
Kaixo, irakurle. Aste Santu-
ko oporraldia dela eta, da-
torren astelehenean, mar-
txoaren 28an, hain zuzen,
ez da ASTELEHENEKO
GOIENKARIArik izango.

Hurrengo zenbakia api-
rilaren 4an kaleratuko du-
gu. Ordura arte ondo izan.
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Amparanoia
Jam aretoan
Bembe biraren
barruan etorri ziren

Bergarak sailkapeneko
putzuan jarraitzen du 
UDAk eta Aloñak puntu
garrantzitsua lortu dute asteburuan

Aritz
Berraondo
Lehen mailarako
sailkatu da

KULTURA, 22-23 KIROLA, 14 KULTURA, 21

DEBAGOIENDARRAK
Gero eta jarraitzaile
gehiago ditu duatloiak
gurean eta edizio honetan
43k parte hartu zuten

AINHOA MURUA 
Denboraldia hasten dihardu
zarauztarrak, baina bere
maila erakutsiz, erraz
irabazi zuen Oñatin

Zuhaitz Ezpeleta
arrasatearra garaile
Oñatiko duatloian

Oñatiko duatloiaren XIV. edizioa
jokatu zen zapatuan. Faboritoa
Zuhaitz Ezpeleta arrasatearra
zen eta pronostikoak bete zituen.
Lasterketa guztian oso erregular
ibili ostean, korrikako azken za-
tian menperatu zuen momentu
hartan bere etsairik gogorrena
zen Luis Maria Urizar. Barakal-
dokoa irabazi ostean, bigarren
garaipena du Zuhaitzek.  16-17

Beroak

gogortasuna

areagotu zuen

eta 178 parte

hartzaileetatik

157k bukatu

zuten proba

JON UNAMUNO

Ana Intxauspe, Zuhaitz Ezpeleta, Ainhoa Murua, Ana Casares, Samuel Porte eta Andoni Gartzia, Oñatiko alkatea.

Milaka lagun
bakearen alde
Arantzazura

Bake eskubidea

eta elkarrizketa

aldarrikatu

zituen gotzainak

zapatuan  2-3

Apiril
erdirako
zabalduko
dute guztiz
Larreategiko
zubibidea 8

Elbarriek
zabalik dute
Aretxabaletan
babestutako
etxeetarako
izenematea 9

‘Bixkai’-ren aldeko
bilkurak Bergaran 
Montpellierren dago inkomunikatuta

zapatuan atxilotu zutenetik 8

AINTZANE AGIRRE



ARANTZAZURA ERROMESALDIA

GEUREAN Dolores Juliano
antropologo
kataluniarrarekin
prostituzioaz
jardun dugu |  7

• Apiril erdi aldera zabalduko dute guztiz Larreategiko zubibidea |  8

• Patxi Cabo antzuolarra aske utzi zuten egubakoitzean |  8
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Armak isiltzea eta politikarien arteko
elkarrizketa eskatu zituen gotzainak

Ubane Madera

Eguraldia lagun, milaka lagu-
nek, pausoz pauso eta otoitzek
lagunduta, Oñatitik Arantzazu-
rako bederatzi kilometroak egin
zituzten, erromesaldian. Eban-
jelioaren testigu zioen pankarta-
ri eutsi eta fedearen aldeko ber-
bekin abiarazi zuen ibilaldia
Juan Maria Uriarte gotzainak:
“Beharrezkoak ditugu honelako
une bereziak gure espirituaren

berotasuna berreskuratzeko.
Gure fedeak arnasa hartzen du
Arantzazura igoz”.  

Bake egarria ere aldarrikatu
zuen gotzainak: “Luze eta neka-
garri egiten ari zaigu bakearen
zain egote hau. Bakearen alde
zerbait egin nahi dugu gaur: otoi-
tza eta agiriko testigantza”.

Eta hala, otoitzean eta kan-
tuan egin zuten Arantzazurako
erromesaldia. Bide-lagun izan
zituzten, besteak beste, Jon Enbei-

taren bertsoak eta Bitoriano Gan-
diaga zenaren poemak, bozgo-
railuetan. Gainerako otoitzen
gidaritza, Iñaki Beristain fran-
tziskotarrak hartu zuen, Aran-
tzazuko Santutegitik. Isiltasune-
rako tartea ere utzi zuten.  

12:00ak baino zertxobait lehe-
nago iritsi ziren erromesak Aran-
tzazura. Termometroaren 23 gra-
duek eta mendian geratzen diren
elurren haize freskoak eman zien
ongi-etorria. Apurka-apurka,
Santutegiaren inguruan batu
ziren guztiak, Juan Maria Uriar-
te gotzainaren berbak entzuteko. 

AURRETIK, BAKEA
Hala, azken kantuak egin eta
Aitagurea errezatu eta gero,
gotzainak bere mezua esan zuen.
Besteak beste, adierazi zuen bake-
an bizitzeko eskubidea dugula:

Gipuzkoako gotzain Juan Maria

Uriartek gidatuta, 8.000 bat lagunek

parte hartu zuen Erramu-domeka

bezperako erromesaldian. “Bakearen

aldeko kultura” aldarrikatu zuten. 

GIPUZKOAKO ELIZBARRUTIAK DEITUTA, GARIZUMA AMAIERAKO EKIMENA IZATEN DAERROMESALDIA I 

AINTZANE AGIRRE

Gipuzkoako gotzain Juan Maria Uriartek, Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Miren Azkaratek eta Angolatik etorritako gonbidatuek eraman zuten pankarta, besteak beste. 

“Gehiegi sufritzen ari dira bik-
timak, mehatxatuak, atxilotuak,
presoak, familiak. (…) Bakean
bizitzeko eskubidea eta betebe-
harra dugu, era ezberdinetako-

Bakea lortzeko,
Elizak ahal duen
guztia egin behar
du, Uriarteren ustez 

Politikariei eskatu
zien denon eta
denondako bakea
norbere interesen 
aurretik ipintzeko

ak izanik elkar errespetatu beha-
rra; gure gizarteak adiskidetu
beharra du”.   

Bide horretan Elizak dituen
betebeharrak ere aipatu zituen:
“Elizak eginahalak egin behar
ditu bakea albait lehen lortzeko
eta adiskidetzea eragiteko.
Gipuzkoako Elizaren izenean
berritu eta bizkortu egin nahi dut
zuen aurrean konpromiso hau”.
Eta gizarteko eta politikako ardu-
radunei zera eskatu zien: “Arren
eta arren izan daitezela eskuza-
bal eta begira dezatela aurrera.
Isil dadila behin betiko armen
oihartzuna; hitz egin dezatela
sakon beren artean era guztieta-
ko joera politikoak dituztenek, eta
jar dezatela bakea, denen eta
denendako bakea, norbere inte-
resen aurretik, baita norberaren
bake-proiektuaren aurretik ere”. 
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ARANTZAZURA ERROMESALDIA

ARRASATEKO PARROKOA

Arantzazuko Santutegiaren aurrean
gotzainak esan zuen mezua Gipuzkoako gainerako artza-
pez-barrutietara helarazteko; mezuaren kopia bana eman
zien elizbarrutietako ordezkariei. 

MEZUA BANATU. Eskuak elkarri oratu eta gotzai-
narekin batera errezatu zuten erromesek Aitagurea. Ozen
kantatu zuten, halaber, Arantzazuko Amaren omenezko
ereserkia. 

ADISKIDETASUNEAN. Euskal Herriko (batez ere Gipuzkoako) puntu
askotako jendea batu zen zapatuan Arantzazun, eta nos-
ki, ekitaldia bukatu ostean, askok Santutegia bisitatze-
ko aprobetxatu zuten bidaia.

BISITA.

Belaunaldi zaharrak belaunaldi gazte-
ei bidea erakutsi nahian dabiltzala kon-
tatu digute bi gazte hauek. Esan digute
etorri ezin diren senide horien alde
eskatzeko ere aprobetxatuko dutela
erromesaldia. “Izebarengatik, istripua
izan zuen-eta”. Gaineratu digute Aran-
tzazu gune erlijioso berezia dela. 

“Amonak-eta bultzatuta etorri
gara hona, euren partez, eurek
ezin dute-eta. Lehen aldia da”

“Zoragarria da
Arantzazu; udaro
etortzen naiz”

IRAULTZA ETA JANIRE |
ITZIAR

Donostia aldean ere Arantzazu oso maite dutela kontatu digu iru-
diotako laukoteak. Jose Luis esan digu betidanik etorri izan dela
bakearen aldeko erromesaldira; Rafak, berriz, lehen aldia dela.
Beste biek pare bat urte daramatzate etortzen. Dena dela, emai-
tza ikusita, seguru errepikatuko dutela: “Gaurkoa ikusita, oso
inpresio ona hartu dugu, oso gustura gabiltza”. 

“Bakearengatik eta fedearengatik gatoz, bai jauna!
Gainera, Arantzazu oso leku berezia da”

DIONISIO, PEDRO, JOSE LUIS ETA RAFA | DONOSTIA

Erromesaldia antola-
tu zuten lehen alditik
etorri izan da Jon Iña-
ki, Bizkaitik: “Orain
arte emazteagaz eto-
rri izan naiz, baina
gaur ezin zuen eta
bakarrik etorri naiz”. 

JON IÑAKI |
MUNGIA

JENARO LEKUONA I

U.M.

Erromesaldian parte 
hartzeaz gain, Debagoieneko
antolaketan laguntzen ibili
da Jenaro Lekuona parrokoa.
Besteak beste, kontatu digu
orain dela 14-15 urte hasi
zirela gaur egungo 
erromesaldia egiten.

Iaz fedea izan zen erromesaldiaren
ardatza, aurten zein da?

Senide elkartasunean, Eban-
jelioaren testigu. Horixe da leloa. 
Zergatik aukeratu duzue hori?

Kristau izatea ez delako mai-
la pertsonalean bakarrik gerta-
tzen. Itzal zabal bat du, eta gure
kristautasuna senitartean azaldu
egin behar dugu. Zabaldu. Beste-
ek ere parte har dezaten. Elkar-
tasunean, senide bezala. Eta Eban-
jelioaren testigu gara. Hau da,
giza seme-alabak gara baina badu-
gu erreferentzia bat, kristau beza-
laxe: Ebanjelioa. Hau da, Jesu-
kristok ekarri zigun Berri Ona. Eta
gu deiturik gaude Berri On horren
berri emateko.   
Egundoko arrakasta izaten du Aran-
tzazuko erromesaldiak…

Bai. Nahiz eta Arantzazura-
ko erromesaldia azken 15 urteo-
takoa izan, berez, erromesaldia
gauza zaharra da. Itun Zaharre-
an badugu herri bat, Israelgoa,
Egiptotik Jaunak agindutako
lurraldera bidean ibili zena 40
urtean. 40 urte iraun zituen erro-
mesaldiak. Beste paralelismo bat
eginez, erromesaldia bizitzaren
ibilaldia ere bada. Guztiok dugun
helburua da gure bizitza honetan
asmatzea, eta zerbaitek erakar-
tzen bagaitu, zerbaiten bila baga-
biltza, etapaz etapa egin beharra
dugu bide hori. Ibilaldi hori egin
dezakegu bakarrik edo besteekin
batera. Eta beste horiek lagunak
badira, eta ezagunak, eurek
babesten naute eta neuk besteak
babesten ditut; elkarrenganako
laguntza sortzen da.

Hartu eta eman, eman eta har-
tu. Hori da Elizak esaten duena.
Eliza da sinestunen elkartasuna
eta elkartasun horretan senide
bezala goaz, Ebanjelioak ematen
digun argitasunak lagunduta gure
helburuaren atzetik. 

Arantzazuren kasuan, esan
beharra dugu Gipuzkoako Eliz-
barrutiko patroia dela eta era
berean, Arantzazuk baduela bes-
te erakargarritasun bat, kultura
aldetik; hango liturgia asko zain-
tzen dute; euskal giroa ere badu,
eta Arantzazu toki zoragarria da,
batez ere eguraldi honekin.

“Kristautasuna senitartean
azaldu egin behar dugu”

• HORRELA BIZI DUTE ERROMESALDIA

• ERROMESALDIAK UTZITAKO BESTELAKO IRUDIAK

U.M.

“Arantzazuk badu
bere gauza berezia,
magnetismoa,
erakargarritasuna” 

“Eliza da
sinestunen
elkartasuna eta
elkartasun horretan
senide bezala goaz” 
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Azoka datutan

3
Baserriko lanetarako makinei
dagokionez, hiru etxe egon
ziren, tartean Honda eta
Brunet. Traktoreak, belarra
mozteko eta batzeko
makinak... denetarik zegoen.

2
Taloak saltzeko bi postu
zeuden, bata, Lazkaoko
talogileena, eta bestea,
Segurakoena. Horrez gain,
pintxoak saltzeko beste
hainbat postu ere baziren.

260
Postuak: artisauak, eusko
labeldun gaiak eta bestelako
jaki eta denetariko postuak
izan dira aurten. Top manta
eta halako bakanen bat baino
ez zen egon.

250
Animalia ugari zegoen ferian.
Abelburuak 68; oreinak,
mapatxeak, kanguruak,
ahuntzak eta bestelako
espezieak 90 inguru eta
hegaztiak 100en bat.

29
Jardun euskara elkarteak
antolatutako lehiaketan 29
taldek hartu zuten parte;
beraz, 29 txorimalo izan ziren
ikusgai Ibargarai kalean
barrena.

Ganadua bertatik bertara ikusteko halako aukera asko ez da egoten. Zapatuan Euskal 

I GARAI ONENAK EZ IZAN ARREN, BERGARAK GANADU FERIA EGITEARI EUSTEN DIONEKAZARITZA ETA ABELTZANTZA

Monika Belastegi

Askotan topiko izaten da, baina
eguraldiarena aipatzekoa da
asteburuan Bergaran egin duten
Erramu Zapatuko ferian. Guz-
tien ahotan zebilen kontua izan
zen egiten zuen eguraldi ona eta
beroa. Halakoetarako hobe, gai-
nera, euriarekin feriak ez baiti-
ra berdin gozatzen. Ibargarai
kaleko termometroak 25º mar-
katzen zituen 11:30ean.

Goizeko 10:00etarako guztia
prest zuten antolatzaileek eta
iragarrita zegoen bezala ireki
zuten  Erramu Zapatuko feria
ezaguna. Ordu horretan orain-
dik  ez zebilen jende gehiegi kale-
an, baina 11:30 ezkero ezin gau-
za berdina esan: kaleak jendez
beteta zeuden. Eta zer esanik ez
13:00etan, talo garaian.

Manuel Oruesagasti –anto-
latzaileetako bat– pozik zegoen:
“Lan handia egin beharra dago
halako feria bat antolatzeko,

Artisauak Munibe eta San
Martin plazan jarri zituzten eta
eusko labeleko produktuak San
Martin plazan eta Telesforo Mon-
zon eta Domingo Irala kaleetan.
Segurako Eugeniok eta haren
emazteak eusko labeleko gaien
postua San Martin plazan zuten:
“Saldu egin dugu, baina ez gehie-

gi” zioen Eugeniok. “Eztia dugu be-
reziki, eta baita kremak ere; hori-
ek dira hobekien saldu ditugunak,
emakumeen artean, batik bat”.

GANADU FERIA GUTXI
Ibargarai aldean ganadua: blonda,
pirenaika eta limousina arrazako
behiak eta ardiak. Seminarioko

Telesforo Monzon eta
Domingo Irala kaleetan barrena jarri zituzten, batik bat.
Guztira 18 postu etorri ziren eta denetariko jakiak eka-
rri zituzten: eztia, gazta, piperrak... Euskal Herri guzti-
ko saltzaileak egon ziren.

EUSKO LABELEKO PRODUKTUAK. San Martin eta Munibe plazetan jarri zituz-
ten artisauek euren postuak. 80 hurbildu ziren Bergara-
ko feriara eta gauza oso politak ekarri zituzten, gainera.
Artisauetako batzuk lana nola egiten duten ere erakutsi
zieten bertaratu zirenei.

ARTISAUAK. Hiru etxe egon ziren zapatuko ferian. Trak-
toreak, belarra moztu eta batzeko makinak, ureztatze-
koak... denetarik ikusteko aukera egon zen Seminarioko
jolas lekuan. Horrekin batera etxean erabiltzen diren hain-
bat tresna zeuden.

MAKINAK.

• KONTUAN HARTZEKO OSAGAI UGARI IZAN ZITUEN FERIAK

Bi arlo nagusi izan zituen feriak,

ohi bezala: ganadua eta artisau 

eta eusko labeleko postuak

Milaka lagun ibili ziren Bergarako

kaleetan, eguzkipean, termometroak

batez beste 25º markatzen zituela

Ez zuten
bigantxen
enkanterik
egin erosle
faltagatik

Eguraldia ezin
hobea izan zen eta
milaka lagun ibili
ziren ferian

Ganaduetan izarra,
1.100 kiloko zezena
izan zen; hainbat
sari jasotakoa 
da, gainera

baina gauzak aurrera doaz eta
ondo. Herritarrek ere badute
zerikusia horretan, izan ere, goi-
zean goiz lanera etorri garene-
rako auto bat bera ere ez zego-
en feria gunean. Herritarrek
kasu egin diete kartelei eta ez
dute autorik aparkatu. Hori
benetan eskertzekoa da”.
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Herriko hiru arraza nagusiak egon ziren: pirenaika, blonda eta limousina.

jolas parkean bestelako anima-
liak: oreinak, hegazti mota ugari,
kanguruak... Horietako batzuk ani-
malia nahiko bereziak ziren eta
pena da kaioletan espeziea identi-
fikatzeko txartelik ez izatea.

Euskal Herrian azokak ohiko-
ak diren arren, ganadua daukate-
nak ez dira hainbeste. Manuel

Oruesagastik azaldu zigunez, De-
bagoienean hiru ganadu feria egi-
ten dira eta zaharrena Bergarako
Elosu auzoan egiten dena da. Antzi-
na ganadu feriak ohikoak baziren
ere, galduz joan ziren eta hala ger-
tatu zen Elosun ere. Hori horrela,
duela 26 urte berreskuratzeko aha-
legina egin zuten, eta baita lortu

ere; Oruesagasti bera izan zen,
gainera, horren bultzatzaile. Elo-
sukoaren ondotik Elgetakoa eto-
rri zen eta aurten 25 urte egingo
ditu. Bergarako Erramu Zapatu-
ko feriak, berriz, 17 urte egin zi-
tuen asteburuan. Oruesagastiren
esanetan, lehen salerosketa egu-
na zena gaur egun jai bihurtu da.

Prezio merkea ez dute, baina
gutxitan izaten dugu taloa jateko aukera eta dugunean
guztiok nahi izaten dugu dastatzea. Zapatuan bi talo pos-
tu zeuden: Seguratik eta Lazkaotik etorritako talogilee-
nak hain justu. Ohi bezala, bietan sekulako ilarak.

TALOA JATEKO ILARAK. Jardun elkarteak antolatzen
du eta 29 taldek hartu zuten parte (185 pertsonak). 12 urte-
tik beherakoen atalean Letxugak taldeak jaso zuen saria;
12-65 urte arteko sailean Buruhandiak taldeak (irudian)
eta 65etik gorakoetan, Mizpirualde egoitzak.

TXORIMALO LEHIAKETA. Feriara hurbiltzen den jendetza
kontuan izanda, hainbat taldek salmenta-postua jartze-
ko aprobetxatu zuten. Han izan ziren Euskal Eskola
Publikoaren aldeko jaikoak eta Kilometroak 05ekoak mate-
riala saltzen.

BESTELAKO POSTUAK.

Feriako ganaduetan izarra: 1.100
kiloko pirenaika arrazako zezena 
Ganaduen artean inbidiarik balego, inbidia handiena
sortutakoa Bergarako Iñarre baserritik feriara era-
mandako 1.100 kiloko pirenaika arrazako zezena
izango zen. Euskadiko txapelduna izan da hirutan eta
birritan txapeldun ordea Espainiako txapelketan. Dena
den, baziren buru eder askoak, Zumarragako Olarte
baserriko Iñaki Zunzunegik eramandako limousina
arrazako zezena, esaterako: 1.200 kilo pisatzen ditu
bizirik.

Ganaduari dagokionez, ferien izaera asko aldatu
dela ere kontatu zigun Manuel Oruesagastik: “Lehen
salerosketa guneak ziren, baina gaur egun jai egun
bihurtu dira”. Horren adierazgarri zapatuan pirenaika
arrazako bigantxen enkantea bertan behera geratu
izana da. Oruesagastik esan zuenez, “gaur egun abel-
tzainek ez dute ferian ganadua erosten, ia galdu egin da
salerosketa izaera hori; abeltzainek badakite nora jo
beharra dutenean”.



XABIER URZELAI

Euskal Herriaren aurkako eraso etengabeak salatzeko Borroka
Eguna izan zen eguenean. Horren harira, hainbat lagunek mani-
festazioa egin zuten Arrasaten. Presoen egoera tamalgarria eta
Batasuna legez kanporatzea salatu zituzten; baita 18/98 sumarioan
auziperatuta daudenei elkartasuna adierazi ere.

BORROKA EGUNAREKIN BAT EGIN ZUTEN ARRASATEN

• ESKUBIDE ZIBIL ETA POLITIKOEN ALDEKO AGERRALDIA

ZURIÑE VELEZ DE MENDIZABAL

Luis Ezeiza eta Almen ikastetxeetako 40 bat ikasle zuhaitzak lan-
datu eta landatu ibili ziren eguen goizean. Izan ere, 48 gaztainondo,
lizar eta haltz sartu zituzten Torrebasoko lurretan. Bereziena,
baina, Ibarraundi museoaren aurreko aldean landatu zutena izan
zen: duela zazpi urte Gernikatik ekarritako haritza.

GERNIKAKO ARBOLAREN KIMUA LANDATU ZUTEN

• ZUHAITZ EGUNA ESKORIATZAN

AINTZANE AGIRRE

Ibarretik ere autobusa abiatu zen egubakoitzean hain-
bat lagunek Fleury-Merogis espetxerako martxan par-
te hartzeko. Pariseko espetxera hurbildutako beste
ehunka lagunek bezala (1.200 lagun inguru) euskal

presoei estatus politikoa aitor diezaieten eskatzera
joan ziren. Uztailean Oihane Errazkin hil zen espe-
txearen aurrean Espainiako eta Frantziako estatuei
espetxe politika alda dezatela eskatu zieten.

IBARRETIK ERE AUTOBUSA IZAN DA PRESOEN ESTATUSAREN ALDEKO MARTXAN

• FLEURY-MEROGIS ESPETXERA MARTXA
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BERRIAK

Batzar Nagusietako kideak
MU eta Garaia ezagutzera

Ubane Madera

Mondragon Unibertsitateko
Eskola Politeknikoan hasi zuten
bisita Batzar Nagusietako kide-
ek. Besteak beste, unibertsitate-
ko errektore Inaxio Oliverik egin
zien harrera. Hasteko, Mondra-
gon Unibertsitatearen gainean
azalpenak eman zizkien errek-
toreak; horixe izan zen-eta bisi-
taren helburuetariko bat, Inaxio
Oliveriren hitzetan: “Unibertsi-
tatea ezagutu dezaten, zer egiten
dugun eta nola egiten dugun.
Azken batean, instituzio hau

inportantea da Gipuzkoa mailan
eta berrikuntza arloan. Eta berri-
kuntza arloan lanean gabiltzan
instituzioak ezagutzea inpor-
tantea da”.  

Handik, Arrasateko Uribarri
auzora eraman zituzten batzar-
kideak, Garaia Berrikuntza
Gunearen nondik norakoak azal-
tzera; esaterako, bi laborategi
erakutsi zizkieten, Garaia egi-
tasmoaren ardatz den berrikun-
tza arloaren adierazgarri. Inaxio
Oliverik halaxe definitu du
Garaia Berrikuntza Gunearen
izaera: “Unibertsitate campus

GOIATZ ARANA

Batzar Nagusietako kideak Garaia Berrikuntza Guneko laborategiak ikusten, barikuan.

Gipuzkoako Batzar Nagusietako Jakintzaren

Gizarte eta Berrikuntza Batzordeko kideak

unibertsitatean eta Garaia Poloan izan ziren

eredu berri bat da, han bat egi-
ten dugulako unibertsitateak, en-
presek eta zentro teknologikoek.
Eta hori ere berrikuntza da”. 

BERRIKUNTZA DA BIDEA
Halaber, gaineratu du etorkizu-
nera begira horixe dela bidea, be-
rrikuntzaren arloan sakontzea:
“Mendebaldeko gizarteak zer-
bait egin nahi baldin badu, berri-
kuntzaren inguruan egin behar-
ko ditu gauzak; bestela jai dugu
gure bizitza-mailari-eta eustea
nahi badugu. Berrikuntzaren
aldetik planteatuko ditugu gau-
zak eta hortik etorriko da garai-
pena. Hori egiten ez badugu, etor-
kizun txarra izango dugu”.  

Bisitarekin bukatzeko, MCC
ikustera joan ziren guztiak eta
gero, bazkaltzera, Olandixora. 

