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Geroago eta
alergiko gehiago,
eta gurean
zerbitzurik ez
Gaur egun Gasteizera bideratzen dituzte alergikoak
Saioa Esnal medikuak dio alergiko kopurua gora doala
Mirian Biteri | arrasate

Urte sasoi honetan asko dira paperezko muku-zapia ondoan eroaten
dituztenak. Udaberriarekin batera,
geroago eta gehiago dira alergiek
eragindako eragozpenak jasaten
dituzten debagoiendarrak. Batzuek
ondoezaren jatorriaren berri badute ere, beste askok oraindik diagnostikatzeke dute, eta osasun
etxeetara doaz laguntza eske.
Debagoienean, dena dela, ez
dago alergologia zerbitzurik. Lehen
arlo pribatuan bazegoen ere, urteak
dira Atxen Arantzabal alergologoak Arrasate utzi zuela. Osakidetza aukeratzen dutenak, ostera,
Gasteizera bideratzen dituzte;
hain justu ere, Santiago ospitalera. Esandako ospitalean topatu
dugu Saioa Esnal sendagile eskoriatzarra. Baieztatu du "nahiko
altua" dela Santiago ospitalean
hartzen duten debagoiendar kopurua; haren esanetan, "alde horretatik begiratuta, interesgarria
izango litzake Arrasateko ospitale berrian debagoiendarrendako
zerbitzu hori ematea, kontuan
hartuta alergiko kopurua gorantz
doala eta diagnostiko zuzena eta

tratamendu egokia emateko, gaixoaren jarraipena oso gertukoa
izan behar dela".

Maiatza eta ekaina, okerrenak
Udaberria hasi denetik hainbat
landareen polinizazioa eman dela
jakinarazi du, hala nola, pinua,
bananondoa edo lizarra. Dena
dela, gaineratu du ohikoena graminearen polenak sortutakoa
dela; zelaietan eta bide bazterretan ikus ditzakegun belar luzexkak dira: "Hori da jende gehienak
izaten duena, eta oraindik bere
polinizazioa ez da hasi. Hemendik
aurrera, eta, bereziki, maiatza

eta ekaina izaten dira hilerik
okerrenak". Horren harira, gogorarazi du udaberri eguzkitsu eta
beroak polen kontzentrazio handiagoa eragiten duela, eta euritsuak, ostera, gutxiago.
Eskoriatzarrak ohartarazi du
pinu polenari alergikoa den gero
eta jende gehiago diagnostikatzen
dutela. Sintomak otsailean agertzen dira, orduan da-eta polinizazio garaia; auto eta etxeetako
leihoak hauts hori batez estaltzen
direnean.
Bestalde, gomendatu du sintomak azaltzen direnean medikura
joatea, alergikoari diagnostiko

esanak

"Interesgarria
izango litzateke
ospitale berrian
zerbitzu hori
ematea"
Saioa Esnal | Medikua

"Gramineoei
alergia dio jende
gehienak; horren
polinizazioa ez
da hasi oraindik"
Saioa Esnal | Medikua

Medikuek gomendatzen dute landare asko dauden tokietara ez joatea udaberrian. |
"zuzena" egin eta horren kontrako
tratamendu "egokia" jarri diezaioten. Esnalek, dena dela, azaldu du
diagnostikoa egitea ez dela "batere" samurra. Haren esanetan,
"lehenik eta behin gaixoak dituen
sintomak kanpoko zerbaitek eragin duen susmoa hartu behar da
eta hortik aurrera bilatu zein izan
daitekeen alergenoa (alergia sortzen duena), ahal den heinean
kontaktua saihesteko eta tratamendu egokia jartzeko".

Horren harira, azpimarratu nahi
izan du garrantzitsuena dela historia kliniko "ona" izatea: "Horretan oso garrantzitsua da pazientearen kolaborazioa; hain justu
ere, medikuari jakinaraztea noiz
hasi den sintomak izaten, etxe

barruan edo kanpoan dituen,
mendi aldean dagoenean, hondartzan... . Hurrengo pausoa azaleko
probak egitea da, aeroalergeno
ezberdinak erabiliz, eta, jarraian,
kasu bakoitza bakarka aztertu,
prebentzio neurriak eman eta
tratamendu bat jarri, normalean
botikekin hasita. Hortik aurrera
gaixoaren jarraipena egiten dugu
urtero, gaixotasunaren eboluzioa
ikusteko".
Udaberriko alergia kronikoa
bada ere, salbuespenak daudela
dio Esnalek. Horren harira, azaldu du 55 urtetik gora dituztenen
artean sintomak xamurtuz joaten
direla, eta alergien kontrako txertoak sendatzea eragin dezakeela.
Dena dela, gaineratu du kasu
bakoitza bakarka aztertu beharra
dagoela.

Gaixoaren kolaborazioa

Gorka Ajuria
Langilea

Loli Aiastui
Langilea

Garbiñe Gartzia
Langilea

Esther Bouza
Langilea

Manuel Algaba
Pentsioduna

"Ni neu ez naiz lore-hautsari
alergikoa, baina nire anaia bai;
horrek, dena dela, hautsari dio
alergia. Txarto iruditzen zait
bailaran alergologia zerbitzurik ez
izatea; egon beharko litzatekeela
uste dut".

"Lehengusu bi ditut alergia
dituztenak. Nahiko arrunta da, eta
hortaz, Debagoienean alergologoa
egon beharko litzatekela uste dut.
Alde ederra dago Gasteizeraino
joatea edo hemen bertan izatea
zerbitzu hori".

"Ume txiki bat ezagutzen dut
dagoeneko alergia duena.
Aprobetxa dezatela ospitale berria
alergologia zerbitzua bailaran
jartzeko. Zerbitzu hori
derrigorrezkoa izan beharko
litzateke".

"Igarri egin dugu jende gehiago
datorrela; bereziki, eguraldi
eguzkitsuarekin dator. Jendeak
uste du katarroa dela, muki jarioa
eta begietan azkura dituelako.
Alergiendako pastillak edo kolirioa
ematen diegu".

"Arnas egiteko zailtasuna eragiten
didan alergia daukat, eta makina
batekin egiten dut lo. Oso ondo
ikusten dut alergologia izatea;
baina gastuak murrizten ari dira
eta beti toki berdinetik murrizteko
joera dute".
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Errinokonjuntibitis
eta asma,
arruntenak
Gramineoak eragiten duten
gaixotasunen artean
errinokonjuntibitisa eta
asma dira arruntenak.
Errinokonjuntibitisak sudur
eta begietako azkura, begi
gorriak, malko jarioa, muki
jarioa, doministikuak eta
sudurreko kongestioa
eragiten ditu.
Errinokonjuntibitisa
duten gaixoen portzentaje
altu batek asma ere izan
dezake. Asmak arnasa
hartzeko zailtasuna eta
eztula eragiten du. Horiek
gaixotasun kronikoak
bihurtzen dira eta bizi
kalitatean eragina dute.
Hiru dira alergien
aurkako tratamenduak.
Prebentzioa da
lehenengoa, eta botikak,
bigarrena. Sintomak
hobetzen dituzte horiek,
baina ez dute sendatzen.
Antihistaminikoak,
sudurreko kongestioa
kentzeko botikak eta
begietarako tantak
erabiltzen dira. Asmatikoen
kasuan medikuak zuzenean
kontrolatu behar du
tratamendua. Hirugarrenik,
alergien aurkako txertoak
daude: inmunoterapia.
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Prebentziorako
gomendioak
Aire librean ez egotea
egunsenti eta iluntzean.
Lore-hautsa 05:00ak
eta 10:00ak artean, eta
19:00etatik 22:00etara
jaulkitzen da.
Ahal dela, ez joan landare
asko dauden lekuetara.
Ez eseki arropak aire
librean.
Autoan zoazela, eroan
leihoak itxita, eta eduki
iragazkiak egoera onean,
kanpoko lore-hautsik sar
ez dadin.
Saiatu leihoak itxita lo
egiten, eta ez ireki
polinizazio-unerik
handienetan, edo haize
handia dabilenean.
Ez moztu belarra, eta ez
hurbildu moztu berria
dagoenean.
Garbitu ilea gauez,
goizez garbitu ordez,
egunean zehar
pilatutako hondarrak
kentzeko.
Begietan hazkura handia
sentituz gero, garbitu ur
hotzarekin.
Hautsaren akaroei alergia
badiezu, xurgagailua
erabili erratzaren ordez.
Izan eskura sintomak
arintzeko erabiltzen
dituzun sendagaiak.
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Microsoft Imagine Cup
lehiaketako finalista da MU
Ikasle talde batek 'Smart-Light' proiektuarekin
lehiatuko da, teknologia txertatuaren atalean
M.B. | Arrasate

Microsoftek urtero antolatzen
duen nazioarteko Imagine Cup
lehiaketaren harira, Mondragon
Unibertsitateko ikasle talde bat
final-erdietara iritsi da Smart
-Light izeneko proiektuarekin.
Teknologia txertatuaren arloan
lehiatuko da.
Kontsumo energetikoa eta
hirien baliabideen erabilera
jasangarria eta eraginkorra

Txilibitu, tronpeta eta bestelako tresna zaratatsuekin irten ziren egubakoitzean, Oñatin. |

Protesta zaratatsua egin
dute Oñatin, Bilduren alde
Bihar, Eskoriatzako Udalerako hautagaien
zerrenda aurkeztuko dute, 19:00etan, plazan
Mirian Biteri | Arrasate

Erredakzioa itxi orduko, Auzitegi Gorenak Bilduren gaineko
erabakia hartu barik zuen oraindik. Hauteskundeetara aurkeztea
onartzen duen ala ez erabaki bitartean, Debagoienean koalizioaren
aldeko ekimenak egiten dihardute. Egubakoitz iluntzean, esaterako, protesta zaratatsua egin zuten
Oñatin, Inpugnaziorik ez! lelopean.
Txilibitu, tronpeta, lapiko eta
bateriako txapekin erdiguneko
kaleetatik manifestazioa egin zuten
oñatiarrek. Hori amaitu aurretik,
jakinarazi zuten bihar, martitze-

na, elkartuko direla ostera ere.
19:00etan hasiko da elkarretaratzea,
eta horretarako, beste alderdien
babesa lortzen saiatuko dira.

61. salako 16 magistratu
Egun guztia eman zuten atzo Auzitegi Goreneko 61. Salako 16 magistratuek Estatuko Fiskaltzak eta
Abokatutzak aurkeztutako errekurtsoak eta Bilduren helegiteak
aztertzen. Lehenengo biek Bilduren zerrenda guztien eta hainbat
hautes-elkarteren kontrako errekurtsoa aurkeztu zuten, Batasunaren tresna direlakoan. Magis-

Julio Calleja

tratuek 10:00etan hasi zuten eztabaidatzen, eta eguerdian geldiune
laburra egin ostean, eztabaidatzen
jarraitu zuten. Gauerdira arte
zuten erabakia hartzeko epea.

