain,
gainera, sailkapeneko hirugarren postua galdu dute, eta
igoera faserako sailkatzeko
asko hobetu beharko dute.

ARRASATE

27-19
BERGARA

Arrasate | Vazquez (7), Etxebarria (2),
Cascon, Oyanguren, Alzelai, Urra, Madinabeitia (3), San Miguel (5), Mendiaratx
(1), Arrese (5), Olabarria (4) eta Uribe.
Bergara | Kapelastegi, Uribe, Ugalde,
Iñurrieta, Otxoa, Mujika (5), Ferreiro (4),
Errasti, Zabaleta (3), Xabier Najera (4), Lenisoro, Inclas eta Iñaki Najera (3).
Epaile: Urko Arribalzaga jauna. Ondo ibili zen. Jokalariek eurek ere ez zioten lana
zaildu.

Emaitzak
AITOR LIZARRALDE

Defentsa izan zen Bergarakoen aurkako derbia irabazteko gakoa.
MAILAZ MAILA

Jokin Etxebarria
Derbiak beti izaten dira gogorrak
eta lehiatuak. Baina atzo goizean Arrasateko taldeak jipoia
eman zion Bergarakoari. Argi
utzi zuten zeinek duen maila
honetan esperientzia handiagoa,
eta nola jokatu behar den partidua irabazteko. Hala ere, ezin daiteke esan etxekoek partidu boro-

bila egin zutenik. Izan ere, zati
bakoitzean 15 minutu bakarrik
jokatu zituzten ongi.
Emaitza horrekin biek ere
sailkapenean antzera jarraitzen
dute: Arrasatekoek goialdean eta
bergararrek putzutik oso gertu.
DEFENTSAN GAKOA
Partidua oso parekatua izan zen,
arrasatearrek defentsan gogor

• 1. NAZIONALA

jokatzen hasi ziren arte. Lehen
15 minutuetan berdintasuna
izan zen nagusi. Erasoan bi taldeek egiten zituzten huts ugari,
baina etxekoak defendatzen hasi
bezain laster, baloi ugari lapurtu eta kontraerasoan irteten
hasi ziren, markagailuan alde
polita lortuta.
Baina bigarren zatiaren
hasieran lo irten ziren kantxara

Bernardo Balerdiren mutilak.
Bergarakoek ederki aprobetxatu
zuten egoera, eta gol bakar batera gerturatzea lortu zuten.
Orduan hasi ziren berriz defendatzen etxekoak, eta lehen zatian
egin bezalaxe kontraerasoan
irtenda aldea handitu egin zuten.
Gero, partidu amaiera arte aldeari eutsi besterik ez zuten egin
behar izan.

LEHEN MAILAKO
ESPAINIAKO LIGA
Barakaldo-Arrikrutz Oñati

23-31

SENIOR MAILAKO
EUSKADIKO TXAPELKETA
Gure UPV-Bergara
30-23
LEHEN TERRITORIALA
Usurbil-AGR Arrasate

28-24

BIGARREN TERRITORIALA
Aloña Mendi
Atsedena
Arrasate-Bergara
27-19
SENIOR MAILAKO NESKEN
EUSKADIKO TXAPELKETA
Ereintza-Verkol Aloña
24-17

• EUSKADIKO TXAPELKETA

GAZTE MAILAKO MUTILAK
Gatz Museoa Jakion
Atsedena
GAZTE MAILAKO NESKEN
EUSKADIKO TXAPELKETA
Elgoibar-Verkol Aloña

22-11

GAZTE MAILAKO NESKEN
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Arrasate-Ereintza
4-27
Bergara-Pulpo
Bertan Behera
KADETE MAILAKO MUTILAK
Aloña Mendi
Atsedena
Bergara-Donibane
35-14
ARTXIBOA

ARTXIBOA

BARAKALDO UPV 23 - ARRIKRUTZ 31

GURE UPV 30 - BERGARA 23

Etxetik kanpo lortzen duten lehen garaipena izan da Barakaldoren
kontra erdietsitakoa. Bizkaitarrak azkeneko postuan daude, eta oñatiarrek gol batzuen aldea lortu zutenean, Barakaldok besoak jaitsi
zituen. Partidu hasiera nahiko parekatua izan zen, baina Rafak, Fertxuk, Enekok eta konpainiak defentsan egin zuten lanari esker, ondo
bideratu zuten partidua. Biainek ere bikain jardun zuen atean.
Aurrealdean, Garik zazpi gol egin zituen, benetan gol kopuru txukuna. Ondo datorkie garaipena sailkapenean arnas hartzeko.

Asteburu honetan ere ezin izan zuten ezer positiborik atera bergararrek. Lehen zatian, defentsan ondo aritu ziren, eta erasoan golak
egin zituzten. Horrela, lehen zatiaren amaieran markagailuan hiru
goleko errenta zuten etxekoek: 13-10.
Bigarren zatian, orain arte beti izaten duten beherakada hori izan
zuten Landerren mutilek, eta orduan joan zitzaien partidua. Horrela, etxekoek, 5-0ko partziala egin zuten, eta Bergarak ezin izan zuen
ezer egin partiduari buelta emateko, eta galdu egin zuten.

KADETE MAILAKO NESKEN
EUSKADIKO TXAPELKETA
Elgoibar-Verkol Aloña
11-26
INFANTIL MUTILAK
Arrasate
Elgoibar-Aloña Mendi
INFANTIL NESKAK
Aloña Mendi-Oarsoaldea

Atsedena
24-25

4-24
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• BIGARREN MAILA

• LEHEN MAILA

Azken
minutuan
galdu

Denboraldiko
partidurik
onena Mugarri
Alkesak
DEUSTO LOYOLA

62-95

Azkeneko jokaldian partidua
berdindu edo irabazteko aukera izan
zuten eskoriatzarrek; ez zuten lortu
saskiratzerik, eta galdu egin zuten

ESKORIATZA

57-59
FONSECA BUS

Eskoriatza | Usabiaga (6),Laborda (1),
Alarcia, Echeandia (7), Sebastian (4), Murillo (7), Etxeberria, Soriano (4), Exposito
(4), Belastegi (22), Etxebarria (2) eta Romero.
Fonseca Bus | Avesa (12), Monforte, Mendioroz (8), Paramo (4), Insausti, Sarries
(12), Vela, Ustarroz (2), Garcia (2), Retegi,
Estabolite (19) eta Perez.
Laurdenetako emaitzak: Lehenengo
laurdena 13-16. Bigarren laurdena 34-32.
Hirugarren laurdena 46-45. Laugarren
laurdena 57-59.

Jokin Etxebarria
Irabazi beharreko partidua zen
zapatuan Eskoriatzako neskek
Iruñeko Fonseca Bus taldearen
kontra jokatutakoa. Izan ere, sailkapenean azken postuetan sartzen dabiltza eskoriatzarrak, eta
sailkapenean gora egiteko aukera paregabea zen zapatukoa. Etxe-

MUGARRI ALKESA

Asteleheneko Goienkaria

ko partiduak derrigor irabazi
behar direla esaten da beti. Baina sailkapenean larri bazabiltza, oraindik eta garrantzitsuagoa da etxean punturik ihes egiten ez uztea. Iruñeko taldea
nahiko talde ona da, eta sailkapenean erdialdean dabil, baina
sufritu egin behar izan zuen
garaipena lortzeko, oso partidua
parekatua izan zen eta.
Datorren astean eskoriatzarrek azkenaren kantxan jokatuko dute, eta garaipena lortzeko
esperantzarekin joango dira.
Horrela beharko, bestela zailtasunetan sartuko baitira, sailkapenari begira behintzat.

AITOR LIZARRALDE

Kontraerasoen bitartez egin zuten min handien eskoriatzarrek.

BIGARREN LAURDENA
Lehen laurdena oso parekatua
izan zen. Baina iruindarrek
baloia oso ongi mugitzen zutela
erakutsi zuten, eta horregatik
lortu zuten markagailuan alde
txiki bat.
Bigarren laurdenean, baina,
etxekoak korrika egiten hasi
ziren. Kontraeraso pare bat sortu eta markagailuari buelta eman
zioten. Hala ere, defentsan zenbait huts egiten jarraitu zuten,

eta horrek mantendu zituen Iruñekoak markagailuan gertu. Gainera, aipatu behar da oso jaurtiketa ona zutela kanpokoek, egin
zituzten jaurtiketa ia guztiak sartu zituzten-eta. Baina etxekoak
ere ez ziren atzean geratu eta erasoan oso lan ona egin zuten, eta
atsedenaldira markagailuan goitik joatea lortu. Hirugarren laurdeneko lehen minutuetan ere oso

lan ona egin zuten etxekoek, baina gero lo hartu zuten, eta kanpokoek markagailuari buelta
ematea lortu zuten, euren joko
antolatzaileak egindako lan onari esker. Azken minutuan bi tanto behera sartu ziren etxekoak,
eta azken erasoa bera etxekoek
izan zuten. Tamalez, ez zuten saskiratzerik egin, eta garaipenak
ihes egin zuen.

Emaitzak

Aloñak galdu,
partidu txarrean

MAILAZ MAILA
LEHEN MAILA
Deustu-Mugarri Alkesa

40-74
DATAC EIBAR

Aloña Mendi | Goitia (2), Madariaga, Otamendi (2), Zabaleta (6), Zabaleta, Ugarte,
Blanco (2), Arregi (4), Garcia (6), Anton (8),
Mendiola eta Madinabeitia (10).
Datac Eibar | Hernandez (18), Bastida(2), Morquecho, Gorriti (5), Ochandiano (23), Azurmendi (4), Hernandez (5),
Rodriguez (11), Larrinaga, Ronco (8), Lopez
eta Azpiazu.
Laurdenetako emaitzak: Lehenengo laurdena 8-23. Bigarren laurdena 6-19. Hirugarren laurdena 20-9. laugarren laurdena 6-23.

Pasa den zapatuan izugarrizko
porrota jaso zuten oñatiarrek
Eibarko taldearen aurka.
Hasiera-hasieratik atzetik joan
zen etxeko taldea, eta eibartarren
nagusitasuna eta joko ona agerian gelditu ziren lehen minutuetatik.
Oñatiarrak saiatu ziren defentsako jokoarekin kanpotarren erasoa gelditzen, baina ezin izan zuten,
eta lehen laurdena 8-23 amaitu
zuten, kanpotarren alde.
ZONAKAKO DEFENTSA
Eibartarrek momenturo zonakako defentsa egin zuten, eta
horrek min egin zien oñatiarrei,

62-95

SENIOR MAILAKO
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Aloña Mendi-Datac Comp.
40-74
Irun Basket-Bergara
97-70

Jasone Zabala
ALOÑA MENDI

Garaipen garrantzitsua lortu
zuen atzo, domeka, Mugarri
Alkesak. Izan ere, partidua
irabazteaz gain –eta nolako
irabazteko modua–, bilbotarren aurretik jarri dira sailkapenean. Partidu perfektua
izan zela esan daiteke. Hasiera-hasieratik erraz saskiratzen ibili ziren; bai barrutik
jokatu zutenek eta baita kanpotik jokatu zutenek ere.
Horrez gain, defentsako lan
ona egin zuten, eta horrek
eraman zituen azken laurdenera 40 tantoko aldearekin
heltzera. Azkenean bilbotarrek markagailua txukundu
nahi izan zuten, baina hala
ere, ezin. Talde moduan jokatu zuten arrasatearrek, eta
horrek eraman zituen partidua irabaztera
Aipatzekoa da Iñigo Biainek egindako partidua. 22
puntu egiteaz gain, hamar
errebote baino gehiago hartu zituen eta baita hamar
tapoi egin ere. Jokalari
garrantzitsua da taldean, eta
partidu onak egiten dituenean taldeak asko igartzen du.
Datorren astean, Getxoren aurka, irabazi beharreko
partidua izango da.

GAZTE MAILAKO
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Ordizia-Mugarri Alkesa
58-44
Aloña Mendi-Loyola
41-76
Araneta-Gros Xake
58-52
KADETE MAILA
BKL/CAF-Lacor
Aloña Mendi
Mugarri Alkesa
AITOR LIZARRALDE

Etxekoek ezin izan zuten ezer egin Eibarko defentsaren aurrean.

jaurtiketak ez baitzituzten asmatzen; eta barneko jokoa zaila zen,
Eibarko taldearen barruko jokalari altuekin. Hirugarren laurdenean, etxekoek pixka bat erreakzionatu zuten, eta laurden hori

izan zen irabazi zuten bakarra,
baina ordurako markagailuko
diferentzia handia zen.
Horrela, azkenean, 34 puntugatik oñatiarrek galdu egin zuten,
partidu txarra jokatuta.

57-44
Atsedena
Atsedena

NESKEN BIGARREN MAILA
Eskoriatza-Fonseca Bus
57-59
GAZTE NESKAK
Aloña Mendi-BKL/CAF
San Patricio-Eskoriatza

25-43
67-25

KADETE NESKAK
Hotel IBis-Bergara
San Martzial-Eskoriatza

45-60
76-13
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Krosa

Pilota

• SAN ANTONGO 27. KROS LASTERKETA

Muguruza eta Gutierrezek
22-20 irabazi zuten
Euskal Ligan
Ion Unamuno
Euskal ligako bigarren partidua
zen. Lehenengoan 16-22 irabazi
zuten Amurrion, eta etxean Urtuellako bikotearen aurka irabaztea
oso garrantzitsua zen. Datorren
astean Lizarrako bikotearen kontra dute lehia. Finalerdietarako
sailkatzeko, euren ligako lehen
postuan amaitu behar dute, eta
Lizarran lor dezaketen garaipenak laguntza handia emango luke
helburua lortzeko.

AITOR LIZARRALDE

Giro polita izan genuen Bergarako San Anton auzoko lasterketan.

Iker Larreak irabazi zuen
atzo, domeka, San Antonen
Parte-hartzea iazkoa baino txikiagoa izan zen arren,
jende asko bildu zen lasterketa ikustera
Jasone Zabala
San Anton jaien barruan, Jai
batzordeak antolatzen duen ekitaldietako bat izan zen atzoko
lasterketa. 16 parte-hartzaile
izan ziren guztira, iaz baino
gutxiago, eta ez zen emakumerik izan tartean. Esan behar da
beteranoen artean 73 urteko
Jose Luis Fernandez bergararra izan genuela. Leku askotatik etorri ziren korrika egitera:

Zumarraga, Urretxu, Elorrio,
Antzuola, Abadiño eta Bergarako korrikalariak izan genituen bertan. Antolatutako ibilbideari bi buelta eman behar
izan zizkioten: San Antongo
Zubi Berri sagardotegian hasi,
eta trenbidean zehar Mekolalderaino joan, aldapa gogorren
bat edo beste igota.
Jende asko izan zen ibilbidean zehar korrikalariak animatzen eta txalotzen. Lasterke-

PARTIDU BENETAN GOGORRA
Bikote bakoitzak aukeratu zituen
pilotek eragin handia izan zuten
partiduan. Urtuellakoak hasi
ziren aurretik, baina segituan
berdindu zuten Bergarakoek partidua, bosna. Beste berdinketa bat
ere izan zen, 11-11, baina partiduko alderik handiena lortu
zuten Bergarakoek handik aurrera: 20-13, hain zuzen ere. Baina
partidua erabakita zegoela zirudienean, sakez falta egin zuten
Bergarakoek eta bizkaitarrek
euren pilota aukeratu zuten.

AITOR LIZARRALDE

Muguruzaren ezkerra ikusgarria da.

Horrela, 21-20 gerturatu ziren
markagailuan.
Azkena tanto luzea izan zen.
Bi bikoteak neka-neka eginda
zeuden partidua hasi eta ordu eta
hamabost minutura. Gutik pilota bat ondo txokoratu zuen, eta
Tejerok ezin izan zuen jaso.

ta buru hasieratik Iker Larrea
antzuolarra jarri zen, eta amaieran hura izan zen irabazlea.
SAILKAPENA
Hala, lasterketa amaieran hauxe izan zen sailkapena:
Lehenengo, Antzuolako Iker
Larrea; bigarren, Jon Ander
Arantzabal bergararra; hirugarren, Roberto Zurro, hura
ere herrikoa, eta laugarren postuan Aitor Eraña bergararra.