LARRAITZ ZEBERIO

Eguenean egin zitzaien agur festa HUHEZIn Mundukide funda-
zioaren bidez eta truke programan Euskal Herrira aurten etorri
diren zortzi lagunei. Mexiko, Kuba, Argentina, Brasil, Honduras
eta Nikaraguatik etorri dira, hemengo kooperatiben errealitatea
ezagutzera, zein euren esperientzien berri gure artean ematera.
Aurreskua dantzatu zieten, eta baita euskal kantuak abestu ere.

HILABETE EMAN DUTE GURE ARTEAN

• AGUR FESTA HUHEZIN TRUKE PROGRAMAKO LAGUNEI
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ELKARRIZKETA

LARRAITZ ZEBERIO

Dolores Julianok 15 urte daramatza kale prostituzioaren inguruko ikerketak egiten. 

Dolores Juliano antropologoa da eta
antropologia irakaslea Bartzelonako
unibertsitatean. Prostituzioaren inguruko
ikerketa asko burutu ditu. Sexu langileen

duintasuna du beti ahoan. Excluidas y
marginales bere azken liburuan kale
prostituzioari buruz gure gizarteak
mantentzen dituen zenbait mito ezeztatzen

ditu. Eguen iluntzean Arrasateko Emakume
Txokoan hitzaldia eman zuen hogei bat
pertsonaren aurrean. Hitzaldiaren
ondorengo berbaldia interesgarria izan zen.

Larraitz Zeberio

Zein da prostituzio lanetan ari
diren emakumeen arazo handiena?

Gizarte honek ez duela euren
jarduera lan moduan hartzen.
Baztertu egiten ditu, diskrimi-
natu eta debaluatu. Irudizko
aurreiritzi asko ditugu, askotan
errealitatearekin bat ez datozenak
gainera. Ezkutatu egin behar iza-
ten dute seme-alabek edo senide-
ek zertan dabiltzan ez jakiteko.
Gizarte honek isildu egiten ditu,
ezabatu. Zergatik? Hitza hartuz
gero gizarte hau ahalbidetzen
duen dominazio sistema guztia
jarriko luketelako kolokan.  
Hain arriskutsua den zein diskur-
tso entzungo genuke ba?

Pentsa euren bezeroei buruz
hitz egingo balute. Elizgizonak,
politikoak, poliziak... gizarte
honetan morala bai, baina bikoi-
tza dago. Bestalde, emakume
hauek ez dituzte gizonekiko
harremanak idealizatzen. Sexu
zerbitzuak negoziatu egiten
dituzte. Gezurra da esplotatuak
eta jipoituak direnik. Horiek
gure aurreiritziak dira. Hitza
emango bagenieke rol eta domi-
nazio sistema hau hankaz gora
jarriko lukete. Nire ustez ema-
kumeoi mesede egingo liguke
diskurtso hau entzuteak. Do-
minazio eta mendekotasun sis-
tema batean bizi gara. Gure jarre-
rarekin indartu egiten dugu
gainera.
Zergatik hautatzen dute lan jar-
duera hau?

Arrazoi ekonomikoak dira.
Ez dute gustuko eta behin-behine-
ko lan moduan hartzen dute. Au-
keran dituzten gainerako lan es-
kaintzak oso baldintza gogorre-
koak eta gaizki ordainduak dira.
Dena den, gehienek bi lan jarduera
izaten dituzte. Bata etxeak garbi-
tzen edo pertsona helduak zain-
tzen. Arazo ekonomikoak dituz-
tenean jotzen dute sexura. 
Zure iritziz erakundeek proposa-
tzen dizkieten soluzioak okerreko
bidetik doaz?

“Gizarteak
aurreiritzi 
asko ditu eta
gehienetan
errealitatea
bestelakoa da”

ANTROPOLOGOA. PROSTITUZIO IKERKETETAN ESPEZIALIZATUADOLORES JULIANO I

Emakume hauen arazoa eko-
nomikoa bada soluzioa ondo
ordaindutako lan bat eskaintzea
da. Zer egiten da ordea? Prosti-
tutei diskurtso moralak bota jar-
duera kaltegarri batean murgil-
duta dabiltzala esanez. Hori bada-
kite! Zergatik gobernatzen dugu
etikoki berez arazo ekonomikoa
baldin bada?
“Gizonezkoek etxean lortzen ez
dutena bilatzen dute prostituten-
gan”. Zer deritzozu?

Beste aurreiritzi bat. Badaki-
zu zenbat irauten duen zerbitzu
batek? Hamabost minutu. Etxera
igo, arropa erantzi, sexu harre-
manak izan, jantzi eta jaitsi. Ez
daukate gauza fantasiatsuak egi-
teko denborarik. Kale prostituzioa
sexu merkea eta azkarra da!
“Emakume esplotatuak eta jipoi-
tuak dira gehienetan”. Zure iritzia?

Gezurra hori ere. Hamabost
urte daramatzat ikerketa lanak
egiten. Burdel asko ikusi ditut eta
kasu asko ezagutzen ditut, eta
esan dezaket emakume hauek
gure gizarteko gehiengoa ez beza-
la, negoziatzera ohituta daudela.
Badakite dirua irabaztea zenbat
kostatzen zaien eta bikoterik ba-
dute ez dute sekula diru-zorroa
gizonezkoaren esku uzten. Harre-
mana kaltegarria dela iruditzen
bazaie hor konpon. Autobusa
hartu eta beste edozein hiritako

kantoi batean prest dute negozioa
berriz. Honekin esan nahi dut
mendekotasun ekonomikorik ez
dagoenez askeak direla edozer-
tarako.
Legalizazioari bai, baina nola egin
beharko litzateke zure ustez?

Emakume hauek eskatzen du-
ten lehenengo gauza euren jardu-

era lan jarduera moduan kontu-
an hartzea da. Legalizatzekotan,
kontu handiz egin beharko da,
inork ez baitu bere fitxan “prosti-
tuta” agertzerik nahi. Ez dute ino-
laz ere onartuko gau batean zen-
bat zerbitzu egin behar dituzten
inork esaterik. Klub batean ta-
bernari lanak egingo lituzkete.

Bezero bat etorriz gero klub
horretako gela bat erabiliko luke-
te ugazabari alokairua ordain-
duz. Ez dute mediku azterketa
berezirik nahi.  Inork baino pre-
bentzio lan gehiago egiten dute.
Gizonezkoak dira sistematikoki
kondoi gabeko sexu-harremanak
eskatzen dituztenak.  

“Hitza emango
bagenieke hankaz
gora jarriko lukete
dominazio eta rol
sistema guztia”

“Emakume hauek
negoziatu egiten
dute. Ez dute
mendekotasun
ekonomikorik”

“Gizarte honek ez
du prostituzioa lan
jarduera moduan
onartzen.
Bazterketa dago”

“Euren arazoa
ekonomikoa da eta
irtenbide gisa
diskurtso moralak
botatzen dizkiegu ”

Bikar

San Andres 10 D · Tel.: 943 77 21 00 · ARRASATE



Gorka Etxabe / Ubane Madera

Arnaldo Otegik saio politikoa
egin zuen bariku iluntzean Oña-
tiko Santa Ana aretoan. Oñati-
ko herri plataformako kide Mari-
jo Altubek esan zituen sarrera-
ko hitzak. Besteak beste, preso
politikoak izan zituen gogoan.
Haren ostean, Arnaldo Otegik
jakinarazi zuen hauteskunde
kanpainan parte hartuko dute-
la Batasunaren izenean, “herri-
tarrenganako duten konpromi-
soarengatik”. Oztopo guztien
gainetik, Batasuna aurreraleloa
aukeratu dute horretarako. Ote-
gik gaineratu zuen, besteak bes-
te, asko dagoela jokoan, beneta-

Benetako bakearen aldeko
prozesua irekitzea jokoan

ko bakea lortuko duen prozesua
irekitzea, hain justu ere. Hala-
ber, esan zuen, hori, ezinbeste-
an, hauteskundeen ostean ger-
tatuko dela, hauteskunde oste-
an sendotu egingo dela orain
abiarazita dagoen prozesua.

ZAPATERO ETA IBARRETXE
Estatuko presidentearendako
eta Lehendakariarendako
mezuak ere izan zituen Arnal-
do Otegik. Zapaterori esan zion
ezin duela arazoa konpontzeko
borondatea erakutsi eta Azna-
rren bidea segitu. Ibarretxeri,
berriz, galdetu zion ea zertara-
ko balioko duten hauteskunde
ez-demokratiko hauek. 

AINTZANE AGIRRE

Batasunaren eskaintzaren berri eman zuen Arnaldo Otegik, Oñatin. 
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BERRIAK

LARRAITZ ZEBERIO

Hilabeteko epea jarri du Gipuzkoako Foru aldun-
diak Larreategiko zubibidea guztiz zabaltzeko.
Soraluzen eraikitzen diharduten zubibidea bikoi-
tza da, eta duela bi urte inguru, erori egin zen bi
aldeetako bat. Ordutik, konpontzen jardun dute eta
hainbat atzerapenen ondotik, apiril erdialderako

zabalik egongo dela aurreratu zuen egubakoitzean
Aldundiko Errepide sailak. Egun horretan, hain jus-
tu, karga-probak egiten jardun zuten: goiko irudian
ikus daitekeen bezala, tona handiko hogei bat
kamioik jardun zuten eta zubiak pisua arazo barik
jasan zuela nabarmendu zuten Aldunditik. 

APIRILERAKO ZABALIK EGONGO DA LARREATEGIKO ZUBIBIDEA BI NORABIDEETAN

• EIBAR-GASTEIZ AUTOBIDEA

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Egubakoitz gauean dardo txapelketa egin zuten Arrano tabernan.
Lam enpresak antolatu zuen eta jende ugari batu zen ekitaldia
ikustera. Parte hartzera ere ez zen jende gutxi animatu: 24 lagu-
nek eman zuten izena eta herri askotakoak ziren, Bergara, Arra-
sate eta Soraluzekoak, besteak beste. Hainbat kanporaketa egin
ostean, saria Zigor Amutxastegik –Bergaran bizi den soraluzea-
rrak– eraman zuen etxera snow taula ederra, hain zuzen.

ZIGOR AMUTXASTEGIK ERAMAN ZUEN SNOW TAULA

• DARDO TXAPELKETA, BERGARAN

AINTZANE IRIZAR

Patxi Cabo eta Amaia Mundiñano bariku arratsaldeko harrera ekitaldian.

Asteleheneko Goienkaria

Iñaki Arietaleanizbeaskoa Bix-
kai zapatu goizean atxilotu zuen
Frantziako poliziak Montpellier
hiritik gertu bi lagunekin batera.
Orduz geroztik bertako komisa-
rian jarraitzen du inkomunika-
tuta. Atzo iluntzean manifestazi-
oa egin zuten Bergaran. As-
katasunak azaldu zuenez “ez dugu
albisterik. Seguruenik martitze-
nean deklaratuko du epailearen
aurrean”. Ordura arte manifes-
tazioak egingo dira egunero Ber-
garako San Martin plazatik abia-
tuta  20:00etan. Aurretik, 19:30ean
kontzentrazioak deitu dituzte eus-
kal presoak egiten ari diren gose
grebarekin bat egiteko.

PATXI CABORI HARRERA
Bariku iluntzean iritsi zen Patxi
Cabo Antzuolara. Zurralegi plazan
egin zioten harrera. Ongi-etorria
apirilaren 9an egingo diote. Goi-
zean bertan ezkondu ziren Patxi
eta Amaia Mundiñano neskala-
guna. Ezkontza Martuteneko espe-

‘Bixkai’ inkomunikatuta
Frantzian zapatuaz geroztik

txean egin zuten. Eztei ospaki-
zunak, ordea, Antzuolan. 3.000
euroko fidantza ordainduta gera-
tu zen aske bariku eguerdian
antzuolarra.  Aurreskua eta Car-
men Irizar preso antzuolarraren

senitartekoek emandako lore sor-
ta jaso zituen bikoteak. “Eskerrak
eman nahi dizkiet”, esan zuen
Patxik, “laguntza eskaini didaten
guztiei. Presoak Euskal Herrira-
tzeko borrokan segi beharra dago”. 

Patxi Cabo aske da

barikutik 

eta harrera egin

zioten Antzuolan



Zortzi funtzionario hartzeko erabakia hartu du Udalak asteon.
Maiatza baino lehen egingo da deialdia eta honako lanpostuak
betetzeko egingo dute dei: arkitekto bat, kirol teknikari bat, pre-
bentzio eta gizarteratze teknikari bat, saneamendu eta mantenu
teknikari bat, erizaintzan diplomadun bi, aisialdiko monitore bat
eta Aukeako mantentze-langilea. 

Bestalde, udaltzain postuetarako deialdiari dagokionez, eguaz-
tenean, martxoaren 23an, bukatuko da izena emateko epea. Lau
udaltzain kontratatu nahi dituzte. 

Zortzi lanpostu osatzeko deia
egingo du Udalak maiatz aldera

UDALTZAIN IZATEKO DEIA ETZI BUKATUKO DAARRASATE I 

Etxebizitza sozialetan izena emateko epea zabaldu dute, berriz, elba-
rriendako. Abenduan egin zuten Udalak finkatutako salneurrian
salduko diren etxebizitzen zozketa. 185 ziren, horietatik zazpi elba-
rriendako, baina bakarra aurkeztu zen, eta sei hutsik geratu ziren.

Hori horrela, Udalak  berriz eman die izena emateko aukera.
Bete beharreko baldintzak hauek dira: Aretxabaletan erroldatuta
egotea; diru sarrerak 9.000-48.080 euro bitartean izatea (errenta aitor-
pena aurkeztu behar da) eta etxebizitzarik ez izatea. Interesatuek
udaletxera eraman beharko dituzte eskatutako agiriak martxoaren
23a baino lehen.

Elbarriendako etxebizitza guztiak ez badira betetzen zerrendan
etxe barik geratu zirenen artean banatuko dituzte.

Etxebizitza sozialetan izena emateko
epea ireki dute elbarriendako

MARTXOAREN 23RA BITARTEANARETXABALETA I 

Aretxabaletako Elizbarrutiak umeak bataiatu behar dituzten
gurasoen batzarrak deitu ditu. Umeok martxoaren 26an eta api-
rilaren 3an bataiatu behar dituzten umeen aita-amendako dira
batzarrok. Gaur, astelehena, eta bihar, martitzena, izango dira
bilerak parrokiako lokaletan, 19:00etan.

Bakearen gaineko hausnarketa batzarra deitu du Leintz bai-
larako Pastoral Barrutiak Eguen Santurako. Aretxabaletako
parrokiako Aretxabaletako parrokiako lokaletan izango da,
16:00etan. Asier Arteaga gazteak gidatuko du saioa.

Umeak bataiatu behar dituzten
gurasoen batzarrak deitu dituzte 

BAKEAZ ERE HAUSNARTUKO DUTEARETXABALETA I 

Ttakun txalaparta taldeak sarean jarri duen webgunearen hel-
bidea da www.ttakuntxalaparta.org. Taldearen gaineko infor-
mazioaz gain, txalapartaren inguruko azalpenak ere batzen ditu.
Estreinatu berri dute webgunea eta oraingoz euskara hutsean dago;
gaztelaniazkoa egiten dihardute eta laster izango da hori ere kon-
tsultatzeko moduan

Sei atal ditu: taldea, txalaparta, Euskal herria, argazkiak, kon-
taktua eta linkak. Gorka Zubizarretak egin du webgunearen disei-
nua eta garapen teknikoa eta Dreamweaver-en eginda dago, Pho-
toshop eta Flash programen laguntzarekin.

Ttakun txalaparta taldeak
webgunea estreinatu berri du

ORAINGOZ EUSKARAZ DAGOARRASATE I 

Oñatin, kiroldegiko igerilekuak itxita egongo dira, gaurtik, aste-
lehena, hilaren 28ra bitartean. Osakidetzaren arauak jarraituz,
ura aldatu, garbitu eta zenbait berritze lan egingo dituzte.

Bestalde, Arrasaten kirol instalakuntzek ordutegi berria izan-
go dute hilaren 24tik 28ra bitartean. Aukeak hartu du erabaki hori
eta hauek izango dira aldaketak: Musakolako kiroldegiaren ordu-
tegia izango da, 08:30etik 13:30era, eta igerilekuena, 09:00etatik
13:00etara. Iturripe, berriz, itxita egongo da eta gaurtik, astelehe-
na, apirilaren 1era bitartean, 17:00etatik 21:30era zabalduko ditu
ateak. Uarkape pilotalekuari dagokionez, itxita egongo da hilaren
24tik 28ra bitartean.

Kirolguneak itxi edo ordutegia
aldatuko dute Aste Santuan

OÑATIN ETA ARRASATEN IZANGO DADEBAGOIENA I 

Albiste izango da
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ASTEARI BEGIRA

• Institutuak antolatutako
ikastaroetan izenematea
Oñatiko Institutuak doako
ikastaroak antolatu ditu, eta
izena emateko azken egunak
dira gaurtik, astelehena, eguaz-
tenera bitartean. Tornu kon-
bentzional eta CNC progra-
mazio eta prestaketa ikasta-
roak dira. Argibideetarako,
deitu 943 78 21 50 telefonora edo
jo www.onati.net webgunera.
• KZGuneak ere oporrak
hartuko ditu Aste Santuan
Kzgunea itxita egongo da gaur-
tik, astelehena, hilaren 29ra
bitartean. 
• 81ean jaiotakoek bazkaria
izango dute apirilean
1981ean jaiotakoek kinto baz-
karia egingo dute apirilaren
30ean, eta izenematea apirila-
ren 18a baino lehen egin behar
da. Horretarako, sartu 30 euro
Euskadiko Kutxako honako
kontuan: 3035 0002 13
0020042837. 
• 1961-1962an jaiotakoek
kinto afaria egingo dute
1961eko irailetik 1962 urte
bukaerara bitartean jaiotako-
ek kinto afaria egingo dute api-
rilaren 2an. Izena emateko,
martxoaren 27a baino lehen
deitu behar duzue honako tele-
fonoetara: 943 78 33 22 (Mari-
lu) edo 653 73 08 03 (Aran). Hil-
dako kintoen aldeko meza izan-
go da agustindarren elizan,
19:30ean.

Angiozar auzoan hilaren
25ean, egubakoitza.

DEBAGOIENA I 
• Saharako umeak hartzeko
izenemate epea
Nubi elkarteak eta Debagoie-
neko udalek, Oporrak Bakean
egitasmoan, Saharako umeak
ekarriko dituzte uztail eta
abuztuan. Horiek hartzeko ger-
tu dauden familiek dagokion
udalera edo Nubi elkartera
(685 72 48 16 da telefonoa) dei-
tu behar dute martxo bukae-
rara bitartean.
• Gorlako txirrindulari igoera
antolatzeko laguntza 
Martxoaren 27an egingo den
igoerarako eskatzen dute
laguntza antolatzaileek, bide-
gurutzeetan banderatxoarekin
egoteko. Interesa duenak 619
73 95 07 zenbakira dei dezake.
Banderatxoak hilaren 23an
emango dituzte, 20:00etan, San
Martin plazako egoitzan.

OÑATI I 
• Hirugarren adinekoendako
gogojarduerak deitu dituzte
Arantzazuko frantziskotarrek
deitu dituzte hirugarren adi-
nekoen jardunaldi horiek. Hiru
aukera dago: apirilaren 17tik
23ra eta maiatzaren 22tik 28ra,
euskaraz; eta maiatzaren 8tik
14ra, gaztelaniaz. Izena ema-
teko, deitu 943 78 13 15 telefo-
no zenbakira.

18/98 SUMARIOAREN GAINEKO HITZALDIA IZANGO DA MARTITZENEAN I 
Inputatu eta adituek prozeduraren gainean jardungo dute Arrasaten

18/98 + plataformak izen horreko sumarioaren gai-
neko hitzaldia antolatu du. Bihar, martitzena, izan-
go da, Arrasateko Monterron jauregian, 19:30ean.
Mario Zubiaga legelari eta plataformako kideak,
Nekane San Miguel epaileak eta Natale Landa inpu-
tatuek hitz egingo dute.

“Madrilgo epaiketak amaitu bitartean, justiziaren
independentzia eskatuz jardungo dugu”, dio 18/98+
taldeak, eta hitzaldian parte hartzeko dei egiten
du, honako hitzekin: “Epaiketa hauek karga poli-
tiko handia daramate eta, beraz, denoi dagokigu
neurri baten, euskal hiritar guztioi”.

ARETXABALETA I 
• Posta bidezko botoa
tramitatuko du EAJ-EAk
Aretxabaletako EAJ-EA koa-
lizioa gertu dago posta bidez-
ko bozka tramitatzen lagun-
tzeko. Horretarako, jo batzo-
kira astelehenetik eguaztenera
bitartean, arratsaldez, eta 943
79 57 43 edo 943 79 84 85 telefo-
noetara deitu.
• Emakumeei zuzendutako
autoestimu tailerra 
Udal Prebentzio Sailak anto-
latu du tailer hori apirilaren
7tik ekainaren 9ra, bi orduko
saiotan. Izena emateko, deitu
943 71 18 62 telefonora.

ARRASATE I 
• Langabeendako ikastaroak
antolatu ditu INEMek
Norbere enplegurako enpre-
sak; soldatak eta giza segu-
rantzak kudeatzea; erabiltzai-
le mailako informatika; eta
web orrien diseinua: horiek
dira ikastaroon gaiak. Argibi-
de gehiago, INEMen bulegoan.
• Monterron parkea itxita
Hilaren 21ean, 22an eta 23an
egongo da itxita. Anfiteatroa
inguratzen duen bidea kon-
pontzeko itxiko dute.

BERGARA I 
• Elizamendiko Andra Mari
jaiak ospatuko dituzte
Elizamendiko Andra Mari egu-
na ospatuko dute Mainddao-

Hitzorduak
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Jaiegunetan zerbitzurik ez hilerrian

Sarean harrapatuta

Maiatzaren 1etik aurrera, Arrasateko
hilerrietan ez dute zerbitzurik egingo
domeketan eta jaiegunetan. Hala erabaki
zuen Tokiko Gobernu Batzarrak. Dena dela,
beharra dagoenean, Udalak gorpuak hartu

eta gorde egingo ditu, doan. Horren harira
jarri dute Goiena.net-eko Arrasateko
atalean eztabaida: ondo iruditzen zaizu
hilerrietako jaiegunetako zerbitzua ken-
tzea? Hemen dituzue erantzun batzuk.

LAN EGIN DEZATELA
DOMEKETAN HILERRIAN
Ez zait bat ere ongi iruditzen.
Jarri dezatela, bada, aste bukae-
ran ere jendea hilerrian lanean.
Udaletxeak dirua aurreztu eta
beste batzuei kargatu diete lana.
Hori ez da egiten beste inorekin
kontsultatu barik.

Arrasatearra / www.goiena.net

EZ DUT HORRETARAKO
ARRAZOIA ULERTZEN
Elizak zer dio honetaz? Ezin al
da hileta-elizkizun bat aste buka-
eretan egin? Ezin al da norbait
ostiral edo zapatu batean hil hile-
ta-elizkizuna aste bukaeran egin-
go delako ala? Ez dut ezer uler-
tzen, norbaitek esplikatu dieza-
dala, mesedez.

Lotsagarria / www.goiena.net

ISUNEKIN ATERATAKO
DIRUA ERABILI DEZATELA 
Nire ustez, Arrasateko Udalak
kudeatzen dituen zerbitzuek
egutegi eta ordutegi zabalagoak
eduki beharko lituzkete. Autoei
jartzen dizkieten isunekin eta
garabiarekin ateratzen duten
diru garbia erabili dezatela
hilerriko zerbitzuetarako eta
beste hainbat hutsune betetzeko.
Kiroldegiarekin zer gertatzen da?
Zapatu eguerdietan 13:30etik
16:00etara eta domeka arra-
tsaldeetan itxi egiten dute. Orain

hilerria izango da, hurrengoa
zein?
Arrasatear bat / www.goiena.net

EZ EGITEA IZATEN DA
ERRAZENA BETI
Arrasateko Udalak errazena egin
du: ez du eskainiko hilerriko zer-
bitzurik jaiegunetan. Ez egitea
izaten da errazena beti. Zergatik
ez besteren bat kontratatu lan
hori egiteko? Dirua aurrezteko
modua izan da dena. Eta bitar-
tean gastatuko dute dirua ez dakit
nongo ez dakit zer proiektu lotsa-

garritan. Eta aste bukaeran nork
edukiko ditu hildakoak? Tana-
torioan egongo dira? Hainbeste
denboran? Ez da normala hori.

Lotsa / www.goiena.net

HILETA-ELIZKIZUNIK EZ
DA EGOTEN DOMEKETAN
Udalak kontu horrekin dirua
aurrezten badu beste zerbitzu
batzuk hobetzen gastatuko du,
ezta? Ez dakit ondo zein izan den
zerbitzu hori domeketan ken-
tzeko arrazoia, baina ez dut uste
gaizki dagoenik. 

Hildakoa edukitzen badute
tanatorioan,  ze kalte dago? Hile-
ta-elizkizunak ere ezin dira egin
domeketan...