Lapurretak egon dira ostera ere
gurean. Ertzaintzatik jakinarazi
dutenez, eguen arratsaldean, Bergarako Xamartin kirol dendan
sartu ziren. Gizonezko bat laban
batekin mehatxatu zuen hango
ugazaba, makinako dirua emateko aginduz. Iturri beretik esan
digute egun eta ingurune berean,
hiru autoetan lapurtu zutela.
Bestalde, elkartasun proiektuetarako sinadurak batzen ari

direla aitzakia bezala hartuta,
dirua lapurtzen dabiltza azken
hilabetean Arrasaten, Bergaran
eta Oñatin. Bergarako udaltzain
buru Alfonso Alonsok azaldu du
lapurrak etxeetara joaten direla
esaten umeak adoptatzeko,
herrialde txiroetan ikastetxeak
eraikitzeko edo bestelako elkartasun proiektuak aurrera ateratzeko sinadurak batzen ari direla. Sinatu ostean, NAN zenbakia
eskatzen dute; gehienek buruz

Pertsona bakoitzak 5 kilo perretxiko bildu
ahal izango ditu egunean, natura parkeetan
M.B. | aRRASATE

Aurkezpena eta elkarretaratzea
Bestalde, datozen egunei begira,
Bilduk beste hainbat ekimen
aurreikusi ditu. Bihar, martitzena, Eskoriatzako Udalerako hautagaien zerrenda aurkeztuko dute,
19:00etan, herriko plazan; eta
horren ondotik, elkarretaratzea
egingo dute toki berean.
Horretaz gainera, Arrasateko
zerrenda osatzen duten kideak
aurkeztu dituzte. Besteak beste,
honakook osatzen dute: Inaxio
Azkarraga-Urizar, Amaia Miren
Maddalen Larrañaga, Ander Rodriguez, Iraia Sola, Josu Pereda, Maider Morras, Omer Arregi, Miren
Iratxe Zeziaga, Juan Antonio Barriocanal eta Joseba Erramun.

Labanarekin mehatxatuz, lapurreta egin dute Bergaran
M.B. | Bergara

bultzatzeko, hiriko argiteriaren
kudeaketari buruzko proiektu
berritzailea aurkeztu dute. Sentsoreen bidez une oro behar den
argi intentsitatea kontrolatzean
datza hori. Farola bakoitzean
jarritako teknologia txertatuaren sistemaz lortzen da. Horren
bidez sentsoreen datuak batu
eta sistema zentralizatzailera
bideratzen ditu, kontsumo kostuak murriztu ahal izateko.

badakite ere, banako batzuk
daude karneta begiratu beharra
izaten dutenak, bereziki pertsona nagusiak. Diru-zorroa ateratzean aprobetxatzen dute lapurtzeko.
Horren aurrean, Alfonsok
gomendatu du horrelako kanpaina baten alde sinadura eskatzen
joaten diren bakoitzean, udaltzaingoarekin harremanetan
jartzeko, kanpainaren egiazkotasuna konfirmatze aldera.

Gipuzkoako Diputazioak arautu du perretxiko bilketa Gipuzkoako Aralar, Aiako-Harria,
Pagoeta eta Aizkorri-Aratz parke naturaletako mendietan,
foru dekretu baten bidez. Araudi horren arabera, debekatuta

dago perretxikoak gauez biltzea,
eta baita eguneko eta pertsonako 5 kilotik batzea ere.
Horretaz gainera, ezin da
landare-geruza hondatuz lurra
mugitzea, bai eskuz bai eskuarearen eta beste hainbat tresnen
bidez.

H1! alderdiak Oñatiko Udalerako hautagaien
zerrenda osoa aurkeztuko du etzi, kultura etxean
Eguaztenean, hilak 4, Oñatiko Udalerako H1! alderdiko hautagaiak
aurkeztuko dituzte kultura etxean, 13:00etan. Alkatetzarako
hautagai Amaia Inzaz gain, Maite Etxaniz Politika Sozialeko
diputatua eta Batzar Nagusietarako Deba-Urola barrutiko zerrendaburua izango dira aurkezpenean, besteak beste.

Kolon eta ondesteko minbizia detektatzeko
programa Debagoienera zabalduko dute
M.B. | Arrasate

Joan den urtean kolon eta ondesteko minbizia goiz detektatzeko
Oñatin martxan jarritako programa bailarara zabalduko dute
laster. Arrasate, Aretxabaleta,
Eskoriatza, Leintz Gatzaga eta
Aramaioko 9.200 bizilagunek
maiatzean jasoko dute horretan
parte hartzeko gonbidapena.
Deituko dituzten lagunak
sintomarik ez duten 50 eta 69

urte bitarteko emakume eta gizonak dira. Osakidetzak gonbidapena bidaliko dio bakoitzari,
eginkariak jasotzeko behar duen
material guztiarekin, gero dagokion osasun zentroan utz dezan.
Emaitza baiezkoa bada, familia
medikuak kolonoskopia egiteko
proposatuko dio, diagnostikoa
konfirmatzeko. Bergara, Elgeta
eta Antzuolara 2012ko hasieran
iritsiko dela aurreikusi dute.

Lanbidek langabezia
txartelaren ordezko
agiria atera du
Irati goitia. | arrasate

Lanbidek langabezia agiri berri
atera du, Espainiako Enplegu
Zerbitzu Publikoaren langabezia
-txartela ordezkatu duen langabezia dokumentua, hain zuzen.
Ekimen honek norberaren
lan-premietara egokitutako arreta pertsonalizatua eskaintzea du
helburu. Horretarako zerbitzuak,
aukera emango dio enplegu eskatzaileari lan eskaintzak sms bidez
jasotzeko, besteak beste. 90 egunez behin berrituko dira langabetuaren datuak eta iruzurrak
saihesteko, agiri bakoitzak babes
programa kriptografikoa izango
du. Dokumentua jasoko dute
enplegu eskatzaileek, ikasleek,
aurre-erretiratuek eta lan aukerak hobetu nahi dituztenek.
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"Aste Santuko egunetan %80ko
okupazioa izatera iritsi gara"
Hainbat landetxe beteta egon dira opor egunetan
Egonaldiak motzak izan dira, eta hiriburuetara egiten dute askok
Txomin madina | arrasate

Aste Santuko eta Pazko Asteko
oporrak pasata, egunok turismo
aldetik eman dutenaren balantzea
egiteko ordua da, eta orokorrean,
balantze hori positiboa dela esan
daiteke. "Aste Santuko egunetan,
%80ko okupazioa izatera heldu
gara, uste genuena baino askoz
hobeto" dio Azkoaga-Enea hoteleko Gurutze Arregik.
Arantzazuko Hotelean ere
gustura daude izandako jende
kopuruarekin. Landetxeetan
ere jende asko izan dute: Oñatiko Arregi eta Ibarre esaterako,
beteta egon dira eta Bergarako
Lamaño-Etxeberrin ere ibili dira
turistak.

Aste santuan beraz, Turistak
ibili dira gurean, ez horrenbeste Pazko astean. Horixe azaldu
digute behintzat bai Arantzazu
eta baita Azkoaga hoteletan.
Bertan gainera, azpimarratu
dute jende asko ibili dela jatetxean. Arantzazu hotelean bestalde, eguraldiaren garrantzia
azaldu digute "Kostaldean bezala gertatzen da: eguraldi onarekin badabil jendea, txarrarekin
ez".

da Italiatik, Frantziatik, Suedia
tik edo Austriatik etorri denik
ere.
Egonaldiak baina, orokorrean
ez dira luzeak izan: gau bat edo
bi egin dituzte. Salbuespenak
ere badaude; Arantzazu hotelean
esaterako bada bezero mota bat
Aste Santuko ospakizunak direla eta hainbat egunetarako ostatu hartzen duena. Azkoaga hotelean ere izan dituzte egonaldi
luzeagoak egin dituzten familiak.

baina, pasaeran geratzen dira
turistak Debagoieneko ostatuetan,
hiriburuetara gerturatzeko asmoarekin. Zentzu horretan, Azkoaga
hotelean esaterako, ibarreko txokoei buruzko informazioa ematen
saiatzen dira, eta bizikletak ere
uzten dituzte turistek inguruneak
ezagut ditzaten.
Turistek baina, gastatzen al
dute? Gurutze Arregik dioenez,
ezberdina da Espainiako eta kanpoko turisten kasua: " Espainiakoek krisiagatik-edo, gehiago
begiratzen diote poltsikoari".

Eskaintza turistikoa

Debagoienera etorritako turisten
jatorriaz galdetuta, Espainiakoak,
Kataluniakoak zein euskaldunak
izan dira gehienak, baina egon

Zeren bila?
Arregi Landetxeko Luis Arkauzen
esanetan lasaitasun bila joaten
dira turistak eurenera. Askotan

Ibarrean ditugun gune turistikoei
dagokienez, askotariko erantzuna
izan dute. Oñatiko turismo bulegoan esaterako, Aste Santuan
eguneko bi bisita gidatu eskaini
dituzte, eta denetan izan dute
jendea; aurten gainera, bertakoak
baino, kanpokoak gehiago.
Arrikrutzeko kobetan ere
jende ugari ibili dela esan digute, ez ordea Leintz Gatzagako
Gatz Museoan; nahiko egun
motelak izan dira bertan.

feli pagan
Bartzelonako turista

Asun Garcia
Iruñeako turista

luis arkauz
arregi landetxea

gurutze beitia
azkoaga hotela

"Lau egunetarako etorri gara eta
hainbat toki bisitatu ditugu:
Bilbo, Gernika, Bermeo, Donostia
eta gaur Oñati. Herriko
unibertsitatea eta eliza ikusi
ditugu, oso politak iruditu
zaizkit."

"Egun pasa etorri gara
Arantzazura. Oraingoz, paseotxo
bat eman dugu inguruan eta orain
sartuko gara santutegira.
Arratsaldean zer egingo dugu ez
dakigu oraindik, herria ikusiko
dugu, akaso."

"Galizia, Madril, Katalunia,
Valentziatik etorri dira gehienak,
eta Austriako bat ere izan dugu.
Gehienek bi edo hiru egun egin
Lasaitasun bila etortzen dira
hona, eta paisaia asko gustatzen
zaie".

"Pentsatzen genuena baino
askoz hobeto joan da Aste
Santua. Ikusten genuen
kostaldean ia dena beteta
zegoela, eta gu ez geunden
egoera horretan. Baina azken
unean jende asko animatu da."

Egonaldi motzak

Boluntarioak behar
dituzte Herri
Urratserako
t.m. | arrasate

Domekan egingo dute Iparraldeko
ikastolei laguntzeko Herri Urrats
jaia eta Debaguneko euskara elkarteek autobusa antolatu dute bertara joateko. Autobusa 08:45ean
pasako da Aretxabaletatik; 09:00etan Arrasatetik; eta 09:15ean Bergaratik. Itzulera ordua 19:00etan
izango da. Izena emateko AED,
Loramendi eta Jardun elkarteetara joan behar da, eta horretarako azken eguna maiatzaren 5a
izango da. 12 euro da prezioa, 10
euskara elkarteotako bazkide eta
Topakide txarteldunentzat. Festako txosnan goizeko txandan lan
egiteko lantaldea osatzeko jende
bila ere ari dira.