Pertika jauzia

• DEBAGOIENEKO FRONTENIS MASTERRA
CANDIDO HURTADO ETA
JOSE IZQUIERDO IZAN
DIRA IRABAZLEAK
Aretxabaletan jokatu zen atzo
Debagoieneko frontenis masterra. Txapelketan lehenengo
lau postuak nola geldituko ziren
erabakitzeko partiduak jokatu
ziren. Hirugarren eta laugarren posturako Vallejo eta Albisuak alde batetik eta Sanchez
eta Garciak bestetik jokatu
zuten. 30-19 irabazi zuen bigarren bikoteak. Finala, aldiz,
Hurtado eta Izquierdok batetik
eta bestetik Barkala eta Bellancok jokatu zuten. Lehenengoek
30-20 irabazi zuten. Sailkapen
orokorrean ere, lehenengo postuan Hurtado eta Izquierdo
gelditu dira. Bigarrenak Sanchez eta Garcia izan dira eta
podiumeko hirugarren lekuan
Barkala eta Bellanco gelditu
dira. Debagoieneko onenak
direla erakutsi dute irabazleak.

ARTXIBOA

Jonathan Perez Iturripen egindako entrenemenduetako batean

Jonathan Perez
arrasatearra Euskadiko
txapeldun Anoetan
Asteleheneko Goienkaria

AITOR LIZARRALDE

Zapatuan pertika jauziko Euskadiko txapela jantzi zuen Anoetan Jonathan Perez arrasatearrak, 4’75 metroko jauzia eginda. Lehenengoan egin zuen
marka hori arrasatearrak; hala
ere, 4’95eko marka egiteko saiakeretan, gutxigatik izan bazen
ere, huts egin zuen, eta horre-

xegatik ez zegoen guztiz pozik
Jonathan Perez.
GARAIPEN GAZI-GOZOA
Txapelketa lortzeagatik pozik
zegoen arrasatearra, baina berak
nahi zuen marka lortu ez izanak
Espainiako Txapelketan parte
hartzeko aukerak murriztu dizkio. Hala ere, oraindik beste bi
aukera ditu marka hori lortzeko.
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Igor Gonzalez de Galdeano Aramaiora etorri
zen egubakoitzean, Iturrieta sagardotegiko
denboraldiaren hasiera ekitaldira, eta guk
aurtengo denboraldiari begira zer moduz

dagoen galdetzeko aprobetxatu genuen.
Joan den denboraldiarekin ez dago pozik,
baina aurtengoari begira motibatuta agertu
da, nahiz eta hasieran zaila egin zaion. Ez
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daki Tourmalet sagardoarekin errazago
igoko lukeen, baina bai poztasun handiagoz.
Hori bai, positiborik ez emateko kontuz ibili
beharko lukeela esan zigun.

IGOR GONZALEZ DE GALDEANO I LIBERTY SEGUROS TALDEKO TXIRRINDULARIA

“Beloki
taldera
itzultzeak
niretzat ez
du ezer
aldatzen”
Jokin Etxebarria
Joan den urteko denboraldia porrot
txiki bat bezala hartzen duzu?
Bai. Egia esan, niretzako denboraldi txarra izan zen. Zeren eta
nahiz eta Tourrean, Vueltan eta
Olinpiar Jokoetan parte hartu,
hiruretako baten bera ere ez bainuen ezer lortu. Nituen helburuak ez nituen bete, eta hori denboraldi txarraren seinale da.
Eta aurtengo denboraldiari begira, nola ikusten duzu zure burua?
Kostatu zait denboraldia prestatzea. Izan ere, aurreko denboraldia txarra irteten denean, zaila izaten da aurrera begira jartzea. Burua pixka bat galduta
izaten duzu, baina orain gogo
handiz nabil. Izan ere, helburuak
aldatu egin ditut. Nahiz eta Tourrera berriz ere joango naizen
—gainera gogotsu, talde polita
daramagu-eta—, nik nahi dudana da gogor hasi Paris-Niza eta
Euskal Herriko Itzulian ondo
egoteko. Ea nola ateratzen zaizkidan gauzak.
Zer aldatuko du UCI-pro Tourrak
txirrindularitzan?
Ez dakit. Nik beti esaten
dudana da txirrindularitzak
aldaketa behar zuela. Urte asko
zeramatzan estruktura berarekin, eta estruktura hori ez zihoan oso ondo.
Momentuz, horrez gain, ez du
inork beste aldaketarik proposatu, eta nik espero dudana da
txirrindulariari UCI-pro Tourrak kalitatea eta hobekuntza
ematea.

“Aurreko
denboraldia txarra
irteten denean,
zaila izaten da
aurrera begira
jartzea”

Giroa ala Espainiako Itzulia nahiago duzu?
Hamar urte daramatzat profesionaletan, eta oraindik ez dut
sekula Giroan parte hartu. Gurako nuke Girora joan, probatzeko;
izan ere, Espainiako Itzulian
bederatzi aldiz ibili naiz. Hala ere,
etxe ondoan, edo gertu gutxienez,
ibiltzea oso polita izaten da, eta
hobe izaten da, ia-ia etxean zaudelako.
Armstrongek esan du ez duela Tourrean parte hartuko. Zer iritzi
duzu horri buruz?
Nire iritziz Tourrarekin duen
pike bat da. Hori guztiori egiten
du ea Tourrak mahai gainean zerbait jartzen duen bera joateko.
Izan daiteke nekatuta egotea sei
aldiz garaile izan eta gero, horrek
guztiak duen tentsio mailarekin,
baina nire ustez joango da. Gainera, aurten babesle berria dute,
eta hor egon beharra daukala
uste dut.
Beloki taldera itzultzeak zugan eraginik badauka?
Ez, berdin jarraitzen dugu.
Izan ere, nork bere rola dauka
taldean, eta ez dago aldaketarik.
Joseba nirekin ibili da hiru urte-

AITOR LIZARRALDE

Igor Gonzalez de Galdeanok gustura dastatu zuen Iturrieta sagardotegiko aurtengo uzta.

an, eta nork bere palmaresa dauka, eta bakoitzak daki noraino
hel daitekeen. Horretarako
Manolo Saiz zuzendari ona da,
eta bakoitzari bere lekua jarri
digu.
Anaiak agur esan berri dio txirrindulari profesional izateari;
gogorra egingo zitzaion, ala?

Bai. Joan den astean familiak
eta lagunek egindako agurrean
hasi zen apur bat konturatzen
hartutako erabakiaz. Eta, nahiz
eta txirrindularitzari lotuta
jarraitzeko asmoa duen, 12 urte
izan dira profesionaletan, eta
nahiko triste geratu da. Txirrindulari guztiei gertatzen zaie gau-

za bera. Niri ere hori gertatuko
zaidala uste dut.
Bidoietan ura beharrean sagardoa
jarriko balizuete, errazago igoko
zenukete Tourmalet?
Errazago ez dakit, baina poztasun handiagoarekin ziur baietz.
Hala ere, positiborik ez emateko
kontuz ibili beharko genuke.

Gonzalez de Galdeanok gustura egin zuen txotx, behin baino gehiagotan
Igor Gonzalez de Galdeanok ireki zuen
aurtengo sagardotegi denboraldia Aramaion, “Hemen dago sagardo berria, eta
oso ona dago” esanda. Hala ere, ez zen
lehena izan hitza hartzen; izan ere,
Galdeano baino lehenago Iker Agirrek eta
Idoia Beitiak bertso batzuk bota zituzten.
100 pertsona inguru gerturatu ziren
sagardotegira, eta gustura gelditu ziren
dastatutako sagardoarekin. Baita Gonzalez de Galdeano bera ere, behin baino
gehiagotan ikusi genuen-eta txotx egiten.
Aipatu beharra dago, gainera, Iturrietan
etxeko sagardoak bakarrik betetzen
dituela bertan dauden hiru kupelak.
Kalitatezko sagardoa ei da aurtengoa.
Jaia giro onean amaitu zuten, Gasteiztik
etorri ziren trikitilariek lagunduta.
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KIROLA

Eskola Kirola
OÑATI

Gogo handiz aritu ziren pasa den asteburuan
neska-mutikoak hainbat kiroletan
Oñatiko eskola
kirolean, herriko
hiru eskolatako
400 haur baino
gehiagok
dihardute.

Jasone Zabala
Pasa den zapatuan, eskubaloia,
saskibaloia, areto futbola eta
atletismoa praktikatzeko aukera izan zuten Oñatiko eskola
kirolean ari diren neska-mutikoek.
Partiduak goizeko bederatzietan hasi ziren, eta Zubikoa-

ko kiroldegian (saskibaloia,
eskubaloia eta areto futbola),
Ibarrako zelaian (atletismoa eta
areto futbola) eta Olaiturrin
(eskubaloia) jokatu zituzten.
Kirola egiteko gogo handia erakutsi zuten gaztetxo guztiek.
Bertan parte hartzen duten
umeak 3. mailatik hasi (8-9 urtekoak) eta 6. maila artekoak dira.

Esan beharra dago, 3, 4. eta 5.
mailetan ari diren Oñatiko hiru
eskolatako gaztetxoek elkarren
aurka jokatzen dutela. 5. mailatik aurrera nork bere ikastetxearekin jokatzen du. Larunbatero izaten dituzte partiduak,
eta gaztetxoek esan digutenez, ez
zaie batere axola larunbatetan
goizean goiz jaikitzea kirola egi-

teko bada, zeren eta lagun berri
asko egiten baitituzte.
ANTOLAKETA ONA
Haurren partiduen antolakuntza
lanetan gurasoak aritzen dira,
eta astebururo txandakatu egiten dituzte lanak. Gurasoon helburua eta oinarrizkoena da kirola egiten ere haurrak hezitzea.

AITOR LIZARRALDE

Katuak. Ander, Xabi, Gorka, Aitor, Jon, Martin, Enaitz eta Beñat.

AITOR LIZARRALDE

Jirafak. Gorka, Mikel, Eneko, Aitor, Imanol, Andoni, Joseba eta Koldo.

AITOR LIZARRALDE

Baleak. Andoni, Mikel, Andoni, Ander eta Iñaki.

AITOR LIZARRALDE

Sugeak. Jon Ander, Mikel, Andoni, Koldo, Aritz, Julen, Iker eta Iñaki.

GORKA, JON ANDER, AITOR ETA AITOR I

AMAIA I

IRATI, KRIS ETA IRAIA I

JONE, AMAIA, ITZIAR ETA NEREA I

ANDREA I

AZKONARRAK

SORGINAK

SORGINAK

SAGUAK

SORGINAK

“Gustura aritzen gara, kirol guztiak gustatzen zaizkigu, eta lagun artean aritzen
garenez pozik etortzen gara, eta larunbatetan jaikitzea ez zaigu batere kostatzen”.

“Saskibaloia da
gehien gustatzen zaidana,
eta pozik nabil”.

“Guri ere gehien saskibaloia, eskubaloia
eta areto futbola gustatzen zaizkigu.
Lagun asko egiten ditugu, eta gustura
etortzen gara”.

“Guri gehien gustatzen zaizkigun kirolak eskubaloia, saskibaloia eta areto futbola dira. Pozik
etortzen gara partiduetara, eta astean zehar entrenatzen gara multikirolean”.

“Gustuko dut
eskola kirola,
eta saskibaloia
dut gustukoen”.
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ESKOLA KIROLA

Pilota biribilak asko pisatzen zuen arren, saiatu ziren urrun botatzen.

Gol ugari izan ziren areto futboleko partiduetan.

Ederki asko erakutsi zuten neskek mutilek bezain ondo jokatzen dutela.

Saskibaloian punteria ona azaldu zuten gaztetxoek.

Hotz egin arren, eskubaloian ere trebeak direla ikusi zen.

KEPA, IÑIGO ETA ARITZ I

LEIRE ETA AMAIA I

OLAIA, ALIX ETA JONE I

OIER, IBAI ETA UNAI I

AZKONARRAK

SORGINAK

SAGUAK

AZKONARRAK

“Guri gehien eskubaloia eta futbola gustatzen zaizkigu. Eskola berekoak gara, eta lagun artean jokoan asko gustatzen zaigu. Bertan ere lagunak egiten ditugu, eta pozik etortzen gara”.

“Oso pozik aritzen gara
jokatzea, eta lagun berri
asko egiten ditugu. Eskubaloia dugu gustuko”.

“Eskubaloia da gehien gustatzen zaigun
kirola. Larunbatetan goiz jaikitzea ez zaigu askorik gustatzen, baina gaur bezala irabazteko bada pozik aritzen gara”.

“Eskubaloia eta futbola gustatzen zaizkigu gehiena. Astean zehar ez gara entrenatzen, baina gustura aritzen gara jokoan, eta ez zaigu batere
inporta larunbat goizetan jaikitzea”.
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KULTURA

Aisialdia
eta Zerbitzuak

• Zapatuan hasi zen Bergaran organo erromantikoaren seigarren zikloa |
• Resu Abasolok Elvira Zipitria liburua aurkeztu du Aretxabaletan | 28

28

‘Kamusada’
argazki eta testu
erakusketa
zabalduko dute
gaur, Oñatin | 30

DEBAGOIENEKO I. MUSIKA LEHIAKETA

AITOR LIZARRALDE

Sharon Stoner talde oñatiarrak Danbakako aurkezle eta antolatzaileen eskutik jaso zuen saria, eta oso pozik azaldu ziren taldekideak.

FINALA I MUTED HOBEA IZAN ZEN ESZENARATZEAN ETA ARLO TEKNIKOAN; SHARON STONERREK ETA POTEMKINEK GEHIAGO TRANSMITITU ZUTEN

Bai agertokian, baita publikoan ere,
oñatiarrak finaleko jaun eta jabe
Oñatiko Sharon
Stoner taldeak
irabazi zuen
Danbaka
lehiaketa, baina
edozeinek irabaz
izan zezakeen.
Zirrara egon zen
bukaera arte.
Finalisten maila
bikaina eta giro
ederra izan ziren
nagusi barikuan

Leire Kortabarria
Danbakako lehiaketak orain arte
ikusitakoaren pareko bukaera
izan zuen egubakoitz gauean.
Oñatiarren gaua izan zen. Izan
ere, hiru finalistatik bi Oñatikoak ziren –horietako bat, gero irabazle izango zena, Sharon Stoner;
Potemkin, bestea– eta publikoaren zati handi bat ere oñatiarrak
ziren. Hori ederki sumatu zen
taldeek jotzeko orduan. Publikoak asko animatu zituen hiru
taldeak, batez ere Oñatiko biak.
Azkenean, ez zen ezusterik
izan. Uste bezala, oso final lehiatua izan zen. Aipatutako bi taldeek eta beste finalistak, Arrasate
eta Abadiñoko Mutedek, dena
eman zuten.

Finalistek ez zuten eurengan
zeuden usteak bertan behera utzi
eta esperotako maila eman zuten.
Batez ere Mutedek buru-belarri
prestatutako emanaldiaren aldeko apustua egin zuen, eta Sharon
Stonerrek eta Potemkinek espontaneitate handiagoa nahiago izan
zuten. Ezuste politendako lekua
ere egon zen: adibidez, Mutedek
Rammstein taldearen bertsio bat
jo zuen; eta Potemkinek Elvis
Presleyren rock klasiko pieza
batekin borobildu zuen saioa.
Publikoaren arabera, bi oñatiarren artean egongo zen lehia.
Kazetari honen iritziz, Potemkinek merezi zuen irabaztea; baina musikan adituek, epaimahaikoek alegia, arrazoi onak izan
zituzten erabakia hartzeko, eta

Fitxa teknikoa
• JENDE KOPURUA
Lehiaketako inoizko sarrera
altuena izan zen, 500
lagunetik gora. Oñatiar asko
zeuden, eta Oñatiko bi
taldeek eraman zituzten txalo
gehienak. Aurrekoetan baino
beroago egon zen publikoa.
• ARGIA ETA SOINUA
Argiak (35.000 watt; Gorka
Arizmendiarrieta) eta soinua
(6.000 watt; Xabi Labaien,
baina talde bakoitzak bere
teknikaria eraman zuen). Oso
ondo. Jendeak komentatu
zuen aretoan zegoen akustika
bikaina.