Ados / www.goiena.net

ORAIN BESTE BATZUEI
ORDAINDU BEHAR DIETE
Seguru al zaude zerbitzuren bat
hobetzen gastatuko dutela
aurrezten duten diru hori? Ni ez
nago hain seguru. Eta Udalak
tanatorioari ordaindu egingo dio?
Orduan zergatik kendu ehorz-
ketarena, azken finean beste
batzuei ordaindu behar diete hil-
dakoak edukitzeko zerbitzua.
Lehen norbait hiltzea ez zen bate-
re albiste ona eta orain, gainera,
aste bukaeran hiltzen bada lehen
baino albiste txarragoa da!

Ez ados / www.goiena.net 

www.goiena.net
Ondo iruditzen zaizu
hilerrietako jaiegunetako
zerbitzua kentzea?

Bai
%11

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

Ez
%89
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Iritziak

Isilpekoak

Halaxe erantzun digute

• Zuloak estali dituzte Arrasaten
Gure Arrasateko irakurle batek txaloak bidali dizkigu: “Elurrak
kalte handiak sortzen ditu asfaltoan. Aurten ere errepideetan
zulo handiak agertu dira. Arrasateko Zarugalde kalean eta
Arrasate pasealekura doan bidean agertu diren zuloak oso azkar
estali dituzte eta eskertzekoa da trafiko handiko ingurua dela
jakinik. Ea jarritako petatxu horiek irauten duten!”

• San Pedrotik Bolurako bidea abandonatuta dago
Beste irakurle batek txistua helarazi digu: “San Pedrotik Bolu
auzora igotzeko bidean ez dugu argirik. Zergatik? Novedades
aretoko kantoian 9 farola jarri dituzte. Jende asko ibiltzen gara
gora eta behera bide horretan. Asfaltatzea ere merezi duela uste
dut. Bestalde, zergatik kendu dizkigute zabor-edukiontziak eta
aparkalekuak? Ez dugu beste bergararrek bezalaxe zergarik
ordaintzen, akaso?”. 

• Garbiketa lanak Erramu Zapatuko azokaren ostean
Txaloa bidali digu beste irakurle batek Bergarako garbiketa
brigadarendako. “Bikaina izan da aurten Erramu Zapatuko feria
Bergaran. 14:30erako saltzaileak euren postuak jasotzen ari ziren
eta dagoeneko kale garbiketan zebiltzan garbiketa brigadako
langileak. Zoriontzekoa benetan! Gauzak horrela bai”.

• Arrasateko taxi parada errespetatu, mesedez!
Beste txistua, kasu honetan Arrasatetik. “Arrasaten ez du inork
taxien parada errespetatzen. Jakin badakigu aparkaleku
arazoak ditugula, baina ezin daitekeena da autoa gaizki aparka-
tuta utzi eta alde egin. Taxi gidariak iristen direnean ez dute non
aparkatu eta zerbitzu bat ematen ari dira!”

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.

Kiotoko
protokoloa
onartu berria da.
Zein onura eta
zein ahuldade
ikusten dizkiozu?
Tresna ona da?

“Lehen pausoa  da. Gizakiak ingu-
rumenari kalte egiten diola onar-
tzen da eta lehen neurri batzuk
hartu dira. Isurtzaile handienen-
gana jo da baina nire ustez, denok
gara erantzule. Kutsadura kon-
trolatzen ez bada neurri estua-
goak jarriko dira. Kultura kon-
tua da, kontzientziazio arazoa”.

IGNACIO LASA |
INGURUMEN AHOLKULARIA

“Zein balio du Bushek sinatu ez
duen protokolo honek? Patago-
niako ozono-geruzan dugun zuloa
handitzen ari da. Ardiei katara-
tak sortzen zaizkie dagoeneko. Zer
egiten du Bushek? Probetxua ate-
ra. Orain, izpi ultramoreen aur-
kako kristalak saltzen dizkigu
babestu beharra dugulako”. 

RENE IRURZUN |
PATAGONIARRA

“Protokoloa onuragarria izango da
baldin eta errespetatzen bada. Kli-
ma aldaketa dator. Oso negu bel-
tza izan dugu aurten eta orain, al-
diz, udako beroa dugu. Urtaroak
desagertzen ari dira. Guztion kon-
tua da. Tranbiak, esaterako, kutsa-
dura kontrolatu dezake gurean
baina erabiltzen badugu, noski ”.

VIRGINIA RIVAS |
BIOLOGOA

“Akordioa herren gelditu da AEBk
sinatu ez dutelako. Jarduera kutsa-
korrenek prezioak igotzeko ten-
tazioa izan dezakete. Eta isurke-
ta kuotak ezarri dira. Kuota horiek
salerosi daitezke baina merkatu
hori berria denez goiz da nola fun-
tzionatuko duen esateko. Araudi
zehatzagoa beharko du”.

URKO LOPEZ |
EKONOMISTA 
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IRITZIA

Jatorrizko diseinua Goio Arana | Maketazioa Imanol Soriano | 
Maketazio laguntzailea Kepa Martelo | Testuen zuzenketa Karmele Etxabe |
Publizitate arduraduna Gotzon Arzelus | Diseinu arduraduna Iñaki Iturbe |
Harpidetza eta banaketa arduraduna Marta Leturia | 
Administrazio arduraduna Agurtzane Gaintzarain

Zuzendaria Eneko Azkarate
Erredaktore burua Monika Belastegi
Erredakzioa Ubane Madera, Jokin Etxebarria,
Jon Unamuno, Jasone Zabala 
eta Larraitz Zeberio.

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

PPrreessiiddeenntteeaa Estepan Plazaola

ZZuuzzeennddaarrii  nnaagguussiiaa Iñazio Arregi

Zorroztailea

Egunkarietan irakurri dugu

AMAIERARIK GABEKO LASTERKETA

Badira 25 urte Korrika lehen aldiz egin zena
eta oraindik ere kilometrotik kilometrora
lekukoa eskutik eskura pasatzen ibili beha-
rrak adierazten du gure hizkuntzaren nor-
malizazioa lortzeko dagoela. Normalizazio
falta hori adierazten duten adibide ugari
dago: Nafarroan eta Iparraldean jasotzen
duen mesprezua, esaterako.

ELKARRIZKETA

Argi utzi nahi dut herritarrei aukera bat iza-
teko modua mozten badiete, pertsonen es-
kubideak murriztu egiten direla. Guztiok
izan beharko genukeelako nahi dugun hauta-
gaiari botoa emateko aukera. Hori argi utzi-
ta, kontuan hartu behar da legeak betetze-
ko daudela, denak ez dira gustuko, Alderdien
Legea kasu, baina legeak betetzeko daude.

MEHATXUENDAKO NEURGAILUAK

Halako gertakari larriak ezkutatu izana
lehenbailehen argitu beharreko kontua da,
batez ere, inork pentsa ez dezan gertaka-
riok ezkutatzearena hauteskunde-intere-
sengatik izan dela. Adibidez, bertan behe-
ra gera ez dadin uste nagusi hori: alderdi
espainolistetako ordezkariak direla ETAk
mehatxatzen dituen bakarrak.

ZERRENDA ZINIKOAREN KONTRA

Hitz bat erabil dezaket Aukera Guztiak-en
bultzatzaileen jarrera azaltzeko eta baita
eurekin bat egin duten 18.000 sinatzaileen-
dako ere: zinismoa. Izan ere, zinikoa izan
behar da giza eskubideen gainean ikas-
gaiak emateko, Batasunaren alde, ez atzo
ezta gaur ere, ez dutenenean protestarik egin
ETAren terrorismoaren kontra.

Editoriala
2005-O3-21

Juan Maria Atutxa
2005-O3-21

Editoriala
2005-O3-21

Fernando Savater
2005-O3-21

‘Gara’ ‘Berria’ ‘Deia’ ‘El Diario Vasco’

Tira, tira...

Jota Jota Arrieta

Zapatuan Asier eta Maider ezkon-
du ziren. Asier taldekoa denez,
han izan ginen taldekideok ezkon-
berriei kunplimentu guztiak eta
bi egiten. Merezitakoak denak,
esan beharrik ez. Eguraldia zen
antolatzaileen esku ez zegoen
elementu bakarra, eta zoraga-
rria izan zen, beraz bada, den-
dena ondo baino hobeto atera
zen. Bikoteak gogo onez oroitu-
ko du eurentzat hain egun bere-
zia izan zena. 

Dena bukatu zenean etxera
bueltatu nintzen eta egunkari pare
bat hartu nituen zutabetxo hau osa-
tzeko abiapuntua hartzeko. Goien-
karia zabaldu, eta... zas! Erdi-
erdian gehigarri berezia: Ezkon-
tzak. Ni ehizatik bueltan eta usoa
parean. Lehenengo begiradan osa-
tua zetorrela iruditu zitzaidan.
Ezkontzaren inguruko atalakBeti egongo dira konbentzitzeko duten gaitasuna publizisten

esku lagako duten politikariak.
Duson ’El Mundo’ | 2005-III-21

Egunkarietako harribitxiak

ZELULA AMEN
LASTERKETA
Estatuan, dagoeneko, erabil
daitezke ikerketak egiteko
zelula ama enbrionarioak.
Urtebeteko ika-miken ostean
Gobernuak erabaki du
etorkizun oparoa izango duen
medikuntza birsortzailearen
zero urtean sartzea. Diabetea
eta parkinsona bezalako
gaixotasunak jorratuko ditu.
Ikerlariek horretan dihardute.

‘El Semanal’
2005-03-21

ALASKAKO
SANTUTEGIARI ERASO
Mendekotasun energetikoa
gutxitzearekin obsesionatuta
dago AEBtako administrazioa;
Kiotoko Protokolotik ere gero
eta urrunago dago eta
baliabideak bilatzeko
ahaleginari ekin dio zoroaren
pare munduan nagusitasuna
lortzeko. 
Energia nuklearraren aldeko
apustua egin eta gero, eta
ikatzera bueltatu ondoren,
azkeneko urratsa Senatuak
aste honetan eman duen

baimena izan da: fuel-olio
konpainiei baimena eman die
Alaskako erreserba naturala
zulatzeko. Erreserbak 79.380
kilometro karratu ditu eta
planetaren santutegi
ekologiko
garrantzitsuenetakoa da. 
Baina gutiziatuena ere bada:
10.000 milioi barril fuel-olio
gordin betetzeko moduko
poltsa petroliferoak dauzka
erreserbak.

‘El Pais’ 
2005-03-21

Baietz 
esateko ordua

banan-banan ondo aztertuta.
Emazte eta senargaientzako arro-
pa eta osagarriak, azala eta ilea,
antolaketa kontuak, argazki albu-
ma, eztei-bidaiak, bazkaria eta
azken urteko datuak, zenbat ezkon-
tza, non, nola... Bigarren begira-
dan iruditu zitzaidana ez dizuet
kontatuko, baina pistaren bat ema-
te aldera, esango dut publizitate-
arekin zerikusia duela. Hiruga-
rrenez irakurri nuenean, berriz,
ez nuen ezkontzari buruz ezertxo
ere aurkitu, ez behintzat bikotea-
rengan izango duen eraginari
buruz. “Ni” izatetik “gu” izatera
pasatzeak suposa dezakeenari
buruz, alegia. Esango nuke litur-
gien gizartean bizi garela. Zere-
moniak ezin hobeto burutzen ditu-
gu, ez dakit baina inolako mami-
rik duten. Baina tira, ez dut
horregatik ere burukominik har-
tuko, nahikoa  izango dut eta boda
ondoreneko biharamunarekin.

“Zapatuan Asier
eta Maider ezkondu
ziren. Asier taldekoa
denez, han izan
ginen ezkonberriei
kunplimendu denak
eta bi egiten”

“Liturgien gizartean
bizi garela esango
nuke. Zeremoniak
ezin hobeto burutzen
ditugu, ez dakit
baina inolako
mamirik duten”

Aurten ere bikote 

asko ezkonduko da,

batzuk elizaz eta 

beste hainbat zibilez.

Apurka-apurka

ezkontza zibilen

kopurua haziz doa,

zenbakiek erakusten

duten moduan. 

Iaz, ibarrean, 142

bikote ezkondu ziren

zibilez, eta 149 elizaz.

‘Goienkaria’ | 2005-03-18



FUTBOLEKO LEHEN MAILAKO TALDEAK

KIROLA Hasi da 
ETB-kantxa pilota
txapelketa eta
ibarrekoak gaizki
hasi dira  |  20

• Arrikrutz Oñatiko Kobakek Pulpori 20-26 irabazi zion eta mailari eutsiko dio beste urte betez |  18

• Doke txapelketako 25. aldian Txalaparta taldeko Azkarate eta Aritzaleta nagusitu ziren  |  20
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Denboraldia motibazioaz
bukatzeko hiru puntu

Ez zegoen joko aldetik bolada
onean Athletic eta garaipena
ezinbesteko medizina zen gaixo-
tasuna sendatzeko. Halaxe ger-
tatu zen. Partidua ez zen ona
izan, baina garaipena lortu zuten
eta azkenean horrek balio du. 12.

ere. Oraingo honetan burukada
baten bidez etorri zen gola. Biga-
rren gol horretan Del Hornok
erdiraketa bikaina egin zuen.  

Levantek bigarren zatiko 17.
minutuan sartu zuen bere gola.
Azkeneko partiduak ikusita,

Hiru puntuekin Athleticek UEFA

bost puntutara du eta txapeldunen

ligan sartzeko postuak sei

puntutara; Aste Santuan indarrak

berreskuratuta, Europa da helburua 

MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

Luis Prietoren alde ezezagun bat ikusi genuen Llorenteren lehenengo golean eta ospakizuna pasearen modukoa izan zen: aparta.

PUNTUAK IZAN ZIREN GARRANTZITSUENAK PARTIDU TXAR BATEANATHLETIC I

minutuan etorri zen lehenengo
gola. Luis Prietok takoiaz Llo-
renteri urrezko pasea eman zion
eta honek bikain jaurti zuen sare-
etara. Gola duen mutila da eta
bigarren zatiko seigarren minu-
tuan hori erakutsi zuen berriro

Bikain

ATHLETIC

3-1
LEVANTE

Athletic | Arantzubia, Iraola, Murillo,
Luis Prieto, Del Horno (Moya 91. min.), Orbaiz,
Gurpegi, Etxeberria, Tiko, Ezkerro (Lacruz
81. min.) eta Llorente (Urzaiz 72. min.). 

Levante | Mora, Pinillos, Culebras, Jesu-
le (Tito 70. min.), Harte, Juanma, Rivera,
Camacho, Jofre, Sergio Garcia (Reggi 80.
min.) eta Manchev (Congo 80. min.).

Golak: | 1-0 Llorente. 2-0 Llorente. 2-1 Juan-
ma. 3-1 Urzaiz.

Epailea | Ramirez Dominguez. Ez zen zail-
tasun handiko partidua izan. Athleticen
aldetik Murillo, Etxeberria eta Tikok ikusi
zuten txartel horia eta Levanteren alde-
tik Harte, Jesule eta Manchevek. 

Bestelakoak | 30.000 ikusle gutxi gora
behera San Mamesen. Del Hornoren jarre-
ra dela eta, zaleek txistu eginez agurtu
zuten Gallartakoa. Bestelako kasua izan
zen Llorenteri egindako agurra, izan ere,
txalo zaparrada batez agurtu zuten bi gol
sartu zituen jokalari gaztea. 

Esandakoak

“Aste Santuko
atsedena ondo
etorriko zaigu eta
denboraldi amaiera
zirraragarri baten
aurrean aurkituko
da taldea”.
ERNESTO VALVERDE |
ENTRENATZAILEA

“Gaurko partidua
irabaztea
garrantzitsua zen;
horrela, berriro ere
Europako
postuetara
hurbildu gara”.
ISMAEL URZAIZ |
JOKALARIA

Jon Unamuno

GURPEGI
Lan asko egin zuen nafarrak
atzokoan. Atzealdean baloi
asko lapurtu zituen eta gora
igotzeko indarrak ere izan
zituen. Partiduetan kilometro
asko egiten duen jokalaria da
Carlos Gurpegi.

Kaskar

DEL HORNO
Kolokazio aldetik akats
batzuk ikusi zitzaizkion.
Despitatuta dabil azken
bolada honetan Gallartako
mutila eta zaleek euren iritzia
zein den adieraziz agurtu
zuten: txistu eginez.

garaipena kolokan jarri zitekee-
la ematen zuen, baina Levantek
ez zuen arrisku handirik sortu.

URZAIZEN ETORRERA
Denboraldi hasieran jokalari
nafarraren golek puntu asko
eman zioten Athletici. Atzokoan
berak sartu zuen azkeneko gola.
Joseba Etxeberriak bikain era-
man zuen kontraerasoa eta tute-
rarrari pase oso ona eman zion. 

Valverdek dioen moduan,
partidu garrantzitsuak datoz den-
boraldi amaieran, bai ligan eta,
nola ez, baita kopan ere. 
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FUTBOLA

FUTBOLEKO LEHEN MAILAKO TALDEAK

Lehenengo zatian, Oñatiko tabernetan batutako zaleek gozatu egin
zuten taldearen jokoarekin. Eta Darkoren gola ikusita, bat baino gehia-
go lasaitu zen. Baina Tamudok lehen penaltya sartu eta gero, Reala-
ren jokoa aldatzearekin batera, zaleetatik gozamen aurpegiak alde
egin zuen, kezka eta sufrimendu aurpegiak agertuz. Eskerrak, De
Paulak puntu bat eskuratzeko gola sartu zuen, bestela...

AINTZANE AGIRRE

GOZAMENETIK SUFRIMENDURA

• REALAREN ZALEAK TABERNETAN

Lluis Compais-eko bigarren zatia,
Numantziaren aurkako partidu
guztia bezalakoa izan zen. Eta
berriz ere Realak zortea alde
izan, eta gutxienez puntu bat lor-
tu zuen. Ez da puntu txarra gai-
nera. Lotinaren taldea ligako
ustekabeetako bat da, eta ez da
erraza euren kontra puntuatzea.

Lehen zatia ikusita, duela bi
denboraldiko Reala etorri zitzai-
dan gogora. Aukera pila sortu eta
gola egin. Defentsan ustekaberen
bat edo beste, baina orokorrean
joko ikusgarria egin zuen talde-
ak. Dena aldatu zen Tamudok
lehen penaltia sartu eta gero.
Taldea berriz hasi zen denboral-
di osoko zalantzekin. Eta ligan
bigarren gelditu zenaren jokotik

UEFAko postuak

jaitsierakoak baino

gertuago egon arren,

taldearen jokoak ez

du konfidantza

gehiegirik ematen

Bi partidu irabaztea
gelditzen zaio Realari
lehen mailari eusteko

Numantziaren aurkako partidu-
ko jokora pasa ginen. Kezkatze-
koa da hori, eta horregatik uste
dut lehenbailehen lortu behar
dituela Amorrorturen taldeak
salbaziorako behar dituen sei
puntuak. Tristea da horrela pen-
tsatzea, sailkapenari begiratuz
UEFAko postuak jaitsierakoak
baino gertuago daudelako, baina
taldearen jokoak ez du gora begi-
ra jartzeko esperantza handirik
ematen.

NIHAT ETA DARKO
Nihaten falta nabaria dela ezin
da ukatu. Baina ez golak falta dire-
lako. Turkiarra jokatu ezikin
dagoenetik, erasoan sortzen zen
arrisku hori falta da. Gutxienez,
Darko golak sartzen hasi da.

Reala

Jokin Etxebarria

Realaren jokoak ez
du gora begira
jartzeko esperantza
handirik ematen

Nihaten falta
nabaria da, baina
gutxienez,
Kovacevic golak
sartzen hasi da

• ZERGATIK IZAN DU JOKO ALDETIK BEHERAKADA?

Athleticek egiten diharduen denboral-
diarekin harrituta daude bi oñatiar
hauek: “Athleticen benetako maila orain
erakusten duena dela uste dugu, orain
artekoa gehiegizkoa zen”, aipatu zuten
Rosa eta Antonek.

“Athleticen benetako maila orain
erakusten duena dela uste dugu,
orain artekoa gehiegizkoa zen”

“Nekeak eragin du
jokalariengan eta
jokoan nabari da”

ROSA ETA ANTON |
OÑATI

“Futbolean psikologiak asko era-
giten du eta momentu honetan
jokalariak momentu txarrean
aurkitzen direla ikusten da. Arra-
zoiak? UEFAko kanporaketa eta
Valverderen erabakia”.

“Psikologikoki jokalariak
momentu txarrean
aurkitzen direla ikusten da”

INAXIO ETA TXISTU |
OÑATI

Yesteren jokoa asko gustatzen zaie Oñatiko hiru
mutiko hauei eta Athleticek duen joko jaitsiera
honen lesioagatik dela uste dute. Aurrelariak ere
fin ez dabiltzala uste dute. Kopa izan beharko litza-
ke denboraldi amaiera arte helburu bakarra. 

“Yesteren falta asko nabari du taldeak,
taldeko onena bera da eta”

ASIER, ANDONI ETA MIKEL | OÑATI

“Nekeak eragin du
jokalariengan eta joko-
an nabari da. Hiru txa-
pelketetan jokatzeak
lan karga handia supo-
satzen du”.

JOSEBA ZALDUA |
OÑATI

Valverdek denboraldi amaieran taldea lagatzeak
jokalariengan eragina izan dezakeela uste dute
hiru neskatila hauek. UEFAtik kanpo gelditzeak
jokalarien motibazioa jaitsi duela uste dute. Euro-
pan sartzeko gaizki dabiltzala aipatu zuten.

“Valverdek hurrengo urtean taldean ez
jarraitzeak jokalariak dezentratu ditu”

MAITE, AMAIA ETA LEIRE | BERGARA

Emaitzak eta sailkapenak / Espainiako Liga Txapelketa

Betis-Albacete 2-1
Zaragoza-At. Madril 0-0
Deportivo-Bartzelona  0-1
Numantzia-Racing  2-3
Espanyol-Reala 2-2
Mallorca-Sevilla 0-1
Valentzia-Getafe  3-1
Athletic-Levante  3-1
Osasuna-Vila-real b.b.
R. Madril-Malaga 1-0

EMAITZAK

HURRENGOAK

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

Puntuak J I G B GA GK

1.Bartzelona 68 29 21 3 5 54 18
2.Real Madril 57 29 18 8 3 49 25
3.Betis 48 29 13 7 9 47 37
4.Vila-real 47 28 13 7 8 48 25
5.Espanyol 46 29 13 9 7 37 35
6.Valentzia 46 29 12 7 10 43 30
7.Sevilla 46 29 13 9 7 33 33
8.At. Madril 43 29 12 10 7 32 25
9.Deportivo 42 29 10 7 12 38 36
10.Athletic 41 29 11 10 8 46 39
11. Zaragoza 39 29 11 12 6 33 40
12.Reala 36 29 10 13 6 38 42
13.Getafe 35 29 9 12 8 30 35
14.Levante 34 29 9 13 7 34 43
15.Racing 34 29 9 13 7 32 42
16.Malaga 34 29 10 15 4 27 37
17.Osasuna 31 28 8 13 7 35 51
18.Albacete 24 29 5 15 9 26 42
19.Mallorca 24 29 6 17 6 28 49
20.Numantzia 20 29 4 17 8 21 47

1. Eibar-Tenerife X

2. Espanyol-Reala X

3. Numantzia-Racing 2

4. Mallorca-Sevilla 2

5. Zaragoza-At. Madril X

6. Valentzia-Getafe 1

7. R. Madril-Malaga 1

8. Betis-Albacete 1

9. Deportivo-Bartzelona 2

10. Athletic-Levante 1

11. Lleida-Valladolid 1   

12. Xerez-Murtzia hiria 2

13. Celta-Cadiz 2

14. Gimnastic-Cordoba X

KINIELA

SAILKAPENA



14 | KIROLA
ASTELEHENEKO 

GOIENKARIA
2005eko martxoaren 21a

FUTBOLA

Jokin Etxebarria

Partidu oso berdindu batean pun-
tu bakarra lortu zuen Aloña Men-
dik. Etxeko partiduak irabazi
beharra du Aloña Mendik sail-
kapeneko putzua atzean laga-
tzeko, baina ez da puntu txarra
kontuan edukita Orioko taldea
markagailuan aurreratu zela. 

Jokoan apur bat gehiago izan
ziren etxekoak. Baina aukera
garbiak sortzeko arazoak izan
zituzten, oriotarrak atzean ondo
sartuta egon ziren eta partidu guz-
tian. Kanpokoak  ez ziren gehie-
gitan irten aurrera, baina jokal-
di polemiko batean gola egin
zuten, eta Azkoagaineko zalee-
tara urduritasuna gerturatu zen.
Izan ere, epaileak adierazitako

Xabi Caminok eman zion
lortutako puntua Aloñari

AINTZANE AGIRRE

Partidu oso berdindu batean puntu bat lortu zuen, gutxienez, Aloña Mendik.

falta bat, zuzenean bota behar ez
zena –joko arriskutsua izan zela-
ko– Orioko taldeak zuzenean ate-
ra bota, gola sartu eta epaileak
ontzat eman zuen.