Bihar irtengo da
kartzelatik Jon Agirre
preso aramaioarra
t. m.| aramaio

30 urte preso eman ostean, bihar
askatuko dute Jon Agirre preso
aramaioarra. 1942an jaiotakoa,
1981eko maiatzean atxilotu zuen
Goardia Zibilak ETAko kide izatea egotzita. Orduz geroztik hainbat kartzelatan egon da, hala nola
Carabanchel, Puerto I.a, Alcala,
Herrera de la Mancha, Ocaña,
Sevilla, Tenerife, Valdemoro,
Huelva, Malaga eta Logroñokoan.
Egun Basauriko kartzelan dago.
Jon Agirre 2006ko urriaren 28an
laga behar zuten aske berez, baina 197/2006 dotrina ezarri izanaren ondorioz zigor guztia oso-osorik bete behar izan du, osasun
arazo larriak eduki arren.
Zapatuan, bestalde, Bizi osoko espetxe zigorraren aurka leloarekin manifestazioa egingo dute
Arrasaten.

ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.

Oñati

ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.

EZOHIKO BATZAR NAGUSIA

Eguna:
Ordua:
Tokia:

DEIA
2011ko maiatzaren 6a
9:30ean lehen deialdia eta 10:00etan bigarrena
ULMA Taldeko auditoriuma - Oñati

GAI ZERRENDA
1. Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak izendatzea Batzar 		
honetako akta onartzeko
2. 2011ko gestio plana berrestea
3. ULMA Manutención, S. Coop.eko Orga Jasotzaileak sekzioaren 2010eko ekitaldiaren
itxierari buruzko txostena
4. ULMA Taldeari buruzko txostena
5. Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzueta-		
rako kontribuzioa aplikatzea (IPDK)
6. Supraegiturako entitateei buruzko gaiak
7. Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak
8. POGU III eta Barne Araudi Kooperatiboko 42. eta 82. artikuluak aldatzea, baldin 		
badagokio
9. Menpeko ekarpen finantzarioen jaulkipena
10. Zaintza Batzordeko kideak berritzea
11. Kontseilu Sozialeko kideak berritzea
12. Galde-eskeak

OHARRAK: Bazkide guztien jakinaren gainean zera jartzen da, Barne Araudian eta POGU III-n

proposatutako aldaketen testuak ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.eko
egoitza sozialean aztertzeko eskubidea dutela. Hala eskatzekotan, dokumentuok eman
egingo zaizkie edo doan bidaliko.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA

Oñati, 2011ko apirilaren 19a

Oñati

OHIKO BATZAR NAGUSIA
Eguna:
Ordua:
Tokia:

DEIA
2011ko maiatzaren 6a
14:30ean lehen deialdia eta 15:00etan bigarrena
Santa Ana antzokia - Oñati

GAI ZERRENDA
1. Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak izendatzea 		
Batzar honetako akta onartzeko
2. 2010eko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea eta 2011ko gestio plana
		
berrestea
3. ULMA Taldeari buruzko txostena
4. 2010eko ekitaldiari dagokion interesen sortzapena
5. 2010eko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, badagokio, onartzea
6. 2010eko ekitaldiko emaitzak banatzea
7. Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes publikoko beste helburu 		
batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (IPDK)
8. Supraegiturako entitateei buruzko gaiak
9. Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak
10. Menpeko ekarpen finantzarioen jaulkipena
11. Zaintza Batzordeko kideak berritzea
12. Kontseilu Sozialeko kideak berritzea
13. ULMA Manutención, S. Coop.ek (Kooperatiba xurgatzailea) eta ULMA Servicios de 		
Logística, S. Coop.ek (Kooperatiba xurgatua) xurgapen bidez bat egitea
14. ULMA Manutención, S. Coop.eko POGU III eta Barne Araudi Kooperatiboko 42. eta 82. artikuluak aldatzea, baldin badagokio
15. Ahalmenak eskuordetzea
16. Galde-eskeak
OHARRAK: Bazkideei gogorarazten zaie sozietatearen egoitzan eskuragarri dituztela urteko kon-

tuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kontuen kanpo ikuskaritzak egindako
gestio txostena, Batzar Nagusiaren deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten.
Bazkide guztiei jakinarazten zaie eskubidea dutela, ULMA MANUTENCIÓN, S.
COOP.eko helbide sozialean, proposatutako estatutuetako eta Barne Araudiaren eta
POGU IIIaren aldaketen testu osoa aztertzeko, eta doan emateko edo bidaltzeko eska
dezaketela.
Halaber, bazkide guztiei jakinarazten zaie eskubidea dutela, helbide sozialean,
ULMA MANUTENCIÓN, S. Coop.eko bat egitearekin zerikusia duten dokumentuak, Euskadiko Kooperatiben ekainaren 24ko 4/1993 Legearen 78. artikuluan adierazitakoak, aztertzeko, eta horiek doan emateko edo entregatzeko eska dezaketela.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA

Oñati, 2011ko apirilaren 19a
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kale inkesta

zabalik

Kontsumoa murriztu al duzu 110era gidatzerakoan?

juan martin elexpuru
'http://goiena.net/iritzia/'

Errepublikia

A

prilaren 14an bete zien 80 urte Espainiako estaduan Errepublikia proklamau zala. Bi egun lehenago udal hauteskundiak izan zien, errepublikano eta sozialisten arteko koaliziñuak irabazi zeban, eta egoera ezingo zebala kontrolau
ikusitta, Alfonso XIII.ak abdikatu eta alde egin zeban erbestera.
Eibar izan zan lelengo herrixa estadu osuan bandera errepublikarra ipintzen. Hola kontatzen dau Toribio Etxebarriak erderazko
bere liburu baten: "Goizeko seiretarako egundoko jente pillia batu
zan, gero Errepublika plaza izena ipiniko jakon lekuan (Untzagan).
Domekan aukeratutako kontzejalak udaletxera sartu zien eta, beren
karguen jabe eginda, "se constituyeron en sesión solemne" eta
Errepublikia proklamau zeben
aho batez. Belaxe, hiru koloreko
banderia ipini zeben udaletxeko
balkoi nagusixan". Bartzelonan,
Madrilen eta beste leku gehixenetan ez zeben banderia atsaldeko seirak arte jarriko. Hurrengo
urterako prest zeuan konstituziño
barrixa.
Nekeza eitten jaku imajinatzia zelako aurrerapena izan zan
haura jauntxuen eta elizian menpian bizi zien herritarrendako: 1)
Boto eskubidia danendako. Emakumiak lelengo aldiz botau ahal
izango zeben. 2) Kargu publiko guztiak aukeratu ahal izango zien.
3) Laikotasuna: estaduaren eta elizaren arteko banaketia. 4) Ezkontza zibila eta dibortzioa baimenduta. 5) Lurjabe haundixen lurrak
desjabetzeko eta zerbitzu publikoak nazionalizatzeko aukeria. Eta
abar.
Autonomia estatutuaren aukeria be emoten zeban, baina 1936ko udazkenera arte ez zan hona holakorik ailegauko, eta Francoren
tropak inguratuta zeukan Bizkaira bakarrik, gainera. Gero badakigu zer pasau zan.
Orduko euskaldun gehixenak askoz nahixago izan zeben errepublika espainiarra monarkia espainiarra baino, nahiz eta orduan be
euskaldun askok euskal errepublika independentea amets. Ia laster
etortzen dan euskal errepublikia aldarrikatzen dogun eguna.

"Nekeza eitten
jaku imajinatzia
zelako aurrerapena
izan zan haura"

usteak uste
txomin madina | 'tmadina@goiena.com'

Kanpinetik kanpainara

O

ndo joan dira oporrak? Atseden nahikoa hartuta? Pirinioetako aire freskoaz, edo Mediterraneoko eguzki printzez, edo
Euskal Herriko txoko ederrez lepo bueltatu zara? Denen
beharra izango duzu, gain-gainean dugu-eta hauteskunde
kanpaina. Herritarren parte-hartzea bultzatzea, enplegua suspertzea,
garraio publikoa indartzea... Ezkerrekoei eta eskuinekoei, zaharrei
eta berriei, denei entzungo dizkiegu halako proposamenak. Astunak?
Bai; baina nik neuk, behintzat, ez diet meriturik kendu gura askotan
mesfidantza edo deskreditu truke bakarrik herrigintzan jardun gura
duten alkategai eta zinegotzigai guztiei. Animo, zuei! Eta, bide batez,
baita zuen jarraipena egin beharko duten kazetari lankideei ere...

amaia
beitia
aretxabaleta

Itziar
lopez
aretxabaleta

jose mari
sAijo
aretxabaleta

Imanol
garmendia
aretxabaleta

"Lehen ere 110era joaten
nintzen, beraz, ez dut
kontsumo murrizketarik
nabaritu. Ez dut azkar
gidatzen".

"Polikiago ibiltzen garela
uste dut. Kontsumoan ez
dut nabaritu, 120 edo
110, nire kotxeak berdina
kontsumitzen du".

"Ez dut azkar gidatzeko
ohiturarik baina,
orokorrean jendeak
motelago gidatzen duela
uste dut".

"Horrelako neurriak
polikiago gidatzeko baino
ez dute balio. Nire
kotxeko kontsumoan ez
dut nabaritu ".

handik eta hemendik

Gasolina
merketzeko
modua
Luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/
Gasolina inoiz baino garestiago
dago eta, seguru asko, ez da
inondik ere unerik onena
findegiek negarra jo dezaten.
Kalean edonori galdetuz gero,
erantzuna jakinekoa da:
gasolinagileak aberasten ari
dira eta beraiek dira,
ezinbestean, prezioa
garestitzearen errudun
bakarrak edo, gutxienez,
nabarmen handienak. [...]
Datuak datu,
kontsumitzaileak gasolinatan
xahutzen duen 100 eurotik 50
zergak dira; beste 40 euro
petrolioaren kostu-prezioa;
logistika, banaketa eta
zerbitzua, 8 euro. Eta geratzen
diren azken biak, berriz,
findegiarentzat. Hau da, petrolio
gordina erosi eta motorrek
erabili dezaketen gasolinatan
edo gasoliotan bihurtzeko,
findegiei merkatu-prezioaren %2
baino ez zaie geratzen.
Gero, %2 horretatik,
findegiek inbertsioak egin behar
dituzte, instalazioak indarrean
jarri, langileei soldatak

ordaindu eta gainerako gastuei
aurre egin. Zalantzarik ez,
jakina, nahiz eta litroko zentimo
bat baino ez irabazi, milioika
litro gasolina salduz gero,
irabaziak ere handiak izan
daitezkeela… litroko xemaikoa
galtzen ez den artean bahintzat,
hau ere gertatu egiten baita,
ekoizpen-marjina industrialak
ez dira-eta beti norberaren alde
suertatzen. Baina edozein
modutan, garbi gera bedi,
findegiak musu-truk arituko
balira ere, eta bertako langileek
doan jardun, gasolina ez
litzatekeela %2 baino gehiago
merketuko. [...]
100 eurotik 50 garbi-garbiak
bereganatzen dituen sistemak ez
al du inoiz ezer esango? Bai,
segurutik gasolina nahi eta
komeni baino garestiagoa da
baina, nor da gasolina zergez
josi eta haren prezioa
biderkatzen ari dena? Nor da
prezioa dezente merketzeko
aukerarik bakarrenetakoa bere
esku duena?
Arazoa ez litzateke, hala ere,
goiz erdi batez ziztuan
konpontzeko modukoa. Ze, egia
da, Gobernuak nahi izango balu
erregaien prezioa egun batetik
bestera jaitsi zitekeen erdira.
Baina… nork ordainduko
lituzke, orduan, erdi horrekin
ordaintzen diren zerbitzu
publikoak?