Sharon Stonerrek ere meritu
handiak egin zituen irabazteko.
SPLIT 77 ETA, GERO, SARIAK
Deustuko Split 77 taldearen ia
ordubeteko saioa izan zen segidan. Luzeegi egin zen, eta 04:00ak
ziren bukatu orduko; jende asko
joan egin zen bitartean, baina
Split 77 oso talde ona da, eta jendeak gustura entzun zuen.
Azkenean, Enboskadak
entzuleen saria jaso zuen, eta
gero, gutun-azal batetik atera
zuten irabazlearen izena: Sharon Stoner. Taldea eta zaleak,
pozik baino poziago. Sari banaketa distiratsuago baten falta
sumatu zen, baina bukaera polita izan zen maila ona erakutsi
duen lehiaketa batendako.
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MUTED

SHARON STONER

I ARRASATE-ABADIÑO

Adituak esana /
Unai Azkarate, musikaria
Metal oso neurtua egin dute, erritmo programatuekin. Giroa hotz samar zegoen,
baina teknikoki, eta euren estiloan, oso
talde ona da. Rammsteinen bertsioa desegokia iruditu zait, oso entzuna dago eta.

Kazetariak esana / Leire Kortabarria
Oso emanaldi neurtua izan zen, neurtuegia akaso publikoarenganako berotasuna lortzeko. Hala ere, musika eta koreografia aldetik bikain aritu ziren. Primerako taldea da Muted eta gurean
zabalkunde handiagoa merezi du.

Ikusleek esana / Maider Arregi
Ez nuen talde hau ezagutzen, eta sekulako ezustea eman didate. Oso talde osoa
iruditu zait, eta abeslariaren ahots bikainak harritu nau. Eszenaratzea oso ona izan
da, eta musika aldetik ere onak dira. Akatsa da ez dutela publikoarekin hartu-emana bilatu.

Taldekideek esana
Ondo aritu gara. Gogor entseatu dugu
honetarako eta gustura geratu gara. Urduritasunak beti du eragina, baina tira…
Pozik gelditu gara, izan ere, ez gara lehiaketa irabazteko ideiarekin etorri, gure
kontzertua eskaintzera baizik. Beste bi
finalistak oso maila oneko taldeak dira.

POTEMKIN

Adituak esana /
Unai Azkarate, musikaria
Giro ona jarri zuten izugarrizko ikuskizunarekin. Gitarra-jotzailea ez zen beharrezkoa, baina oso ona zen. Abeslariak
elektrizitatea transmititzen zuen; ahotsa, baina, apur bat urratuta zuen. Elvisen moldaketa borobila izan zen.
Ikusleek esana / Maider Arregi
Nire faboritoak ziren lehendik eta emanaldiaren ondoren ere. Irabazteko dena
zuten: musika ona, taldekide esperientziadunak eta publikoarekin konexioa.
Maila bikaina dute, Oñatiko beste taldeak bezala, lehiaketan ikusi denez.

Adituak esana /
Unai Azkarate, musikaria
Stoner estiloan, sekulako kalitatea dute.
Kantuak oso landuta dituzte eta hori igartzen da. Abeslariak erregistro asko ditu.
Bateria-jotzailea ere oso ondo aritu da.
Ikusleek esana / Maider Arregi
Taldea ezagutzen nuen lehendik ere, eta
banekien indartsuak zirela. Neuk gustuko dudan taldea da, izan ere, hiru kide besterik ez izateko, agertokia bete egiten dutela iruditzen zait. Emanaldi honetan ere
gustatu zaizkit. Abeslariak ahots erakustaldi bikaina egin du eta publikoa zoratuta egon da eurekin.

SPLIT 77

I OÑATI
Kazetariak esana / Leire Kortabarria
Indar handiarekin eta publikoari ondo
pasarazteko asmoarekin irten ziren, eta
lortu ere, lortu zuten helburua. Oso ondo
komunikatzen dute, gertukoak dira, eta
lortu zuten publikoa dantzan eta guzti jartzea. Musika eta instrumentu aldetik, primerakoak; gaueko talderik onena izan
ziren.
Taldekideek esana
Sailkapen fasean baino hobeto ikusi dugu
gure burua, askeago. Emanaldiak iraupen egokia zuen guretako: 45 minutuan,
eroso sentitzeko eta gure maila emateko
modua izan dugu.

I OÑATI
Kazetariak esana / Leire Kortabarria
Talde txikia da kopuru aldetik, baina
hazi egiten dira agertokian. Aditu ez direnendako, musika estiloa gogorregia izan
daiteke. Hala ere, oso profesional jardun
zuten eta, elkarren artean eta publikoarekin ere, primeran konpondu ziren. Oso
irabazle duinak dira. Zorionak!
Taldekideek esana
Hasieran urduri geunden, eta akaso hotzago sumatu gaitu publikoak, baina gero gustura egon gara. Publikoa oso ondo portatu da. Finalera iritsiko ginenik ere ez
genuen uste; hortaz, irabazteko aukerak
bagenituela uste genuen, zergatik ez?

I DEUSTUA I TALDE GONBIDATUA

Britainia Handiko popa eta estetika polita
Doinu modernoek zein aspaldiko ezagun zaharberrituek osatutako errepertorioa jo zuen Split 77 taldeak egubakoitzean Espaloia antzokian,
Danbaka lehiaketako hiru finalistek jo eta epaimahaiak erabakitzen
zuen bitartean.
Deustuko taldea Britainia Handiko poparen ildotik doa, eta Joy Division eta The Cure taldeen abestien moldaketak joaz erakutsi zuten, baita eurek idatzitako abestien kutsuan ere. Euren nortasun zeinua zen
musika estiloaz gain, estetika ikusgarriarengatik egin ziren nabarmen,
izan ere, lau taldekideak zuri-beltzez jantzita agertu ziren, dotore-dotore. Emanaldiak iraupen egokia izan zuen, berez, baina epaiaren zain
egotearen irrikak eta urduritasuna ez zen momentu onena izan talde
honen musika bikainaz behar bezala gozatzeko.
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Iñigo, Sharon Stoner taldeko ahotsa eta baxua…

… Egoitz, talde horretako bateria-jotzailea…

Split 77 taldeak amaiera ezin hobea eman zion gauari.

… eta Mikel, gitarra.

Muted taldea arlo askotan nabarmendu zen. Horietako bi, koreografia eta Pitxi abeslariaren primerako ahotsa.

• HAN IZANDAKOEK EUREN IRITZIA EMAN DIGUTE

BELEN MIJANGOS |
‘EL TUBO’ ALDIZKARIA

RUBEN, JOKIN ETA JON |
ENTZULEAK (OÑATI)

AITOR GORSABEL |
SU TA GAR TALDEKOA

JOSEBA |
ENTZULEA (ANTZUOLA)

ITXARO ZUBILLAGA |
KAZETARIA

“Sekulakoa izan da dena:
lehiaketa, antolakuntza,
lekua, taldeak… Txundituta geratu naiz”.

“Sharon Stoner izan dugu gustukoen talde bezala, baina Potemkinek jarri du giro politena. Gure faboritoa
Potemkin da. Muted ere oso onak dira; Berri Txarrak
eta Ekonen antza hartu diegu”.

“Ez nekien zer ikustera nentorren, eta harritu egin naute,
aretoak, jendeak jarri duen giroak eta musikarien mailak”.

“Potemkinek jarri du
giro handien, zuzeneko
bikaina. Beste bi taldeak
ere ondo egon dira”.

“Musika estilo hori ez dut
gustukoen, baina ondo
pasatu dut. Batez ere, giro
ederra egon da”.
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Potemkineko baxu-jotzaileak kanta bat abestu zuen.

Mutedeko bateria-jotzailea, Ruben.

Axibarrek (Potemkin) abestu eta dantza ere egin zuen. Eta zelan, gainera!

Amagoia eta Oihan aurkezleak orrazkera modernoekin agertu ziren.

Entzule asko bereziki Oñatitik etorri ziren euren taldeak entzutera. Malenkonia taldekoak ere hantxe ziren.

Potemkinek energia erakustaldi paregabea egin zuen. Bukaerarako, jakina, lur jota zeuden taldekideak.

Epaimahaiak ez zuen erabaki erraza izan. GOITBk bisita egin zien.

ANDER, JON ETA ENEKO |
ENTZULEAK (OÑATI)

RITXI AIZPURU |
OZEN DISKOETXEA

PABLO CABEZA |
MUSIKA KAZETARIA

CARMEN CARROQUINO |
CARRION MUSIKA DENDA

“Potemkinen jarraitzaileak gara. Gure ustez, eurak
dira onenak. Ikuskizun oso ona egin dute, eta jo ere,
primeran jo dute. Sharon Stoner ere nahiko ondo egon
da; Muted, ordea, gutxiago gustatu zaigu”.

“Mutedek emanaldi oso egokia egin du.
Teknikoki ere oso soinu ona egin dute.
Beste biek alde pertsonala gehiago landu dute”.

“Taldeak oso motibatuta irten dira eta
kalitate instrumental handia dute. Soinua bikaina izan da. Lekua ere asko gustatu zait. Antolakuntzari, hamarrekoa”.

“Epaia ondo iruditu zait; izan ere,
Sharon Stoner gustatu zait gehien.
Maila orokorra oso-oso altua izan da.
Primerako lehiaketa, nire ustez”.
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Egoitz Olalde (bateria), Mikel Zarketa
(gitarra) eta Iñigo Ibarrondo (ahotsa eta
baxua). Hirurak dira Sharon Stoner eta
egubakoitza ezkero, Danbaka lehiaketako

txapeldunak. 24 eta 23 urte dituzte oñatiar
horiek eta hainbat urte daramatzate
elkarrekin jotzen. Mikelek eta Iñigok
eskolatik ezagutzen dute elkar, “talde bat

sortu behar dugu” leloa erabiltzen zuten
garaitik. Egoitz geroago gehitu zitzaien.
Lotsati samarrak dira hirurak ere; edo
biharamun itzela zuten zapatuan…

SHARON STONER I DANBAKA DEBAGOIENEKO I. MUSIKA LEHIAKETAKO IRABAZLEAK

“Finala irabaztea itzela izan zen, batez
ere Potemkinen zuzenekoa ikusita”
Marijo Deogracias
Hasteko, eta politikoki zuzenak izate aldera, zorionak, hiruroi.
Eskerrik asko.
Pentsatzen dut poz-pozik zaudetela lortutakoarekin.
Iñigo. Bai, pozik, ezta?
Mikel eta Egoitz. Bai, bai.
Zer esan dizuete etxean?
M. Iñigoren amak dagoeneko
zoriondu nau (zapatu eguerdian).
E. Aitak ez dit sinetsi, beraz,
idatz ezazu hor nonbait, handihandi: “Danbaka lehiaketa irabazi dugu, Joxemai!”.
Entzun zaituzte inoiz, ala?
E. Ez dakit ikusi gaituzten,
baina esan arren irabazi dugula
ez dit sinetsi, ez dakit zergatik.
(Barre)
Tira, ba, gonbidapena gurasoei
hurrengo baterako.
I. Bai, zergatik ez! Egingo
dugu kontzertu akustikoren bat
edo…
Espero zenuten Danbaka irabaztea? Pentsatzen dut aukerak bazenituztelako aurkeztu zinetela, ala?
M. Ez, besterik barik; probatze aldera aurkeztu ginen.
E. Bueno, esperantza pixka
bat beti daukazu, baina finalera
iristerik ez genuen espero.
I. Nik uste dut gehien harritu gintuena finalera iristea izan
zela. Jakina, finala irabaztea ere
itzela izan zen, batez ere Potemkinen zuzenekoa ikusita; publikoa gehien mugiarazi zutenak
izan ziren eurak.
M. Bai, finala irabaztea sekulakoa izan da. Potemkinen zuzenekoa eta Muteden soinu kalitatea itzelak izan ziren!
Finalaren eguneko afarian Potemkin taldeko kideen ondoan afaldu
zenuten. Kinielarik egin zenuten
zuen artean? Batak bestearen
alde egin zenuten?
E. Bai, horixe, egin genuen;
gainera –jendea ez dakit ohartu
zen, baina–, Iñigok Potemkinen
elastikoarekin jo zuen eta Potemkineko abeslariak gurearekin.
Kanporaketetan azkenengo saioan aritu zineten. Beraz, astia izan
zenuten lehiakideak entzuteko bai
eta lehiaketa nolakoa zen ikusteko. Zer iruditu zaizue Danbaka orokorrean?
E. Ondo, maila oso altua ikusi da parte hartzeko aukeratu
zituzten taldeen artean.
M. Telebistan ere ikusi ditugu kontzertuak, eta talde oso
onak egon dira.
I. Tartean ezagunak ere aritu dira: Super Cools, Potemkin…

Ikusi dena da argi dagoela bestelako musika estiloak lantzen eta
egiten hasita zaudetela euskal
taldeak, baita ibarrean ere.
M. Bai, estilo asko entzun eta
ikusi dira. Zuk diozunaren haritik, orain dela hamar urte hemen
20 talde egongo ziren eta denek
oso antzeko rocka egiten zuten.
I. Eta bakarlariena ere aipatzekoa da. Ausardia handia dute,
bakar-bakarrik taulan aritzea…
M. Lehenengo igotzera ausartu eta, gainera, ondo egin! Jim
TNT ikusi nuen eta meritu handia daukala aitortu behar dut.
Taula gainean eta entsegu lokalean ez zaudetenean, zer egiten
duzue?
M. Edan, parrandan ibili…
Gazteek egiten duguna, ezta!
E. Neskalagunarekin egon…
I. Baina, gehien-gehien –nik
behintzat bai–, lokalean egon.
Baina ordu horiek guztiak beharko dira, ala?
E. Sasoi baten egunero etortzen ginen; egun osoa egiten
genuen hemen. Bueno, gaur egun,
Iñigok egun osoa egiten du hemen.
Mikelek eta biok entsegua dagoenean bai, baina bestela…
Apur bat lotsatuta zaudetela
antzematen dudala aprobetxatuz, bestelako galdera batzuk:
Egoitz, zenbat aldiz egin duzu kosk
mingainean?
E. Mingainari haginka egin?
(Lagunen barreak)
I. Bai, egia, gure amak ere
esan izan dit mingaina asko ateratzen duzula!
E. Ez dakit zer egiten dudan;
nik ehuneko ehuna ematen dut
eta kito.
M. Mingaina osorik dauka,
baina eskuak…
E. Bai, eskuena beste kontu
bat da; odoletan izan ditut hain-

Egoitz, Mikel eta Iñigok, Sharon Stonner taldeak, zortzi urte daramatza entsegutan. Maketa bat badaukate, baina orain, Danbaka

“Gehiago harritu
gintuen finalera
iristea; hala ere,
finala irabaztea ere
itzela izan zen”

“Gure musika
maketan entzunez
gero, ez da gogor
entzuten; nahiko
melodikoa da”

“Gehienez 45-50
minutuko diskoa
egitea nahiko
genuke. Arretaz
entzuteko nahiko”

“Udaberrirako -edo
aterako dugu
bideoklipa. Plano
batzuk grabatzea
geratzen zaigu”

bat aldiz, hezetasunarekin edo…
Hurrengo galdera, Mikeli: non ikasi duzu erritmoa mugimendu berezi horrekin eramaten?
M. Berezia? (Lagunen barreak). Nik jende asko ikusi izan dut
horrela mugitzen. Dena dela, ateratzen zaizun zerbait da. Seguru
gure lehenengo kontzertuan ez
nintzela horrela mugitu; garatu
egingo nuke, horrenbeste aldiz jo
ditugu abestiak!
Eta zuk, Iñigo, non ikasi duzu
pose arraro hori? Belaunak okertu eta…
I. (Lagunen barreak). Irteten
dena da. Buelta askorik eman
barik ateratzen dena unean.