Asko haserretu ziren etxeko
zaleak eta baita jokalariak ere,
eta handik aurrera jokoa asko
berotu zen. Hala ere, lasaitasu-
nerako gola sartu zuen Xabi
Caminok denbora gutxira, eta
animoak pixka bat baretu ziren.

XABI CAMINO
Harrigarria da jokalari honena.
Joan den urtean gol pila bat sar-
tu zituen, eta aurten taldeak bere
baja igarri du. Izan ere, Bartze-
lonan dago ikasten. Hori bai,
etortzen den bakoitzean gola sar-
tzen du oñatiarrak.

ALOÑA MENDI

1-1
ORIOKO

Aloña Mendi | Iñigo, Losada, Julen, Jago-
ba, Lopez (Astola 66. min.), Sanchez, Garai,
Aramendi (Moiua 53. min.), Albizu (Idigo-
ras 53. min.), Biain (Astigarraga 75. min.)
eta Arregi (Camino 53. min.).

Orioko | Hue, Solabarrieta, Txabola, Saez,
Jorge, Joxema, Maka (Jauregi 55. min.),
Jonpa (iraitz 90. min.), Haritz, Peio (Jago-
ba 73. min.) eta Josu.

Golak: 0-1 Josu. 1-1 Camino.

Epailea: Larrañaga jauna. Nahiko gaizki.
Orioko taldea txakurkeriatan ibili zen, eta
etxekoak asko berotu ziren. Berak ez zuen
jakin hori gelditzen.

Asteleheneko Goienkaria

Lasaitasunerako puntuen bila
joan zen Mondra zapatuan Zarau-
tzera. Baina lasaitasuna aurki-
tu beharrean, epaile etxekoi bate-

Mondrak 94. minutuan
galdu zuen Zarautzen

ARTXIBOA

Epailea partiduko protagonista bihurtu zen. 

kin eta zorte txarrarekin egin
zuen topo Zubiaren taldeak.

Zorte txarra, 94. minutuan
lortu zuelako etxeko taldeak biga-
rren eta garaipeneko gola, Illar-
tek bere atean sartutako baloi bati
esker. Eta epaile etxekoiarena,
Mondraren aurka ibili zen eta
partidu guztian. Arrasateko bi
jokalari kaleratu zituen, eta
Zubiaren esanetan: “Markelen
kaleratzea oraindik inork ez du
ulertzen”.

Zarautz baino gehiago izan
zen talde zerrajeroa Astin. Mar-
kagailuan aurretik jarri zen
Muxiren gol bati esker, eta bana-
koa jaso ondoren ere, aukera
asko sortu zituen, Laspiurrek
langara bidalitakoa, adibidez.
Baina, orduan ere, ez zuen zor-
terik izan talde arrasatearrak.

Orain, Hondarribiaren aur-
kako partiduan jarri beharko
dira pentsatzen. Atzeratutako
partidu hau eguenean jokatuko
dute eta. 

ZARAUTZ

2-1
MONDRA

Zarautz | Arregi, Segurola (Alberdi 89.
min.), Errasti, Zumeta, Larrañaga, Ruiz, Car-
los (Andoni 77. min.), Azpitarte, Erik, Mar-
tinez eta Arruti (Lasa 77. min.).

Mondra | Mikel, Markel, Barbarias (Illart
65. min.), Merkader (Argider 65. min.), Las-
piur, Arkaitz, Torres, Maikel (Julen 83. min.),
Muxi, Keixi eta Asier (Ina 75. min.).

Golak: 0-1 Muxi. 1-1 Azpitarte. 2-1 Illart;
bere atean.

Epailea: Atorrasagasti jauna. Oso gaizki.
Mondra bi jokalari gutxiagoz utzi zuen, eta
oso etxekoi ibili zen.

PREFERENTE MAILA

A.G.

Lehenengo zatia partidua era-
bakitzeko modukoa izan zen.
Alzolaren golaz gain, aukera uga-
ri izan zituzten bergararrek. Gai-
nera, epaileak adierazi ez zuen
arren, Hondarribiaren arean
penalti argi bat egon zen. 

Bigarren zatian, etxeko tal-
deak aurrera jo zuen. Hala ere,
lehenengo 20 minutuetan ondo
kudeatu zuen Bergarak abantai-
la. 70. minutuan etorri zen ber-
dinketa. Berdinketa emaitza posi-
tibotzat jo zuten bergararrek eta
denbora galtzeko pare bat alda-
keta egin zituzten. Hala ere, bost
minutu faltan, korner batean bi
eta batekoa sartu zuten honda-
rribiarrek.

Bergarak azken bost
minutuetan galdu zuen

HONDARRIBIA

2-1
BERGARA

Hondarribia | Luis Miguel, Sanchez, San-
tamaria, Navarro (Arrazola 78. min.), Hipo-
lito, Gorka, Egoitz, Amunarriz, Manuel
David (Elberdin 72. min.), Iñaki (Retegi 24.
min.) eta Llorente.

Bergara | Markel, Loiola, Ormaetxea
(Elkoroberezibar 80. min.), A. Berraondo,
Lete, Oskar (Javier 83. min.), U. Agirre (Ote-
ro 66. min.), Alzola, Imanol (Mujika 69. min.),
Zubikarai eta Garin (Alejandro 69. min.).

Golak: 0-1 Alzola. 1-1 Egoitz. 2-1 Elberdin.

Epailea: Javier Etxarri. Etxekoen alde ibi-
li zen. Penalti argi bat ez zuen ikusi Hon-
darribiaren arean lehen zati amaieran.

A.G.

Partidu bikaina jokatu zuen
UDAk Zubietan EHU talde sen-
doaren aurka.

Donostiarrak bigarren daude
sailkapenean, baina ez zuten itxu-
ra ona eman. Lehen zatia Felix
Recioren mutilak presionatuz
hasi zuten, eta 20. minuturako
markagailuan aurreratu ziren
Aritzek sartutako gol bati esker.
Etxekoek zortea alde izan zuten
eta lehen zatiko deskontuko
minutuetan, berdinketaren gola
sartu zuten. Lehen zati honetan,
UDAkoak etxekoak baino gehia-
go izan ziren, zutoin bat ere jo
zuten, eta aukerak izan zituzten
bigarren gola sartzeko. Bigarren
zatian, EHUk 9 jokalarirekin

Puntu baliagarria lortu
zuen UDAk Donostian

jokatu behar izan zuen; hala eta
guztiz ere, garaipenaren bila joan
ziren etxekoak, baina ederki
defendatu zuen puntua UDAk.

EHU

1-1
UDA

EHU | Ramirez, Martinez, Garcia, Aranba-
rri (Giglio, 43. min.), Ugartetxea, Quintana,
Gomez, Zubillaga, De Miguel, Zurutuza 
(Txoperena, 71. min.) eta Gomez ( Etxeberria,
59. min.).

UDA | Gaizka, Raul, Ibarrondo, Armen-
dariz, Eriko, Iker (Andoni, 59. min.), Aritz
(Kepa, 71. min.), Unamuno, Orueta (Igor,
64. min.), Alvaro eta Joseba (Imanol, 68.
min.).

Golak: 0-1 Aritz. 1-1 Quintana. 

Epailea: Juan Ramon Casanova. EHUko bi
jokalari kaleratu zituen.

Partidu bikaina jokatu zuen UDAk.



Liderra
menpean hartu
zuen Bergarak
zapatuan

Jasone Zabala

Zapatuan Ipintzan liderraren
bisita izan zuten etxekoek, igo-
era faseari zegokion partiduan.
Antzuola sendo dabilen taldea
da, baina bergararrek ederki
egin zioten aurre. Hasieratik
garaipenaren bila joan ziren
Gomez de Seguraren mutilak.

Lehen zatian, partiduaren
kontrola ez zuten hartu ez ber-
gararrek ezta antzuolarrek ere,
jokoa zelai erdian zebilen, eta
aukerak ere gutxi izan ziren. Bai-
na, lehen zatiko 40. minutuan
etxekoek 1 eta 0koa egin zuten.

Bigarren zatian antzuola-
rrak aurrera begira atera ziren
zelaira, defentsako lanak ahaz-
tu zituzten pixka bat, eta etxe-
ko taldeak hori aprobetxatuz
bigarren gola egin zuen 20. minu-
tuan. Erreakziorako denbora-
rik gabe, hamar minutu beran-
duago, 3 eta 0koa egin zuten
etxekoek. Hala, derbia Bergaran
gelditu zen.

• 2. MAILAKO GAZTEAK

BERGARA

3-0
ANTZUOLA
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FUTBOLA

Bigarren zatiak
desorekatu zuen
markagailua
Antzuolaren alde  

Jon Unamuno

Partiduaren nondik norakoak
ikusita talde bakarra egon zen
zapatuan Estalan. Bergara saia-
tu zen presentzia izaten parti-
duan, baina bergararrek ezin
izan zuten ezer egin Antzuola
bikain baten kontra.  

Lehenengo zatiak ez zuen
historia asko izan. Partiduan
haizeak eragin handia izan zuen.
Horrela, Bergarak lehen zatian
izan zuen alde, baina ez ziren gai
izan abantaila hori aprobetxa-
tzeko. Bigarren zatian etorri
ziren golak. Lehenengoa Nikok
sartu zuen. Burukada baten
bidez baloia atezainaren gaine-
tik jaurti zuen. Bigarrena lehe-
na etorri eta segituan sartu
zuten. Oraingo honetan Xabik
egindako erdiraketa on bat
Odeik ondo aprobetxatu zuen.
Julenek sartu zuen azkena. Area
barruan baloi batekin topo egin
zuen eta ezkerkada bikain batez
baloia sareetara jaurti zuen.

• 2. MAILAKO KADETEAK

ANTZUOLA

3-0
BERGARA

Mailako talderik onenaren kontra jokatu zuten
atzokoan oñatiarrek eta partiduan bi taldeen
arteko desberdintasunak argi ikusi ziren. Erraz
menperatu zuten donostiarrek Aloña Mendi zelai-
ko eremu guztietan. Aloñako defentsak eta ate-

zainak ohikoa den baino lan gehiago egin zuten;
izan ere, Realeko jokalariak bikain sartzen ziren
bai hegaletatik eta bai erditik. Azken finean,
Gipuzkoako selekzioaren kontrako partidua izan
zen, kolore gutxiko partidua.

ALOÑA MENDI 0 - REALA 7

AINTZANE AGIRRE

• SENIOR MAILAKO NESKAK

GARAIPENA IZAN ZITEKEENA PORROT BIHURTU ZEN

Sailkapen erdi aldean gorantz joan nahian dabilen Mondrak, ez zuen
zortea izan goi aldean sendo dabilen Zarautz taldearen aurka. Banako
berdinketa, emaitza justuagoa izango zatekeen, nahiz eta irabaztea mere-
zi izan zuen, baina txapeldunaren zortea alde izan zuten zarauztarrek,
eta zorte galanta gainera. Illart, Mondrako jokalariak, 94. minutuan
bere atean sartu zuen gola, eta ordura arte, Mondra bederatzi jokala-
rirekin aritu zen jokatzen. Benetan zorte txarra Zubiaren mutilena.

Ikusitakoak ikusita Jasone Zabala

Emaitzak
dioena baino
berdinduagoa
izan zen Derbya

Jokin Etxebarria

Igoera faseko partiduak joka-
tzen dabiltza gure ibarreko nes-
ka taldeak. Eta partidu hauen
artean, atzo derbya ikusi ahal
izan genuen Atxabalpen. Gai-
nera, derby guztietan bezala ber-
dintasuna nagusi izan zen Mon-
dra eta UDAren artean. Baina
derbyetan ohi ez bezala, joko
nahiko polita erakutsi zuten bi
taldeek.

Bi taldeek erasoko armak
ederki erabili zituzten, eta Mon-
drak ezker hegaletik min egiten
bazuen, UDAkoek Amaiaren
abiadura erabiltzen zuten. Hori
bai, etxekoenak izan ziren auke-
ra garbienak.

Golak ez ziren azken 15 minu-
tuetara arte heldu. Eta etxeko-
ek, gainera, bat egin beharrean
bi egin zituzten jarraian. Hor-
tik aurrera, Aretxabaletakoak
behera etorri ziren, eta ez ziren
gauza izan markagailua ber-
dintzeko aukerak sortzeko.

• SENIOR NESKAK

MONDRA

2-0
UDA-ALMEN

Emaitzak eta sailkapenak

Sailkapena 

Punt. J.

1. Tolosa 62 29

2. EHU 59 29

3. Ordizia 57 29

4. Zarautz 51 29

5. Real Union 51 29

6. Trintxerpe 45 29

7. Pasaia 39 29

8. Touring 39 29

9. Mondra 38 28

10. Hondarribia 38 28

11. Zestoa 37 29

12. Mutriku 36 28

13. Anaitasuna 34 29

14. Orioko 33 29

15. Aloña Mendi 33 29

16. Aretxabaleta 32 29

17. Beti Gazte 29 29

18. Bergara 28 29

19. Urola 28 28

20. Oiartzun 15 29

PREFERENTE MAILA

Emaitzak

EHU-Aretxabaleta 1-1

Touring-Pasaia 2-2

Zarautz-Mondra 2-1

Zestoa-Beti Gazte 1-0

Aloña Mendi-Orioko 1-1

Tolosa-Urola 6-0

Anaitasuna-Ordizia 0-2

Real Union-Mutriku 5-0

Trintxerpe-Oiartzun 3-2

Hon darribia-Bergara 2-1

Hurrengoak (Apirilak 3)

Pasaia-UDA

Mondra-Touring

Beti Gazte-Zarautz

Orioko-Zestoa

Urola-Aloña Mendi

Ordizia-Tolosa  

Mutriku-Anaitasuna

Oiartzun-Real Union

Bergara-Trintxerpe

Hondarribia-EHU

Sailkapena 

Punt. J.

1. Antiguoko 61 26

2. Zarautz 50 26

3. Zumaiako 50 26

4. Eibartarrak 48 26

5. Union Txiki 46 26

6. STL 45 26

7. Ordizia 43 25

8. Anaitasuna 41 26

9. Hondarribia 38 26

10.Aretxabaleta 36 26

11. Urola 32 26

12. Martutene 29 26

13. Mariño 29 26

14. Aldapetarrak 28 26

15. Mondra 28 25

16. Aurrera Ond. 26 26

17. Euskalduna 17 26

18. Dunboa Eg. 14 26

Emaitzak
Aurrera-Martute. 0-3
Antigu.-Union Txiki 1-3
UDA-Zarautz 3-1
Ordizia-Dunboa 2-1
Urola-Anaitasuna 3-5
Mariño-Euskalduna 3-1
Mondra-STL 0-2
Eibartarr.-Hondarr. 1-0
Aldapeta.-Zumaiako 0-3

Hurrengoak (Apirilak 10)
Zumaiako-Aurrera
Martutene-Antiguoko
Union Txiki-UDA
Zarautz-Ordizia
Dunboa Eguzki-Urola
Anaitasuna-Mariño
Euskalduna-Mondra
STL-Eibartarrak
Hondarri.-Aldapetarrak

Sailkapena 

Punt. J.

1. Lasarte Oria 17 8

2. Lasalle 14 8

3. Amaroz 14 7

4. Urki 12 8

5. Antzuola 10 6

6. Zestoa 6 7

7. Donibane 0 8

BIGARREN ERREGIONALA (KOPA)

Emaitzak

La Salle-Urki 1-2
Lasarte Oria-Zestoa 5-1
Donibane-Amaroz 1-4
Antzuola Atsedena

Hurrengoak (Apirilak 10)

Zestoa-Urki
Antzuola-Lasarte Oria
Donibane-La Salle
Antzuola Atsedena

GAZTEEN OHOREZKO LIGA

Emaitzak eta sailkapenak

BESTELAKOAK

LEHEN MAILAKO GAZTEAK

Bergara-Zestoa 9-0

Soraluze-Arrasate 2-3

Burumendi-Aretxabaleta B Ariz. 2-1

BIGARREN MAILAKO GAZTEAK

Bergara-Antzuola 3-0

LEHEN MAILAKO KADETEAK

UDA Arizmendi-Oiartzun 2-1

BIGARREN MAILAKO KADETEAK

UDA Arizmendi-Beti Ona 5-1

Antzuola-Bergara 3-0

EMAKUMEZKOEN LIGA(IGOERA)

Aloña Mendi-Reala 0-7

Ostadar-Bergara 3-3

Mondra-Almen Aretxabal. 2-0

EMAKUMEEN F-8 LIGA

Eibar-Bergara 7-3

Urki-Antzuola 1-1

Almen UDA-Almen Arizmendi 4-1

INFANTIL OHOREZKO MAILA

Eibar-Aretxabaleta Arizmendi 5-3

INFANTIL LEHEN MAILA (IGOERA)

Bergara-Kostkas 2-1

Beti Ona-Aloña Mendi 3-5

INFANTIL LEHEN MAILA (KOPA)

Mutriku-Arrasate 0-5

INFANTIL TXIKI (KOPA)

UDA Arizmendi-S. Herrera 2-0

INFANTIL F-8

Antzuola-Arizmendi C b.b.

Aloña M.-Arizmendi B b.b.

Zumaiako-Bergara 1-4
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DUATLOIA

OÑATIKO DUATLOIA

Jon Unamuno

Duatloilari asko gerturatu zen
Oñatira zapatuan. Askorendako
denboraldiko lehen lasterketa
izan zen eta horrek gorputzari
ematen dion jipoiari, Oñatiko
lasterketaren gogortasuna gehi-
tu zitzaion. Ikustekoa izaten da
zenbat taldetxotan sakabanatzen

tsotu, bestela euren borroka gal-
du egiten dute eta. 

Lasterketari dagokionez,
Zuhaitzek izandako erregular-
tasunak eman zion garaipena.
Korrika onena izan zen eta
horrek eman zion garaipena
azken kilometroetan. Steven Mc
Gregor eta Pablo Arrastiarekin
batera egin zuen lasterketaren
zati gehientsuena. Hala ere,
Legazpitik Udanara bitartean
bi hauek atzeratu egin ziren eta
Luis Maria Urizarrek eta Samuel
Porte frantziarrak aurrera jo
zuten. 

KORRIKAKO AZKEN ZATIA
Segundo gutxiren baitan abiatu
ziren aipatutako hiru duatloila-
riak korrikako azken zatia bete-
tzera. Lasterketaren nekea gaine-
an zeramaten, baina irabazi nahi
izanez gero, kontu horiek alde ba-

BANAN-BANAN
Lehen aipatutako taldetxoak
dagoeneko deseginda zeuden.
Kirolari bakoitzak nahikoa zuen
bere erritmoari eustearekin, eta
kasu gehienetan helmugara
banan-banan sartu ziren dua-
tloilariak. Neke aurpegia denek
erakusten zuten, baina lasterke-
tan eurekin ibilitakoak ikuste-
rakoan, nekea desagertu egiten
zela zirudien. Gutxi gorabehera
bi ordu pasa eta gero, freskaga-
rriren bat edo ura altxortzat har-
tzen zutela argi ikusten zen hel-
mugan. Denetariko istorioak
entzun ziren, baina bat aipatze-
kotan, Ainhoa Murua txapeldu-
naren esker hitzak aipatu nahi
nituzke. Lasterketan berarekin
batera bizikletako zatian elkarri
laguntzen ibiltzeagatik etorri
ziren esker hitzak. Horrelakoa da
kirol hau, esker onekoa.   

AINTZANE AGIRRE

Trantsizioek duatloietan xarma berezia izaten dute. Duatloilarien artean trebeak eta ez hain trebeak egoten dira.

Zuhaitz Ezpeleta eta Ainhoa 
Murua izan ziren azkarrenak Oñatin

OÑATIKO PROBAREN HAMALAUGARREN ALDIA IZAN ZEN ZAPATUKOADUATLOI PROBA I 

diren parte hartzaileak, eta Des-
karga mendatekoa gehiegizkoa
izaten da. Hala ere, helmugan
denetarik entzun zen. Gehien-
tsuenendako korrikako azken
zatia da zailtasun handienekoa.
Lehenengo postuetan helduta-
koek beste borroka bat izaten
dute. Ezin dute nekea edo han-
ketako minagatik erritmoa man-

tera laga behar dira. Horrela, Zu-
haitzek, Ormaiztegiko txakurrak
bezala, Luis Maria Urizar korri-
ka harrapatu eta pasatu egin zu-
en. Merezitako garaipena izan
zen Bedoña auzokoak lortutakoa.

Forma onean dago Zuhaitz;

aurreko astean ere gailendu egin

zen Barakaldon

Korrikako azken lau kilometroetan

erabaki zen lasterketa eta bertan

aurreratu zuen Luis Maria Urizar  
Fitxa teknikoa

•PARTE-HARTZAILE
KOPURUA: 178 atletak hartu
zuten parte, hauetatik 43
debagoiendarrak izan ziren.
• ZIRKUITUA: Hasteko 8
kilometro korrika, jarraian 40
txirrindu gainean eta
amaitzeko beste 4 korrika.
• EGURALDIA: Bero
handiegia egin zuen eta, oro
har, ez zen parte hartzaileen
atseginekoa izan.

Emaitzak

LEHENENGOAK 

1. Zuhaitz Ezpeleta Iturbe (1:46.03)

2. Samuel Porte Laborde (1:46:20)

3. L.M. Urizar Otamendi (1:46.52)

4. Steven Mac Gregor (1:47:16)

5. J.I. Garmendia Otegi (1:47:24)

6. Oscar Movilla Diaz (1:47:42)

7. Endika Gartzia Eizagirre (1:47:45)

8. Pablo Arrastia Martinez (1:48:16)

9. Unai Bengoa Anza (1:48:39) 

10. J.A. Beledo Loma (1:48:42)

11. Aitor Tejeria Aizpurua (1:48:46)

12. Martinez de Gereñu (1:49:09)

13. Jon Telletxea Serrano (1:49:22)

14. Marcel Capdeville (1:49:28)

15. Ibon Oregi Isasi (1:49:40)

16. Argider Isasti Lazkano (1:49:51)

17. J.I. Pelayo Alonso (1:50:08)

18. Aritz Kortabarria R. (1:50:15)

19. Josu Uriarte Eizagirre (1:50:22)

20. Jon Unanue Aierza (1:50:42)

DEBAGOIENDARRAK

1. Zuhaitz Ezpeleta Iturbe (1:46:03)

4. Steven Mac Gregor (1:47:16) 

16. Argider Isasti Lazkano (1:49:51)

17. J.I. Pelayo Alonso (1:50:08)

18. Aritz Kortabarria R. (1:50:15)

32. Urtzi Axpe Uribetx. (1:54:25)

33. Beñat Arnaiz Uribarre (1:55:13)

35. Iker Larrea Soraluze (1:55:31)

44. M.A. Igartua Urzelai (1:57:16)

49. Mikel Larrea Alava (1.57:40) 

54. Zigor Jimenez Benito (1:58:51)

55. Xabier Uribesalgo Bik. (1:58:59)

63. Iban Uribetxebarria (2:00:11)

65. E.J. Ruesga Garcia (2:01:17)

72. Julen Zabaleta Mendi. (2:02:29)

79. Andoni Urteaga Fern. (2:04:14)

86. Iñigo Eraña Larrañaga(2:04:57)

94. Iban Da Silva Diegez (2:07:12)

96. Felix Zugasti Teso (2:07:41)

111. Mikel Aristegi Pascual (2.11:19) 

SAILKAPENA
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DUATLOIA

OÑATIKO DUATLOIA

Maila bikaina erakusten dihardu denboraldi honetan. Oñatiko
proban bere gaitasunak kontuan hartuz aritu zen eta horrela lortu zuen garaipena.
Korrikako azken zatian Luis Maria Urizar harrapatu eta pasatzeaz gain, Samuel fran-
tziarra denbora guztian 15-20 segundora mantendu zuen.   

ZUHAITZ EZPELETA.Zarauztarra izan zen neskarik onena Oñatin. Bere esanetan denbo-
raldia hasten dihardu eta lasterketak entrenamendu gogor moduan hartzen ditu. Api-
riletik aurrera Euskal Herritik kanpora joango da txapelketetan parte hartzera. Joko
Olinpikoetan moduan, Oñatin ere lagunak animoak ematen egon ziren.

AINHOA MURUA.

Igoera oso gogorra da Deskargako mendatea. Gainera, ordura-
ko hankek bazituzten nekea igartzeko arrazoiak. Tropeltxo txikietan edo bakarka igo
zuten parte hartzaileek portua. Argazkiko irudiak portuaren azken zatikoak dira, dua-
tloilarien hitzetan “Deskargako zatirik zailena”.

DESKARGA PORTUA.Urduritasun momentuak izaten dira irteerakoak. Beroketa guztiak egin oste-
an, epaileen bozinaren zain adi-adi egon ziren duatloilariak. Parte hartzaileen artean
helburu desberdinak zeuden. Horrela, batzuek aurrean hasi zuten proba; lasterketa
lasaiago hartu nahi zutenak tropeltxoaren azken postuetan kokatu ziren hasieran.

IRTEERA.

• OÑATIKO DUATLOI PROBA IRUDITAN 

Nola ikusi duzu zure burua las-
terketan?