Begiradak
Anjel Lertxundi Esnal
http://berria.info/blogak/lertxundi/
Eskolaren osagarri pertsonal
nagusiak –ikasle jendea eta
irakasleak– kalean, ez ohiko
orduetan. Bizikletak,
korrikaldiak, paseoak. Terrazak,
beteta; kafetxoa goiz erdian.
Eguzkia, bete-betean. Zeruan,
urdina nagusi, eta, itsasoa
gozatzeko aukera dugunontzat,
itsasoa ere halatsu: urdin-urdin.
Kresalaren usaina eta akazia
loratu berriena, giroan: biak
batera, baina ez nahasita.
Irakurtzen ari nintzen
liburua itxi, eta hara eta hona
dabilzkit begiak.
Instantearen poza eta
kolorea begien kolpe azkarrekin
bizi eta artxibatu nahia. Zer
gehiago behar da zoriontsua
izateko?
Eta, hartan nengoela,
patinean abia bizian zetorren
mutiko batek hanka batez kolpe
lehor-lehorra eman dio
tramankuluaren puntari, eta
neska baten ondoan geratu da.
Haien begiradek nabarmena
dute asko esateko daukatela
elkarri.
Mutilari ez zaio, ordea,
kexua baino atera:
—Jo, oraindik ez naun
etxeko-lanak egiten hasi. Hi?
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Ekhi Galdos | Lurrikarak Japonian harrapatu duen oñatiarra

"Lurrikararen unean ez dakizu zer
egin, adrenalinak gora egiten du"
Ia bi aste daramatza etxean; hala ere, Japoniak bizi duen egoera jarraitzen ari da
Ez du beharrik izan erradiaktibitatearen proba egiteko, dena kontrolatuta dute-eta
Bai, hori da gehien komentatu
dudana lagunekin eta etxekoekin.
Ez da lapurretarik, ez istilurik izan.
Hori hemen gertatu izan balitz, ez
zen horrela izango. Miresgarria da
kultura horrek daukan jarrera
ezbehar baten aurrean.

maider arregi | Oñati

Japoniera ikasten izan da Tokioko akademia baten Ekhi Galdos
oñatiarra. Hura iritsi eta hiru
hilabetera astindu zuen Japonia
righter eskalan 8,9ko lurrikarak.
Tokiotik Osakara eta berriro,
Tokiora joan ostean, orain etxera itzultzea erabaki du.

Kontziente dira izan dezaketen
arriskuaz?
Han Gobernuak informatzen zuen;
ez zen hemen eskaintzen zen
informazioaren besteko larria.
Jendeak sinistu egiten zuen.
Tokion ez zen aparteko arazorik
ikusten, nahiz eta haurrak kalean
iparralderako diru eske zebiltzan.
Kanpotar gutxiago ikusten ziren,
baina, bestela, bizimodua ez da
askorik aldatu Tokion.

Zergatik hartu duzu etxera bueltatzeko erabakia?
Nigatik, familiagatik… denak
dauka eragina. Nik hartutako
erabakia izan da, baina etxetik
ere bueltatzeko eskatzen zidaten.
Lurrikara gertatu eta beste hiru
astez akademian eskolak izan
genituen. Ni bertan geratu nintzen, nahiz eta nire lagun asko
etxera bueltatu. Beste lagun
batekin bi astez egon nintzen
Tokioko akademian; hirugarren
astea, berriz, bakarrik pasa
nuen. Buruari bueltaka, azkenean, etxera itzultzea erabaki
dut.

Kanpotarrek berehala alde egin
zuten.
Bai; hirugarren egunean, gu zortzi
bakarrik geratu ginen. Kalean ere
ez zen kanpotarrik ikusten, berehala alde egin zuten gehienek. Eta,
egunak pasa ahala, ba, gutxiago
ginen.

Tokiotik Osakara joan zinen...
Bai, Tokiotik Osakara joatea
pentsatu genuen. Bertan, turismoa egin dugu eta inguruko
herri ezberdinak ezagutu ditugu astebetez. Ondoren, Kiotora
joatea pentsatu eta lau egunerako joan ginen. Handik, berriro Tokiora itzuli nintzen, eta
etxean bakarrik egon naiz astebetez.

Informazioa berehalakoa izan zen?
Une oro eta berehalako informazioa ematen zuen Gobernuak eta
telebistak, herritarrek jarraipena
egin zezaten. Informazioa ez ezik,
nola jokatu behar den ere azaltzen
zuten, eta eskertzekoa da. Lurrikararen ostean, gune espezifiko
batera eraman gintuzten.

Nola gogoratzen duzu lurrikararen
eguna?

Japoniatik irteteko hegaldia lortzea erraza izan da?
Ez dut aparteko zailtasunik
izan. Egia esan, azken bi egunetan hartu nituen bueltatzeko
hegaldiak. Ez nuen inolako
arazorik izan, bazegoen tokia
hegazkinean.

Tokiora itzuli zinenean egoera
normala zen?
Igartzen zen gertatutakoa, supermerkatuan bazegoen gertatu
zenaren arrastoa. Esaterako,
apal batzuk hutsik zeuden, baina beste batzuk iparraldeko
produktuekin beteta. Hor nabari nuen eragina. Botila urak
ere berehala agortu ziren, nahiz
eta helduendako ura edangarria
zela esan Gobernuak.

Nor bere buruari bueltak ematen
hasten da, ezta?
Bai; izan ere, petrolioaren mantxa, esaterako, argi ikusten da.
Baina erradiaktibitaterik ez da
igartzen, ez da sentitzen eta ez
dago bistara. Ezin duzu jakin
erradiaktibitatearen menpe
zauden edo ez. Norbera ere
paranoiko bilakatzen da buruari bueltaka. Psikologikoki nahas-

Ekhi Galdos oñatiarrari ateratako argazkia Goiena magazinea-n egindako elkarrizketako une batean. |
garria da; beti zaude pentsatzen
zer egin edo zer eros daitekeen.

Japoniarrek nola bizi zuten erradiaktibitatearekiko beldur edo
paranoia hori?

"Buruari bueltaka,
azkenean etxera
itzultzea erabaki
nuen"

Nik kanpotik lasai ikusten
nituen euren betiko bizimodua
egiten. Agian batzuk urduri
egongo ziren, baina gehienak
lasai ikusten nituen. Gainera,
Fukushimatik nahiko urrun

"Japoniako
telebistak une oro
informazioa
eskaintzen zuen"

Arritxu barruso

daude, eta, egia esan, 12 milioiko hiri bat osorik larritzen bada,
a ze kaosa sortuko litzatekeen,
ezta?

Atentzioa ematen du japoniarrak
asaldatu gabe ikustea.

"Ez da lapurretarik,
ezta iztilurik izan;
hori hemen
gertatuko balitz..."

Bazkaria erosten geunden eta nire
lagunari igarri berri nuen lur mugimendua komentatu nion. Barre
egin genuen, baina berehala lurra
mugitzen hasi zen. Ez dakizu zer
egin une horretan. Kalera irten eta
neoizko panel bat erortzear zegoen,
etxeak mugitzen eta erortzen ikusi genituen. Beldurra ez da hitza,
adrenalinak gora egiten du eta ez
zara gertatzen ari denaren kontziente. Naturaren indarra da eta
ezin da ezer egin…

Dagoeneko astebete daramazu
hemen. Gertutik jarraitzen duzu
hango egoera?
Bai, tarteka. Facebook bidez
jarraitzen dut hango lagun batzuen
bitartez gertatzen ari dena.
Fukushimako zentralaren egoera zein den edo beste lurrikararen bat gertatu ote den jakitea
ere gustatzen zait.

Erradiaktibitatearen proba egin
duzu?
Ez dut probarik egin beharrik
izan! Ni bueltatu nintzenerako
egoera kontrolatuta zuten eta ez
didate erradiaktibitatearen probarik egin.
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Gazteak Gelmaguneko errekaren beste aldean dagoen U itxurako arrapalan, patinekin. Errekaren beste aldean dagoen jolasparkea oraindik itxita dago. |

xabier urtzelai

Gelmagunea hamabost
egun barru zabalduko dute
Pazko Asterako zabaldu nahi zuten, baina baimenak falta dira
Lanak amaituta daude, detaile txikiak geratzen dira
xabier urtzelai | arrasate

Apirila hasieran Obenerreka
eraikuntza enpresak zituen
asmoak hiru astez atzeratu egin
behar izan dituzte. Orduan Goienari adierazitakoaren arabera,
Pazko Asterako zabaldu nahi
zuten Gelmagunea, baina, hesiak
daude oraindik; hala, maiatza
erdirako ireki nahi dute bost

urteko lanaren eta hainbat liskarren ondoren eraiki duten auzo
berria.
Berez, lanak erabat amaituta
daude: "Udalaren baimenak falta
dira; obren entrega-protokoloa
betetzea, besterik ez. Opor egun
hauetan, baina, zaila izaten da
ezer aurreratzea, eta baimen
horiek ditugun momentuan ber-

Etxebizitzak, Gelmako zubitik ateratako erretratuan. |

x.u.

tan kenduko ditugu hesiak. Ahaleginduko gara eginbehar horiek
astebetean egiten, baina baliteke
hamabost eguneko kontua izatea",
adierazi digute Obenerreka enpresatik.

Detaile txikiren bat...
Hil honetan bertan amaitu dute
jolasparkea, gomazko lurzorua

Gelmagunea, hesiz inguratuta. |

x.u.

jartzea baino ez zen geratzen-eta.
Eta, lorontziak eta berdeguneak
ere eginda daude, baita argiteria
guztia jarrita ere –jolasparkeak
argi bereziak izango ditu. "Hirugarren blokeko etxabe batean
margotze lanetan ari gara, eta
Elmako lantegiaren inguruan
detaileren bat geratzen da egiteko".