Hala ere, taula gainean daukazuen
indarra ikusita ere, mutil formalak ematen duzue.
I. Formalak garelako.
E. Horren itxura daukagu!
Zenbat kantu dituzue?
E. Finalean bederatzi jo genituen, baina gehiago badira.
M. Kendutakoak ere baditugulako, gutxi jotzen ditugunak.
I. Guztira hogei bat izango
dira.
Eta diskorako guzti-guztiak berriak
izango dira?
E. Bat berreskuratu berri
dugu, amaitu barik laga genuen
bat. Horrez gain, zazpi-zortzi abesti berri ditugu maketan daude-
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SSko kideen
gustuen berri
jakiteko

AITOR LIZARRALDE

a musika lehiaketa irabazi dutelako, diskoa grabatuko dute Shot estudioetan.

netatik aparte eta beste pare bat
orain lantzen ari garenak. Horietaz gainera, badaukagu asmoa
beste lauzpabost egiteko. Interesgarria litzateke guztiak grabatu eta horien artean aukeratzea
diskorakoak.
I. 45-50 minutuko diskoa egin
nahi genuke; hortik aurrera entzuleak ez du diskoa entzuten jarraitzen arreta berarekin.
Eta diskoko abesti guztiak euskaraz izango dira?
I. Bai, beti egin ditugu euskaraz. Behin ingelesez egin
genuen bat, baina ingeles-alemana ematen zuen…
M. Ondo ahoskatzen jakin
ezean gertatzen dena, badakizu.
(Barre)
Oraindik goiztxo da, baina diskorako izenbururik baduzue?
E. Ez, eta nik neuk intentziorik ere ez izenik jartzeko.
Maketa atera genuenean ere
burutik pasatu ere ez zitzaigun
egin izena jartzea. Nik uste dut
taldearen alde lirikoa eramateko laugarren kide bat beharko
genukeela; gehien kostatzen zaiguna letrak idaztea da. Gure
letrak barregarriak iruditu izan
zaizkigu beti.
M. Musikak dauka indarra
gurean. Grabaketan saiatuko gara
ahotsak sartzen, beste batzuk
entzuten ditugunean horretarako
gogoa sartzen zaigu eta.
Nork idazten ditu abestiak? Nola
sortzen dituzue kantak?
E. Gutariko norbaitek ekarritako melodia entzun eta horren
arabera lanean hasten gara.
M. “Hori txarra da, hori balekoa…” eta antzekoak esaten ibiltzen gara. Asko eztabaidatzen
dugu, burua apurtu…
I. Lehenengo musika, melodia, eta gero letra egiten dugu.

Ez duzue inoiz alderantziz egin?
M. Ba, bai; hain justu, bideokliperako. Orduan lehenengo
bideoaren ideia pentsatu genuen
eta horren arabera letra egin
genuen musikaren aurretik.
Noizko ikusiko dugu bideoa?
M. Presa barik! Lau plano
falta ditugu grabazioa amaitzeko, baina zuzendaria Bartzelonan
dago.
I. Oñatiko planoekin osatu
dugu eta aurtengo udaberrirako
-edo aterako dugula uste dugu.
Danbaka musika lehiaketara itzulita, ados zaudete ASTELEHENEKO GOIENKARIAk jaso dituen
iritzi eta kronikekin?
I. Gurekin oso ondo portatu
dira.
E. Larregiko ondo, agian. Irakurri izan ditut beste talde
batzuen gaineko kritikak eta
gehiegi kritikatu dituztela iruditu izan zait. Gu geu, hala ere,
ez gaude kexatzeko moduan.
M. Kexatu ez, baina gogorrak
garela esan izan dute eta ez dut
uste horrenbesterainokoa denik.
E. Bai, gehiago da zuzeneko
irudia indartsua dela. Gure musika maketan entzunez gero, ez da
hain gogor entzuten; nahiko
melodikoa da eta saiatu egiten
gara melodiak sartzen, garrantzia
ematen diogu horri.
Zati gogorrak baditugu, baina melodikoagoa da gogorra baino gehiago.
Ez zarete orduan tipo gogorrak!
E.Lehen, izan ginen... (Barre).
Baina orain…
Zuen kontzertuetan ez zaudetenean, kontzertu-zaleak zarete?
E. Bai, asko.
M. Era guztietako kontzertuetara joaten gara eta inoiz talde berriren bat ere deskubritu
izan dugu.

Gustuko taldea:
• Iñigo: Nirvana.
• Mikel: Kyuss.
• Egoitz: Feath No More.
Gustuko kanta:
• Iñigo: Litium (Nirvana).
• Mikel: Enter sandman
(Metallica).
• Egoitz: Killing in the name
(Rage Against the Machine).
Gustuko diskoa:
• Iñigo: Black (Metallica).
• Mikel: Part of the process
(Morcheeba).
• Egoitz: At (Dut).
Gustuko musikaria:
• Iñigo: Josh Homme (Queens of the Some Age).
• Mikel: Jimmy Hendrix.
• Egoitz: Ian Paice (Deep
Purple).
Zuzenekoa norekin nahi:
• Iñigo: Kyuss.
• Mikel: Bell Rays.
• Egoitz: Hermano.
Etorkizunerako gogo bat:
• Iñigo: diskoa atera, jotzen
jarraitu eta ez aspertzea.
• Mikel: elkarrekin jotzeaz
ez aspertzea.
• Egoitz: egiten duguna egiten jarraitzea.
Anekdota bat zuzenekoan:
• Iñigo: Zaldibarren, afariaren ostean jo genuenekoa;
atzeko anpliaren kontra
jo nuen hainbat aldiz.
• Mikel: Donostian Xixa Pagma taldekoekin jo ostean,
euripean gitarra hartu eta
autoan trapuarekin lehortu ostean, neurea ez zela
ohartu nintzenekoa.
• Egoitz: Teknikariari kolore filtroa jausi zitzaionekoa: belarri albotik pasa
eta bateriaren partxean
sartuta geratu zen.

skate eta snowboard
denda
Bidekurutzeta 7 Bergara • Tel.: 943 76 92 50

berria Bergaran

Volcom • Dc • Special Blend • Jeenyus • Forum • Electric • Nikita • Globe • Vans • Osiris • Lakai
Reef • Agroskate • Kafre • Antihero • Raza Libre • Lucky • Real skateboards • Think
Consolidated • Krooked • Spitfire • Venture • Thunder
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Poltsikoko telefonoz bidalitako
mezuekin aukeratutako Publikoaren
sariaren irabazlea izan da
Enboskada. Mondragoetarrak

hasiera-hasieratik nabarmendu dira
eta sailkapenaren buruan egon dira.
Egubakoitzean Oñatin izan zuten
kontzertua, baina hura

amaitutakoan sari banaketa
ekitaldirako heldu ziren Elgetara.
Saria jaso ostean, hantxe bertan
elkarrizketatu genituen.

Hala geratu da
Publikoaren
saria
SMS bidezko mezuak bidali
dituzuen guztien artean
egingo diren zozketei
dagokienez, irabazleek
deia jasoko dute astean
barrena saria jaso dutela
esanez. Eskerrik asko,
parte hartu duzuen guztioi.

ENBOSKADA I PUBLIKOAREN SARIAREN IRABAZLEAK

“Lehiaketan irabazitakoarekin soinu
mahaia erosi gura dugu lokalerako”

1

Eneko Azkarate
Bateria bat eta 1.000 euro irabazi dituzue. Erabaki duzue zertan
gastatuko duzuen diru hori?
Soinu mahai bat erosi gura
dugu, hortaz, lehenengo saiatuko gara bateria saltzen. Hortik
ateratzen duguna eta beste 1.000
euroak erabiliko ditugu mahaia
erosteko. Mahai hori entsegu
lokalean gauden lau taldeek erabiltzeko izango da.
Esan egia: ibili zarete uneoro poltsikoko telefonoarekin mezuak
bidaltzen, bai zuek eta baita zuen
inguruko lagunek?
Ez, ez, ez. Mezuak gura duenak eta gura duen taldeari bidaltzen ditu. Guk ez diogu inori esan
gure alde emateko botorik.
Enboskadak erakutsi du jarraitzaileak badituela, behintzat…
Bai, horrela ematen du, jarraitzaileak edo lagunak, behintzat
bai. Arrasateko gazte talde bat
gara, kaleko jendea, denok ezagutzen dugu elkar Arrasaten, eta
hori uste dut igarri egin dela, gure
aldeko hautua egin duelako askok
eta askok.
Jarraitu duzue lehiaketa?
Ez gara sarri etorri, lehenengo emanaldira, geurera eta gaur,
sari banaketara. Ondo egon da.
Pena da lehiaketara aurkeztu diren
talde piloa kanpoan geratu izana,
bakarrik hogeirendako zegoelako tokia. Lehiaketak balio izan du
hemengo taldeei laguntzeko, baina erdiak kanpoan geratu dira.
Gustura geratu zineten zuen emanaldiarekin?
Ez zen gure kontzerturik onena izan. Seguruen hauxe izan da
jo dugun aretorik onena, baina
emanaldi hobeak egin ditugu,
taberna batean, esate baterako.
Gustatu zaizkizue lehiaketara aurkeztu diren taldeak?
Isarevolution ikusi genuen
telebistan eta gustatu zitzaigun,

2
3
4
5
6
7
8
9
10
AITOR LIZARRALDE

Enboskadakoek pozik jaso dute publikoen mezuekin emandako saria; zapatuan horrela harrapatu genituen Arrasaten.

11
12

“Mezuak gura
duenak bidaltzen
ditu. Guk ez diogu
inori esan gure
alde emateko”

“Ondo legoke
Danbakak jarraipena
izatea, baina gu,
akaso, ez ginateke
aurkeztuko”

“Diskoa grabatu
gura dugu
Ondarroan, lagun
batekin, merke
egingo digu-eta”

13
14
15
16

asko, eta baita Jaime, Jim TNT
ere. Sharon Stoner ere ondo daude, hiru bakarrik izateko sekulako indarra dute. Gure taldeko
batzuek uste zuten Muted taldeak irabaziko zuela eta beste
batzuek Potemkinek. Haiek lehenengo emanaldian ikusi genituen eta sekulako kontzertua
egin zuten.
Danbakak jarraipena izatea gurako zenukete?

Ondo egongo litzateke. Hala
ere, gu akaso ez ginateke aurkeztuko, denei aukera emate aldera.
Goiena.net-en eztabaida mamitsuak izan dira. Jarraitu dituzue?
Bai, baina batzuek kritikatzen zuten kritikatzearren. Ondo
dago iritzia ematea, baina nahiago dugu gauzak musura esan eta
ez anonimotasunean ezkutatu
iritzia emateko.
Aurrera begira, zer?

Diskoa grabatu gura dugu
Ondarroan, lagun batekin, merke egingo digu-eta. Guk gura
dugu diskoa ekoiztu eta banatu.
Esango diguzue gustuko dituzuen musika, taldeak…
Oi! mugimendua gustuko
dugu, baina askotariko musika
estiloak entzuten ditugu: punka,
ska, soula, bluesa, musika beltza,
laurogeiko hamarkadako rockand-rolla… Talde bat? The Clash.

17
18
19
20

ENBOSKADA
ARRASATE
Botoen %21,6

DENIAL

ARRASATE-ARETXAB.
Botoen %17,2

LOS CRETINOS
ARRASATE
Botoen %9

POTEMKIN
OÑATI
Botoen %8,4

SHARON STONER
OÑATI
Botoen %6

STUKAS

BERGARA
Botoen %5,6

AMONAL

OÑATI
Botoen %5,4

OZEN

ARRASATE
Botoen %4,5

MALENKONIA
OÑATI
Botoen %3,6

ISAREVOLUTION

ARRASATE-ESKORIATZA
Botoen %3,1

JIM TNT

ARRASATE
Botoen %2,4

IZAS

ELGETA
Botoen %2,1

SUPERCOOLS
BERGARA
Botoen %2

MATXURA

ELGETA-SORALUZE
Botoen %1,8

DIXIE 900
BERGARA
Botoen %1,6

N_OPH

ARRASATE.
Botoen %1,6

OSTIADA OI!

ELGETA-ARRASATE-BERG.
Botoen %1,4

TURBOAMOR
ARRASATE
Botoen %0,9

NEURE BAITAN
ARRASATE
Botoen %0,7

MUTED

ARRASATE-ABADIÑO
Botoen %0,5
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Lehiaketako 20 taldeen gaineko iritzia
eman digu Danbakako epaimahaiak

POTEMKIN | 2004.10.22

AMONAL | 2004.10.22

JIM TNT | 2004.10.22

MATXURA | 2004.10.22

DENIAL | 2004.11.05

Zuzeneko bizia izan zen. Kantariak eta taldeak komunikatu egin
zuten. Taula gaina landuta jendea jatera atera ziren. Zuzeneko
piztiak kontzertu potentean.

Beteranoak eta freskoak. Jendeak eskertzen duen musika da.
Gitarra punteatze onak eta erritmo apalak eta ohikoak. Ondo pasatu zuen jendeak musikarekin.

Gitarra, ahotsa eta aho-soinua.
Zailtasunak hirurak bateratzean.
Musika lasaia izan arren tentsio
momentuak zituena. Kontzertu
klasikoa, baina emankorra.

Pop estilo txukuna. Beharbada
beste gitarra batek lagunduko
lieke konponketak eginda. Hala
ere, kontzertu ona. Hiru lagun
izanda pop dotorea erakutsi dute.

Ahots urratu eta estilorako egokia gitarra ziztatzaileekin nahastuta. Instrumentalean birtuosoak direla erakutsi zuten. Death
metal melodiko zuzena.

NEURE BAITAN | 2004.11.05

DIXIE 900 | 2004.11.05

ENBOSKADA | 2004.11.05

IZAS | 2004.11.19

ISAREVOLUTION | 2004.11.19

Taldekideen artean kimika falta
izan zen eta urduritasunak larritu egin zituen. Kantak badaude,
hala ere, eta eman lezakete erakutsi zuena baino gehiago.

Agertokia menderatzeko lanak bi
kantari izan arren. Kanta asko
biribilak dira eta primerakoak.
Musika elegantea egiten dute,
eta ezohikoa izatea ahaztarazi.

Taulara gozatzera atera ziren eta
lortu zuten. Baita publikoa
mugiarazi ere. Erritmoan oinarritutako emanaldia nahiz eta
trebetasunean ez oso fin ibili.

Emanaldi ona. Kantautorea ahots
onarekin eta gitarrari sarrastadak ateratzen. Jarrera egokia
taulan eta komunikatzeko nahia;
Eta bete zuen. Eskertzen da.

Taula gainean fin. Badakite mugitzen eta instrumentista onak dira. Egin zuten zuzenekoa baino
hobeak egingo dituzte, ziur. Kantuan ondo eta abesti landuekin.

MALENKONIA | 2004.11.19

MUTED | 2004.11.19

N_OPH | 2004.12.03

LOS CRETINOS | 2004.12.03

SUPERCOOLS | 2004.12.03

Taula gainean oso berriak diren
arren, pop-rockean oinarritutako emanaldi oso txukuna egin
zuten. Ahotsarekin gehiago jokatzeak lagunduko lieke.

Metal berria deritzona egiten
ondo dakite. Eskola dutela sumatzen da, indartsu aritu ziren eta
bazekiten taula gainean mugitzen. Emaitza trinkoa lortu zuten.

Dance-a egiten duen bikote honek
ez zuen lortu ikusleak dantzan
jartzea, baina abeslariak ahots
ona dauka eta oso ziur ikusi
genuen taula gainean.