Ondo. Hasiera baten hiru-
kote bat osatu dut Steven eta
Arrastiarekin. Deskarga hiru-
rok igo dugu, baina geroago bi
hauek atzean gelditu dira eta
Luis Maria eta Samuel etorri
dira aurrera. Amaieran korri-
kan ondo aurkitu naiz eta Luis
Maria aurreratu dut.
Faboritoa izanda presioa naba-
ritu al duzu?

Asko. Ez nago ohituta eta
horrelako trataera bereziak
txarrerako bakarrik dira.
Hemendik aurrera zein da zure
helburua?

Denboraldian nire formak
bi piko izango ditu eta lehe-

“Probaren azken zatia
izan da erabakigarria”

ARRASATEZUHAITZ EZPELETA I

nengoan nago orain. Ermuan
duatloia ospatzen bada bertan
parte hartuko dut; bestela, Oña-
tikoa azkeneko duatloia izan da.
Hemendik aurrera mendiko
lasterketak prestatuko ditut.
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ESKUBALOIA

Jasone Zabala

Dagoeneko maila galduta duen
Bergarak Errenteriako Ereintza
taldea izan zuen bisitari zapa-
tuan.

Landerren mutilak mailaz
jaitsi dira dagoeneko, eta presio
gabe jokatzeko aukera zuten. Par-
tidua betiko intentsitateaz hasi
zen, baina hasieratik markagai-

Bergarak ezin izan zuen
ezer egin liderraren aurka

JASONE ZABALA

Errenteriarrendako Bergara aurkari erraza izan zen.

luan atzetik joan zen etxeko tal-
dea. Defentsan sendo aritu ziren
hasierako minutuetan, baita era-
soan ere. 22. minutuan, Uribe
jokalari bergararra lesionatu
egin zen. Etxekoen aulkian joka-
lari gutxi zituzten aldaketak egi-
teko, eta ahal izan zuten moduan
konpondu behar izan zuten.
Lehen zatia 10-13 amaitu zen.
Bigarren zatian gauzak berdin

Landerren

mutilak saiatu

ziren, baina

indar gabe heldu

ziren partiduko

azken txanpara

hasi ziren, eta etxekoak abantaila
jaisten saiatu ziren, defentsa
gogortuz.

INTENTSITATE FALTA
Kanpotarrek markagailuan aldea
hartzen zutenean, etxekoek
intentsitatea handitzen zuten,
baina bi goletara jartzen zirene-
an, berriz ere akatsak egiten
zituzten, betiko hutsak behin eta

berriz eginez. Errenteriako tal-
deak, ez zuen asko saiatu behar
izan beste garaipen bat lortzeko,
eta etxekoek ezinean amaitu
zuten partidua.

Azkenean, bederatzi golega-
tik galdu zuten etxekoek, eta txa-
pelketa amaitzeko bost partidu-
ren faltan, jokoa hobetzen saia-
tu beharko dira bergararrak. Ea
itxura hobea ematen duten.

• EUSKADIKO TXAPELKETA

BERGARA 

21-30
EREINTZA

Bergara | Zangitu, Uribe, Larrañaga (3),
Cabo (5), R. Pozo (4), Aldanondo (4), Muji-
ka (3), Zabaleta, Plazaola (1), Errasti,
Ugartetxe (1), eta M. Pozo (1).

Ereintza | Zapirain (2), Agirre (5), Odrio-
zola (1), Goikoetxea (2), Rivera (8), Zigan-
da (3), Nieto (3), Barcena, Calvo, Toma-
sena, Castrejon (5), Yague, Iturralde eta
Llerana (2).

Golak bost minuturo: 2-3; 4-5; 6-9; 8-
11; 10-12; 10-13; 13-16; 14-18; 16-21; 18-24; 20-
26; 21-30.

ARTXIBOA

Zapatuan jokatutako derbyan Bergarako neskek nagusi zirela era-
kutsi zuten Arrasaten. Hasiera-hasieratik gehiago zirela erakutsi zuten,
eta segituan joan ziren markagailuan. Orduan, Bergarako entrena-
tzaileak partidua entrenamendu gisa hartzea erabaki zuen, eta joka-
lari gazteak –beheko taldekoak– atera zituen kantxara jokatzeko errit-
moa zelakoa den ikasi zezaten. Etxeko taldea berriz, aurtengoa lehen
denboraldia izanik, ikasteko erabili dute, eta azken partidu hauek
denbora-pasatzat hartzen dituzte, datorren urtera begira daude eta.

ARRASATE 2 - BERGARA 38

• GAZTE NESKAK (UDABERRI TXAPELKETA)

Lehen partidua
ezin irabazi
AGRk Pasaian 
A.G.

Igoera faseko lehen partidua
jokatu zuen zapatuan AGRk
Pasaian. Partidu gogor bate-
an ezin izan zuen irabazi, bai-
na txarretan onena, gol bate-
gatik bakarrik galdu zutela:
30-29. Gol aberagearendako ez
da txarra emaitza hori.

• LEHEN TERRITORIALA

ARTXIBOA

Zapatuan hasi zuten territorialeko kopa Bergarako mutilek. Ez zuten
ondo hasi, emaitzak erakusten duen bezala. Kontrarioa ere gogorra
zela esan behar da, usurbildarrek, etxekoek ez bezala, lehen territo-
rialean jokatzen dutelako, eta euren beteranotasuna ederki erakutsi
zuten. Etxekoen partidua ona izan ez arren eta kanpokoak puntu bat
gainetik zeudela erraz igarri arren, bukaerara, ez ziren puntu asko-
ren aldearekin iritsi etxekoak. Orduan arriskatu egin zuten etxeko-
ek garaipenaren bila, baina ez zitzaien ongi irten.

BERGARA 21 - USURBIL 27

• TERRITORIALA (KOPA)

Garaipenarekin
mailari eutsiko
dio Arrikrutzek  
A.G.

Zorioneko jardunaldia izan da
asteburu honetakoa. Arri-
krutzek 20-26 irabazteaz gain,
Coteymak etxean galdu zuen.
Ondorioz, Arrikrutzek mai-
lari eutsiko dio; izan ere, hiru
partidu faltan, zazpi puntuko
abantaila dute oñatiarrek.

• LEHENENGO NAZIONALA

Emaitzak

LEHEN MAILAKO 
ESPAINIAKO LIGA
Pulpo-Arrikrutz Oñati 20-26

SENIOR MAILAKO 
EUSKADIKO TXAPELKETA
Bergara-Ereintza 21-30

LEHEN TERRITORIALA 
Donibane-AGR Arrasate 30-29

BIGARREN TERRITORIALA
Ormaiztegi-Arrasate 32-24
Urola-Aloña Mendi b.b.
Bergara-Usurbil 21-27

SENIOR MAILAKO NESKEN 
EUSKADIKO TXAPELKETA
Verkol Aloña-Pulpo b.b.

GAZTE MAILAKO MUTILAK
Urola-Gatz Museoa Jakion 29-25

GAZTE MAILAKO NESKEN 
EUSKADIKO TXAPELKETA
Aldaketa 16-Verkol Aloña 30-13

GAZTE MAILAKO NESKEN 
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Arrasate-Bergara 2-38

KADETE MAILAKO MUTILAK 
Aloña Mendi-Arrate b.b.
Bergara-Hondarribia 26-27

KADETE MAILAKO NESKEN 
EUSKADIKO TXAPELKETA
Aldaketa 16-Verkol Aloña 19-15

INFANTIL MUTILAK
Arrasate Atsedena
Aloña Mendi-Egia 10-0

INFANTIL NESKAK
Aloña Mendi Atsedena

MAILAZ MAILA



MUGARRI ALKESA

71-55
LOYOLA

Mugarri Alkesa | Arriolabengoa, I. Zezia-
ga (9), Domingo (20), Merino (11), Barbe-
rena (16), Ander Zeziaga (6), Zabala, Some,
Briñas, Aitor Zeziaga (5), Rodriguez (4).

Loyola | Rekondo (18), Perez, Albisua,
Urkola (6), Velasco, Alonso (9), Herrero (2),
Barrenetxea (12), Limousin (2), Txokarro,
Belsue (6).

Laurdenetako emaitzak | Lehenengo
laurdena 25-10. Bigarren laurdena 36-20.
Hirugarren laurdena 54-39. Laugarren
laurdena 71-55.

Abantaila handia
hasiera-hasieratik

Jokin Etxebarria

Ikuskizun polita eman zuten
Arrasateko eta Loiolako gazteek
zapatu goizeko norgehiagokan.
Erraztasunez irabazi zuten
Mugarri Alkesakoek,  lehen
zatian lortutako abantailari
esker. Izan ere, ordutik aurrera
partidua oso berdindua joan zen.

Lehen laurdenean etxekoak
oso nagusi izan ziren. Nahiz eta
falta pertsonal gehiegitxo egin,
donostiarrei asko kostatu
zitzaien Arrasatekoen defentsan
barneratzea, eta etxekoek, taula
azpian nagusi izanik ere, kon-
traerasoekin min handia egin
zuten. Bigarren laurdena ere oso
antzekoa izan zen. Etxekoek

JOKIN ETXEBARRIA

Jagoba Domingo taula azpian nagusi izan zen.

defentsa aldatu zuten, baina kan-
pokoek arazo berbera izaten
jarraitzen zuten, eta Danel Ayas-
tuiren mutilak abantaila han-
diagotzen joan ziren gutxika-
gutxika. Bigarren zatia, aldiz,

oso parekatua izan zen, eta kon-
traeraso eta jokaldi polit asko
eskaini zituzten bi taldeek. Etxe-
koek lehen zatiko abantaila man-
tentzen ondo jakin zuten, eta
azkenean erraz irabazi zuten.
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SASKIBALOIA

Jasone Zabala

Errepaso ederra eman zieten oña-
tiarrek donostiarrei joan den
zapatuan Zubikoan jokatu zuten
partiduan.

Donostiarrak bost jokalari-
rekin bakarrik etorri ziren par-
tidua jokatzera, eta ez zuten izan
aldaketak egiteko aukerarik.
Hala eta guztiz ere, defentsa indi-

Ez zuen
aurkaririk
izan Aloñak

biduala egin zuten partidu guz-
tian zehar.

Lehen laurdenean oñatiarrak
serio jokatzen hasi ziren, eta
behin eta berriz kontraerasoak
egiten zituzten. Donostiarrek,
jokoa lasaitu beharrean, oñatia-
rren erritmo berdinean jarraitu
zuten, eta honek etxeko taldeari
egin zion mesede. Kontraeraso-
ak behin eta berriz egin zituen
Aloñak, kanpoko taldeak ez bai-
tzuen barruko jokalari alturik, eta
defendatzera ere berandu heltzen
ziren nekearen eraginez. Modu
honetan, lehen zatiaren amaie-
ran, markagailua oso aldekoa
etxeko taldearendako: 48 eta 11.

BIGARREN ZATIA BERDIN
JOAN ZEN 
Bigarren zatian gauzak ez ziren
asko aldatu, etxeko taldeak inten-
tsitatea pixka bat jaitsi zuen,
markagailuko abantaila ikusita,
eta modu honetan, donostiarrek
saskiratzeko aukera gehiago izan
zuten.

Hirugarren laurdenean
nekea bi taldeendako heldu zen,
eta lasaiago jokatzen hasi ziren,
jokaldiak hobeto eginez, eta jaur-

Hasieratik ikusi zen etxeko taldeak

irabazteko aukerak izango zituela,

eta azkenean, joko ona eginez, 55

puntugatik irabazi zuen

• SENIOR MAILA

ALOÑA MENDI

84-29
TECNUM

Aloña Mendi | Madariaga (17), Otamen-
di, Zabaleta (10), Zabaleta I. (19), Ugarte,
Blanco (5), Arregi, Garcia (7), Anton (5),
Mendiola (9) eta Madinabeitia (12).

Tecnum | Recondo (6), Lopez (8), Roman
(7), Suarez (5) eta Arruabarrena (3).

Laurdenetako emaitzak | Lehenengo
laurdena 27-5. Bigarren laurdena 48-11. Hiru-
garren laurdena 65-26. Laugarren laurdena
84-29. AINTZANE AGIRRE

Errepaso ederra eman zieten etxekoek donostiarrei.

tiketak hobeto aukeratuz. Donos-
tiarrak saiatu ziren behin eta
berriz, baina barneratzeak egiten
zituztenean ez zuten saskiratze-
rik lortzen, eta oñatiarren txapel
bat baino gehiago eraman zuten
jokaldi askotan.

Laugarren laurdenean, eta
markagailuko aldea ikaragarria
zenean, bi taldeak erlaxatu egin
ziren eta entrenamendua izango

balitz bezala jokatu zuten. Azken
laurden honetan etxeko taldeak
presioa egin zuen, baloia lapur-
tzeko asmoz, eta jokaldiren bate-
an lortu zuen.

Azkenean beraz, joko aldetik
askoz hobeto aritu zen Aloña,
eta merezitako garaipena lortu
zuen, Zubikoara partidua ikus-
tera hurbildu zirenen gozame-
nerako.

Partidu bikaina
egin eta irabazi
egin zuten
eskoriatzarrek

A.G.

Jaitsiera fasea nahiko ondo
hasi dute eskoriatzarrek.
Zapatuan, Bilboko La Salle
taldearen aurka izan zuten
partidua, eta irabazi egin
zuten.

Hasiera txarra izan zuten,
eta etxekoek 12 eta 2ko par-
tziala egin zieten. Hala eta
guztiz ere, lehen bi laurde-
netan ez zieten utzi etxekoei
markagailuan alde egiten, eta
defentsa sendo batekin, aldea
murriztea lortu zuten. La
Salleko jokalariek hiruko
jaurtiketa asko sartu zituzten
lehen 20 minutuetan, eta zona-
kako defentsan jarri zirenez,
ez zieten jaurtiketak egiteko
aukera asko utzi Fernando
Rasoren neskei.

Atsedenaldian 3 puntuz
galtzen joan ziren eskoria-
tzarrak, baina ondorengo 20
minutuetan partidu bikaina
egin zuten. Etxekoak saski-
ratzeetan hutsak egiten hasi
ziren, eta eskoriatzarrak kon-
traerasoak jokatzen hasi
ziren. Hementxe egon zen par-
tiduko gakoa.

Azkenean beraz, jaitsiera
faseko hirugarren partidua
irabazi egin zuten eskoria-
tzarrek, eta horrela jarraitu
behar dute mailaz ez jaisteko.

• 2. MAILA NAZIONALA

LA SALLE

48-65
ESKORIATZA

Emaitzak

LEHEN MAILA
Mugarri Alkesa Atsedena

SENIOR MAILAKO
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Errotaundi Okind.-Candy BKE 67-62
Aloña Mendi-Tecnum 84-29

GAZTE MAILAKO 
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Mugarri Alkesa-Loyola 71-55
Aloña Mendi-Andraitz 41-44
Barcelo Bidaiak-Araneta 20-0

KADETE MAILA
Mugarri Alkesa-BKL CAF 69-40
Goierri-Lacor 44-42
Atco. S.S.-Aloña Mendi 71-52

NESKEN BIGARREN MAILA
La Salle-Eskoriatza 48-65

GAZTE NESKAK
Aloña Mendi-Bilintx 25-15
Litaphar-Eskoriatza 39-26

KADETE NESKAK
Carnicas San Marcial-Bergara 61-19
Txirrita-Eskoriatza 36-18

MAILAZ MAILA
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BESTELAKOAK

Jasone Zabala

Atzo ospatu zen Arantzazun
Gipuzkoako txapelketari zego-
kion azken proba, bosgarrena
hain zuzen ere.

Sei mailatan banatu ziren
pilotuak. Atzoko jardunaldia-
ren barruan, eta Gipuzkoako
sailkapen orokorrean, super-
klase mailan, Iker Lezeta donos-
tiar gaztea izan zen jaun eta
jabe; beste kategoriatan azken
momentura arte izan zen emo-
zioa. Modu honetan, deba-
goiendarrei dagokienean, kimu
mailan, Aitor Murua aretxaba-
letarrak bigarren postua lortu
zuen; infantiletan, Markel Uriar-
te aretxabaletarra hirugarren
izan zen, eta nesketan, Oihana
Aldai aretxabaletarrak bigarren
postua lortu zuen.

PARTE-HARTZAILE UGARI
Saioa goizeko 10:30ean hasi zen
Goiko Benta inguruko zelaietan,
eta lehia gogorra ikusi genuen
eguerdi aldera arte, txikieneta-
tik hasi eta nagusienetaraino.
Gipuzkoako txapelketari begira
jokatu zen azken proba izan zen

izan zen, sei besterik ez baitzi-
ren izan. Orain, apirilaren 3an
Errenterian hasiko den Euska-
diko txapelketarako prestatu
beharko dira pilotuak.

atzokoa. Guztira, 71 parte-har-
tzaile izan ziren, eta tartean,
Debagoieneko gazte ugari aritu
ziren, batez ere beheko mailetan.
Nesken kopurua nahiko txikia

Iker Lezetak irabazi zuen
Gipuzkoako txapelketa

Trialsina Pilota

AINTZANE AGIRRE

Parte-hartzaileek ederki erakutsi zituzten beraien trebeziak. 

Debagoieneko

pilotuak ederki

jardun zuten

atzo Arantzazun

jokatu zen

Gipuzkoako

azken proban 

• GIPUZKOAKO TXAPELKETA

• HORRELA IKUSI DUTE TXAPELKETA PARTE-HARTZAILEEK

“Gipuzkoako txapelketa ona
egin dudala uste dut. Dena dela,
maila oso handia dago, eta gaz-
teak gero eta indartsuago datoz.
Euskadiko txapelketa lehiatua
izango dela uste dut”.

“Helburua hiru lehenen
artean egotea da”

IKER LEZETA | 
DONOSTIA

“Gustura gelditu nahiz Gipuz-
koako txapelketan egin dudan
lanarekin. Bi urte daramatzat
bizikleta gainean kirol hau egi-
ten. Orain arte, Gipuzkoako bes-
te probetan bigarren izan naiz”.

“Euskadiko txapelketan
lan ona egitea espero dut”

AITOR MURUA |
ARETXABALETA

“Orain arte izandako probetatik,
hiru probetan bigarren postua
eskuratu dut. Asko gustatzen
zait kirol hau, urte bat daramat
praktikatzen. Euskadiko txa-
pelketara ere joango naiz”.

“Lau probetatik hirutan
bigarren izan naiz”

OIHANA ALDAI |
ARETXABALETA

AINTZANE AGIRRE

Debagoieneko pilotariek ez dute fin hasi Elgetako txapelketa.

Agirrek galdu egin zuen
Rodriguezen aurka
jokatutako partidua 
Egubakoitzean hasi zen Elgetako 4 t’erdi

barruko ETB-kantxa pilota txapelketa;

ibarreko pilotariek ez dute fin hasi txapelketa

A.G.

Elgetako Ozkarbi pilota sailak
antolatuta, hilaren 18an eman
zitzaion hasiera ETB-kantxako
pilota txapelketari.

Gipuzkoatik, Arabatik, Biz-
kaitik, Nafarroatik, Errioxatik
eta Iparraldetik etorritako 200
gazte inguruk hartuko dute par-
te, eta bi mailatan egongo dira
banatuta: kadeteak eta 23 urtez
azpikoak. Egubakoitzean, 23 ur-
tez azpikoen hiru partidu jokatu
ziren, tartean Agirre arrasatea-
rra izan genuen, eta Rodriguezen
aurka neurtu zituen indarrak.

AGIRRE ARRASATEARRA
LEHEN KANPORATUA
Joko aldetik, ezberdintasun han-
dirik gabeko partidua izan zen

Agirrek jokatu zuena; ederki hasi
zen jokatzen, eta pilotakada ede-
rrak eman zituen. Baina partidua
aurrera zihoan neurrian, nekea
eta urduritasuna agertu zitzaiz-
kion arrasatearrari, eta pilota
errazak galtzen hasi zen.

Hala eta guztiz ere, Rodri-
guezek markagailuan lortutako
aldea ez zen oso handia, eta ira-
bazteko esperantza, amaiera arte
izan zuen Agirrek. Baina azke-
nean ezin izan zuen, eta 22 eta 13ko
emaitzaz txapelketatik kanpo
geratu zen.

Zapatuan ere, kadete mailan,
beste hainbat partidu jokatu
ziren; esaterako, Elortza elgeta-
rrak Quinaren aurka jokatuta-
koa. Debagoieneko gazte horrek,
22 eta 4ko emaitzaz galdu zuen
partidua. 

JON UNAMUNO

25. edizioa jokatu zen atzokoan Monterroneko parke aurrean. Zazpi
bikotek hartu zuten parte eta amaieran Aitor Azkarate eta Ander
Aritzaletak osatzen zuten Txalaparta taldea izan zen irabazlea. Jon
Madinabeitia eta Unai Pereak osatutako Ziorla taldeari finalean ira-
bazi zioten. Amaieran SUDCeko lokalean luntxa izan zuten. Eguba-
koitzean nagusiek hartuko dute dokearen lekukoa. 

TXALAPARTAKOAK TXAPELDUN DOKE TXAPELKETAN

• GAZTETXOAK
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ELKARRIZKETA

Aritz Berrondori, joan den urtean, enpresak
ez zion utzi lehen mailan jokatzen, nahiz
eta bigarren mailako txapelduna izanda
eskubide osoa zuen. Hala ere, aurten lehen

mailan jokatzeko kanporaketetan parte
hartzeko aukera eman diote, eta
antzuolarrak ez du aukera galdu, Chafeeri
22-4 irabazita eta egubakoitzean Galartza

VI.ari 22-13 irabazi ondoren. Pozik dago
Aritz helburua bete duelako, eta orain,
lehen partiduan, kontrarioari gerra apur
bat emateko irrikan dago.

Jokin Etxebarria

Lehenengo eta behin zorionak,
lehen mailan parte hartzeko txar-
tela lortu duzu eta.

Helburua hori zen, lehen mai-
lan parte hartzeko txartela lor-
tzea, eta gutxienez lortu dut. Oso
gustura nago.
Tanto askogatik irabazi zenuen,
baina uste baino gehiago sufritu
eta gero, ez?

Banekien irabazteko lan asko
egin beharko genuela, bai batak
eta baita besteak ere. Hasieran
markagailuan pixka bat joan nin-
tzen, eta gero abantaila hori man-
tendu nuen. Hala ere, partidu
erdialdean hutsune bat izan nuen
jokoan, ez nintzen gustura sen-
titzen; baina bukaeran berriz
ondo jarri nintzen eta bukatu
oso gustura egin nuen.
Gainera, herrikideek eta gertura-
tutako lagunek animo asko eman-
go zizuten, ez?

Bai, igartzen da. Herritik ger-
tu jokatu genuen, enpresak ere
sarrerak merkeago jarri zituen,
prezio oso onean, eta jende asko
gerturatu zen. Gauza polita da
egunero ikusten dituzun lagu-
nak, koadrilakoak, familiako-
ak...denak egotea zu animatzen,
eta eskertzekoa ere bada.
Joan den urtean edukitako ara-
zoen ondoren, aurten lehen mai-
lan jokatzeko aukera izan duzu.
Pozik?

Egia esan, joan den urtean
enpresak lehen mailan jokatuko
ez nuela esatea kolpe gogorra izan
zen. Hala ere, bigarren mailako txa-
pelketan parte hartzeko aukera
izan nuen, eta gauzak ondo joan
zirela aitortu beharra daukat. Fina-
la ez nuen irabazi, baina txapel-
ketan zehar oso joko maila ona era-
kutsi nuen.

Aurtengoan, sorpresaz heldu
zait lehen mailako txapelketan
parte hartzeko aukera, eta ea zer
egiten dugun, gutxienez lehen par-
tiduan gerra apur bat ematea nahi-
ko nuke, eta hortik aurrera ikusi
egin beharko. 

“Behintzat
lehen mailako
txapelketan
jokatzeko
helburua 
bete dut”

ASPEKO PILOTARIAARITZ BERRAONDO I

Bigarren mailatik lehenera salto
handia dago. Zuk nola ikusi duzu?

Egia da saltoa handia dela,
lehenengo mailako txapelketa oso
handia delako; urteko txapelketa
nagusiena da. Nik, oraindik, ber-
tan sartzeko kanporaketak beste-
rik ez ditut jokatu, eta lehen par-
tidua noren kontra jokatuko dudan
jakin beharra daukat oraindik.
Baina, ea gauzak ondo eginez
aurrera gutxika-gutxika jarrai-
tzerik dugun.
Chafeeri erraz irabazi zenion eta
forma onean zaudela erakutsi
zenuen.

Txapelketa prestatzeko den-
bora gehiegirik ez dut izan, dena
nahiko sorpresaz irten zelako.
Baina, Chafeeren aurka partidu
nahiko ona irten zitzaidan, eta
uste baino errazago irabazi nuen. 
Bergaran, etxe ondoan, azken
faserako txartela jokatzeak, nola-
baiteko zirrara eragiten du?

Bai. Herritik gertu jokatzea
beti izaten da polita, eta gainera
Bergarako frontoia oso pilotale-
ku ona da.
Bergarara pilota profesionala berriz
bueltatzea ona da, ezta?