Jolasparkeak 1.500 metro koadroko azalera du, bi gune berde
ditu, eta baita zuhaitzak ere.
Horrez gain, beste gune berde
txikiago bat, iturri bat eta eserita egoteko jarlekua ditu.

Hiru kale, eta plaza bat
Etxeez gainera, Gelmagunean
badira beste hainbat elementu
berri: biribilgune bat, plaza bat,
hiru kale eta zubia eraiki dituzte. Plazari dagokionez, Euskal
Herria plaza izena jarri diote.
Eta kale berriei dagokienez, berriz,
Elma kalea da babes ofizialeko
etxe blokearen eta Elmaren egoitzaren artekoa. Martxoaren 8a
kalea da babes ofizialeko etxebizitzen ondokoa eta deba etorbidea
da errekara ematen duen kaleari ipini dioten izena.
Egoera onenean datorren
astean bertan eskuratuko ditu
Obenerreka enpresak baimen
guztiak. Seguruenik, baina, maiatza erdialdean zabalduko dute
Gelmagunea.

Gelmako etxeen fatxadako erretratua. |

x.u.
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Artisau ferian egondako bost postuetako bat. |

La Madriguera taldeak egubakoitzean jo zuen San Andresen. |

julio calleja

Julio Calleja

arrasate

Egon direnek ederki pasa
dute San Andresko jaietan
Asteburuon adin eta gustu guztiendako antolatu
diren ekitaldietan giro bikaina egon da

Erraldoiak auzoa animatzen. |

j.c.

Aizkolariak Gudari plazan. |

j.c.

Domeka gogorra

Zapatuan herri bazkaria egin
zuten ia ehun lagunek, eta menua
ez zen nolanahikoa izan: bildotsa

entsaladarekin. Bildotsa gainera,
lekuan bertan egin zuten burduntzian.
Eguraldia bera nahiko ondo
portatu den arren, zapatu arratsaldean Hiruki plazan aurreikusita zegoen umeendako antzerki emanaldia Gudarien plazan
egin behar izan zuten. Euria baina, ez zen oztopo izan gauean
Emon eta Transit Blues taldeen
doinu dantzagarriekin gorputza
astintzeko.

Atzokoa egun betea izan zen: Gudarien plaza herri kirolek eta artisauen
feriak hartu zuten, eta 80 urtetik
gorako auzotarrek bazkaria izan
zuten. Adrian Pinillosek eta Herminia Pugak, bazkariko edadetuenek, opari berezia jaso zuten.
Gorriti eta bere animalien,
antzerki musikalaren eta umeendako txokolate-janaren ostean,
etxafuegoekin bukatu zituzten
jaiak.

Idoia Etxeberria harrijasotzailea ere aritu da San Andresen. |

Lourdes oruna
ARRASATE

Eneida sanabria
arrasate

casimiro romero
arrasate

mari badiola
arrasate

jesus mari gallastegi
arrasate

"Ez dut jaiez larregi gozatzeko
aukerarik izan, gaur, domekan
etorri naiz bakarrik. Jende gutxitxo
ikusi dut, galiziarrak etortzen
zirenean jende gehiago zegoen".

"Tabernan lan egin dudanez, ezin
izan dut jaietan asko ibiltzerik
izan. Artisau azokan ideia ona
iruditu zait, nik neuk bi belarritako
pare erosi ditut".

"Ekitaldi ezberdinetan egon naiz
eta ez zaizkit jaiak bat ere gustatu.
Hau ez da lehen zena, ez dago
konparaziorik. Nik neuk orkestra
bat ekarriko nuke".

"Gauza asko antolatu dira eta
ekitaldiak eurak oso ondo egon
dira, ezin da gehiago eskatu. Baina
oporrak direla eta jende gutxi egon
dela ikusi dut".

"Umeendako ekintzetan egon naiz
puzgarriak, antzerki emanaldia...
Jaiak ondo egon arren, akats bat
ikusi dut: herri bazkariko menua ez
zen umeendako egokia".

txomin madina | arrasate

Atseden gutxi egon da asteburuon
egindako Arrasateko San Andres
auzoko jaietan. Egubakoitzean hasi
zen festa auzoko gazteen bazkariarekin. Gauean, La Madriguera,
Lord Witch eta Despierta McFly
rock doinuak izan ziren nagusi.

Herri bazkarian, bildotsa

julio c.alleja

OÑATI

Irrintzi, kantu eta txalo
artean, agur Guriari
Domeka goizaldean itxi zituen ateak Guriak,
malkoz eta algaraz betetako egunaren ostean
txomin madina | oñati

Guria tabernak askoren bihotzean
leku berezia duela argi geratu zen
zapatuan, 65 urtetako ibilbidearen
ostean tabernaren ateak behin

betiko ixteko orduan. Goizetik
jende mordoa ibili zen tabernan,
gosariarekin hasi, arratsaldeko
karaokearekin jarraitu eta gaueko
festarekin amaitu arte. Orduantxe

bizi izan ziren momentu hunkigarrienetakoak, tabernan zeuden
bezero guztiak Atzeko kalera irten
zirenean azken agurra egiteko.

Azken agurra
Bertsoak eta kantuak, irrintziak,
barreak eta txaloak izan ziren
nagusi orduan. Aipatzekoa izan
zen Kepa eta Ander gazteek, tarteka Ruper Ordorikak lagunduta
eskaini zuten emanaldia. Taberna
berak merezitako moduan bukatu zuten askok, begiak bustita,
baina irribarrea ezpainetan.

Guriari azken agurrean, Ander eta Kepa gazteek emanaldia eskaini zuten |

t.m.
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Neskatila taldea atzo goizean Atxorrotzen; gazte koadrila eta familia asko batu ziren han. |

eSKORIATZAKO uDALA

Eskoriatza

Atxorrotzen ordez, plazan izan
ziren atzo Jainaga eta Narbaiza
Urtero moduan, Atxorrotz eguna egin zuten maiatzeko lehen domekan
Goizean mendian, eta arratsaldean, plazara eroan zituzten ekimenak
Mirian Biteri | Eskoriatza

Urteroko hitzordua zuten atzo
eskoriatzarrek, eta ez zuten huts
egin. Mendiko prakak eta botak
jantzi eta horrenbeste maite duten
Atxorrotz mendira igo ziren goiz
partean; gehienak herritik irten
baziren ere, Bolibar auzotik gora
doan harrizko pista hartuta autoan
joandakoak ere izan ziren. Goiztiarrenek ez zuten giro epela

topatu, haizeak gogor jotzen zuen
-eta, baina denborak aurrera egin
ahala, hori baretzen joan zen, eta
goiz paregabeaz gozatu zuten
gerotxoago igo zirenek.
Batzuek meza entzuten zuten
bitartean, beste batzuk beheko
zelaietan lasai zeuden hamarretakoa egiten. Aurten, baina, ez
zuten trikitixa emanaldirik izan
Atxorrotzen; Jainaga eta Narbai-

za bikotearen dantzaldia arratsaldean izan zen, plazan. Orain
arte herriko txistulariek jo izan
dute plazan. Trikitixa eta pandero soinu artean Patxi Montero
ibili zen dantzak erakusten.
Ohikoa den moduan, bitartean
herritarrek egindako tortillak
saldu zituzten. Hortik ateratako
dirua Gobernuz Kanpoko Erakundeetara bideratuko da.

Plaza girotu zuten arratsaldean Jainagak eta Narbaizak . |

Julio Calleja

Bergara

"Ez da erraza katolizismoari uko egitea,
elizak oztopo handiak jartzen ditu-eta"
Apostasia aste bukaera egin dute gaztetxean. Hitzaldia eta Krisis, Odolaz blai
eta Hilkarren kontzertua izan ziren zapatuan; atzo, 'Nazarin' filma eman zuten
M.B. | BERGARA

Oñati

Julio Calleja

Kalera atera dute sagardoa
Sagardoa, Gomistegiko gazta eta txistorra probatzeko aukera izan
zuten zapatu eguerdian Arantzazun izan zirenek. Arantzazu
sustatzeko lanetan dabiltzanek oso balorazio ona egin zuten, uste
zutena baino jende gehiago izan zelako; hain justu, 300 lagun inguru.
Zapatuan izandako arrakasta ikusita, domekan ere sagardo kupela
jarri zuten, nahi zuenak tragotxo bat hartu zezan.

"Ez da samurra katolizismoari uko
egitea, elizak oztopo asko jartzen
ditu-eta, baina ezabatzeko ahalegina behintzat egingo dugu". Horixe
azaldu zigun Bergarako gaztetxeko
Germinal! fanzinearen kide batek,
berbaldia hasi behar zutenean.
Apostasia asteburuaren harira, zapatu arratsaldean egindako
solasaldikoak dira horiek. Apostata egiteko aukera egon zen han,
eta horretarako, Donostiako apezpikutzan eta bakoitzaren parrokian aurkeztu beharreko eskaera ereduak banatu zituzten parte hartu zutenen artean.
Hitzaldiaren ondotik, gauean
apostasia gaua egin zuten, Krisis,
Odolaz Blai eta Hilkar musika taldeen eskutik. Amaitzeko, Luis
Buñuelen Nazarin filma ikusteko
aukera egon zen atzo.

Apostasiari buruzko solasaldia egin zuten zapatuan. |

Julio Calleja
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Hamar hilabeteren ostean,
Musakolako igerilekua, zabalik
Ekainaren 15ean itxi zuten igerilekua, eta joan den astelehenean ireki
irati goitia / x.u. | arrasate

Hamar hilabeteren ostean –ia
hamaika izan dira–, dagoeneko
erabilgarri dago Musakolako
kiroldegiko barruko igerilekua.
Joan den astelehenean ireki zituzten igerilekuko ateak, eta gaine-

ra, erabiltzaileek sarrera debalde
izan zuten. Hala, kiroldegitik
adierazi digute jende dezentek
aprobetxatu zuela ate irekien jardunaldia, aspaldiko partez Arrasaten igeri egiteko. Izan ere, azken
hilabete hauetan askorendako

buruhaustea izan da gogoko kirola egiteko kanpora joan behar
izatea.

Bi konponketa handi
Joan den ekainean, bi konponketa handi egiteko itxi zituzten

barruko igerilekuak: igerilekuen
sakonera txikitzeko eta igerilekuak inpermeabilizatzeko. Baina
obrak egiten zebiltzala ezustean
ohartu ziren igerilekuko sabaiaren egoera oso kaskarra zela.
Hain zuzen, sabaia konpondu
behar horrek eragin du igerilekuko obrak udaberrira arte luzatu behar izatea.
Igerilekuko lanekin, besteak
beste: txikitu egin dute igerileku
handiaren sakonera. Orain, gehienezko sakonera 1,80 metrotakoa
da; erdian 1,60 metro ditu eta
izkinetan 1,20 metro. Obra egin
aurretik, berriz, 1,80 metro eta 2
metro ingurukoa zen sakonera.
Horri esker, askoz ere ur gutxiago beharko dute igerilekua betetzeko, eta, jakina, ur hori guztia
berotzeko ere energia gutxiago
kontsumituko dute. Horrekin
batera, segurtasunean ere irabazi du igerilekuak.

martin davila
arrasate
"Denbora gehiegi egon da
igerilekua itxita, eta horrekin ez
nago konforme. Gauza bat da
lanak egin behar izatea, baina
horrenbeste denbora behar
izatea... gehiegizkoa izan da".