Punk-rock, rock-and-roll eta bestelako doinuetan oinarritutako
emanaldi bizi eta freskoa egin
zuten. Ondo pasatzeaz gain, ikusleek ere ondo pasatzea lortu zuten.

Lehiaketan hardcorea egin duen
talde bakarra izan da eta oso maila altua dutela erakutsi zuten. Oso
trinkoak eta indartsuak izan
ziren; sasoian daude.

OSTIADA OI! | 2004.12.03

STUKAS | 2004.12.17

TURBOAMOR | 2004.12.17

OZEN | 2004.12.17

SHARON STONER | 2004.12.17

Oi!-aren ezaugarri nabarmenena
punka eta koruak ondo uztartzea da. Hori lortu zuten eta ikusleak alde izan zituzten, baina ez
zen euren kontzertu onena izan.

Punk-rocka oso txukun egiten
dute. Musikari gazteak, baina
trebeak. Abeslaria mugitu zen
guztien ordez, eta estilo oso berezia du, lotsarik gabekoa.

Pop-rocka eta indie-rocka ondo
uztartzeko gai izan ziren, eta birtuosismo barik abesti onak jo
zituzten. Taula gainean gehiago
aritzeak ondo egingo die.

Heavyaren eta rockaren artean
gura zuten moduan mugitu ziren,
eta maila handia dutela erakutsi
zuten, bai musikariek eta baita
abeslariak ere.

Egiten duten stoner edo rock pisutsuak harrapatu egin zituen ikusleak. Musikariek bat egiten dute
oso soinu trinkoa lortzeko. Bateria jotzailearena maisulana da.
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TXISTU KONTZERTUA I
ANTZUOLAKO TXISTULARI TALDEA

Herritarrak abesten jarri zituzten
txistulariek, domekan egindako
urteroko Gabon osteko kontzertuan
Non. Antzuolako udaletxean.
Parte-hartzaileak. Antzuolako Txistulari Taldea, Bergarako Bandako Boskotea eta
Antzuolako Abesbatza.
Zenbat jende. 100 lagunetik gora.

M.D.
Gabonen ostean urtero egiten
duten kontzertua eskaini zuen
Antzuolako Txistulari Taldeak
domekan, Bittor Arbuluk zuzenduta. Ordubeteko emanaldia
izan zen, jendez lepo egon zen
udaletxeko batzar aretoan. Kanta ezagunak eta ez hain ezagunak jo zituzten, Bergarako Bandako Metal Boskoteak eta
Antzuolako Abesbatzak lagunduta.

ORGANO KONTZERTUA I ORGANO ERROMANTIKOAREN NAZIOARTEKO VI. ZIKLOA

Franzesenak bere maisutasuna erakutsi
zuen Bergarako San Pedro elizan
Non. Bergarako San Pedro elizan.
Zenbat jende. 100 bat lagun.
Iraupena. Ordubete.

Marijo Deogracias
Bergaran hasi zen zapatuan Organo erromantikoaren nazioarteko
VI. zikloa. Azkoitia, Azpeitia eta
Bergaran izango dira emanaldiak otsailaren 5a bitartean. Jose
Luis Franzesena maisuak jo zuen

San Pedro elizako organoa. Kantuan, berriz, Azkoitiko Parrokiako Abesbatza eta Azpeitiko
Julian Barrenetxea Abesbatza
aritu ziren, Jaime Amenabarrek
zuzenduta.
ELIZA DOINUAK
Lau kanta eta bisa jo zituen Franzesenak. Lehenengoan bakarrik
aritu zen, Inazio Alberdik lagunduta. Hasteko Cesar Franckek
konposatutako Piece Heröique jo
zuen, eta lehenengo unetik San
Pedro elizako aldare aurrealdean jarritako pantailan Franze-

senaren eskuen eta hanken artea
erakutsi zuten. Mugimendu
lasaiak eta maisutasunez eginak.
Abesbatzek Franzesenaren
Jasokunde Meza eta Agur Erregiña abestu zituzten. Amaitzeko
Lefébure-Welyren Sortie jo zuen,
XIX. mendean Frantziako elizetan entzuten zen musika estiloaren erakusgarri, eta aurkezleak
azaldu zuenez, “kabaretetan
entzuten zen musikarekin antz
handia duen pieza”; doinu alai eta
entretenigarria. Zapatuan,
20:00etan, inprobisazio kontzertua izango da.

EGITARAU ATSEGINA
Kontzertu polita izan zen, eta
arina. Izan ere, Gotzon Iparragirre txistulariak emandako kantuen gaineko azalpenetan egilearen historia eta bitxikeriak
eman zituen. Gurrutxagaren Goi-

zeko Izarra piezarekin hasi zuten
emanaldia eta haren ondoren
Amayur, Atso Zalduteria, Minueto eta Tanda de Danzas jo zituzten. Ondoren, abesbatzak lagunduta Mendi Aldera, Agur Donibane, Mendian Gora eta Oi Ama
Euskal Herri entzun genituen.
Bisa azkenengo bi kanta horiekin egin zuten. Entzuleen artean
abestien letrak banatu zituzten
antolatzaileek, jendeak kanta
zitzan; eta bisean horretara animatu zen jendea.
KEINUZ BETERIKO
KONTZERTUA
Benito Lertxundik bere diskoetariko baten jaso zuen Oi ama
Euskal Herri abestia omenaldia
izan zen, Txistulari Taldekoen
bozeramaileak azaldu zuenez:
“Aiherrarekin senidetuta gaudenez, Aiherra herriari eskaini
nahi diogu abestia; eta, bide
batez, horrenbeste entzuten den
plan horren sasoian gaudenez,
euskaldun sentitzen den guztiari ere bai”.

Hamalau txistulari aritu ziren Gabon osteko kontzertuan.

Parekorik gabeko maistra
baten ibilbidea argitara
Resu Abasolok eta
Juana Lopez de
Munainek urteak
eman dituzte
Elbira Zipitriaren
arrastoa jarraitzen
Larraitz Zeberio
Durangoko azokan aurkeztu
zuten Ilunetik argira, Elbira
Zipitria liburua. Bizitza osoa
irakaskuntzan eman zuen emakumea deskribatzeko Resu Abasolok euskaltzalea, fededuna,

adoretsua, gogorra, langilea, perfekzionista eta bakartia hitzak
erabili zituen.
“Elbira Zipitriak (1906-1982) sentimendu kontrajarri asko eragin
zituen bere inguruan”, adierazten du Resuk. “Garai latzak bizitzea tokatu zitzaion baina mizto zorrotzeko emakumea izan
zen. Ez zen esan beharrekoarekin inguru-minguru ibiltzen.”
ZUZENEKO TESTIGANTZAK
Resuk eta Juanak Elbira ezagutu zuten 60 bat pertsonatik gora
elkarrizketatu dituzte liburua
lantzeko, baita haren ikasle izan-

dakoen 61 lan koaderno
Donostiako etxebizitza batean topatu ere. “Euskaldunok
pertsona horrek zein garrantzi duen jakin behar dugu”,
ziurtatzen du Resuk. “Bi gauza zituen buruan, euskara eta
politika. Kargua izan zuen
Emakume Abertzaleen
Batzan eta mitinetan oso esateri ona izan zen. Bere ibilbide pedagogikoa, berriz, berritzailea izan zen oso garai haietarako”. Etxean ematen zituen
eskolak eta adimen urritasuneko ikasle batekin emaitza
harrigarriak lortu zituen.

LARRAITZ ZEBERIO

Resu Abasolo barikuan Aretxabaletako udaletxe zaharrean.
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KONTZERTUA ELGETAKO ESPALOIAN I POLITO IBAÑEZ KANTAUTORE KUBATARRAK ‘AXILAS’ DISKOA AURKEZTU ZUEN

Gogoeta eta dibagazio pertsonalen
eremuan murgilduta Politorekin
Kubako zatitxo bat ekarri zuen
Polito Ibañez kantautoreak Elgetako
Espaloira. Xumetasun eta
hurbiltasun handiz lagun arteko giro
epela lortu zuen hasieratik beretik
Larraitz Zeberio

Fitxa teknikoa
Aurretik ezagutzen ez genuenok
aurkikuntza atsegingarria egin
genuen zapatu iluntzean Elgetako Espaloia Kafe Antzokian.
“Duela zortzi urte etorri nintzen azkenekoz Euskal Herrira”,
azaldu zuen Polito Ibañez kantautore kubatarrak kontzertu
hasieran. “Hemen borobildu
nuen Para no pensar nire bigarren diskoa. Orain, Axilas nire
azken argitalpena aurkeztera
natorkizue”.
Polito Ibañezen ahotsak aipamen berezia merezi du, indartsua, bizia eta oso adierazkorra
delako. Bere izaera, berriz, atsegina eta umoretsua da oso. Lagun
arteko giroa sortu zuen kontzertuaren hasieratik beretik.
Gaztetatik hasi zen Polito Ibañez konposizioaren munduan.
Egun, Novisima Trova mugimenduko azken errebelazio kubatarra da. Kontzertuan kantu
berriak entzun genituen, baina
zenbaitetan oso gertu sumatu
genituen Pablo Milanes eta Silvio Rodriguez. Enbor bereko
adaxka ote da Polito Ibañez?
POESIA KANTU EGINEZ
Oso berritsua, Ibañezek apurka
kantautoreek hain gustuko dituzten poesiaz jantzitako kantuekin
lausengatu zuen publikoa.

• IRAUPENA
Bi ordu.
• JENDE KOPURUA
80 bat lagun.
• TALDEA
Bi gitarrarekin lagunduta
Polito Ibañez bakarrik aritu
zen eszenatoki gainean.
• GIROA
Kantautoreak berehala
konektatu zuen Elgetako
publikoarekin. Kantuan jarri
zituen 3. abestian.
• ARGIA ETA SOINUA
Soinua (Xabi Labaien) eta
argiak (Gorka). 35.000 watt
argitan eta 6.000 soinuan.

Abilezia handiz gogoetaren eta
dibagazio pertsonalen eremura
eraman gintuen.
Elgetako publikoak asko eskertu zituen kantautorearen xalotasuna eta hurbiltasuna. Politok
kantuan egiteko eskatu zuen
bakoitzean erantzuna beroa izan
zen.
Publikoak eskatutako kantuak jo
zituen amaieran, tartean Silvio
Rodriguezen Yolanda. Aurretik,
kubatarra euskaraz kantuan
entzuteko aukera izan genuen.
Mikel Laboaren Hegoak ebaki
banizkio dotore abestu zuen.

AITOR LIZARRALDE

Polito Ibañez kantautorea Novisima Trova mugimenduko azken errebelazio kubatarra da.

Lehenengo kanporaketa
flamenko jaialdian
III. jaialdia da Al
Andalus elkarteak
antolatu duena.
Zapatuan, 22:30ean,
jokatuko da bigarren
kanporaketa.
M.D.
Zapatuan hasi zen VI. Flamenko
jaialdia eta lehenengo kanporaketan lau abeslari aritu ziren:
Davido Carmona (Abadiño), Juan
Luis Victor (Bilbo), Rocio Ruiz
(Getafe) eta Antonio Parra (Nafa-

rroa); beste bik kale egin zuten.
Hiru ordu iraun zuen lehenengo
saioak; tartean, parte-hartzaileei ematen zaizkien trofeoak banatu ziren, eta, epaileak erabaki hartu bitartean, abeslariek giroa
alaitze aldera pieza bana abestu
zuten.
Lehiakideek launa kanta
abestu zituzten, eurek aukeratutako palo delakoan. Aukeran
zazpi palo dituzte: taranto, seguidilla, mariana, serrana, solear eta
solear por bulería delakoa.
Saio polita eskaini zuten lau
abeslariek. Al Andalusera gerturatu zirenak asko izan ziren.

Rocio Ruizek jarri zuen freskotasuna eta kalitatea guztiek erakutsi zuten; gainera, aurretik ere
aritu izan dira Al Andalusen flamenko jaialdian.
ZAPATUAN BESTE SEI
Datorren zapatuan beste sei abeslarik jardungo dute lehian: Vitorio Hernandez (Abadiño), Manuel
Ropero (Logroño), Tolo de Linares (Linares), Jose Atonio Guerrero (Nafarroa), Jose Parra
(Nafarroa) eta Isabel Ricok (Malaga). Bigarren saioan ere Alejandro Martin izango da gitarra
jotzailea.

MUSIKA I MUSIKENE TALDEA
Musikene Haize Ensenble taldeak emanaldia egin zuen zapatu iluntzean Arrasateko Amaia antzokian. Entzule talde polita batu zen
eta gustura egon ziren taldearen denetariko doinuak entzuten.
Bederatzi musikarik osatutako talde gaztea da Musikene Haize
Ensenble taldea baina, hala eta guztiz ere, abileziaz eta doinu gozoz
jotzeko gai direla erakutsi zuten. Emanaldiak ordu bete pasatxo
iraun zuen. | A.Z.
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Kontzertuetan ikusi ohi ditugu normalean.
Oraingoan, ordea, Kuraia taldeko Galder eta
Fer Sapok proposamen guztiz ezberdina
dakarte: Kamusada argazki eta testu

erakusketa. Eta gaur zabalduko ditu ateak
Oñatiko gaztelekuko kubo txikian. Hilabete
amaiera arte han egongo dira ikusgai Fer
Saporen Kamusada olerkia eta testu horrekin

lotuta Galderren zuri-beltzezko 40 bat
argazki. Kamusada zer den? Etsipena.
Egileen esanetan, erakusketa olerkia eta
argazkigintza gustuko dutenei zuzenduta dago.

GALDER IZAGIRRE I
ERAKUSKETAKO ARGAZKIEN EGILEA

“Erakusketa, batik
bat, argazkigintza
eta olerkigintza
gustuko dutenei
dago zuzenduta”
Arkaitz Villar
Noiz hasi zinen argazkiekin lan egiten?
Orain dela sei bat urte, 1998an,
Ireki ateak bira aitzakia hartuta. Eta ordutik aurrera eta gaur
egunera arte, etengabeko pasio
bilakatu da argazkigintza niretako.
Zer da argazkigintzatik gehien
erakartzen zaituena?
Nire irudi batek norbaitengan
sentsazio eztanda sortzen ikusteak.
Zein da lan egiterakoan erabiltzen
duzun prozesua?
Bat-batean, lana zein den
jakinda, zein giro nahi dudan
aukeratzen dut eta horrekin batera argazki-film hau edo bestea
erosten dut; horren ondoren,
tokian tokiko argia aztertu eta
argirik ez dagoen tokitik nola atera asmatzen ahalegintzen naiz,
flashik erabili gabe, hori bai, ez
baitut flasharen argia maite.
Ondoren, negatiboa errebelatu
eta argazki interesgarrienak digitalizatu egiten ditut.
Digitalizatu, diozu; badirudi kamera digitalek lekua hartzen ari dietela betikoei. Zein motatakoak
dituzu gustukoen, eta zergatik?
Nik oraindik ez dut digitalerako saltoa eman, oraindik ondo
moldatzen naizelako negatiboarekin, eta, horrez gain, denborarekin biltzen joan naizen kamerarendako osagarriak berriro ere
digitalerako lortzea garestiegi
litzatekeelako.
Horrez guztiaz gain, formatu
bereziak ditut gustuko, kutxa
beltzak, kamera panoramikoak
eta lomografikoak, esaterako, eta
horiekin bakarrik lor ditzaket,

“Erakusketan argi
geratzen da musika
argazkiez gain
beste estilo batzuk
ere gustuko
ditudala”

oraingoz, efektu berezi eta askotarikoak. Era berean, esan beharra daukat ez daukadala ezer
kamera digitalaren kontra, ez
pentsa.
Musikaria ere bazara, eta ateratzen dituzun argazkietako asko
musikari lotutako argazkiak izaten dira. Nahiago dituzu argazki
mota horiek, musikari lotutakoak, artistikoak baino?
Zirkunstantziala da erabat;
alegia, musikari lotuta pasatzen
dut denbora luzeen, eta, nahi eta
nahi ez, kamera soinean dudala,
horretara zuzentzen dira askotan
nire argazkiak.
Egia da, era berean, musikaren munduak erabilera handia
ematen diela argazkiei eta hor
aurkitzen dudala biak uztartzeko adina sormen. Hala eta guztiz
ere, Kamusada bezalako erakusketetan agerian geratzen da,
uste dut, musikaz aparte beste
estilo batzuk ere gustuko ditudala. Nire argazkiek eta Fernando Saporen hitzek osatzen
dute. Argazkiak eta hitzak osagarri dira; guztia kamusadaren,
hau da, etsipenaren inguruan.
Ferrek idatzitako Kamusada olerkiaren bertso bakoitza argazki
batekin doa. Erakusketa bereziki zuzenduta dago argazkigintza
eta olerkigintza gustuko duten
pertsonei.
Atera dituzun argazki guztien
artean bat aukeratu beharko bazenu, zein izango litzateke?
Ezin dezaket aukeratu argazki bakar bat, baina bai momentuaren zirraragatik hunkigarria
izan zena. Horietako bat da, esaterako, Pettan, Zugarramurdiko
lagun baten haurra, mundura
etorri zeneko argazkia.