Pena da Eibarren gertatuta-
koa. Astelena frontoi oso ona da,
eta beti ibili izan gara bertan
jokatzen, egia esan pena da. Bai-
na, lehen esan bezala, Bergara-
ko frontoia ere oso ona, eta tra-

diziokoa, gainera. Bai, polita da
pilota profesionala Bergarara
bueltatzea.
Zerbait aldatuko du erabaki horrek.
Bertako pilotariek aukera gehia-
go izango dituzue bertan jokatzeko
orduan?

Ez dut uste gehiegi aldatuko
denik. Azken finean Bergaran
jokatu edo Eibarren jokatu antze-
koa da. Bi plaza handi dira, eta
gazteek, hemengoak edo hango-
ak, berdin-berdin irteten jarrai-
tuko dute, batean jokatu edo bes-
tean jokatu.
Buruz buruko txapelketa irabaz-
teko faborito bat?

Oraindik goiz da. Ia hasi gabe
dago txapelketa. Baina nik uste
dut, betikoak hor goian ibiliko
direla; Irujo, Barriola eta Aimar
Olaizola, besteak beste. Beste
alde batetik, Ruben Belokik eskuz
binakako txapelketan erakutsi-
tako joko ona ikusita, oso kon-
tuan hartu beharrekoa dela iru-
ditzen zait.

Faboritoek, Irujok eta Goñi III.enak
irabazi zuten eskuz binakako finala

Faboritoak gehienetan garaile izaten dira, eta atzo
Atano III.an ere horrela gertatu zen (22-12). Denek
jotzen zituzten faborito Irujo eta Fernando Goñi, eta
apustuak ere euren aldekoak ziren. Aritz Berraondok
ere hori zioen: “Faboritoak Juan eta Fernando dira,
Irujok bere jokoa ateratzen badu, zail izango dute eta
Belokik eta Oinatzek partidu irabaztea”. Eta pronostiko-
ak bete egin ziren. 

Partidua oso parekatua hasi zen. Oso bizi jokatu
zuten lau pilotariek, eta defentsak –bikainak bai Oinatz
Bengoetxearenak, bai Fernando Goñirenak– erasoen
gainetik nabaritu ziren. Baina partidu erditik aurrera
Martinez de Irujo bere jokoa ateratzen hasi zen, eta
Oinatz Bengoetxea goitik behera ibili zuen. Gutxika-
gutxika gorriak markagailuan abantaila hartzen hasi
ziren. Gainera, Oinatzek Iberokoarekin ezin zuela eta
burua apur bat galdu zuen, tanto batzuk oparituz.
Azkenean, Irujoren sake batekin amaitu zen partidua,
eta buruz buruko txapeldun berriak bikoteka lortzen
duen lehen txapela jantzi zuen Fernando Goñirekin
batera. Zubirikoak dagoeneko hirugarrena du.

“Gauza polita da
egunero ikusten
dituzun lagunak zu
animatzen aritzea;
eskertzekoa da”

“Oraindik goiz da,
baina betikoak
egongo dira hor
goian: Irujo,
Barriola...”

AINTZANE AGIRRE

Aritz Berraondo oso pozik zegoen, egubakoitzean lehen mailako txapelketan jokatzeko txartela lortu eta gero.
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Aisialdia 
eta Zerbitzuak

Gorputz eta arima aritu ziren euren
alaitasun kutsakor hori banatzen

Larraitz Zeberio

Bi ordu eta erdiko festa izan zen.
Bergarako Jam aretoan, gainera,
ez zen jende uholde handirik
egon, beraz ezin hobeto jarraitu
genuen Amparanoiaren azken
paranoia. 

Aurretik DJ emanaldia izan
zen. Amparito eta Bembe Tour
05 biran lagun dituen bost musi-
kariak gaueko 23:30ean azaldu
ziren agertokian.

“Gabon Bergara!”, esan zuen
abeslariak. “Furgonetan etorri
gara eta betiko moduan zoraga-
rria izan da zuen lurralde berde
honetan sartzea”. Rebeldia con
alegria laneko kantuak jo zituz-
ten Jamen gehien bat, Ampara-
noiaren seigarren diskoa eta

lehen kantu bilduma hain zuzen
ere. Betiko erritmo biziak eta
dantzagarriak, Jamen bildutako
publikoak espero zituenak eta
gustura asko gozatu zituenak. 

NAHASKETETAN MAISU
Ska, reggae, rumba, cha-cha-cha,
cumbia, boogaloo, salsa, meren-
ge... denetariko estiloak nahas-
ten ditu Amparanoia taldeak, eta
bide beretik jarraitzen duela leku-
ko izan ginen Jamen. Amparo
Sanchezek gidatzen duen talde-
ak esperimentazioa du gustuko
guztiaren gainetik.

Erritmo hauekin guztiekin
AEBen jarrera zapaltzailea sala-
tu zuten, dirua madarikatu, mai-
tasuna aldarrikatu eta askata-
suna goraipatu. Itxaropena, duin-

tasuna eta herrien arteko elkar-
tasuna izan zituzten ahotan.

Somos viento, Ella baila bem-
bé, Buen rollito... kantu ezagun
ugari ditu taldeak dagoeneko eta
txaloekin jaso zituzten entzule-
ek lehen akordeak identifikatu
bezain laster. Amparito euskaraz
ere aritu zen eta nola gainera!

BUKATU EZINIK
Ordu eta erdiko saioa egin oste-
an agurtu zen taldea. Publikoak,
ordea, gehiago nahi zuen eta azke-
nean beste ordu erdi luzatu zen
kontzertua. 

Gustura zeuden. Ez zuten
amaitzeko inongo presarik. Txan-
txa artean amaitu zen kontzertua.
Hurrengora arte itxaron behar-
ko dugu.

Barikuan

Bergarako Jam

aretoan pletoriko

aritu ziren

Amparanoiako

musikariak.

Emakume

astearen barruko

ekitaldia izan

zen eta

kontzertuan

dantza ugari

egin genuen 

ERRITMO DANTZAGARRIAK NAGUSI AMPARANOIA TALDEAREN EMANALDI BIHURRIANBEMBE TOUR 05 |

Fitxa teknikoa

• IRAUPENA
Kontzertua 23:30ean hasi zen
eta 01:50ean bukatu. Ia bi
ordu eta erdiko emanaldia
beraz.
• JENDE KOPURUA
200 bat lagun. Luxo bat izan
zen barikuko kontzertua,
Jamen jende pilaketarik 
egon ez zelako. Dantzarako
nahiko leku zegoen.
• ARGIA ETA SOINUA
Soinua (Joanes) eta argiak
(Stéphane) ondo. 10.000
watio soinuan eta 24.000
watio argitan, tartean lau
foku mugikorrekin.

AINTZANE AGIRRE

Amparanoia taldeak urtarrilaren 6an eman zion hasiera Bembe Tour 05 birari. Seikotea Bergaran izan zen barikuan. Orain Italiako lurretan barrena dabil.



23KULTURA | 
ASTELEHENEKO 
GOIENKARIA
2005eko martxoaren 21a

KRONIKA

AMPARANOIAREN KONTZERTUA JAM ARETOAN

Taldea bere paranoia partikular bihurtu du eta benetan
gozatzen du kontzertuetan. Berak konposatzen ditu kantuak , baita letrak
idatzi ere. Naturaltasun handiz bere egiten ditu mundu osoko erritmo
eta doinuak. Jameko kontzertuan betiko alaitasuna transmititu zuen.
Amaieran bakarrik abestea otu zitzaion. Taldekideengatik izango ez
balitz abesten jarraituko luke oraindik ere.

AMPARITO.

Jose Alberto tronpeta jotzailea da, baina gogoz
astindu zuen gorputza barikuko kontzertuan. Kubatarrak txalo asko
jaso zituen Bergaran, eta baita aldameneko Edi gitarra jotzaileak ere. 
Umore handiz aritu ziren bi kubatarrak, bata tronpetarekin erritmo
biziko bakarkako tarteak joaz, eta bestea bat-bateko bertsoak publiko-
ari eskainiz. Erraz bereganatu zuten publikoa.

DANTZARI SUTSUA.

• TALDEKO PIPERRA ETA GATZA • HORRELA IKUSI ZUTEN KONTZERTUA

Laukote honen iritziz Amparanoia indar handiko taldea
da, zuzenekoa ere oso indartsua duena. “Oso gustura egon
gara. Kontzertu luzea izan da eta nabaritzen zen beraiek
ere gustura zeudela.” Gorputza gustura astindu zutela esan
ziguten nahiz eta euren iritziz publikoa ez zen larregi ani-
matu dantzara. “Oso kontzertu ona izan da”. 

“Oso kontzertu ona izan da. Nahiz eta jende gutxi
animatu dantzara eurek dena eman dute”

AINHOA, ARIANNE, ANE, ENARA | BERGARA-SORALUZE

Lehen aldia zen Ander eta Janirek
Amparanoia zuzenean entzuten zutela.
“Asko gustatu zaizkigu”, esan ziguten.
“Zuzenekoa ona da eta publikoarekin
konexio berezi bat egon dela uste dugu”.
Dantza ugari egin zuten.

“Kontzertuan publikoarekin
konektatzea lortu dute”

ANDER ETA JANIRE | BERGARA

Arrasateko hiru neska hauek asko gozatu zuten kontzer-
tuarekin. Dantza ugari egin zutela esan ziguten. “Abesla-
ria bikaina da eta inguruan dituen musikariak ere bai. Seku-
lako giroa lortu dute denek batera. Pasada bat izan da”. Ez
dira Amparanoiaren jarraitzailea sutsuak noiz edo behin
entzuten badute ere. “Zuzenean oso onak dira”. 

“Giro oso ona sortu dute musikariek, oso
hurbilekoak egin zaizkigu guri behintzat”

AMAIA, ANE ETA NAROA | ARRASATE

Soraluzeko jaietan ikusi zuten Ampa-
ranoia lehenengo aldiz. “Oso onak dira.
Musika bikaina da eta letrak ere oso poli-
tak” esan ziguten. Begori Senegaleko
oroitzapenak etorri zitzaizkion kon-
tzertuan. “Oso gustura egon gara”.

“Musika hau barruraino sartzen
zaizu eta dena ahazten duzu”

MARIJO ETA BEGO | ANTZUOLA
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Parte-hartzea asko jaitsi da Txirritolak
antolatutako aurtengo ipuin lehiaketan

Ubane Madera

Barikuan banatu zituzten Txi-
rritolak antolatutako IV. ipuin
lehiaketako sariak, Aramaioko
kultura etxean. Guztira, sei sari
ziren, baina bost bakarrik bana-
tu zituzten, DBH mailan sari bat
hutsik utzi zuten-eta. Ikusleen
artean, partehartzaileekin bate-
ra, haien lagunak eta zenbait
guraso ere izan ziren.

Zortzi lagun

aurkeztu ziren;

iaz, berriz, 20.

Jaitsiera horren

zergatia 

aztertu behar du 

orain Txirritola

elkarteak

IV. TXIRRITOLA IPUIN LEHIAKETA, ARAMAIONIPUIN LEHIAKETA I 

U.M.

Irabazleak, ezkerretik eskumara: Beatriz Azurmendi, Naroa Bideburu, Nerea Azurmendi, Julen Axpe eta Maider Aldai.  

Antolatzaileek
errezeloa dute
parte-hartze txikia
emandako sarien
ondorioa dela

Datorren urteari
begira, zein sari
eman aztertu
beharko du Txirritola
Euskara Elkarteak  

Txirritola Euskara Elkarteko
lehendakari Txema Abarrategik
jakinarazi zituen aurtengo sari-
dunen izenak. Eta saria ere eman
zien: bonoak, Gasteizko Arriaga
megadendan gastatzeko, hain
zuzen ere. Maila bakoitzarenda-
ko kopuru jakina. Hala, DBH
mailan, 120 euroko bonoa; LHko
hirugarren zikloan, 60 eurokoak.
Eta LHko bigarren zikloan, 48
euroko bonoak. 

Ekitaldia bukatzeko, DBH
mailan saria irabazi duen ipui-
na irakurri zuen egileak.   

ERAKARGARRITASUN EZA
Edozelan ere, antolatzaileek argi
utzi digute aurtengo ipuin lehia-
ketaren ezaugarri nagusia izan-

dako parte-hartze eskasa dela.
Halaber, adierazi digute erreze-
loa dutela parte-hartze txiki hori
emandako sari motaren ondo-

rioa izan dela, sariak gazteenda-
ko ez direla erakargarriak izan.
Kontua da, Txirritola Euskara
Elkarteak iaz, bonoak barik,
dirua eskutan eman ziela sari-
dunei. Uste dute hori nahiago
dutela gazteek. Edozelan ere, uste
dute, era berean, hori ez dela ego-
kia adin horretako gazteendako.
Kontuak kontu, eta gazteek era-
kutsi duten interes urria ikusi-
ta, datorren urteari begira zein
sari eman aztertu beharko du
berriro Txirritola elkarteak, par-
te-hartzea hobetzeko. 

DBH 
11.. Beatriz Azurmendi

Eguzkia gaixotu egin da

LH 3. ZIKLOA 
11.. Nerea Azurmendi

Elur beltza

22.. Naroa Bideburu
Berri gezurtia

LH 2. ZIKLOA 
11.. Julen Axpe

Bajontarrak ur bila

22.. Maider Aldai
Zirrikitu-zirrikitu

Emaitzak

BLACK SHEEPS ETA HEILIN TROPEK ARRASATENDANBAKA BIRA I 

Danbaka biraren barruan, emanaldia egin zuten Black Sheeps (Bergara) eta Heilin Tro-
pek (Eskoriatza-Getxo) taldeek egubakoitzean, Arrasateko gaztetxean. Bergararrek hasi
zuten emanaldia eta orain arte punk-rock gogorrera ohituta izan bagaituzte ere, 70. hamar-
kadako rock&rolla entzun genuen egubakoitzean; orain artekoa baino lasaiagoa eta lan-
duagoa. Entzuleak gustura egon ziren bergararrekin. Heilin Tropek taldearen eskaintza
pertsonalagoa izan zen. Emanaldia bukatzeko askoren gozamenerako bertsio bat egin
zuten: Cicatriz taldearen Enemigo público número uno, hain zuzen. | I.B.

OÑATIKO GAZTELEKUAN IZAN ZEN TXUMA MURUGARREN I 

Txuma Murugarren abeslariak kontzertua egin zuen egubakoitzean Oñatiko Gaztele-
kuan. Bertaratutako entzuleei Gauak, diskak eta maletakazken diskoko abestiak eskai-
ni zizkien: disko sakon eta askotarikoa da eta kantu leunak, rock gordina, popa eta inti-
mismoa  nahasten ditu. Disko horrekin, kantautore etiketa alde batera laga eta rock
abeslariaren paperean ikusi dugu Murugarren. Azkeneko diskoko kantuez gain, aurre-
ko bi diskoetakoak ere abestu zituen: Nire anaiaren kotxeko argiak eta Hegazkinen ari-
ma diskoetakoak, hain justu ere. | A.G.
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ARRASATE
www.mugarri.es

gozatzeko pentsatuak 
irauteko eginak

ELGETAN DIRUA BATZEKO JAIA EGIN ZUTENESKOLA TXIKIEN JAIA I 

Udaberri jaia egin zuten egubakoitzean Elgetako
haurrek. Eskola Txikien Jaiaren harira antolatu
zuten eta ateratako dirua, hain zuzen, egun bere-
zi horren prestaketarako erabiliko dute. Goizean
azoka egin zuten eta saltzeko zeuzkaten jaki gozo-

ek herritar askoren interesa piztu zuten: paste-
lak, erroskilak, kontserbak, loreak... gauza ugari
zuten saltzeko. Arratsaldean, berriz, jolasak izan
ziren nagusi eta ondo baino hobeto igaro zuten
neska-mutikoek.  | A.G.

Ubane Madera

Kilometroak 05 barruan, Adar-
bakar Urdinaizeneko txotxongilo
saioa egin zuen zapatuan Bihar
txotxongilo taldeak. 

Eguraldi ederra egin zuen,
ederregia halako ekitaldien one-
rako. Hala, ikusle dezente izan
ziren arren, ez zuten lortu Esko-
riatzako fakultateko aretoa nes-
ka-mutikoz betetzea. 

ANIMALIEN BALIOA
Kontuak kontu, Bihar txotxon-
gilo taldeak ekitaldi polita era-
kutsi zien Eskoriatzan elkartu
ziren umeei. Izan ere, estetika
handiko txotxongiloak, kolore
bizikoak erabiltzen ditu Sestao-
ko taldeak. Felipe Garduño txo-
txongilolariak gidatuta, panpi-
nek autoestimazioaren gaia lan-
du zuten Adarbakar Urdinaren
istorioarekin. Hain zuzen ere,
helburua da erakustea animalia
guztiek balio dutela zerbaiteta-
rako. Hortik abiatuta txotxongi-
lo saioko protagonista adarba-
karrak bizi dituen abentura-sor-

‘ADARBAKAR URDINA’ TXOTXONGILOAK I 

Autoestimazioa landu zuten
txotxongiloen saioan

tak kontatu zizkien umeei, ia
ordubeteko saioan. 

BIHAR, UNIMAKO KIDE
Esperientzia handiko txotxongi-
lo taldeak egin zuen lan hori.
Izan ere, Bihar txotxongilo tal-
deak dagoeneko 25 urte darama-
tza txotxongiloekin lanean. Gai-
nera, txotxongiloen nazioarteko
elkartea den UNIMAko kide ere
bada. 

HURRENGOA, OSKORRI
Bestalde, esan bezala, Arizmen-
di Ikastola antolatzen dabilen
Kilometroak 05 jaiaren barruko
ekitaldia izan zen zapatukoa.
Horren harira, antolatzaileek
berri fresko-fresko bat eman digu-
te: Kilometroekin lotutako
hurrengo ekitaldia Oskorri eta
Kukubiltxoren kontzertua izan-
go dela, hain zuzen, Arrasateko
Uarkape pilotalekuan. Eguna ere
iragarri digute: apirilaren 24a. 

Non. Eskoriatzako fakultatean.
Zenbat jende. 40 bat lagun.
Iraupena. 50 minutu

Kilometroen barruko
hurrengo ekitaldia
kontzertu bat izango
da: Oskorri 
eta Kukubiltxo,
Arrasaten, apirilean

Larraitz Zeberio

Lasai geunden Espaloia Kafe
antzokiko barran, 22:30ak noiz
joko, antzerkia ikusteko zain.
Patxi Perez eta Txubio Fernan-
dez, ordea, uste baino lehenago
azaldu ziren agertokian.

Atzera eta aurrera, guri begi-
ra aritu ziren biltegi bat irudi-
katzen zuen agertokian. “Hasi al
da antzerkia ba?” galdetu zuen
orduan batek. Zalantzaren oste-
an hartu genuen eserlekua.

ANTZERKI KOMIKOA ESPALOIANELGETA I 

Zentzugabekeria nagusitzen denean
egoera asko komiko bihurtzen dira 

EMANALDI DIBERTIGARRIA
Biltegi batean, hain zuzen ere,
sartu gintuen Zanguango antzer-
ki taldearen Perez y Fernandez
ikuskizunak. Churraca enkan-
tean zehatz-mehatz.

Burugabeko bi pertsonaia
ezagutu genituen orduan; Perez
eta Fernandez. Nor baino nor
bereziagoa.  

Barre egin zuen jendeak gus-
tura haiek eragindako zentzu-
gabeko egoerekin. Herritarrak

Non: Elgetako Espaloian.
Zenbat jende: 50 lagun.
Iraupena: Ordu bete pasatxo.

agertoki gainean ikusita ere bai,
bestalde.

Bat-bateko heriotza batek
larritasun, kezka eta antsietate
maila altura eraman zituen bi
langileak. Kontrolik gabe ikusi
genituen handik aurrera. 

Elkarrizketa komikoak, kei-
nu eta imintzio dibertigarriak,
ahots modulazio bitxiak...
antzezlana antzerki komikoaren
eta absurdoaren artean kokatu
behar dugu. Aktoreak ere ondo
aritu ziren. 

Askok ezagutu zuten Patxi
Perez aktore irundarra. Aur-
pegi aski ezaguna da telebista
medio. 2003. urtean, gainera,
aktore onenaren saria eskura-
tu zuen Murphy gainetik kendu
ezinda ikuskizunean egindako
lanagatik. 

Barre egin zuen
jendeak gustura
burugabeko bi
pertsonaiekin
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ELKARRIZKETA

LARRAITZ ZEBERIO

Jabier Muguruza musikaria eta Patxi Zubizarreta idazlea.

Gasteizen, abentura eta literaturari buruzko
biltzar batean otu zitzaion ideia Patxi
Zubizarreta idazleari, baita 28 letra eta 7
nota munduari itzulia egiteko ikuskizuna

prestatu ere. “Literaturari buruzko
teorizazioa baino literatura bera eskaini
nahi genuen testuei musika txertatuz”.
Jabier Muguruza irundarraren musika ikusi

zuen aproposena. Eguenean izan ziren
Eskoriatzako HUHEZIn Literatura astean
gonbidatuta. Txema Garcés eta Joseba
Loinaz izan zituzten lagun agertokian.

“Bidaiatzeak denbora malgutzen du eta ez dugu
uste gelatik atera beharra dagoenik bidaiatzeko”

ABESLARIA ETA IDAZLEA, HURRENEZ HURRENJABIER MUGURUZA ETA PATXI ZUBIZARRETA I

Larraitz Zeberio

Kongresu baterako prestatutako
emanaldia askotan eskatu dizue-
te azkenean?

Patxi Zubizarreta: Hala da.
Gasteizko abentura liburuen
batzarra prestatzen hasi zirene-
an hitzaldi burutsu asko zeudela
iruditu zitzaidan. Bidaiatzeak
ematen duen gozamena falta zela
iruditu zitzaidan.

Jabier Muguruza: Bai, gu ba-
tere mugitu gabe gainera. Noski,
moldaketa batzuk egin ditugu lehen
emanaldi hartatik hona, baina jada-
nik mordoska egin ditugu, bai.
Zer eskaintzen duzue 28 letra eta
7 nota munduari itzulia emateko
ikuskizun honetan?

P: Bidaiak balio du denbora
malgutzeko. Gure saioak hori ere
badauka. Ordu betean 24 ordu edo
Julio Verneren 80 egun horiek iru-
dikatzeko aukeratxo bat ematen
diogu entzuleari. Oso azkar bizi
gara eta oso modu pragmatikoan.
Roge Blascok berriki hemen gra-
batutako saioan agertu zen bidaia-
ri bat munduari buelta eman dio-
na hegazkinik hartu gabe. Hori oso
polita iruditu zitzaidan. Hau da,
modu pausatu batean bidaiatzea. 
Nola egin duzue testuen eta musi-
karen aukeraketa?

P: Julio Villar donostiarra-
ren testua hartu dugu oinarri-
tzat. Everestera igo zen lehen eus-
kal mendizalea izan zen, baina
halako batean goi-mendizaleta-
suna utzi eta itsasoratu egin zen.
Belaontzi batean munduari itzu-
lia eman zion eta liburu bat ida-
tzi zuen. Literaturaren historian
agertuko ez den liburua da, bai-
na nire bizitzan garrantzi handia
izan duena. 

J: Iritzi berekoa naiz. Adin
konkretu batean irakurrita libu-
ru horrek nik ez dakit zein era-
gin zehatz izaten duen, baina zirra-
ra handia egiten du.
Eta musika? Zergatik Jabier Mugu-
ruzarena?

P: Ideia hau izan nuenean
berehala pentsatu nuen Jabie-
rren musikaren kontzeptuan edo
giroan. Eta gainera, iruditzen
zitzaidan munduari itzulia egite-
ko, bere musikak paisaia aukera
handiak ematen zizkidala. Bere
kantuetan aipatzen ditu Italia,
AEB, Afrika... Sintonia polita sor-
tu dugula uste dut.
Eta zein harrera izan du ikuskizu-
nak zuen ustez?

J: Irundarra naizenez Irungo
emanaldia aipatu behar dut. Oso
emanaldi berezia izan zen. Berri-
tzegune irakasleen formaziora-
ko elkarteak antolatutako saioa

“Literatura eta
musikaren bidez
ordu betean
munduari itzulia
emateko aukera
sortzen dugu”

“Bidaiatzerakoan
argitxo bat pizten
da gure buruan.
Ulertzen dugu non
gauden eta
nolakoak garen”

izan eta. Jokin Ceberioren herio-
tza oso berria zen, eta jakina,
hezkuntzako profesional asko bil-
du zen han. Nik uste oso giro goxoa
lortu zela. Entzule batzuk hurbil-
du ziren eta esan zidaten eragin
terapeutikoa eta guzti izan zuela
emanaldiak.

P: Nik lehenengo saioan egon
zen kataluniar bat dut gogoan.
Ikusi bezain pronto esan zigun
“Ene! Itxura horrekin eta hain
serioak izanda sekulako txapa
izango da zuen emanaldia”. Gero,
nahiz eta gauza askorik ulertu ez
oso ederra iruditu zitzaion. Bes-
te batean, Gasteizko institutu
batean jo genuen eta nerabeek
nahiko errespetu ematen ziguten.
Baina, ez. Oso ondo egon ziren.