Aldaketa gehiago
Igerilekuaren sakonera txikitzeaz
gain, beste aldaketa batzuk ere
egin dituzte, esaterako, igerileku
handian kale bat gehiago jarri
dute, zorua konpondu dute, hormak margotu dituzte eta baita
dutxa berriak jarri ere.
Igerilekuak zabaltzeaz bat
ikastaroak abiaraziko dituzte,
maiatzaren 2an. Dagoeneko eman
daiteke ikastaroetan izena. Kiroldegian egin behar da hori (Informazioa, 943 77 16 77), eta igerilekuko bonoa ere egin daiteke.

josu arabaolaza
arrasate
"Banekien konponketak egiteko
itxi zituztela igerilekuak, eta
horretarako bada, ondo ikusten
dut igerilekuak itxi behar izatea.
Instalazioak hobeto geratzen
badira, ondo iruditzen zait".

Bonuak eta beste

Musakolako kiroldegiko igerilekua, joan den astean, zabaldu berri. |

Era berean, bonu-sisteman aldaketak egingo dituzte. Batetik,
igerilekuko bonuak egin daitezkeelako. Bestetik, zonalde lehorretik bonu plusera pasatu ahal
delako. Eta azkenik, udako bonua
ere atera ahal delako. "Bonuen
prezioak urtea bukatzeko falta
den denboraren arabera aplikatuko ditugu", adierazi dute kiroldegitik.

irati goitia

Julio Galarta margolaria
hil zen astelehenean
Haren ikasle eta jarraitzaileek omenaldia egingo
diote ekainean; 94 urterekin hil da

jon alberdi
bergara
"Batez ere sauna erabiltzen dut
nik, eta lotsagarria iruditzen zait
horrenbeste denboran igerilekuak
itxita egotea. Jendea oso haserre
egon da, gainera, ezin izan ditugu
Bergarako igerilekuak erabili".

Maiatzaren
20an, Ken
Zazpi taldea
Amaian
x.u. | arrasate

x.u. | arrasate

Astelehenean hil zen Julio Galarta paisaia-pintore ezaguna, 94
urte zituela. Haren ikasle eta
jarraitzaileek antolatuta, bi hilabete barru egin behar zioten
omenaldia, baina tamalez, hil
osteko omenaldia izango da. Hala,
Kulturaten erakutsiko dituzte
Galartaren lanak, eta margolariaren gaineko liburua ere argitaratuko dute.

Julio Gallarta. |

j.m velez de Mendizabal

Biografia
Julio Galartak aita Aretxabaletako Arientza baserrikoa zuen,
eta ama Garagartza auzokoa.
Udaleko beka batekin maisu-ikasketak egiten hasi zen, gerrak
ikasketok eten zituen arte: Roneo
lantegiko bulegoan egin zuen lan

jubilatu arte. Lantegiko baimenaz
Arte Ederren ikasketak egin zituen
Bartzelonan. Margolaria afizioz,
hainbat erakusketa egin zituen
bai Euskal Herrian eta baita
Katalunian ere.

Maiatzeko kultur eskaintza
hitzorduz beteteta dator, eta
Ken Zazpi taldeak hilaren
20an (20:00etan, 15 euro) Amaia
Antzokian egingo duen emanaldia da hitzordu azpimarragarrietako bat. Ez da musika emanaldi bakarra izango,
Hogjaw eta Pureza musika
taldeek ere Amaian joko
dute.
Antzerkiak ere izango du
tarterik maiatzean. Hilaren
15ean, Etzi antzezlana aurkeztuko dute, Karlos Linazasororen izenburu bereko
ipuinaren egokitzapena. Hilaren 28an, berriz, Mondo Flurs
izeneko lana (17:00 eta 18:00)
antzeztuko du Kolore bitxia
taldeak.

Ander monedero

Epelen, bidea moztuta
Epeleko araztegiko lanek aurrera jarraitzen dute, eta obra horien
barruan eguenean ibili ziren epeleko errebueltan errepidea
konpontzen, alegia, GI-627 errepidean 50 metroko tartea
txukuntzen. Egun batez baino ez zuten norabideetako bat itxi, eta
opor egunak zirenez ez zen auto ilada luzerik sortu. Berez, hil honetan
amaituko dituzte Epeleko araztegiko lanak.

Bergara
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Aparkatzeko TAO sistema beste
hiru kaletan jarri dute indarrean
Kruz Gallastegi, Irala eta Bideberri kaleetara zabaldu dute sistema
irati goitia / G.A. | bergara

Iazko irailean jarri zuten martxan
TAO sistema herriko lau gunetan:
Oxirondo plazan, Ibargarain, erdiguneko zenbait kaletan eta San
Martin plazan. Ordutik udaletik
egin duten balorazioa ona da orokorrean, eta orain, herritarrek
egindako eskaera batzuei erantzunez, gune gehiagotara zabaldu dute
sistema. Horrela, joan den martitzenaz geroztik Kruz Gallastegi,
Irala eta Bideberri kaleetan ere
TAO sistema ezarri dute. Horrenbestez, herritarrek ezin dezakete
autoa denbora luzez toki berean
aparkatuta eduki; mugitu beharra
izango dute aldiro-aldiro.

Egokitze lanak
Aipatutako kale horiek TAO
gunera egokitu ahal izateko hainbat lan egin dituzte: autoa uzteko

datua

3
ordu

Ezingo da hiru ordu baino
gehiagoz aparkatu.

Arazorik ez
Udaltzaingotik adierazi digutenez,
balorazioa egiteko goiz da oraindik,
martxan jarri denetik denbora
gutxi igaro delako. Edozein kasutan, zaintzaileek diote lehen egunotan egoera nahiko kontrolatuta egon dela. Orain arte, oharrak
ipini dituzte; bihartik, martitzena, hasiko dira isunak jartzen.

TAO sistema kale gehiagotara zabaldu dute. |

julio calleja

Ordutegi aldaketa
tokiak urdinez margotu dituzte,
seinaleztapena aldatu dute, eta
makina ipini; Ibargarai eta Zurradero artean zeuden hiru makinetako bat lekuz aldatu dute,

zehazki, Kruz Gallastegi eta Bideberri artera mugitu dute. Horrela, erabiltzaileek zona horretan
autoa aparkatzerakoan eskurago
izango dute TAO makina.

Martitzenetik bada beste nobedade bat ere, ordea, ordutegiarekin lotutakoa. Hain zuzen, ordubetez luzatu dute zerbitzua aste
barruan, iluntzeko zortzietatik
gaueko bederatzietara.
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Epaitegiko Espainiako
bandera erre zuten
eguen gauean
Aurpegia estalia zuten bi lagunek Espainiako bandera erre
zuten eguen gauean Bergarako Epaitegian. Ertzaintzak
esan duenez, gauerdian eman
zioten banderari su. Bi lagunek lokarria moztu, jaitsi, su
hartzeko likidoa bota eta su
eman zioten, betiere Ertzaintzaren arabera. Kanpoaldeko
haga batean zegoen bandera,
beste batzuekin batera.

Bergarako Kirol
Elkarteak batzarra,
maiatzaren 16an
Bergarako Kirol Elkarteko
kideek batzarra egingo dute
maiatzaren 16an, astelehena,
estatutuak aldatzeko eta kirol
bakoitzeko (saskibaloia, eskubaloia, pilota eta futbola)
ordezkari bat aukeratzeko.
Helburua da arlo guztietako
kirolariak batzea eta hitza
izatea batzordeetan. Lehenengo deialdia 19:00etan izango
da, eta bigarrena 19:30ean.

Mundumirako
kamisetak Lazkano
Kirolaken salgai

Nora Txintxurreta
IKASLEA

Juan Pedro Murillo
Erretiratua

MIGUEL ANGEL ARREGI
LANGILEA

IÑAKI ACEDO
LANGILEA

"Aparkatzeko leku gutxi zegoen
eta beharrezkoa izango zen agian,
baina uste dut hemen bizi direnen
kalterako dela, aldiro-aldiro autoa
lekuz aldatu beharko dutelako.
Ordutegia luzatzea ondo ikusten
dut. Ni oinez mugitzen naiz".

"Ondo deritzot. Orain, gutxienez,
lekua dugu autoa uzteko;
auzotarren onerako da, nire ustez.
Baina ikusiko dugu ordaintzeko
eguna iristen bada; ea horretara
ailegatuta, bertakoek ez dugun
ordaindu beharrik izaten".

"Ez zait ondo iruditzen:
aparkatzeko lekurik ez eta,
gainera, ordaindu egin behar!
horretara iritsiko baikara. Nik ez
dut autorik eta, beraz, aparkatzeko
arazorik ere ez baina... ordaintzeko
unea iritsiko den susmoa dut".

"Dagoeneko, nabaritzen da
onerako izan dela: lehen auto
dezente zeuden beti toki berean
aparkatuta eta orain ez zaie
mugitzea beste erremediorik
geratzen. Ordaindu? ez dut uste
horretara ailegatuko garenik".

Atez ateko bilketa ezarri nahi izatea
egotzi dio PSE-EEk udal gobernuari
Usurbileko Itunaren aldeko mozioa onartu zuen Udalbatzak azken bilkuran
Goiatz arana/ I.G | bergara

Azken osoko bilkuran, Udalbatzak
Usurbilgo Itunaren aldeko mozioa
onartu zuen, ezker abertzalearen,
Aralarren eta EAren aldeko botoekin.
Urrats horrekin, herrian atez
atekoa ezartzeko borondatea ikusi dio alderdi sozialistak Udal
Gobernuari. Hori horrela, hondakinak batzeko sistema horren
inguruan duen kontrako jarrera
azaldu nahi izan du.

PSE-EE aurka
Alderdi sozialistak aurka bozkatu zuen eta hondakinen kudeaketari buruz duen iritzia plazaratu du orain, prentsa ohar baten
bidez. Bergarako PSE-EEk dio
Gipuzkoan sistema horrekiko
esperientzia "oso txarra" ari dela
izaten, eta Antzuolako herritarrek

jarri omen dituzten kexak ipintzen
ditu horren adibide moduan.

Sistema deserosoa
Atez ateko bilketa sistema estetikoki "zakarra" izateaz gain, ez
dela praktikoa dio alderdi sozia-

listak, hondakin mota bakoitza
ateratzeko egun zehatz bat dagoelako. Gainera, atez atekoak herritarrek zaborra beste herri batzuetara eramatea dakarrela ere
badio.