“Egindakoen artean
ezin dut argazki
bakar bat aukeratu;
baina bai unearen
zirraragatik
hunkigarri izan zena”

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Galderrek (ezkerrean) eta Fer Sapok (eskuinean) elkarrekin egiten duten lehenengo erakusketa da.

FERNANDO SAPO I ‘KAMUSADA’ OLERKIAREN EGILEA

“Argazkiak eta testuak era
orekatuan uztartzen dira
erakusketan”
Arkaitz Villar
Noiz hasi zinen letrak idazten?
Uste dut izan zela 18 edo 19
urte nituenean. Burutik pasatzen zitzaizkidan pentsamenduak, ideiak eta poema txikiak
idazten hasi nintzen. Izan ere,
niretzat, arazoak edo desamodioa ahazteko modua zen idaztea.
Nori ez zaio horrelakorik gertatu inoiz...
Zerbait idaztean badakizu musikara edo bestelako kontuetara
zuzenduko duzun?
Urteak pasa ahala, idazteari
gustua hartu nion eta orain astero idazten dut zerbait. Gustatzen
zait, erlaxatu egiten nau…, eta
dena gorde egiten dut, paper mordoa pilatu arte, batzuk irakurri
ezinak direnak, egunen batean,
akaso, argitara eman ditzadan:
izan daiteke abesti bat egiteko edo
beste lagun batekin batera konpartitzeko, Galderrekin egiten
dihardudana horren adibide da,
esaterako.
Zertan oinarritzen zara letrak
idazterakoan?
Askotan aintzat hartzen ditut
jendeari entzuten dizkiodanak
eta pentsarazten didatenak. Bat-

batean, zerbait datorkit burura
eta ezin diot utzi, eta mila buelta ematen dizkiot paperean idatzita ikusi arte. Beste batzuetan,
berriz, sentsazioak dira, argi kolpeak, argazkiak eurak ere bai,
idaztera behartzen nautenak.
Uste dut halako uneetan zela sentitzen zaren adierazteko modu bat
dela idaztea.

“Argazkiek eta
testuek espazio bat
konpartitzen dute
erakusketan, ezer
faltan ez soberan
dagoen espazioa”
“Egokiena da era
intentsuan idatzi
dudan abestia gero
kantatu ahal izatea;
sortzen didan zirrara
sekulakoa da”

Beste alde batetik, nire inguruan gertatzen denari erreparatzea ere gustatzen zait, egunerokotasuna zelakoa den jakin, zerk
zanpatzen gaituen jakiteko.
Nola lotzen dituzu zure letrak irudiekin? Nola egin duzu Kamusada erakusketan?
Gustatu egiten zait. Aspaldian nenbilen horrelako zerbait
egin nahian. Galder ezagutu eta
haren argazkiak ezagutu izanak
eman dit aukera eta baita poztasun handia ere.
Uste dut Kamusada izeneko
gure erakusketa honetan, argazkiak eta testua era orekatuan
uztartzen direla eta espazio bat
konpartitzen dutela, ezer faltan
eta soberan ez dagoen espazioa,
hain justu ere.
Ezberdintasunik badago letrak
idazteko eta abesteko orduan,
erakusketa baterako edo kanta
baterako direnean?
Niretako egokiena da era
intentsuan idatzi dudan abesti bat
gero kantatu ahal izatea, horrek
sortzen didan zirrara sekulakoa
delako. Edozelan ere, idazten
dudanean ez dut pentsatzen zertarako izango den. Idazten dut eta
gero gerokoak.

ASTELEHENEKO
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Ibarreko eta inguruko bi
margolariren erakusketak
ikusteko aukera dago
Begoña Garaizabal
elorriarrak hainbat
paisaia ditu,
tartean Arrasateko
asko; Pello Alberdi
elgetarraren lanak
Gasteizen daude
Leire Kortabarria
Debagoieneko hainbat margolarik erakusketak dituzte zabalik egunotan; beste batzuek laster zabalduko dituzte.
Alde batetik, Begoña Garaizabal margolari elorriarrak
bere lan aukeratu batzuk ditu
erakusketan Mondragoeko
Harresi aretoan (Iturriotz
kalea). 35 lan dira, eta, margolaria elorriarra izan arren,
Arrasaterekin harreman handia izan du eta herri horretako
leku askoren margoak daude
erakusketan: San Isidro eliza
eta Musakolako inguruak,
Herriko Plaza, Villafre etxea
–Meatzerreka auzoan–, Murri
baserria, Uribarriko eliza eta
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Hitzorduak

inguruak, Jose Letona plaza,
Arrasate pasealekua, Etxe Txikiak, Villa Tranquila, Arbolapeta eta Portaloia, beste batzuen
artean. Hilaren 23ra bitartean
duzue lanok ikusteko aukera,
astegunetan 18:00etatik
20:00etara eta zapatu eta domeketan 12:00etatik 14:00etara eta
18:00etatik 20:00etara.
Bestetik, margolari elgetar
bat, Pello Alberdi, taldeko erakusketa baten parte hartzen
dihardu, Gasteizko Felisa Navarro aretoan (Cercas Bajas 2).
Azken egunak dituzue hori
ikusteko, izan ere, hilaren 20an
itxiko da. Ordutegia da 17:00etatik 21:00etara bitartean.
EGUBAKOITZEAN, BESTE BAT
Horiek dira dagoeneko zabalik
dauden margo erakustaldiak;
baina datorren egubakoitzean
beste bat zabalduko dute Bergaran. Hain zuzen, Maria Victoria Medrano donostiarrak
bere lanen erakusketa ipiniko
du hango kultura etxean. Ordura arte, argazki erakusketa bat
dago han: Sahara Iruditan,
Komite Internazionalistek
antolatuta.

Labur

Haur literatura eta beldurra modu
jostagarrian lantzen ditu areto batek
Beldurrezko literaturaz gehiago ikasi, beldur pixka bat pasa eta,
jakina, ondo pasatzeko aukera dute 9 urtetik gorakoek Adur, adur,
ez naiz hire beldur izeneko beldur aretoan. Arrasateko kultura
etxean dago hil bukaera arte, astegunetan, 18:00-20:00 ordutegian.
Han, ipuinetan beldurra eragiteko zein tresna erabiltzen diren
behatzen da. Umeek beldurra esploratzeko aukera dute, betiere
modu dibertigarrian; horretarako hainbat jolas eta ekintza izango dituzte, eta bost zentzumenak erabili beharko dituzte.

Poesia, musika eta dantza emanaldia
izango da egubakoitzean Oñatin
Andoni Salamerok, urte askoan
Oñatin irakasle denak, eta Josi
Lavajosek Por tierra de nadie. Zu
eta ni. Bidean… emanaldia antolatu dute hilaren 21erako, Santa
Ana antzokian, 22:30ean. Euren
poesia lanak aurkeztuko dituzte.
Sarrera 6 euro da.

Eguaztenez gain, domeketan ere
zinema saioa izango da Espaloian
Elgetako Espaloia kafe antzokiak gertu dauka hiruhilabete honetarako zinema programazioa. Emanaldiak hasiak dira, izan ere.
Aurtengo bi berritasunak dira, alde batetik, domeketan, 17:30ean,
umeendako zinema emanaldiak egongo direla –hilaren 23an,
George de la Jungla filma emango dute– eta, bestetik, sarrera 2
euro izango dela. Hala ere, Goibeko elkarteko bazkideek sarrera
doan dute eguaztenetan, eta euro batean, domeketan. Etzi, eguaztena, Lágrimas del Sol filma emango dute, 21:30ean.

TXINAREN GAINEKO DIAPOSITIBA EMANALDIA I

‘Txina, dragoia ernatzen delarik’, Jon Abrilek egindako bidaiaren kronika
Jon Abril kazetariak eta Asier Gogortza argazkilariak Txinara bidaiatu zuten 2002. urtean. Esperientzia horretan ikusi eta ikasi zituztenekin Helloak Txinan liburua eta Txina, dragoia ernatzen delarik ikus-entzunezkoa sortu zituzten, besteak beste.
Eguenean, hilak 20, Elgetako Espaloia kafe antzo-

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. Argibide
gehiago, 943 48 27 52 telefonora deituta.
DEIAK I
• Arrasateko literatura
solasaldien hurrengo saioak
Urtarrilaren 19an eta 20an,
eguaztena eta eguena, izango
dira datozen jardunaldiak
Monterronen. Hain zuzen, Ana
Arregik Julio Cortazar idazlearen Fuera de Juego nobelaren
inguruko berriketaldia dinamizatuko du. 18:30-20:30 izango da ordutegia.
• Joseba Arregi preso
oñatiarraren liburua salgai
Joseba Arregi preso oñatiarrak egindako Kartzelako leihotik liburua salgai dago eskualdeko hainbat liburu-dendatan.
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).

kian dugu ikus-entzunezko hori ikusteko aukera,
20:00etan, Jon Abrilen beraren eskutik.
Diapositiba emanaldiak 50 minutu irauten du,
eta 500 bat argazki erakusten dira. Tartean, Abrilen azalpenak eta oroitzapenak entzuteko aukera izango dugu.

• Aratusteetan dantza
egiteko aukera Oñatin
Aratusteetan dantza egiteko
entseguak hasi dituzte Oñatz
dantza taldekoek. Iaz bezala,
Jauziak ikuskizuna egingo
dute, eta parte hartu gura duten
14-15 urteko herritar guztiek
zabalik dituzte ateak. Entseguak dira martitzenetan,
20:00etan, eta zapatuetan,
12:00etan, Errekalde herri
eskolaren egoitzan duten lokalean.
OSPAKIZUNAK I
• San Anton jaietako egun
handia dute gaur, astelehena
San Anton jaietako azken eguna ospatzen dihardute gaur,
astelehena, Bergarako auzo
horretan. 09:30ean, auzoko
anaiartea batzartu egingo da;
10:30ean, San Antonen baselizara igoko dira eta eliztarrek
eskaintza egingo diote; eta
11:00etan, meza nagusia
entzungo dute. Segidan, salda,
lukainka eta ardo jana eta
erromeria izango dituzte.
MUSIKA I
• III. Arrasateko Cante
Flamenko lehiaketako saioak
Urtarrilaren 22 eta 29an, zapatua, izango dira sailkapen saioak, Al Andalus elkarte antolatzailearen egoitzan. Finala
otsailaren 19an jokatuko da,
Amaia Udal Antzokian.

ZINEMA I
• Garfield filma emango dute
egubakoitzean Antzuolan
Garfield filmaren emanaldia
izango da egubakoitzean, urtarrilak 21, Olaran etxean,
22:00etan. Eta hilaren 23an,
domeka, Los rescatadores filma
emango dute, 16:30ean.
• María, llena eres de gracia
filma Bergaran, gaur
Novedades aretoan izango da
emanaldia gaur, astelehena,
19:30ean. Ikuslearen eguna da.
• ¿Bailamos? filma gaur,
astelehena, Arrasaten
Amaia antzokian emango dute
film hori 19:30ean.
• Taxi: derrape total filmaren
emanaldia gaur, Oñatin
Kultura etxeko zinema aretoan izango da emanaldia,
19:30ean. Ikuslearen eguna
denez, sarrera 3 euro da.
• La historia del camello que
llora filma Bergaran
Eguenean, hilak 20, izango da
emanaldia, 20:00etan, zineklub
saioan, Novedades aretoan.
• La feria de las vanidades
filma eguenean Arrasaten
Zineklub emanaldia izango da.
Amaia Udal Antzokian izango
duzue filma ikusteko aukera
20:30ean.
• Zatoichi filma emango dute
eguenean Oñatin
Kultura etxeko zinema aretoan izango da emanaldia,
20:00etan. Zineklub saioa da.
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Eguraldia

Zozketak

Gazte zerbitzuak

BONOLOTOA
Astelehena, 10
14 • 17 • 24 • 25 • 29 • 30
Astelehena, 17

Martitzena, 18

Eguaztena, 19

Eguena, 20

Egubakoitza, 21

Aste hasieran zeru lainotsuak izango
ditugu, baina hobera egingo du
Gaur, astelehena, zeru lainotsuekin esnatu gara, baina arratsalderako zerua oskarbi izango dugu. Bihar, martitzena, eguraldiak hobera egingo du nahiz
eta lehenengo orduetan lanbroa
ikusi.
Eguaztenean hodei altu eta
erdi mailakoak txandakatu dira
goizean, baina egunak aurrera

egin ahala zerua argitu egingo
da eta arratsalde ederra geratuko da.
Antzerakoa izango da eguena, zeru lainotsuak izango ditugu goizean, baina berehala argituko du.
Barikurako tenperatura
goxoa eta zeru argia izango ditugu Debagoienean.

Osagarria: 49 | Itzulketa: 1

Martitzena, 11
9 • 16 • 30 • 31 • 42 • 44
Osagarria: 29 | Itzulketa: 4

Eguaztena, 12
7 • 15 • 16 • 22 • 39 • 47
Osagarria: 49 | Itzulketa: 8

Egubakoitza, 14
4 • 14 • 16 • 24 • 28 • 48
Osagarria: 12 | Itzulketa: 9

ONCE
Astelehena, 10
Martitzena, 11
Eguaztena, 12
Eguena, 13
Egubakoitza, 14

56.949
87.255
74.346
46.811
94.101

Kupoitzarra (096 seriea)

Domeka 16

45.959

Kupoitzarra (022 seriea)

Goardiako farmaziak

LOTERIA PRIMITIBOA
Eguena, 13
3 • 7 • 9 • 15 • 20 • 42

ARRASATE
Astelehena, 17
Martitzena, 18
Eguaztena, 19
Eguena, 20
Egubakoitza, 21

Zabala
Azkoaga
Azkoaga
Korkuera
Irizar

Zarugalde,42-44 (943 79 16 80
Ferrerias, 1 (943 79 15 15)
Iturriotz, 17 (943 79 79 99)
Maixu Aranbarri, 1 (943 79 22 26)
Erguin, 11 (943 79 12 39)

BERGARA
Astelehena, 17
Martitzena, 18
Eguaztena, 19
Eguena, 20
Egubakoitza, 21

Zabala
Guallar
Estella
Mozos
Camacho

Barrenkale, 25 (943 76 16 87)
San Antonio, 5 (943 76 11 05)
Matxiategi, 5 (943 76 19 63)
Iparragirre, 2 (943 76 12 15)
Oxirondo, 4 (943 76 16 87)

OÑATI
Astelehena, 17
Martitzena, 18
Eguaztena, 19
Eguena, 20
Egubakoitza, 21

Anduaga
Anduaga
Barrentxea
Barrentxea
Garate

San Lorentzo, 3 (943 78 21 16)
San Lorentzo, 3 (943 78 21 16)
Kale Zaharra, 1 (943 78 01 22)
Kale Zaharra, 1 (943 78 01 22)
Kale Barria,421 (943 78 05 58)

ARETXABALETA
Astelehena, 17
Martitzena, 18
Eguaztena, 19
Eguena, 20
Egubakoitza, 21

Iturralde
Iturralde
Iturralde
Iturralde
Iturralde

Belorrieta, 1 (943 08 11 43)
Belorrieta, 1 (943 08 11 43)
Belorrieta, 1 (943 08 11 43)
Belorrieta, 1 (943 08 11 43)
Belorrieta, 1 (943 08 11 43)

BEKAK I
• Argo Proiektua. Enpresetan
praktikak egiteko bekak. 800
beka daude eskuragarri. Bekek
6 hilabeteko iraupena dute
batez beste. Epea: urtarrilaren
31a.
• Film laburrak
Zinematografiaren eta Ikusentzunezko Arteen Institutua.
Film laburren ekoizpenerako
2005eko laguntzak. Epea:
ekainak 17.
IKASTAROAK I
• Arte Garaikidea. Artium
(Gasteiz). Arte garaikidearen
hastapen ikastaroa. Otsailaren
16tik ekainaren 8ra. Epea:
otsailak 16.
• Azpeitia. Udaleko Gazteria
Sailetik urtarriletik martxora
bitarteko ikastaro eskaintza:
eneagrama, tai-chi eta
sukaldaritza ikastaroak.