Nik uste gustuz egindako gau-
zak iritsi egiten direla.
Jabier, erritmo eta doinu exoti-
koekin zabiltza jolasean aspaldi
honetan. Gustura?

J: Bai, gainera honen harira
esperimentu berri batean sartu-
ko naiz laster. Musikari afrikar
batek Enrique Morente, Pi de la
Serna eta nire kantuen bertsioak
egingo ditu. Kontzertu bat eman-
go dugu Bartzelonan. Agian bes-
te zenbait lekutan ere bai. Ikusi-
ko dugu. Hori irailean izango da. 
Bidaiatzea garrantzitsua dela 
uste  duzue?

P: Nik uste dut ezinbestekoa
dela, baina uste dut ez dagoela gela-
tik atera beharrik bidaiatu ahal
izateko. Julio Llamazares idazle-
ak, esaterako, bidaia literatura
idatzi du aspaldian, baina ez da
joaten Asiara bidaiatzera. Bere El
rio del olvido liburuan hartzen du
bere haurtzaroko ibai bat eta itur-
bururaino doa horrek gogora zer
ekartzen dion jakiteko. Nik uste

bidaiak denboraren beste kon-
tzepzio bat dakarrela, paisaia-
ren aldaketa bat... bidaiatzeak
laguntzen du hobetu ulertzen non
gauden eta nolakoak garen eta
gure arazoak erlatibizatzen.

J: Bidaiak badu Patxik aipa-
tu duen alderdi on hori. Sorme-
naz ari garenez aipatu behar dut

bidaiatzeak argitxo moduko bat
pizten duela. Bada zerbait buruan
mugitzen dena bidaiatzen duzune-
an. Aldi berean, ez zait naturala iru-
ditzen gure gizartean egun bida-
iatzeko dagoen joera hori. Kredi-
tuetan sartu eta abar. Bada hor
modu ez naturalean bultzatua den
zerbait.

Bidaia literatura eta musika batera emanaldi lasai eta goxoan

HUHEZIko 35 bat lagun elkartu
ziren eguen iluntzean munduko bost
kontinenteekin lotura duten testuak
eta kantuak entzutera. Hain zuzen,
Eskoriatzako unibertsitateak
antolatutako Literatura Astearen
barruko emanaldia izan zen.

Europan eman zioten hasiera
bidaiari Patxi Zubizarreta, Jabier
Muguruza, Txema Garcés eta Joseba
Loinazek. Italiako hegoaldean 40ko.
hamarkadan diktadurak zigortuta-
ko familien egoera ekarri zuten
gogora Julio Villarren idatziak
jarraituz.

Bidaia literatura eta musika
tartekatzen dituen ikuskizuna da 28
letra eta 7 nota munduari itzulia

emateko. Patxi Zubizarretarren
ekimenez antolatutako proiektua.

Europaren ondotik Afrika etorri
zen. Jabier Muguruzaren Nazisi
Okeita Denbele kantuak ilustratu
zuen kontinente hau.  

Xuan Bello, Carlo Levi, Jack
London, Joseba Sarrionandia,
Kirmen Uribe eta beste hainbat
idazleren lanak irakurri zituen
Patxi Zubizarreta idazleak. Tartean,
nola ez, hain gustuko duen Julio
Villarren liburuko pasarteak.

Eskoriatzatik mugitu gabe bidaia
polita egin genuen denok. Ordu bete
pasatxoko saioa izan zen. Goxoa eta
lasaia. Hausnarketarako tartea
ematen duen horietakoa.



LEHIAKETAK I 
• Gomendatzen Dizut…
lehiaketa, zabalik bi herritan
Arrasate eta Bergarako gazte
bulegoek deitu dute lehiaketa
hori, Aste Santuko oporreta-
rako gomendioak batzeko.
Apirilaren 22a da mugaeguna.
Gomendioak egiten dituzten
denen artean, landetxe baten
egonaldia zotz egingo dute.
Internetez ere parte hartu dai-
teke www.bergara.es/Uda-
la/Antolaketa/Kultura/Info_g
azte edo www.arrasate-mon-
dragon.org/News/1109234906
webguneetan.

ERAKUSKETAK I 
• Pablo Sanaguanoren
margolanak, oraindik ikusgai
Pablo Sanaguano Bilbon bizi
den ekuadortarraren margo-
lanak ikusteko azken egunak
dira. Hain zuzen, Oñatiko kul-
tura etxean dauka Via Crucis
delako erakusketa bihar, mar-
titzena, bitartean. Ordutegia da
18:30-22:30era. Parrokiako
Misio Taldeak antolatu du.
• Unai Azkarate bergararrak
erakusketa du martxo osoan
Unai Azkarate margolariak
erakusketa du zabalik Berga-
rako Nahikari tabernan mar-
txo osoan. Denetariko estilo eta
teknikak erabili ditu Azkara-
tek bere lanetan. Irudimen eta
sorkuntza handia erakusten
ditu lan guztietan.

IKASTAROAK I 
• Argazkigintza ikastaroa
antolatu dute Bergaran
Bergarako Udalak eta Pol-Pol
argazki taldeak antolatu dute.
Apirilaren 4tik maiatzaren
11ra bitartean izango dira esko-
lak, astelehenetik eguaztenera,
19:15-21:15 ordutegian. Matri-
kula 40 euro da, 25 ikasle eta
langabeendako, eta Euskadiko
Kutxan zabaldu duten kontuan
sartu behar da dirua; gero, agi-
riarekin kultura etxera joan
behar da. 
• Sabel-dantza ikastaroa
antolatu dute Arrasaten
Arrasateko Udal Gazte Sailak
antolatu du. Apirilaren 9tik
maiatzaren 28ra izango da, eta
hastapen eta sakontze mailak
landuko dituzte. Izena emate-
ko, gazte bulegora jo, 943 77 00
65 telefonora deitu edo gazte-
bulegoa@arrasate-mondra-
gon.net helbidera idatzi behar
da. Bietan ala bietan, matrikula
20 euro da, 12 langabe eta ikas-
leendako.

MUSIKA I 
• Cradle of Filth taldeak
kontzertua eskainiko du
Cradle of Filth taldeak Berga-
ran, Jam aretoan, joko du hila-
ren 25ean, egubakoitza,
20:00etan. Moonspell eta The
Haunted taldeek ere joko dute.
Sarrera 28 euro da, 27,60 aldez
aurretik erosita.

KLOWN IKASTAROAK IZANGO DIRA ASTE SANTUAN BERGARAN I 
Hasiera eta sakontze mailetako ikastaro bana emango du Oihulari Klownek

Klown ikastaroak antolatu ditu Oihulari Klown tal-
deak egunotarako. Hasiera mailakoa etzi, eguaz-
tena, hasi eta Egubakoitz Santuan bukatuko da;
sakontze mailakoa, berriz, Egubakoitz Santuan hasi
eta domekan, hilak 27, amaituko da. Bietan ere
lekua dago oraindik, eta izena emateko, 607 20

45 03 telefonora deitu behar da. Bi ikastarook Ber-
garan emango dituzte.

Helburua da, ez bakarrik klown abileziak ikas-
tea, baizik eta lotsa galtzea eta autoestimua lan-
tzea gure buruaz barre egiten ikasteko. Hitz baten,
gure burua hobeto ezagutzea.

ZINEMA I 
• Los padres de él filma
emango dute Arrasaten 
Gaur, astelehena, emango dute
film hori Amaia udal antzo-
kian, 20:30ean. Greg eta Pam
ezkontzera doaz. Baina, lehe-
nengo, bien gurasoek elkar
ezagutu beharko dute. Ben Sti-
ller eta Robert de Niro dira pro-
tagonistak.
• Los chicos del coro filma
emango dute Bergaran
Gaur, astelehena, izango da
film horren emanaldia Nove-
dades aretoan, 19:30ean eta
22:30ean. Musika irakasle
batek kantua erabiltzen du bar-
netegi zorrotz bateko ikasle-
engana heltzeko. Gerard Jug-
not aktorea da protagonista.
• Largo domingo de noviazgo
filmaren emanaldia Oñatin
Gaur, astelehena, emango dute
film hori kultura etxean,
19:30ean. Ikuslearen eguna
denez, sarrera 3 euro da. I.
Mundu Gerran, frontera bida-
li dute Mathilde-ren senargaia,
eta desagertuta dago. Mathil-
de bere bila joango da. Audrey
Tautou da protagonista.
• Ciudad de Dios filmaren
emanaldia izango da Elgetan
Etzi, eguaztena, emango dute
film hori Espaloia kafe antzo-
kian, 21:30ean. Rio de Janei-
roko auzo txiro bateko biolen-
tzia eta krimen organizatua
deskribatzen ditu film honek. 

Hitzorduak
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ASTEARI BEGIRA

Leire Kortabarria

Arrasate-Oñati herri lasterke-
tak berritasun garrantzitsu bat
dakar aurten, korrikalariei bai-
no, sortzaileei eragiten diena:
hain zuzen, kamiseten diseinu
berria gura dute, eta hori auke-
ratzeko lehiaketa deitu dute,
lehenengo aldiz. Laixan eus-
kara elkarteak eta Arrasate-
Oñati Lasterketako lantaldeak
deitu dute lehiaketa.

Euskal Herriko edozeinek
parte har dezake, eta marraz-
kiek honako baldintzak bete
behar dituzte: gehienez ere, bi
koloretan egindakoak. Kontuan
hartu behar da XXIII. Arrasa-
te-Oñati lasterketaeta euskarari
lotutako lelo bat gehituko diz-

kiotela antolatzaileek marraz-
kiari. Aurkezpen modua da lelo
batekin sinatuta eta datuak
gutun-azal itxi batean. 

Apirilaren 15a da lanak aur-
kezteko mugaeguna. Honako
helbidera bidali behar dira:
Laixan euskara elkartea; Arra-
sate-Oñati lasterketako kami-
seta; Bidebarrieta 18, behea;
Oñati 20.560. Irabazleari 150
euroko saria emango diote.

BESTE BAT, BERGARAN
Diseinu arloko beste lehiaketa
bat ere deitu dute Debagoiene-
an; hain zuzen ere, Bergarako
Mendekoste jaietako egita-
rauaren azala aukeratzekoa.
Hau Bergaran bizi edo errol-
datuta daudenei dago zuzen-
duta, eta 600 euroko sari bat
emango dute.

Teknika librea da, baina
derrigorreko testu bat ipini
behar da: Pentekoste Jaiak 2005
Bergara. Tamaina aldetik, 46 x
61 cm-ko kartel bertikalak aur-
keztu behar dira, paperean edo
informatika euskarrian.

Lanak Bergarako kultura
etxean entregatu behar dira
apirilaren 6a baino lehen.

Laixan elkarteak

antolatu du

lehiaketa hori, eta

apirilaren 15a da

mugaeguna. 150

euroko sari bat

dago jokoan

Arrasate-Oñati herri
lasterketako kamiseten
diseinu lehiaketa, zabalik

Las huellas de Aránzazu en América izeneko liburua kaleratu du
Eusko Ikaskuntzak. Arantzazuko Amabirjinak Ameriketan izan
duen debozioa ikertzen du, Ameriketako kofradiak, tenpluak, iru-
dia, toponimia eta beste aztarna batzuen bidez. 2001ean Oñatin
egindako Arantzazu eta Frantziskotarrak Ameriketan delako
nazioarteko kongresuan aurkeztu ziren hainbat lan batzen ditu
liburuak. Arantzazun, Oñatiko Turismo Bulegoan eta www.eus-
koikaskuntza.org webgunean dago salgai liburu hori 8 eurotan.

Arantzazuk Ameriketan izan duen
presentziaren gaineko liburua

Gazte Bulegoak antolatu du ikas-
taro hori, apirilaren 7tik maia-
tzaren 26ra, eta Xixka ilusionis-
mo elkarteko kideek emango dute:
besteak beste, Marsel eta Txan
magoek. Lehen aldiz antolatzen da
gurean halako ikastaro bat. 10-12
lagunendako lekua dago.

Zabalik dihardu Arrasateko magia
ikastarorako izenemate epeak

Aste Santuko egunetan, Aramaion eta Bergaran bakarrik egon-
go da zinema eskaintza. Aramaion Funerarias, S.A. filma eman-
go dute etzi, eguaztena, eta La pasión de Cristo Egubakoitz San-
tuan, biak ere 22:30ean. Domekan, hilak 27, bi film izango dira: El
espantatiburones, 17:00etan, eta Héctor, 22:30ean. Kultura etxean
dira emanaldi guztiak. Bergarako Novedades aretoan, eguenetik
astelehenera bitartean, ohiko ordutegian izango dira hainbat saio.
Gainerako herrietan ez da zinema emanaldirik egongo.

Zinema emanaldiak izango dira Aste
Santuan Aramaion eta Bergaran

Labur



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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ZERBITZUAK

Telefono jakingarriak

OSASUNA / 
LARRIALDIAK

OSAKIDETZA (Larrial.) 943 46 11 11

DYA (Orokorra) 943 46 46 22

DYA ( Antzuola) 943 78 71 57

Gurutze Gorria 943 22 22 22

Suhiltzaileak 943 78 28 00

Ertzaintza

Arrasate 943 79 71 99 

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 

Bergara 943 03 54 00

Elgeta 943 78 90 27

Eskoriatza 943 71 44 52

Leintz Gatzaga 943 71 47 46

Oñati 943 03 54 30

Hies Ekimena 943 79 26 99

Udaltzaingoak

Antzuola 943 76 62 46

Aramaio 945 44 50 16

Arrasate 943 79 14 39

Aretxabaleta 943 71 18 63 

Laixan / Oñati 943 71 63 11

Hondakindegi Alternatiboak

Arrasate 943 77 11 43

Bergara 945 76 44 42

Oñati 943 78 36 67

Kiroldegiak

Aramaio 945 44 53 35

Arrasate 943 77 16 77

Aretxabaleta 943 71 26 28 

Bergara 943 76 56 41

Elgeta 943 76 82 84

Eskoriatza 943 71 53 28

Oñati 943 71 63 75

Kultura Etxeak

Antzuola 943 76 60 65

Aramaio 945 44 53 74

Arrasate 943 77 01 05

Aretxabaleta 943 71 10 27 

Bergara 943 77 91 58

Eskoriatza 943 71 46 88

Leintz Gatzaga 943 71 47 46

Oñati 943 78 03 53

Udalak

Antzuola 943 76 62 46

Aramaio 945 44 50 16

Arrasate 943 79 09 00

Aretxabaleta 943 71 18 62 

Bergara 943 77 91 00

Elgeta 943 76 80 22

Eskoriatza 943 71 44 07

Leintz Gatzaga 943 71 47 46

Oñati 943 78 04 11

Bergara 943 77 91 06

Eskoriatza 943 71 44 07

Leintz Gatzaga 943 71 47 46

Oñati 943 78 04 11

GARRAIOAK

Eusko Trenbideak 943 45 01 31

PESA 902 10 12 10

Taxiak

Arrasate 943 79 12 22

Aramaio 945 44 50 33 

Aretxabaleta 943 79 22 33 

Bergara 943 79 12 22

Eskoriatza 943 71 40 59

Oñati 943 78 03 65

RENFE 943 28 35 99

DEBAGOIENA

Mankomunitatea 943 79 33 99

Hiltegia (Zubillaga) 943 78 21 93

Mendi nekazaritza elk.943 76 25 47

Nekazaritza Ganbera 943 76 10 15

Zerga Bulegoa 943 76 58 63

Euskara Taldeak

Debagune 943 77 12 28

AED / Arrasate 943 77 12 28

Axtroki / Eskoriatza 943 71 54 34

Goibeko / Elgeta 943 78 90 85

Loramendi / Aretx. 943 77 09 70

Jardun / Bergara 943 76 08 19

((112))
SOS DEIAK

Eguraldia

Goardiako farmaziak

ARRASATE
Astelehena, 21 Ruiz Perez Maalako Errabala 31 (943 79 14 09)
Martitzena, 22 Zabala Zarugalde 42-44 (943 77 16 30)
Eguaztena, 23 Azkoaga Ferrerias 1 (943 79 15 15)
Eguena, 24 Azkoaga Iturriotz 17 (943 79 79 99)
Egubakoitza, 25 Irizar Erguin kalea 11 (943 79 12 39)

BERGARA
Astelehena, 21 Camacho Oxirondo 4 (943 76 16 87)
Martitzena, 22 Zabala Barrenkale 25 (943 76 16 87)
Eguaztena, 23 Guallar San Antonio 5 (943 76 11 05)
Eguena, 24 Estella Matxiategi 5 (943 76 19 63)
Egubakoitza, 25 Mozos Iparragirre 2 (943 76 12 15)

OÑATI
Astelehena, 21 Juldain Kale Barria 6 (943 78 11 28)
Martitzena, 22 Juldain Kale Barria 6 (943 78 11 28)
Eguaztena, 23 Anduaga San Lorentzo 3 (943 78 21 16)
Eguena, 24 Anduaga San Lorentzo 3 (943 78 21 16)
Egubakoitza, 25 Anduaga San Lorentzo 3 (943 78 21 16)

ARETXABALETA
Astelehena, 21 Fraile Herriko Plaza 10 (943 79 21 99)
Martitzena, 22 Fraile Herriko Plaza 10 (943 79 21 99)
Eguaztena, 23 Fraile Herriko Plaza 10 (943 79 21 99)
Eguena, 24 Fraile Herriko Plaza 10 (943 79 21 99)
Egubakoitza, 25 Fraile Herriko Plaza 10 (943 79 21 99)

Astelehena, 21 Martitzena, 22 Eguaztena, 23 Eguena, 24 Egubakoitza, 25

Udaberrian sartu gara, baina
eguraldi aldaketa dator asteon 

Atzo, domeka, eguerdian estrei-
natu genuen urtaro berria. Ten-
peratura altuekin estreinatu,
gainera: Bergarako Mekolalde
auzoko termometroak 33º mar-
katzen zituen 17:00etan. Gaur-
tik aurrera, baina,  eguraldiak
okerrera egingo du. Tenperatu-
rak pixka bat jaitsiko dira eta
euria izango dugu.Asteko lehen

egunak hodeitsu esnatuko  dira.
Eguerdi partean zerua argitu
egingo da baina gauerako berriz
estali eta euri tantaren bat eror
daiteke. Eguenean nabarituko
dugu aldaketa handiena, lai-
noek euria ere ekarri dezakete
eta. Iluntze aldera agertuko dira
hodeiak eta ekaitz zaparradak
utziko dituzte. 

Zozketak

ONCE
Astelehena, 14 98.469

Martitzena, 15 89.547

Eguaztena, 16 66.674

Eguena, 17 39.309

Egubakoitza, 18 78.660
Kupoitzarra (019 seriea)

Domeka 20 89.302
Kupoitzarra (025 seriea)

LOTERIA PRIMITIBOA

Eguena, 17
9 • 16 • 18 • 27 • 37 • 43
Osagarria: 48 | Itzulketa: 4

Zapatua, 19
16 • 18 • 21 • 31 • 35 • 48
Osagarria: 7 | Itzulketa: 4

Domeka, 20 (Saritzar Berria)
19 • 44 • 49 • 51 • 52
Osagarria: 8

BONOLOTOA

Astelehena, 14
2 • 10 • 16 • 22 • 25 • 43
Osagarria: 34 | Itzulketa: 0

Martitzena, 15
6 • 19 • 24 • 29 • 36 • 38
Osagarria: 1 | Itzulketa: 4

Eguaztena, 16
18 • 29 • 35 • 37 • 45 • 49
Osagarria: 6 | Itzulketa: 8

Egubakoitza, 18
15 • 35 • 37 • 42 • 44 • 46
Osagarria: 25 | Itzulketa: 1

EUSKADIKO GAZTEAK
LANKIDETZAN I 
• Garapen bidean dauden
herrialdeetan lankidetza eta
elkartasuna bultzatzeko
egonaldiak udako hilabeteetan.
100 beka, bidaia eta bertako
egonaldia ordaintzeko, 18 eta 31
urte bitarteko gazteendako.
Epea: apirilaren 7a. Informazio
zehatzagoa:
www.gazteaukera.net
helbidean.

GOMENDATZEN DIZUT 
LEHIAKETA I 
• Oporretatik bueltan,
bisitatutako lekuaren
gomendioa jaso nahiko genuke:
alojamendua, paisaiak,
txokoak, deskontu txartelak, …
Parte hartzaile guztien artean 2
pertsonendako asteburua
zozketatuko dugu Euskadiko
landetxe batean. Arrasate eta

Bergarako bulegoetan eman
izena. Epea: apirilaren 22a.

LANA I 
• Antzuolako Udala. Kultura,
kirol eta hezkuntzako
arduradun lanpostua betetzeko
eta lan-poltsa bat sortzeko
deialdia. Epea: martxoaren 30a.
• Obra eta zerbitzuetako burua
Bergarako Udalerako. Epea:
martxoaren 23a.
• Albaitariak (bi plaza) eta
arkitektoak (lau plaza) 
Iruñeko Udalerako. Epea:
apirilaren 1a.

MAGIA IKASTAROA I 
• Xixka Ilusionisten
Elkartearen eskutik, 
Arrasaten apirilaren 7tik
aurrera, eguenetan
arratsaldeko 18:30etik 
aurrera. Izenematea 
Gazte Bulegoan.

Gazte zerbitzuak

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



Hildakoak

Joseba Otalora Galdos
Oñatin, martxoaren 17an. 79 urte.
Daniel Arizabaleta Zabaleta
Arrasate, martxoaren 17an. 83 urte.
Javier Urrestarazu Egaña 
Donostian, martxoaren 18an. 85 urte.
Eusebio Urizar Mazmela
Aramaion, martxoaren 18an. 86 urte.
Leonor Sanz Yabar
Bergaran, martxoaren 18an. 73 urte.

ESKELAK
ASTELEHENEKO
GOIENKARIAN

82 euro
943 76 92 71

Jaiotakoak

Aner Telleria Suinaga
Bergara • 3,325 Kg.
Martxoak 11.  Gurasoak:
Xabier (Antzuola) eta Idoia
(Bergara). Argazkian: Aner
jaio berria erne asko.

Anne Anduaga Fernandez
Oñati • 3,610 Kg. 
Martxoak 14. Gurasoak:
Pedro eta Edurne (Oñati).
Argazkian: Anne lo amaren
magalean.

Unai Parra Henao
Arrasate • 3,680 Kg.
Martxoak 14. Gurasoak:
Adolfo eta Alba (Kolonbia) .
Argazkian: Unai bapo lo
amaren besoetan.

Valentina Garcia Cumana
Oñati • 2,660 Kg. 
Martxoak 15. 
Gurasoak:  Manuel David
eta Olimar (Venezuela).
Argazkian: amarekin.

Urko Egia Barandiaran
Aretxabaleta • 3,015 Kg.
Martxoak 15. Gurasoak:
Iñaki eta Elisabeth
(Aretxabaleta). Argazkian:
amaren besoetan lo.

Lide Ezpeleta Sanpedro
Arrasate • 3,040 Kg.
Martxoak 16. 
Gurasoak:  Joseba eta Itziar
(Arrasate). Argazkian: Lide
amaren besoetan bapo lo.

Anne Matilla Arrieta
Bergara • 4,300Kg. 
Martxoak 16. 
Gurasoak:  Jesus eta Belit
(Bergara). Argazkian: Belit
Anne alabatxoarekin.

Arantzazu Blazquez
Iñurritegi
Aretxabaleta • 3,445 Kg. 
Martxoak 17. Gurasoak:
Basi (Aretxabaleta) eta
Irune (Oñati).

Maren Carmen Joosten
Ruiz de Azua
Arrasate • 3,200Kg. 
Martxoak 17. Gurasoak:
Lorenzo (Holanda) eta Eba
(Arrasate). 

Jon Lazkano Palacios
Bergara • 3,960 Kg.
Martxoak 19. 
Gurasoak: Xabi  (Bergara)
eta Amaia (Oñati).
Argazkian:  kuman lo.

Urko Uribarren Otaola
Aramaio • 3,200 Kg.
Martxoak 19. Gurasoak:
Gaizka eta Amaia
(Aramaio). Argazkian:  Urko
sehaskan lo.
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BERRI-ZAKUA

Zorion agurrak

ARRASATE
Xabi Arrizabalaga
Martxoaren 21ean,
urtebetetzea.
Zorionak!
Familiakoak.

ARRASATE
Eneko Canelo
Martxoaren 17an, 8
urte. Zorionak!
Familiakoak eta
Nahiara.

ARRASATE
Mª Cristina Duque
Martxoaren 17an,
urteak. Zorionak!
Maitasunez, senarra,
Oihana eta Gorka.

ARRASATE
Mirentxu Ojea
Martxoaren 21ean,
urtebetetzea.
Zorionak! 
Maite zaituztenak.

ARRASATE
Magali Armendariz
Martxoaren 25ean,
2 urte. Zorionak eta
muxu handi bat! 
Familia guzti-guztia. 