Dirua xahutzea

esanak

"Atez ateko
esperientzia
txarra izaten ari
da Gipuzkoako
hainbat
herritan"
Mari carmen barrenetxea |
PSE-EE-ko zinegotzia

Bestalde, gaineratzen du bilketa
eredu horrek orain arte edukiontzietan eginiko inbertsioa alferrik
galtzea dakarrela eta altzari
berriak eskuratzea eskatzen duela. Bizi dugun krisi ekonomikoa
kontuan hartuta, alderdi sozialistak ez du ikusten sistema horren
aldeko apustua egitea kudeaketa
eraginkorraren eredu moduan,
dirua xahutzea iruditzen zaio.
Horregatik guztiagatik, Bergarako PSE-EEk errefusatu egiten du atez ateko bilketa sistema.

Udalak
lizitaziora
atera ditu bi
bidegorri zati
GOIATZ ARANA | BERGARA

Lazpiur enpresatik Gorostola baserrira doana da
horietako bat. Industria
lurre t a t i k i g a ro t z e n d a ,
lehengo trenbide zaharra
aprobetxatuz; hiru metro
t'erdiko zabalera du. Industria eremuan dagoelako,
ordea, behin-behineko egokitzapen lanak egingo dituzte soilik. Beste bidegorri
zatia, berriz, Mayc-eko biribilgunetik Algodonerara doa
eta erabat egokituko dute:
espaloia zabalduko dute eta
behar bezala argiztatu eta
seinaleztatu.
Gaur irekiko dira plikak
eta espero dute lanak ekainean
hastea. Exekuzio epea 60 egun
naturalekoa da.

Mundumirako kamiseta solidarioa herriko Lazkano Kirolak dendan eros daiteke, 24
euroren truke; horietatik hiru
Debagoienako Gobernuz Kanpoko hiru Erankuderen proiektuak finantzatzeko erabiliko
dira. Bestalde, kamiseta 902
18 14 71 telefono zenbakian
eta www.mundumirafesta.com
webgunean ere eros daiteke.

Beart-ek akuarela
ikastaroa antolatu du
maiatzaren 7 eta 8rako
Armando Juez San Salvador
margolariak urmargoen tekniken inguruko ikastaroa
eskainiko du maiatzaren 7
eta 8an. Eskolak izango dira
10:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 18:00etara. Bearteko
bazkide ez direnentzat 125
euro da prezioa eta interesa
dutenek helbide honetara
bidali behar dute mezua: beart.
elkartea@gmail.com.

Sare sozialak landuko
dituzte KZgunean,
maiatzean zehar
Zuhaitz genealogikoa, metaposta, Google, Youtube edo
sare sozialak ezagutzeko eta
erabiltzen ikasteko eskolak
emango dituzte KZgunean,
maiatzean. Ikastaroei buruzko informazio gehiago eta
izenematea, KZgunean bertan
egin behar da: astelehenetik
egubakoitzera 9:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 20:00etara
bitarte.
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Maiatza erdialdera
ekingo diete Errekalde
eraberritzeko lanen
bigarren faseari
Aurreikusita zegoena baino gutxiago kostako da
lanak egitea, eta espero da zazpi hilabete irautea
txomin madina | oñati

Maiatza erdi inguruan hasiko dute
Errekalde eraberritzeko lanen
bigarren fasea. Udalak Otegi-Gaztañaga SL enpresari esleitu dizkio
lanak eta aurrekontua 402.688,46
eurotakoa da. Zazpi hilabete iraungo dute lanek.
Fase honetan, bi tramu eraberrituko dira: Errekalde Herri
Eskolatik behera doan errepidea
eta auzunearen hasieran dagoen
plazatxo pareko errepidea. Hasieran aurreikusten zen lanen kostua
700.000 euroren bueltan egotea,
baina enpresak merkeago egingo
ditu, Lourdes Idoiaga alkatearen
esanetan, kalitatea bermatuz.

Errekalde Herri Eskolatik behera doan errepidean egingo dituzte lanak. | Txomin madina

Planifikazio "egokia"

Errepidean bizikletek izango dute lehentasuna. |

t.m.

Kontsumo baxuko argiteria ezarriko dute. |

t.m.

Udalaren argazki fondoa,
digitalizatuta eta sarean ikusgai
Gipuzkoako Foru Aldundiak herriko 8.000 argazki digitalizatu ditu, eta
'guregipuzkoa.net' webgunean ikusteko aukera dago
txomin madina | oñati

Oñatiko Udaleko argazki fondoa
digitalizatu egin du Gipuzkoako
Foru Aldundiak eta dagoeneko
ikusgai daude www.guregipuzkoa.

net atarian. Guztira 8.000 argazki
digitalizatu dituzte, gehienak
Jesus Mari Arzuaga eta Pedro
Luis Ormazabal argazkilarien
lanak.

Askotariko argazkiak
XX. mendeko bigarren zatiko
argazkiak dira digitalizatu dituzten gehienak, eta berauetan,
herriko txokoak, jai eta ekitaldiak

Hainbat lan egingo dituzte fase
honetan: plataforma bakarra ezarriko dute, bi metroko espaloiak
egingo dituzte eta baita, ahal den
lekuan, aparkalekuak ere. Alkatearen esanetan, aurreko fasean

ikus daitezke. Hala, besteak beste Realak 1981ean liga irabazi
ostean Arantzazura egindako
bisita jasotzen duten argazkiak
daude; baita Corpus eguneko
garai bateko prozesioetakoak,
Aloña Mendi Futbol taldekoenak
eta Nazioarteko Artzain Txakurren lehiaketakoak ere.
Oñatiko Udal Artxibotik gainera, deialdia egin dute norbaitek
digitalizatu dituzten argazkien
inguruan informazio gehiago
eman gura badu, edo zuzenketaren bat egin behar bada, eurekin
harremanetan jartzeko.

baino konplikatuagoa izango da
azken hau, espaloira ematen duten
garaje gehiago daudelako. Kontsumo baxuko argiteria jarriko dute
eta lanak bukatzean, bizikletek
izango dute lehentasuna errepidean.
Asmoa da elkarbizitzarako gune
bat ere egitea.
Idoiagak dio lanak egiteko
enpresaren planteamendua oso
egokia dela: lehenengo alde bateko espaloia eta aparkalekuak
egingo dituzte, gero errepidea
asfaltatuko dute eta bukatzeko,
beste aldeko espaloi eta aparkalekuak egingo dituzte. "Obrek beti
eragiten dituzte kalteak, baina
hauek ahalik eta txikienak izatea
gura dugu. Uste dugu planteamendu horrekin lortuko dela" esan du
alkateak.
Errekalde eraberritzeko lanak
baina, ez dira fase honetan bukatuko: datozen lau urtetan, zatika,
etxe arteak eta etxe osteak konponduko dituzte.

Ekitaldiz betetako
maiatza trikiti eta
pandero-joleentzat
Jose de Azpiazu Musika Eskolako Trikiti-pandero taldeak
maiatzeko agenda toperaino
dauka. Hilaren 7an Trikitipandero Topaketa dauka Aramaion eta bertan, Oñatiko 45
trikiti eta pandero ikaslek
hartuko dute parte. Hurrengo
asteburuan Casablancako jaiak
ospatuko dituzte, jaietan ere
protagonismoa izango dute
trikiti eta pandero doinuek:
maiatzaren 13an kalejira egingo dute jaiei hasiera emateko,
eta maiatzaren 15ean, mezaren
ondoren, joko dute.

Metaposta nola erabili
erakutsiko dute
KZgunean

1967ko danborradako erreginar eta karroza. |

jesus mari arzuaga fondoa

1982ko Aloña Mendi futbol taldea. |

jesus mari arzuaga fondoa

Interneteko postontzi eta dokumentu-gordailua da Metaposta eta fakturak, nominak,
banku-frogagiriak, eta abar
jaso eta gordetzea ahalbidetzen
du, erabateko segurtasunez
eta lege-baliozkotasunez. Berau
erabiltzen ikastaroa antolatu
dute maiatzerako KZgunean.
Bi txandatan izango da: maiatzaren 5ean eta 6an 11:00etatik
13:00etara eta maiatzaren 30ean
eta 31an, 18:00etatik 20:00etara. Komeni da aurrez izena
ematea KZgunean bertan.

Aretxabaleta, eskoriatza
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aretxabaleta
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eskoriatza

Erromatarren garaira eta Erdi
Aroko gizartera begira abiatuko
da aste honetan bertan 'Kataia
eten barik' programa
Elorretako errota eta Zubiateko ontzigileen lana
ezagutzeko bisita egingo dute domekan
oihana elortza | eskoriatza

Ainhoa Garai arrasatearra eta Aitziber Garmendia zaldibiarra dira Baginaren bakarrizketaren aktoreak. |

goiena

Benetako 12 sexu istorio
maiatzeko hitzorduen artean
'Atzoko eta gaurko ofizio eta lanbideak' izaneko erakusketa bihar zabalduko
dute eta hilaren 31 arte egongo da zabalik Arkupen
oihana elortza | aretxabaleta

Antzerkia, zinema, kontzertuak,
ipuin kontaketak, ikastaroak,
erakusketa eta diaporama emanaldiak daude, adibidez, maiatzean
Arkupe kultura etxean.

Sexu istorioak
Emakume errealen esperientzietan oinarritutako bakarrizketak
ekarriko dituzte Aitziber Garmendiak eta Ainhoa Garai aktoreek Arkupera Baginaren bakarrizketak lanarekin. Eve Ensler
estatubatuarrak idatzitako baka-

rrizketak dira. 200 elkarrizketa
baino gehiago egin zien emakumeei, euren sexualitatearen inguruan, eta galdeketa horietako 12
esperientzia jaso dituzte lan honetan. "Emakume errealen esperientzietan jasotako 12 istorio
kontatzen dira", Ainhoa Garai
aktore arrasatearrak kontatu
duenez. Maiatzaren 20an izango
da hori ikusteko aukera.

Lehengo ofizio eta lanbideak
Bestalde, bihartik hilaren azken
eguna bitartean, Atzoko eta gaur-

ko ofizio eta lanbideak izeneko
argazki erakusketa ere ikusi daiteke Arkupen. 45 argazki dira
eta ezti-saltzaileak, jostunak,
maletazainak, txoferrak edo arropa-garabitzaileak ageri dira, adibidez, argazki horietan.
Bestalde, maiatzerako prestatu dituzten beste hitzordu
batzuen artean daude: Aitor Eskobarren kontzertu flamenkoa hilaren 10ean, bertso txapelketaren
kanporaketa saioa hilaren 29an
eta umeendako Mr. Red & Mr.
Blue ikuskizuna hilaren 22an.