Informazio gehiago: 943 157 161
telefonoan.
LEHIAKETAK I
• Literatura. Eusko Jaurlaritza.
2005eko Urruzuno literaturalehiaketa, gazteen artean
euskara sustatzeko. Prosa eta
poesia. Epea: martxoak 4.
LEHIAKETAK I
• Trafiko laguntzaileak.
Tolosako Udalak egiten du
deialdia. Udaltzaingorako
Trafiko Laguntzaileak
kontratatzea, Inauterietarako
(batez ere zapatu, domeka,
astelehen eta martitzenerako
behar dira). Epea: urtarrilarem
20a.
• Udaltzaingorako lan poltsa.
Zumaiako Udala. Lan-poltsa 3
urtean egongo da indarrean.
Oposizio-lehiaketa. Epea:
urtarrilak 18.

Osagarria: 22 | Itzulketa: 0

Zapatua, 15
4 • 26 • 31 • 37 • 40 • 44
Osagarria: 41 | Itzulketa: 6

Domeka, 16 (Saritzarra)
6 • 7 • 9 • 17 • 32 • 45
Osagarria: 33 | Itzulketa: 6

ARRASATEKO GAZTE BULEGOA:
Biteri etorbidea 3. 943 77 00 65
gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
BERGARAKO GAZTEENDAKO
INFORMAZIO GUNEA:
Kultura etxea. 943 77 91 57
gzerbitzua@euskalnet.net

OÑATIKO GAZTEENDAKO
INFORMAZIO GUNEA:
Foruen plaza 4. 943 71 82 57
gip@oinatigazteleku.com

Telefono jakingarriak

((112))
SOS DEIAK
OSASUNA /
LARRIALDIAK

Laixan / Oñati

943 71 63 11

Bergara

943 77 91 06

Eskoriatza

943 71 44 07

Leintz Gatzaga

943 71 47 46

Arrasate

943 77 11 43

Oñati

943 78 04 11

Bergara

945 76 44 42

Oñati

943 78 36 67

GARRAIOAK

Hondakindegi Alternatiboak

Kiroldegiak
Aramaio

945 44 53 35

OSAKIDETZA (Larrial.) 943 46 11 11

Eusko Trenbideak

943 45 01 31

Arrasate

943 77 16 77

DYA (Orokorra)

943 46 46 22

PESA

902 10 12 10

Aretxabaleta

943 71 26 28

DYA ( Antzuola)

943 78 71 57

Taxiak

Bergara

943 76 56 41

Gurutze Gorria

943 22 22 22

Arrasate

943 79 12 22

Elgeta

943 76 82 84

Suhiltzaileak

943 78 28 00

Aramaio

945 44 50 33

Eskoriatza

943 71 53 28

Aretxabaleta

943 79 22 33

Oñati

943 71 63 75

Bergara

943 79 12 22

Kultura Etxeak

Eskoriatza

943 71 40 59

Antzuola

943 76 60 65

Oñati

943 78 03 65

Aramaio

945 44 53 74

943 28 35 99

Arrasate

943 77 01 05

Ertzaintza
Arrasate

943 53 47 20

Bergara

943 53 47 20

Osasun Etxeak
Arrasateko Ospital. 943 03 53 00
Antzuola

943 76 62 23

Aramaio

945 44 53 40

Aretxabaleta

943 71 19 59

RENFE

DEBAGOIENA
Mankomunitatea

943 79 33 99

Aretxabaleta

943 71 10 27

Bergara

943 77 91 58

Eskoriatza

943 71 46 88

Bergara

943 03 54 00

Hiltegia (Zubillaga) 943 78 21 93

Leintz Gatzaga

943 71 47 46

Elgeta

943 78 90 27

Mendi nekazaritza elk.943 76 25 47

943 78 03 53

Eskoriatza

943 71 44 52

Nekazaritza Ganbera 943 76 10 15

Leintz Gatzaga

943 71 47 46

Zerga Bulegoa

Oñati

943 03 54 30

Euskara Taldeak

943 79 26 99

Debagune

943 77 12 28

AED / Arrasate

943 77 12 28

Oñati
Udalak
Antzuola
Aramaio
Arrasate
Aretxabaleta
Bergara
Elgeta
Eskoriatza
Leintz Gatzaga
Oñati

Hies Ekimena
Udaltzaingoak

943 76 58 63

Antzuola

943 76 62 46

Axtroki / Eskoriatza 943 71 54 34

Aramaio

945 44 50 16

Goibeko / Elgeta 943 78 90 85

Arrasate

943 79 14 39

Loramendi / Aretx. 943 77 09 70

Aretxabaleta

943 71 18 63

Jardun / Bergara 943 76 08 19

943 76 62 46
945 44 50 16
943 79 09 00
943 71 18 62
943 77 91 00
943 76 80 22
943 71 44 07
943 71 47 46
943 78 04 11

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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Hildakoak

Zorion agurrak

Carmen
Jauregi Insausti
Bergaran, urtarrilaren 14an.
89 urte.

ESKORIATZA
Aitziber
Aranburuzabala
Urtarrilaren 13an
urtebetetzea.
Zorionak! Lanekoak.

ARRASATE
Izaro Perea
Urtarrilaren 14an,
urtebete. Zorionak!
Osabaren eta
isebaren partetik.

ARRASATE
Aitor Medrano
Urtarrilaren 18an
urteak. Zorionak
Baltza! Aupa ‘The
Who’. Lagunak

BERGARA
Oier Arevalillo
Urtarrilaren 8an 4
urte. Zorionak!
Amatxi, aitatxi eta
etxekoak.

BERGARA
Ayron Ramirez
Urtarrilaren 9an
8 urte. Urte
askotarako!
Aita eta ama.

BERGARA
Amaia Macias
Urtarrilaren 11n 5
urte. Urte askotarako! Etxekoak, batez
ere, Jon.

ESKER ONA

Carmen
Jauregi Insausti
“Carmen Monzon”
2005eko urtarrilaren 14an, 89 urte zituela.

BERGARA
Aitzol Gutierrez
Urtarrilaren 13an 12
urte. Urte askotarako! Gurasoak eta
anaia Mikel.

BERGARA
Olaia Santamaria
Hilaren 15ean 4
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Denok.

BERGARA
Olatz Azkarate
Urtarrilaren 17an 6
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Etxekoak.

BERGARA
Martin Verguizas
Urtarrilaren 19an
urtebete. Urte
askotarako!
Etxekoak.

BERGARA
Aratz Zuazo
Urtarrilaren 19an 7
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Jurgi eta gurasoak.

BERGARA
Olatz Basterra
Urtarrilaren 20an 8
urte. Zorionak!
Etxekoak
eta Maddi.

BERGARA
Ander Mujika
Hilaren 21ean urtebete. Zorionak eta
urte askotarako!
Etxekoak.

ARETXABALETA
Unax Barrainkua
Urtarrilaren 10ean
3 urte. Zorionak
Mutikote!
Familiakoak.

ARETXABALETA
Eñaut Beltran de
Heredia
Hilaren 17an 4 urte.
Muxu bat! Alaitz,
Manex eta Monika.

ARETXABALETA
Kaiet Gonzalez
Hilaren 17an 3 urte.
Zorionak eta muxu
bat etxeko guztien
partetik!

ARETXABALETA
Malena Gonzalez
Hilaren 19an 6 urte.
Zorionak eta muxu
bat etxeko guztien
partetik!

ESKORIATZA
Maider Bolinaga
Urtarrilaren 14an 10
urte. Zorionak eta
muxu handi bat!
Etxekoak.

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak
bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.
Bergaran, 2005eko urtarrilaren 17an.

ESKELAK
ASTELEHENEKO
GOIENKARIAN
82 euro
943 76 92 71

Zorionak!
ELGETA
Eneko Ormaetxea
Urtarrilaren 14an 18
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
etxekoak.

ELGETA
Larraitz Zeberio
Urtarrilaren 16an
29 urte!
Urte askotarako!
Lanekoak

Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak
ASTELEHENEKO GOIENKARIAren bidez!
Ekar ezazu bere argazkia, eta emaiozu ezusteko ederra!

sms mezuak
• Zorionak Pastelero. Zure
lagun “p(m)elenasen
partez! Zer moduz zure
urtebetetze eguna?

urtebetzea gozo-gozo
ospatzeko! Zorionak,
ricura!

• Zorionak, Larraitz,
ASTELEHENEKO GOIENKARIko lankideen partez!

• Zorionak Sharon Stonner
taldeko kideei! Onenak
zarete!

• Zorionak, Larraitz!
Pastelak oso gozoak
zeuden!

• Aupa, mutilak! Zuen
Danbaka irabazi duzue eta
nik kiniela, zorionak eta
eskerrik asko!

• Paste, zure amaren
pastelen zain gaude zure

• Zorionak Danbakako
antolatzaileei! Lan bikaina

egin duzue eta musika
taldekook oso ondo
pasatu dugu!
• Egubakoitzean Espaloian
ikusi nuen ile hori bat,
argazki kamera batekin.
Book bat egiteko prest
zinateke? Erantzun SMS
bat bidalita hona.
• Potemkin! Hori bai
potentzia! Zuek bai sasoia
eta abeslariak…

Baita

SMS bidez ere!
Bidali mezua:

gnkzorion [laga tartea] [mezua] 7744 zenbakira.
Hurrengo
Asteleheneko Goienkaria-n irakurri ahal izango du
berak zure mezua...
SMSaren kostua 0,90 euro+BEZa

Jaiotakoak

Iker Zubillaga Garcia
Arrasate • 3,700 Kg.
Urtarrilak 9. Gurasoak:
Asier eta Mª Karmen
(Arrasate). Argazkian:
Iker, amaren besoetan.

Oier Ibarzabal Leon
Arrasate • 3,460 Kg.
Urtarrilak 9. Gurasoak:
Iban (Gatzaga) eta
Monika (Arrasate).
Argazkian: Familia osoa.

Ainize Franco Menor
Antzuola • 3,830 Kg.
Urtarrilak 11. Gurasoak:
Alberto eta Rosa Mª
(Antzuola). Argazkian:
Ainize eta bere ama.

Josu Miguel Luque
Eskoriatza • 3,580 Kg.
Urtarrilak 11. Gurasoak:
Jesus Mª (Eskoriatza)
eta Luci (Arrasate).
Argazkian: Josu, goseak
edo!

Lander Perez Arias
Aramaio • 2,950 Kg.
Urtarrilak 12. Gurasoak:
Migeul Angel (Bergara)
eta Idoia (Aramaio).
Argazkian: Lander, bapo
lo.

Iker Chimeno Arias
Arrasate • 3,965 Kg.
Urtarrilak 13. Gurasoak:
Luis eta Toñi (Arrasate).
Argazkian: Iker, Dabid
anaiarekin eta amarekin.

Jon Ugarte Amakabe
Oñati • 3,465 Kg.
Urtarrilak 13. Gurasoak:
Iñaki eta Amaia (Oñati).
Argazkian: Jon lasai
asko lo, amaren besoetan.
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Gaur irratian

Arrasate Irratia

Gaur telebistan

GOITB

ETB 1

ETB 2

TVE 1

La 2

Antena 3

Tele 5

‘Kalimero’
marrazki
bizidunak
13:50
GOITBko txitorik bihurriena da Kalimero,
hamaika nahaspilatan
parte hartzen duen horietakoa baita.

‘A ze
kosmopolita
2005’
22:20
Iñaki Beraetxeren eta Aintzane Gamizen saio
berria da. Umorezko
esketxak eta kale erreportajeak izango dira.

“Doctoras de
Filadelfia”,
telesaila
00:00
Minbizia duen gazte
bati tratamendua etete a e ra b a k i ko d u
Danak, horixe nahi dueta gazteak.

‘Splunge’ saioan
umorea izango
da nagusi
22:00
Florentino Fernandezek
aurkezten duen saioan
umorea da nagusi. Eta
esketx dibertigarri ugari izango dira ikusgai.

Espainiako
hiriburuak
ezagutzen
11:30
España es erreportaje
saioan Espainiako hiriak
bisitatuko dituzte, hainbat hiriburutako kale eta
jendea ezagututa.

Homer
sukaldaritza
kritikari
14:30
Gaurko atalean Homer
sukaldaritzako kritikari izango da. Egunkari
batean atal propioa
izango du horretarako.

‘Aquí hay
tomate’, saltsa
biziko saioa
15:30
Jorge Javier Vazquez eta
Carmen Alcayde dira aurkezleak, eta kronika arrosari gainbegiratu sakona
egingo diote.

13:50 Marrazki bizidunak: Kalimero txitorik bihurriena hamaika
nahaspilatan ikusteko
ikusteko aukera.
14:15 Berriak. Gorka
Etxabe kazetariaren
eskutik asteburuko eta
eguneko albisteen
berri izango duzue.
14:45Ilunpean. Ohiana Elorza kazetariak
elkarrizketa intimoa
egingo dio pertsonaia
ezagun bati.
15:15 Gure lanbide
zaharrak.
15:45 Berriak.
16:15 Klip-@. Bideo
musikalak.
19:30 Emisioaren
hasiera.
19:35 Gaurkoak. Eguneko albisteak labur
iruditan.
19:45 Klip-@. Bideo
musikalak.
20:00 Berriak. Deiane Arrieta kazetariaren eskutik.
20:30 Marrazki bizidunak: Kalimero. Izen
bereko txitoaren abenturak.
21:00 Harmailatik.
Julen Iriondo kazetariak asteburuko kirol
kontuak izango ditu
hizpide.
22:00 Berriak.
22:30 Harmailatik
kirol saioa Julen Iriondo kazetariak aurkeztuta.
23:30 Gaurkoak.

06:55 Ikusgela.
07:00 Tik-tak circus.
07:25 Betizu.
09:05 E-klipse@.
09:30 Elkartasunaren bideak.
10:10 Bidaide.
11:05 Mundu harrigarriak. Argentina.
11:55 Bertatik bertara.
12:25 Hitzetik hortzera.
13:05 Betizu.
14:00 Gaur egun.
14:40 Postdata.
14:45 Eguraldia.
14:50 Hasiberriak.
15:20 X indarra.
15:20 Bidaide.
16:15 Mundu harrigarriak.
17:05 Gag gag.
17:35 E-klipse@.
18:00 Iparraldearen
orena.
18:05 Betizu.
20:20 Eguraldia.
20:25 Gaur egun.
21:05 Bertatik bertara. Estitxu Fernandezen eskutik.
2 1 : 4 5 Goenkale.
22:20 A ze Kosmopolita.
23:40 Erreskate taldea.
00:35 Teknolopolis.
01:15 Egi bidean.
03:20 Bertatik bertara.
03:50 E-klipse@.
04:10 Esanak esan.
04:45Euskal Herritik.
05:15 1 bitan.
06:00 Bat bitan.