ARRASATE
Encarni Soriano
Martxoaren 26an,
urteak. Zorionak
eta muxu bat! 
Familiakoak. 

ARRASATE
Aintzane Calles
Martxoaren 19an, 19
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Lagunak.

ARRASATE
Ixone Garitaonaindia
Martxoaren 27an,
urte bat. Zorionak!
Aita, ama eta 
familiakoak.

ARRASATE
Garikoitz Heriz
Martxoaren 21ean,
urtebetetzea. Urte
askotarako, Gari!
Koadrilakoak.

ARRASATE
Xabier Albizu
Martxoaren 21ean,
urtebetetzea.
Zorionak, Jabo!
Koadrilakoak.

BERGARA
Amaia San Torcuato
Martxoaren 28an, 
12 urte. Zorionak eta
muxu bat! 
Maider eta gurasoak.

BERGARA
Naiara Azkarate
Martxoaren 20an, 5
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Etxekoak.

BERGARA
Ainara Plaa
Martxoaren 22an, 3
urte. Urte askotara-
ko! Etxekoak eta
familia.

BERGARA
Irati Iñarra
Martxoaren 23an, 3
urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Etxekoak.

BERGARA
Gaizka Gantxegi
Martxoaren 22a, 4
urte. Zorionak!
Muxu handi bat.
Etxekoak.

BERGARA
Mikel Elkoroberezibar
Martxoaren 23a, 7
urte. Urte askotara-
ko! Aitita, amama
eta Eli.

ELGETA
Irune Errasti
Martxoaren 25ean,
6 urte. Zorionak eta
urte askotarako!
Etxekoak.

ANTZUOLA
Aintzane Irizar
Martxoaren 23an
29 urte. Urte 
askotarako!
Lankideak.

ARETXABALETA
Iker Seijo
Martxoaren 16an,
urtebete. Zorionak
eta muxu handi bat!
Etxekoak.

ARETXABALETA
Kepa Mendieta
Martxoaren 18an,
urtebetetzea.
Zorionak aitatxo!
Irati eta etxekoak.

ARETXABALETA
Ainhoa Vicente
Martxoaren 19an, 9
urte. Zorionak, eta
muxu bat! Aiton-
amonak eta osaba.

ARETXABALETA
Iker Perez
Martxoaren 22an, 3
urte. Zorionak eta
muxu handi bat!
Etxekoak.

ARETXABALETA
Amaia Irure
Martxoaren 24an, 4
urte. Zorionak eta
muxu bat! Etxekoak
eta lagunak.

ARETXABALETA
Miriam Priego
Hilaren 29an, urte-
betetzea. Zorionak
eta urte askotara-
ko! Etxekoak.

ESKORIATZA
Maite Larrañaga
Martxoaren 16an, 4
urte. Zorionak eta
muxu handi bat!
Etxekoak.

ESKORIATZA
Ibon Larrañaga
Martxoaren 23an,
urtebete. Zorionak
eta muxu handi bat!
Maite eta etxekoak.

ESKORIATZA
Aitor Antuñano
Martxoaren 23an,
16 urte. Zorionak
eta urte askotara-
ko! Etxekoak.

sms mezuak

•• Iker. Enterau nok Zarau-
tzen asko ligatzen dela
Aste Santuan. Joango
gattuk. Deitu!

•• Zorionak Ederne! Azkene-
an aprobatu duzu gida-
baimena. Ospatu beharko
dugu, ezta?

•• Jon, oporrak hartzen ditut
eguenean. Kafetxo bat
hartuko dugu elkarrekin ea
behingoz sekretu handi
hori esaten didazun.

•• Zorionak Zuhaitz! Oñatiko
duatloian jaun eta jabe.
Segi horrela!

•• Ei mutilak. Apirilaren 9an
hasten da Elgetan futbito
txapelketa. Osatuko dugu
taldea? Oharra: neskak ere
onartzen dira.  

•• Aste Santua Tenerifen
emango duen bikote gazte
horri. Ondo pasa egun
hauek. Ea hiru itzultzen
zareten!

•• Karlos. Ez da batere ona
hainbeste lan egitea. Hartu
egun batzuk jai eta etorri
gurekin Errioxara.

•• Kostata baina berdinketa
azkenean. Aupa Reala!  

•• Aner ez joan oporretan
bainujantzirik gabe,
entzun! Ez dizut nirea
gehiago utziko.

•• Zorionak Juli. Urtebete
ezkonduta. Maite zaitut.

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

Baita

SMS bidez ere!



Ikustekoa!

Ezkontzak
Goiena Telebistan!

EZKONTZAK
Saio berezia

Astelehenean,
martxoaren 21ean,
21:00etan

Gaur telebistanGaur irratian

Astean GOITBn

‘Erakusleiho’ | 21:30

Ezkontzen gaineko
erreportajea 
GOITBko kazetariek ezkontzen gai-
neko erreportaje zabala egin dute
Erakusleiho programan: ile-apain-
degiak, jatetxeak, senargaiendako
jantziak... erakutsiko dizkigute. 

Astelehena, 21

‘Debarri’ | 21:00, 22:30

Oñatiko gorabeherak
izango dituzte berbagai
Alberto Gorritibereak gidatzen duen
Debarri saioan Andoni Gartzia izan-
go da gonbidatua. Oñatiko alkateak
udalerri horretan dituzten asmoak
eta kontuak azalduko ditu. 

Martitzena, 22

‘Bi eta bat’ | 21:30, 23:15

Telesail bikain horren
azkeneko kapitulua
Elena Irureta, Ane Gabarain eta
Jose Ramon Soroiz aktore bikainak
protagonistak dituen telesail horren
azkeneko kapitulua, Amesten agian,
emango dute.

Eguaztena, 23

ETB 1 ETB 2 TVE 1 La 2 Antena 3 Tele 5GOITB

Herritarren
kontuak,
‘Pasalo’ saioan
16:00
Adela Gonzalezek eta
Iñaki Lopezek egiten
duten Pasalo saioan,
gertuko albisteak lan-
tzen dituzte. 

‘Los Lunnis’,
gaztetxoendako
aproposa
13:00
Los Lunnis programan
marrazki bizidunak eta
umeei zuzendutako
bestelako saioak ema-
ten dituzte.

Gonbidatu
xelebreak
‘Pasapalabra’-n
20:15
Silvia Jatok aurkezten
duen lehiaketan, kul-
tura orokorra eta umo-
rea uztartzen dituzte,
gonbidatuekin.

Pakete
susmagarria
‘CSI’-n
22:00
Robbins doktoreak
pakete susmagarri bat
jasoko du. Barruan,
gizonezko baten burua
aurkituko du.

‘Lazkao Txiki’
zenaren
pasarteak
14:10
Lazkao Txiki bertsola-
ria zenaren pasarteak
kontatuko d i tuzte
marrazki bizidun for-
matuan.

13:45Emisio hasiera.
13:50 Marrazki bizi-
dunak: Fernando Amez-
ketarra (Egubakoitze-
koak emandakoaren
errepikapena).
14:15 Marrazki bizi-
dunak: Lazkao Txiki.
14:30 Ilunpean. Jon
Arretxe idazleari elka-
rrizketa zabala egin
zion Oihana Elorzak.
Arretxek hainbat libu-
ru argitaratu ditu: Oste-
gunak, Ostiralak... eta
hainbat bizipen bitxi
izan ditu. 
15:00 Gure lanbide
zaharrak.
15:30 Berriak.
15:45 Klip@. Gaur
egungo musika talde-
en bideoklipak. Hain-
bat musika estilo.

19:30Emisio hasiera.
19:35 Gaurkoak.
19:45 Klip@.
20:00 Berriak. Deia-
ne Arrietak aurkeztu-
tako albistegia.
20:30 Marrazki bizi-
dunak. 
20:50 Lazkao Txiki. 
21:00 Auñamendie-
tan. 
21:30 Erakusleiho.
22:00 Albistegia. 
22:30 Auñamendie-
tan.
23:00 Erakusleiho.
23:30 Gaurkoak.
23:45Emisio amaie-
ra.

07:15 Del país de los
vascos.
07:40 Rutas de soli-
daridad. Chile: En bus-
ca de la raíces.
08:00 Especial bou-
levard. Bilboko Euskal-
duna jauregitik, Xabier
Lapitz eta Almudena
Cachok emakumeen
gaineko mahaingurua
egingo dute.
13:00Se ha escrito un
crimen. Carrera inde-
cisa eta Jessica entre
rejas.
13:55 Date el bote.
Carlos Soberarekin.  
14:58Teleberri 1. Juan
Carlos Etxeberria eta
Estibaliz Ruiz de Azua.
15:55 Eguraldia. Ana
Urrutiarekin. 
16:00 Pasalo. Adela
Gonzalez eta Iñaki
Lopezekin. 
18:25 Siempre cine.
Zehaztu bariko filma.  
20:20Esta es mi gen-
te. Klaudio Landarekin. 
20:58 Teleberri 2.
Julio Ibarrarekin.
21:50 Eguraldia. 
21:55El conquistador
del fin del mundo. 
00:05 Documental. 
01:10 La zona muer-
ta. El valle de las som-
bras eta Descenso.
02:50Esta es mi gen-
te. Klaudio Landak aur-
keztutako programa.
03:30 Date el bote.
04:25 Pásalo. Adela
Gonzalezekin.

07:30 Los Lunnis.
Meme y el señor Bobo,
Aventuras en pañales,
Tweenies etaLos casos
de Silvestre y Piolín.
10:00 El joven Hér-
cules.
11:00Lois y Clark: Las
nuevas aventuras de
Superman.
12:00 Los vigilantes
de la playa.
13:00 Los Lunnis.
Digimon, Artur, Los Lun-
nis eta Los minimons-
truos.
15:15 Saber y ganar.
15:45 Grandes docu-
mentales. Palomas.
16:45Ciclismo. Sema-
na catalana. Lloret del
Mar-Lloret del Mar.
17:30 Los Lunnis. El
fabuloso mundo de los
hechizos, Los Lunnis
eta Mundo perdido.
19:15 Padres en apu-
ros. 
19:30Pueblo de Dios.
Sudán, en la tierra de
los Dinka.
20:00 Informativo
territorial.
20:30 UEFA Cham-
pions League.
21:00 Vivir con Mr.
Cooper.
21:30 Miradas 2.
21:55 Sorteo de la
Bonoloto.
22:00 La 2. Noticias.
22:30 El tiempo.
22:35 En portada.
Primavera uruguaya.
23:30 Extravagario. 

07:00 Las noticias
de la mañana.
08:00Megatrix. Zipi
y Zape, Supernenas,
Bob esponja, Alex Mack,
Art Attack, Cosas de
gemelas, Sabrina...
Horrez gain, Nuestros
labios están sellados fil-
ma emango dute. Ko
media da. 
14:00 Los Simpson. 
15:00 Noticias 2.
15:45Cine. Esta casa
es una ruina. Komedia.
Zuzendaria da Richard
Benjamin. Protagonis-
tak: Tom Hanks eta She-
lley Long.
18:00Números locos.
19:00 El diario de
Patricia. Herritarren
testimonio bitxiez osa-
tutako programa. Patri-
cia Gaztañagarekin. 
20:15 Pasapalabra.
Lehiaketa. Gonbida-
tuak: Poli Rincon, Emi-
lio Oliva, Arantxa Bone-
te eta Kira Miro.
21:00 Noticias 2.
Matias Prats eta J.J.
Santosekin. ONCEren
sariketa emango dute.
21:45 El peliculón.
Espartaco. Drama da.
Zuzendaria: Robert
Dornhelm. Protagonis-
tak: Goran Visnjic, Alan
Bates... 
01:45 Noticias 3.
02:15 Televenta.
05:00Astean eman-
dako hainbat saio bere-
ziren errepikapenak.

06:30 Informativos
Telecinco matinal.
09:10 La mirada crí-
tica. Vicente Vallese-
kin.
10:45El programa de
Ana Rosa. Ana Rosa
Quintanak aurkeztuta.
La cocina de Karlos
Argiñano ere emango
dute. 
14:30 Informativos
Telecinco. Hilario Pino
eta Carme Chaparrore-
kin.
15:30Aquí hay toma-
te. Jorge Javier Vaz-
quez eta Carmen Alcay-
derekin.
16:30A tu lado. Emma
Garcia eta Felix Alva-
rezekin.
19:35 Alla tú. Jesus
Vazquezekin.
20:30 Informativos
Telecinco. Angels Bar-
celó eta Agustin Her-
nandez.
21:30Pecado original.
22:00C.S.I. Las Vegas.
Peaje y  Desprecio eta
Jackpot.
00:00 CSI Miami. Un
hombre sencillo.
01:00 TNT. Jordi Gon-
zalezekin.
02:20 Informativos
Telecinco. Alvaro Riva-
sekin.
02:45Madrugada de
cine. Star Trek: Insu-
rrección. Patrick Ste-
wart, Jonathan Frakes...
04:50 Infocomercia-
les.

06:50 Hitzetik hor-
tzera.
07:35 Bertatik ber-
tara.
08:05 E-klipse@.
08:55 Betizu. Mun-
duko futbol txapelketa,
Hartz txiki, Hirukiak,
D o u g ,  D o r e m i r e n
magia, Antxeta eta
katua, Doraemon, Katu
kosmikoa eta Burdin
aho.
14:00 Gaur egun 1.
Maribel Aizarna eta
Joseba Iriondorekin.
14:40 Postdata.
14:45 Eguraldia.
14:50 Betizu. Poke-
món.
15:50 Zinea. Magia
uretan. Fantastikoa.
17:35 Zirkoa.
18:00 Iparraldearen
orena.
18:05 Betizu. Beeke-
rekeak, Euli ipuinak,
Garfield eta lagunak,
Doraemon, eta Shin
Chan.
20:00Kamera ezku-
tua.
20:20 Eguraldia.
20:28 Gaur egun. 
21:05 Bertatik ber-
tara.
21:45 Goenkale.
22:20 Euskadi Gaz-
tea saria. Sari banake-
ta.
23:55 Kontzertuak.
Fito y Fitipaldis.
01:05 Postdata.
01:10 Teknopolis.
01:35 Egi bidean.

06:00Canal 24 horas.
07:00 Telediario
matinal. Igor Gomeze-
kin eta Susana Rozare-
kin.
09:00 Los desayu-
nos de TVE. Pepa Bue-
norekin.
10:15 Saber vivir.
11:15 Por la mañana.
Elkarrizketak, lehiake-
tak eta bestelakoak egi-
ten dituzten magazina.
Ana Blancok albiste
aurrerapena egingo du.
14:00 Informativo
territorial.
14:30 Corazón de
i nv i e r n o .  Tx u t x u -
mutxuen gaineko saioa
Anne Igartibururekin.
15:00Telediario 1. Ana
Blanco eta Maria Esca-
riorekin.
15:50 Diez líneas de
El Quijote.
15:55 El tiempo.
16:00 Te voy a ense-
ñar a querer.
17:30 Obsesión.
18:30 Cuéntame
cómo pasó. Educación
y mundología.
20:00 Diez líneas de
El Quijote.
20:05 Gente.
21:00 Telediario 2.
21:55 El tiempo.
22:00 Cruz y Raya.
Show. Telebistako han-
ka-sartzeen gaineko
saio berezia. 
23:15 59 segundos.
Mamen Mendizabale-
kin. Errepikapena.

Telebistako
hanka-sartzeak
‘Cruz y Raya’-n
22:00
Hainbat programatan
egin izan dituzten han-
ka-sartzeen gaineko
programa berezia egin-
go dute. 

Fito y
Fitipaldisen
kontzertua 
23:55
ETBk tarteka musika
emanaldiak ematen
ditu. Oraingoan, Fito y
Fitipaldis taldearen
emanaldia.

Arrasate Irratia
FM 107.7

Oñati Irratia
FM 107.4

‘Neguko programazioa’ | 12:00

‘Oporrak bakean’
programaren gainean 
Saharako umeak udan Euskal Herri-
ra ekartzeko programaren gaine-
an berba egingo dute. Oñatin fami-
lia batek baietza eman du, eta bes-
te batzuek interesa dute. Nubi
elkarteko Agurne Juldaini elka-
rrizketa egingo diote. 

Loiola Irratia
FM 99.8

‘Muxutruk’ | 11:00 

Eguneko albisteei 
gainbegiratu sakona.

Euskadi Irratia
FM 104.4

‘Faktoria’ | 10:00

Gaixoen senideei soldata
ematea aztertzen

Radio Euskadi
FM 98.2

‘Bulevar’ | 09:20

Lehendakari Juan Jose
Ibarretxeri elkarrizketa

‘Igo Autobusera’ | 09:00

Korrika eta Jokin
Etxaniz pilotaria
Korrikaren amaieraz jardungo dute
10:10etik aurrera hainbat protago-
nistek, besteak beste, Itxaro Artola
eta Marijo Deograciasenak. Horren
ondotik, 10:40 aldera, Jokin Etxa-
niz Aspeko kirol zuzendari berga-
rrarekin finalaz eta Bergarako par-
tidez luze egigo dute berba. 
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902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera, 09:00etatik 21:00etara.

Harpidedun egiteko:

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

Eskaintza:

Harpidedunen

txokoa

Hauek dira aste 
honetako sarien

irabazleak. 

Zure izena 
zerrendan badago,
ZORIONAK!

BALDINTZAK

• Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun izatea da
baldintza bakarra.

• Irabazleekin gure harpidetza saila jarriko da
harremanetan.

saridunak

Martxoak 21a: 036 zozketa

036

zozketa

Zorionak irabazleoi!
Gaur, martxoak 21, egin den zozketako saridunak azpiko zerrendan datoz. Zu tartean bazaude, zorionak! 

Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun bazara, adi: 

Zeu izan zaitezke hurrengo zozketako irabazleetako bat!

• Bi gonbidapen
FLORIDA-GURIDI
zinemetara joateko
eta beste bi
gonbidapen
Gasteizko San
Prudentzio kaleko
BOCATTAN bi menu
jateko (saridun
bakoitzarendako bi).

• IPUIN KLASIKOAK 
umeendako liburua.

Apirilaren 4ko sariak

EIBAR-PONTEVEDRA futbol
partidurako sei sarrera (saridun
bakoitzarendako bi).
• Nerea Zallo (Arrasate)
• Kortazar taberna (Bergara)
• Jon Agirreurreta (Bergara)
• Joxe Migel Landa (Arrasate)
• Luis Okina (Arrasate)
• Iñazio Arkauz (Oñati)

Juan Martin Elexpururen
BERGARA ALDEKO HIZTEGIA.
• Monika Gonzalez Gomez
(Bergara)

Bi sari FLORIDA-GURIDI
zinemetara joateko eta beste bi
sari Gasteizko San Prudentzio
kaleko BOCATTAn bi menu
jateko (saridun bakoitzarendako
bi gonbidapen).
• Iñaki Laka (Oñati)
• Eduardo Urbina (Bergara)

Juan Martin
Elexpururen

BERGARA
ALDEKO
HIZTEGIA

Leintz-Aramaio,
Oñati eta Eibar
inguruko berbekin
osatuta. 

Bi hiztegi, saridun
bakoitzarendako bat. 
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San Juan 1A • BERGARA
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ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea • BERGARA

Tel.: 943 03 46 30

Arotz lanak orokorrean • Horma armairuak 
Altzariak • Leihoak • Ateak

UGARTE
A R O Z T E G I A - A LT Z A R I A K

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

Hamarrekoa

“Gertatu zait nik
hatzarekin ‘bat’
adierazi, eta haiek
popatik hartzera
joateko ulertzea”

Oihana Elortza

1.
Turista, bidaiaria ala idaz-
lea zara? Turistak denok
gara, baita ni ere, baina

turista eta bidaiariaren arteko
zerbait bezala ikusten dut neu-
re burua. Eta idazlea ere banaiz. 

2.
Noiz eta nora egin
zenuen lehen bidaia?
Txikia nintzenean hara

eta hona eraman ninduten etxe-
koek. Banuen Euskal Herriko
mendiak jasotzen zituen mapa
bat, eta horiek igo ahala, mar-
gotu egiten nituen. Lehen bidaia
erakargarria oraindik komu-
nista zen Txekoslovakiara egin
nuen, 18 urte nituela. 

3.
Zer moduz ibili zara
Indian?Oso ondo. Hogei
egun baino ez ditut egin,

baina oso ondo. 

4.
Joan den urtean Afrika
beltzera bueltatu zinen
berriro, Burkina Fasora

oraingoan. Aldaketarik ikusi duzu?
Europa bilduagoa da eta alda-
keta herri guztietan ikusten da
batera. Afrikak, ordea, aurpegi
eta alde asko ditu eta aldaketak
ez doaz bazter guztietan batera.
Burkina Fason, adibidez, toki
askotan ez duzu ez argirik ezta

urik ere, baina Internet heltzen
da leku batzuetara.

5.
Askok pentsatuko dute
bizimodu erraza duzula,
bidaiatu eta hango espe-

rientziekin liburuak idatzi. Egin
dezatela eurek ere berdina. Hau
neuk aukeratu nuen; uniber-
tsitateko irakaslea nintzen eta
soldata finkoa nuen hilero, bai-
na erabaki nuen dena utzi eta
bidaiatzea.

6.
Bizikletaz eta bakarrik
beti?Bakarrik abiatzen
naiz, baina lagunak

aurkitzen ditut beti. Bizikleta-
rekin bidaiaren zati bat egiten
dut normalean eta beste zati bat
herrialde horretako garraio
publikoetan.

7.
Keinuek gaizki ulertu asko
sortu dizkizute? Bat bai-
no gehiago; nik bat adie-

razi nahi hatz erakuslearekin
eta beraiek popatik hartzera
bidaltzen dudala ulertu.

8.
Beti sartzen dituzu koa-
dernoa eta argazki
kamara alportxetan?

Bai, beti. Bertan ikusitakoare-
kin nahikoa dut nik, baina gero
diaporamak eskaintzeko argaz-
kiak atera behar ditut.

9.
Noiz zoaz hurrengo Bas-
tidako upelategietara
ardoaz gozatzera?Ardoa

sekulako aurkikuntza izan da
niretzako. Lagun batek ardan-
degia du Bastidan eta sarri joa-
ten naiz, bai.

10.
Jotzen duzu orain-
dik pianoa? Batzue-
tan. Bidaietatik, ia

beti ekartzen ditut hango musi-
ka herrikoia duten diskoak, bai-
ta musika instrumenturen bat
edo beste ere.

Basaurikoa da, Gasteizen egin ditu 15 urte eta orain Nafarroan
bizi da, Arbizun. Euskal Filologian doktorea da, Heziketa Fisi-
koan lizentziaduna eta pianoko karrera ere eginda dauka. Egu-
nerokotasunak aspertuko duelako beldurrez, irakasle izateari
utzi eta planik gabeko etorkizunarekin bizitzea aukeratu du. Orain
arte ondo bizi dela aitortu digu. 
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Biharamuna

Z
apatuan bertan egin nittuan
kilometro pilla bat.Goizian
Erramu Zapatuko Ferixa-

ra, atsaldian Aitor eta Eñauten
pelota partidua ikustera Beasai-
ñera. Handik Elgetara. Ostian,
Oñatira kontzertua ikustera.
Gero etxerako bidian Bergaran
be kuku bat egin bihar. Danak
izan dira “bizio-kilometruak”.
Zenbat kilometro!

Bergaran gengozela irakurri
giñuan TVE-ko teletestua taber-
na baten: Montpellier-en hiru atxi-
lotu, tartian Iñaki Arietaleanizbe-
askoa, Bixkai. Horrek ekarri dos-
kuz gogora kilometruak, barriz.
Fleury-Merogis espetxeraino egin-
dako kilometro pillua, esaterako. 

Zelako aldia gure “bizio-kilo-
metro” eta "egin biharreko" kilo-
metruon artian. Bai, ez da barri-
xa kartzela askotara egitten diran
kilometruen gainian pentsatzen do-
guna. Ze demondre egitten dabe on-
diokan gure herrittik hain urrin.
Ez dauka ez buru ez hankarik.

Domekan, hauxe idazten nen-
guala, hartu dot Justo de la Cueva-
ren liburutxo bat, gure gaztetxe-
ko hitzaldi batian ezagutu neban
Basque Red Net-eko editoriaren
liburua: Esos asesinos que impu-
nemente matan cada día a miles
de personas: los automóviles. Kon-
tuan izan biharko giñuke urtian
800.000 lagunetik gora hiltzen
dirala bidetan eta hogei milloi-
ttik gora dirala zaurituak. Dema-
sa da gero! Datu horren artian
dare kilometro asko egindda bisi-
tak egittera doiazen familixarte-
ko eta lagunak. Zergaittik dihar-
due ondio horrek familixok toka-
tzen ez jakuen kastigua betetzen?

Iban Arantzabal

Kilometruak


	01xf
	02xf
	03xf
	04xf
	05xf
	06xf
	07xf
	08xf
	09xf
	10xf
	11xf
	12xf
	13xf
	14xf
	15xf
	16xf
	17xf
	18xf
	19xf
	20xf
	21xf
	22xf
	23xf
	24xf
	25xf
	26xf
	27xf
	28xf
	29xf
	30xf
	31xf
	32xf