07:10 Del país de lo
vascos.
07:35 Rutas de solidaridad.
08:05Los hombres
de harrelson.
09:00 Forum. David
barberok aurkeztutako elkarrizketa saioa.
0 9 : 3 0 El punto.
10:15 Cosas de casa.
11:15 Stargate.
12:15 Pacific blue.
13:05Se ha escrito un
crimen.
13:55 Date el bote.
Carlos Soberak aurkeztutako lehiaketa.
14:58 Teleberri.
15:55Eguraldia.
16:00 Pásalo.
18:05 Cine western.
20:10 Esta es mi gente. Klaudio landak aurkeztuta.
20:58 Teleberri2.
21:50 Eguraldia.
21:55El conquistador
del fin del mundo. Argetinako lurretan burutzen ari den lehiaketa.
Julian iantzi da aurkezlea.
23:55 El día em imágenes.
00:05 Doctoras de
Filadelfia. Etapas eta
Latidos atalak.
01:40 Documental.
02:50Esta es mi gente.Klaudio Landak aurkeztuta.
03:35 Date el bote.
04:00 Pásalo.
04:30 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.
Ineés ballester eta
Manolo Giménezek
aurekztutako magazina.
14:00 Informativo
territorial.
14:30 Corazón de
invierno. Anne Igartiburuk aurkeztuta.
15:00 Telediario1.
15:55 El tiempo.
16:00 Obsesión.
16:50Te voy a enseñar
a querer.
19:15 Esto es vida.
20:00 Gente.
21:00 Telediario.
21:55 El tiempo.
22:00 Splunge. Florentino Fernándezek
aurkeztutako saioa da,
Umorea ardatz..
23:30 59 segundos.
Pil pilean dauden gaien
inguruko eztabaida.
22 : 5 0 Cruz y
raya.com.
01:30 Telediario.
02:00 Deportes.es.
02:30 El ala oeste de
la casa Blanca.
03:30 Canal24 horas.

07:15 That`s English.
07:30 Los Lunnis.
09:30 Aqui hay trabajo.
10:00La aventura del
saber.
11:00 España es.
12:45 La botica de la
abuela.
13:00 Los Lunnis.
15:15 Saber y ganar.
Lehiaketa.
15:45 Grandes documentales.
16:55 El sueño olímpico. Olinpiar jokoetara heltzeko gogor lanean ari direnen bizitza
kontatzen da.
17:30 Los lunnis.
19:30 Baloncesto.
20:00 Informativo
territorial.
20:30 Dag.
21:00 Will & Trace. Eric
McCormack eta Debora
Messingek antzeztutako
telesaila.
21:30 Miradas 2.
21:55 Sorteo de la
Bono Loto.
22:00La 2. Noticias.
22:30 El tiempo.
22:35 Crónicas.
23:30 Estravagario.
00:30 Metrópolis.
01:00 La mandrágora.
01:30 Los conciertos
de Radio 3.
02:00 La botica de
la abuela.
02:15La aventura del
saber..
03:15 Teledeporte.
03:45 Euronews

06:00Las noticias de
la mañana.
09:00Ruedo ibérico.
Montserrat Domínguezek zuzenduta mahaingurua.
11:00 Cada día. María
Teresa Camposek aurkeztutako magazin ean,
pil-pilean dauden gai
sozialak jorratuko
dituzte.
14:30 Los Simpson.
Adivina quién es el nuevo critico de cocina.
15:00 Noticias 1.
15:45 Aventura en
Africa.
17:00 La vida es rosa.
Rosa Villacastinen
eskutik.
18:00 Rex.
19:00El diario de
Patricia. Tal-show programa.
20:15 Pasapalabra.
Silvia Jatok aurkeztutako lehiaketa.
21:00 Noticias 2.
21:45 El peliculón.
Hanibal Anthony Hopkins, Julianne Moore
eta Pay Liotta aktore
diren filma intrigaz
beteriko pelikula da.
Clarice starling polizia
Hannibal Lecter aurkitu nahian hasiko baita
berriz.
0 0 : 55 7 días, 7
noches. Teresa Viejoren
eskutik.
02:30 Noticias. 3
02:50 Televenta.
05:00 Repeticiones.

06:30 Informativos
Telecinco.
09:10 La mirada crítica. Vicente Vallések
aurkeztuta.
10:45El programa de
Ana Rosa. Astebete saio
berriaren buru izan eta
gero egunerokotasuneko gaiak jorratuko
ditu gaur ere.
14:30 Informativos
Telecinco. Hilario Pino
eta Carme Chaparrok
aurkeztuta.
15:30Aquí hay tomate. Jorge Javier Vázquez eta Carmen Alcayderen eskutik.
16:30 Gran Hermano
VIP. Lehiaketaren laburpena.
17:30A tu lado. Emma
garcíak aurkeztutako
magazina.
19:35 Allá tú.
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.
Fecha límite.
23 : 0 0 C.S.I. Las
Vegas. Una noche en el
cine.
00:00 Crónicas Marcianas.
02:15 Informativos
Telecinco.
02:45Madrugada de
cine.
04:15Infocomerciales.
06:15 Nocturnos.

FM 107.7
‘Igo autobusera’ | 10:00

Danbaka musika
lehiaketaren balorazioa
Asteburuari gainbegiratu egingo diote beste behin Igo autobusera saioan.
Eta kirol nahiz kultur ekintzak izango
dituzte hizpide. Gainera, Danbaka musika lehiaketa amaitu denez, epaimahaikideen eta irabazleen iritziak jasoko ditugu. Zeuk ere, nahi izanez gero,
baduzu iritzia emateko aukera.

Oñati Irratia
FM 107.4
‘Magazina’ | 12:00

Vietnam hobeto
ezagutzeko parada
Gabonetako oporretan eginiko etenaldiaren ostean, ohiko programazioa itzuli da Oñati Irratira. Gaurkoan, Vietnam hobeto ezagutzen lagunduko digu Beatriz Rubiok; pasa den
udan bertan izan baitzen Beatriz. Han
bizi izandakoak kontatuko ditu.

Loiola Irratia
FM 99.8
‘Muxutruk’ | 11:00

Eguneko albisteei
gainbegiratu sakona

Euskadi Irratia
FM 104.4
‘Faktoria’ | 12:00

Txakolinari ongietorria
Getariatik

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

Santurtzitik, dendarien
aldarrikapenak

Astean GOITBn
Astelehena, 17

Martizena, 18

Eguaztena, 19

Eguena, 20

Egubakoitza, 21

‘Harmailatik’ | 21:00

‘Danbaka’ | 21:00 eta 22:30

‘Mandio’ | 21:00 eta 22:30

‘Oinak ...’ | 21:30 eta 23:00

‘Berriak’ | 14:15 eta 20:00

Asteroko laburpenak eta
Bergararen inguruko saioa

Danbaka musika
lehiaketako onenak

Espainiako gerraren
gaineko erreportajea

Cho-Oyuko maldan gora
Alberto Iñurrategi

Debagoieneko albisteak
zuen eskura

Ez du lehenengo itzuli onik egin Bergara futbol taldeak preferente mailan, baina poliki-poliki badabil puntuak batzen. Gaurko saioan mahoneroen egoera aztertuko dugu.

Amaitu da Debagoieneko lehenengo musika lehiaketa. Ibarreko taldeen artean hoberena nor izan den erabaki dute. Eta talde irabazlearen kontzertua eskainiko dute, oso-osorik.

Aurreko denboraldian Mandio saioa
ikusi ez zenutenok oraintxe duzue
beste aukera bat. 1936 Belaunaldi
etena da eguazteneko kapituluaren izena.

Alberto Iñurrategik eta espedizio lagunek Cho-Oyu mendiko igoeraren berri
emango digute gaurko atalean. Neguan
egin zuten espedizioa; ez da batere igoera erraza.

GOITBk ibarreko albisteei garrantzi
handia ematen dielako, bi albistegi
eskaintzen dira egunero: lehenengoa
Gorka Etxabek eskaintzen duena; eta
bigarrena Deiane Arrietak.
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Harpidedunen

Urtarrilaren 17a: 027 zozketa

txokoa

Zorionak irabazleoi!
Gaur, urtarrilak 17, egin den zozketako saridunak azpiko zerrendan datoz. Zu tartean bazaude, zorionak!
Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi:

Zeu izan zaitezke hurrengo zozketako irabazleetako bat!

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

027
ta
zozke

nak
u
d
i
r
a
s

Hauek izan dira aurreko
egubakoitzean argitaratu genituen
sarien irabazleak.
Zure izena zerrendan badago,

ZORIONAK!

Harpidedun egiteko:

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

Euskal selekzioaren BIDEO
JOKOA eta Euskal Herriaren
BUFANDA bat.
• Jose M. Gonzalez Imaz
(Arrasate)

ESKAINTZA BEREZIA

Harpidetza kuota, 35 euro!
2004 eta 2005 osoko harpidetza kuota: 35 euro.

Bi gonbidapen urtarrilaren
21ean Elgetako Espaloia
Antzokian
GARI-REN “0-TIK” diskoaren
aurkezpenerako.
• Amaia Arriola Arza (Antzuola)
• Maika Mujika Zubizarreta
(Bergara)

Urtarrilaren 24ko sariak
• ‘MAITEMINDUAK’ umeendako
liburua.
• ‘LONDRESEN NAGO
AITONAREKIN’
liburua.
• Bi gonbidapen
FLORIDA-GURIDI
zinemetara joateko
eta beste bi
gonbidapen
Gasteizko San
Prudentzio kaleko BOCATTAn bi menu jateko (saridun
bakoitzari bina emango zaizkio).

Kike
Amonarrizen
‘888 TXISTE’
LIBURUA
Argia
argitaletxearen
eskutik

‘ASTO BAT HYPODROMOAN’
liburua
• Asier Gabilondo Markes
(Eskoriatza)
‘AITONA-AMONEN
OROIGARRIA’ liburua
• Iñaki Berasategi Aseginolaza
(Bergara)
‘LONDRESEN NAGO
AITONAREKIN’ liburua
• Mari Cruz Ugarte Bergaretxe
(Aretxabaleta)

Argitaratzailea
Goiena Komunikazio Zerbitzuak Kooperatiba Elkartea
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Ordezkaritzak: Arrasate 20500 Otalora Lizentziaduna 31
Tel.: 943 71 25 11 • Faxa: 943 71 23 89 Posta-e: arrasatepress@goiena.com
Aretxabaleta 20550 Durana 11 • 151 posta-kutxa
Tel.: 943 79 86 21 • Faxa: 943 77 18 54 • Posta-e: aretxagazeta@goiena.com
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Goizean: Behe-lainoa
Arratsaldean: Lainoak eta eguzkia

Hamarrekoa
VANESSA SANCHEZ I KAZETARIA

“Paristarrak
hotzak eta
indibidualistak
dira. Jende asko
bizi da bakarrik”
Maria Agirre
Thailandian izan zara tsunami-ak utzitako hondamendia ikusten. Hitz baten
laburtu han ikusitakoa. Surrealista.
Thailandiako kostaldera iritsi,
eta sarraskia nonahi izango zela
uste genuen arren, hondartzan
jendea ikusten zen.

1.

Jarrera hori zer iruditzen zaizu? Thailandiara familia osoak joaten dira oporretan, eta, umeekin
egonik, ez zara umea hartu eta
hildakoak ikustera aterako!
Umea baduzu, hondartzara joango zara. Gainera, sarraskia gertatu arren, bertakoek ere egunerokotasunera itzuli nahi
zuten lehenbailehen.

2.

Zerk harritu zaitu ikusitakotik? Bertako jendea
ez nuela negarrez ikusten. Heriotza beste era batean
barneratzen dute, eta irribarrerik ez zuten galdu. Heriotzaren aurrean duten jarrerak
jakin-mina piztu dit.

3.

Zelan ospatu zenuen
Urtezahar gaua? Kazetari batzuk elkartu, sandia bat hamabi zatitan banatu,
eta jan egin genuen. Nik Urte-

4.

Biharamuna
Maria Agirre

Planik ez
da falta

B

zahar gaua Arrasaten ospatzen
dut beti, baina aurten ospakizun
gutxi izan da. Gainera, nire urtebetetze eguna ere Thailandian
ospatu nuen.
Arrasatera joaten zara?
Bai, aurreko zapatuan
izan nintzen familiarteko eta lagunak bisitatzen.
Arrasateko lagun batzuk ere
etorri izan dira Parisera bisitan.

5.

Paristar bilakatuta dagoeneko? Guztira zazpi
urte daramat Parisen,
eta gustuko dut. Baina paristarrak oso hotzak eta indibidualistak dira. Jende asko bizi da
bakarrik, txakurrarekin. Intelektualak dira, baina buruari
buelta larregi ematen diote.

6.

Lanak bidaiatzeko aukera ematen dizu. Oporrak
dituzunean zer egiten
duzu? Gasteizera etorri, baina
kanpora ere joaten naiz. Joan
den urrian, esaterako, Marokon
izan nintzen.

7.

Dantza betidanik izan
duzu gustuko? Kuriosoa da dantzarekin gertatu zaidana. Lehen, dantzagatik dena utziko nuke, eta orain,
ez dut horren beharrik sentitzen.

8.

MARIA
AGIRRE
ASTELEHENEKO
GOIENKARIA

Atzo, domeka, berriro ere Parisera itzuli behar zuen Vanessak.
Gasteizen, etxean, opor egun batzuk pasa ditu, baina gaurtik
aurrera berriro kazetari lanari helduko dio. EITBren berriemailea da Parisen, baina duela gutxi, Ukrainian zegoela, Thailandiara joateko esan zioten, tsunami-aren ondorioen berri ematera. Bidaiatzen ohitua dago Arrasaten jaiotako kazetaria.

Sagardotegira joateko
asmorik? Iaz, Frantziako kazetari batzuk Euskal Herrira etorri, eta sagardotegira eraman nituen. Izugarri
gustatu zitzaien, eta aurten ere
joan nahi dute.

9.

35
€

atetik eta bestetik Ibarretxe
baino ez da entzuten. Ez ei
da plana, dagoeneko proiektua da. Galdeketa, erreferenduma, independentzia... Saltsa
mediatiko galanta! Zer pentsatuko ote du zurrunbilo horretaz Oier
Etxebarriak. Asteburuan bertan
Txinatik etorri berria, zer kontatua izango du aretxabaletarrak.
Txina eta txinatarrak gero eta
ezagunagoak ditugu gurean ere.
Duela urte batzuk txanpinoien
pare hazi diren jatetxe txinatarrak
izan ziren; orain, merke-merke
denetarik saltzen duten dendak.
Arrasaten, horrelako hiru-edo
zabaldu dituztela entzun dut. Txina modan dago, Ibarretxe bezala.
Danbaka, asteburuko beste protagonista. Ni neu ez nintzen izan,
baina jendetza izan zela entzun
dut, eta badakit saria Oñatira joan
dela. Su Ta Gar taldeko abeslaria
eta beste taldekide bat ere joan ziren Danbakako finalera, eta eskerrak Espaloian afaltzen ematen duten, afaldu barik azaldu ziren eta.
Baina musikak segida izango
du hasi berri dugun astean. San
Sebastianak datoz, danborrada!
Urte gutxian gurean ere zelan
errotu den jai hori. Oraingoz ikastetxeetan, baina seguru bailarako elkarteren batean elkartzen
direla angulak jateko, eta seguru
txinatarren denda horietan danborrak saltzen hasiak direla. Izan
ere, San Sebastian Santua ezaguna da gurean ere. Aretxabaletan,
Arientza auzoan badute bat, eta
Aramaion ere bederatziurrena
egin diote aste honetan. Eta segituan Aratusteak. Planak behintzat
ez dira falta gurean.

Parisen ez da sagardotegietako girorik
izango eta. Ez. Han
ardo botila bat erosi eta botila
eskutan duzula joaten zara etxeren batean duzun jaira. Parisen
ardoa edaten ikasten duzu.

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.