Azken bi urtetan Atxorrotzen
egindako indusketa arkeologikoek emandako informazioari
tira eginez eta garai hura hobeto ezagutzeko gogoz antolatu
dute aurtengo Kataia eten barik
egitasmoa. Horrela, erromatar
garaiko eta Erdi Aroko ohituren,
legeen eta jolasen berri emango dute aste honetan bertan
Ibarraundi museoan. Bihar,
martitzena, esaterako, Erromatarrak Euskal Herrian (jantziak,
armamentua eta bizimodua)
izeneko hitzaldia emango du
Cohors Prima Gallicak, 18:30ean.
Eguaztenean, berriz, Toti Martinez de Lezeak jardungo du
Erdi Aroko euskal gizarteaz eta

Egubakoitzean bukatzen
da Basotxorekin Parisera
joateko izenematea
Parisera joateko bidaia antolatu
du Basotxo elkarteak ekainerako.
Izena, baina, maiatzaren 6a, egubakoitza, baino lehen eman behar
da elkartean bertan.
Bidaia ekainaren 25etik 30era
egingo dute. Versalles, Louvre
eta Orsay museoak, Eiffel dorrea
eta Notre Dame bisitatuko dituzte, besteak beste. Prezioa da 650
eurokoa bazkideendako.

hautagaitzarik ezean. Hari lagun
egiteko 15 izeneko zerrenda aurkeztu du; horietako batzuk oraingo zuzendaritzan daudenak.

Estatutuak aldatu
Zuzendaritza berria aukeratzeaz
gain, estatutu aldaketa batzuen
onarpena ere eztabaidatuko dute
egubakoitzeko ezohikoan.

Kataia eten barik egitasmoaren
barruan, Ezagutu dezagun Eskoriatza eskoriatzarrok izeneko
irteera antolatu dute domekarako. Bisita gidatu horretan
alberja zaharraren historia
ezagutuko dute batetik, Elorretako errota martxan ikusiko
bestetik eta Zubiateko ontzigileak nola lan egiten zuen jakiteko aukera ere izango dute
animatzen direnek. Ordu pare
bat iraungo du bisita gidatuak
eta Ibarraundi museotik abiatuko dira 11:00etan.

Anbrosio Abasolok Elorretako errotan egin zuen lana. |

o.e. | eskoriatza

Aretxabaleta Kirol Elkarteko
zuzendaritzak bi urte bete ditu
eta hauteskundeak deitu. Hautagaitza bakarra aurkeztu da: Juan
Mari Enekotegi zerrenda-buru
duena. Oraingo zuzendaritza
batzordeko kide da Juan Mari
Enekotegi eta datozen bi urteotako presidente izango da beste

Bisita gidatua domekan

eskoriatzako udala

Kirol talde eta elkarteendako diru
laguntzen oinarriak onartu ditu osokoak

Zuzendaritza berrizteko ezohiko
bilera du UDAk egubakoitzean
mirari altube. | aretxabaleta

egubakoitzean erromatar jolasak egongo dira umeendako
herriko plazan.

Enekotegi. |

goiena

Pintura eta hirugarren adinekoen zaintza
ikastaroak antolatu ditu udalak langabeendako
Aretxabaletan erroldatuta dauden langabetuendako bi ikastaro
antolatu ditu udalak: pintura batetik, eta hirugarren adinakoen
zainta, bestetik. Pintura ikastaroa maiatzaren 16tik uztailaren
15era egingo dute, eta pinturazko akaberak egiten edo paperezko
estaldurak egin eta konpontzen erakutsiko dute. Bigarren ikastaroa, berriz, maiatzaren 30etik ekainaren 29ra izango da eta
mendekotasuna duenaren eta norbere buruaren zaintza erakutsiko dute, adibidez.
Ikastaro biak doan dira eta atal teorikoa eta praktikoa izango dute. Parte hartzeko beharrezkoa da izenemate orria udaleko
Enplegu sailean entregatzea, pintura ikastarorako hilaren 9a
baino lehen eta besterako, maiatzaren 13a aurretik.

Kirol talde eta elkarteendako
diru laguntzak emateko oinarriak onartu zituen udalbatzak
eguaztenean, apirileko osoko
bilkuran. 2011n garatuko dituzten jarduera eta ekintzetarako
diru laguntzak izango dira.
Eskaerak egiteko, inprimakia
bete eta entregatu behar da
udaletxean, oinarriak Gipuz-

koako Aldizkari Ofizialean
publikatu eta hilebete baino
lehen. Ordainketak bi zatitan
egingo dituzte.
Bestalde, San Pedro kaleko
1 eta 9 atarien arteko zatia
urbanizatzea ere onartu zuen
udalbatzak eguazteneko osoko
bilkuran. Urbanizazio lan horien
proiektua jendeaurrean egongo
da ikusgai hilabetez.

Norberak bere argazki kamara digitala
nola erabili erakutsiko du Amuskak
o.e. | eskoriatza

Norberak norberaren argazki
kamara digitala erabiltzen ikasteko ikastaroa antolatu du
Amuskak. Hastapeneko ikastaroa izango da. Aretxabaletako argazkilari batek gidatuko
du eta komeni da bakoitzak
bere kamara eramatea. Ikastaroa bera maiatzaren 12tik ekainaren 2ra izango da. Izenema-

tea, baina, maiatzaren 3an eta
4an egin behar da kultura etxean,
18:30etik 19:30era.

Hitzaldia eta irteera ere bai
Bestalde, sendabelarrei buruzko hitzaldi bat eta Ordiziako
D'elikatuz interpretazio zentrora irteera ere antolatzen dabil
Amuska. Maiatzean edo ekainean egingo dituzte horiek.

16 herriak | Antzuola, Aramaio, elgeta eta gatzaga
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antzuola

GBB: "EAJ bozkatzeko aukera
eman behar diegu antzuolarrei"
i.g. | antzuola

2011ko udal aurrekontuak onartu zituen Udalbatzak egueneko ez-ohiko osoko bilkuran. |

irati goitia

antzuola

2.467.453 euroko udal aurrekontu estua
onartu du Udalbatzak 2011rako
Inbertsioetarako 89.291 euro aurreikusi dituzte, hiru proiektutan: Herri
eskolarako igogailua, KZgunerako altzariak eta herrian falta diren mugarriak
irati goitia | antzuola

Udalbatzak 2011ko aurrekontuak
onartu zituen eguenean ez-ohiko
osoko bilkuran. Onartutako udal
aurrekontua 2.467.453 eurokoa
da, aurreko urtekoa baino 1.146.051
euro gutxiago. Aurrekontu bateratua, ostera, Antzuolako Udal
Etxegintzarena barne, 2.494.453
euro da.
Aurrekontuak aurrera egin
zuen Udal Gobernuaren eta Ezker
Batua-Zutik-Aralar koalizioko bi
zinegotzien aldeko botoekin. EAJko hiru zinegotziak, bestalde,
abstenitu egin ziren eta sozialista ez zen saioan izan.

egokitzea (3.000 euro) eta herrian
falta diren hainbat mugarri ezartzea (1.879 euro).
Herri eskolan igogailua jartzea
da aurtengo inbertsio nabarmenena eta horretarako Eusko Jaurlaritzaren 66.000 euro inguruko
diru-laguntza lortu du udalak.
Gainontzean, ez da partida
garrantzitsurik aurreikusten.
Hala ere, zenbait proiektu bideratzeko nahia adierazi zuen Pedro
Iturbe alkateak. Esaterako, baserrietako ur sarearen lanei jarraipena eman nahi diete. Bestalde,
Gaztetxea lekualdatuko da aurten;
horretarako zenbatekoa aurreko
urteko aurrekontuan sartu zen.

Inbertsioak
Inbertsioetara bideratuko den
zenbatekoa 89.291 euro da eta
hiru proiektu aurreikusi dituzte:
Herri eskolan igogailua jartzea
(84.412 euro), KZgunean altzariak

Aurrekontu estua
Aurreko urtean inbertsio potoloagoak aurreikusi zituzten, baina aurten ezin izan da horrela
izan. Iturbe alkateak dio udalaren

egoera ez dela guztiek nahiko
luketen bezalakoa: 'Argi dago,
gure aurrezpen maila asko jaitsi
dela eta horrek eragin du gure
inbertsio gaitasuna murritza izatea'. Izan ere, Antzuolako Udalak
2009an 2.700.000 euroko mailegua
eskatu behar izan zuen garai
hartan egin ziren inbertsioei
aurre egiteko (Lizarragako hiribideko lanak, Torresoroa eraikina...). Orain, horren amortizazioa
ordaintzen hasi behar dira eta
horrek aurrekontu estuak aurkeztea eragin du.

EAJ abstenitu
Joseba Lezetak honela arrazoitu
zuen EAJren abstentzioa: 'Oro
har ez dugu desadostasunik, baina uste dugu gaia ez dela behar
bezala landu Gobernu Batzordean
eta uste dugu gure iritzia ez dela
kontuan izan'.

elgeta

Eskola
zaharra
botatzen hasi
dira
Eraikineko sabaiak amiantoa
zuela-eta, udalak lehendabizi
Eusko Jaurlaritzako baimenak
behar zituen eraikina botatzeko.
Behin baimen denak izanda,
lanekin hasi dira. Lehenik
espezializatutako enpresa batek
amiantoa kendu behar izan du eta
ostean ekin dituzte eskola zaharra
botatzeko lanei.

irati goitia

Antzuolan EAJko buruek dimititu egin zuten, Uri Buru Batzarrak zerrendarik ez aurkeztea
erabaki arren, Gipuzkoako Buru
Batzarrak herritarrak ez direnekin zerrenda osatu eta aurkeztu duelako.
Bada, zerrendarekin gertatu denaren harira, bere
ikuspuntua eman du Gipuzkoako Buru Batzarrak. Adierazi du joan den hilabete eta
erdian "lan eta lan" aritu dela,
beste herrietan bezala, "alderdikide antzuolarrekin bertako herritarrek osatutako
hautagai zerrenda aurkezteko
Udal hauteskundeetan". Eta,
gaineratu dute: "Guztiok,
Antzuolako alderdikideek
nahiz GBBk, ahalegin handia
egin dugu helburu hori lor-

tzeko, baina, hala ere, asmoa
ez da gauzatu".

Betebeharra
EAJren Gipuzkoako organo gorenak dioenez, "GBBren eginbeharra da antzuolar guztiei ematea
aukera eta ahalbidea EAJ-PNVren hautagai zerrenda bozkatzeko, Antzuolako hautesleen artean,
%30ekoa izan daitekeena. Bildu,
PP edo PSOEren aldean, beste
aukera bat eskaintzea antzuolarrei". Horregatik eratu dute
zerrenda bat "esperientziadun
gizon-emakumez osatua, Antzuolak aurrera egin dezan lan egiteko prest daudenak, herrian
bizikidetza baketsua eta errespetuzkoa eraikitzen saiatuko
direnak eta Euskal Herriaren
erabakitzeko eskubidea defendituko dutenak".

aramaio

Lakuara, gaur, Repsolen aurkako
erreklamazioak eramatera
i.g. | aramaio

Azken hilabeteetan Repsolen
gas propanoaren fakturetan
emandako igoera dela-eta, Arabako hainbat udalerritako herritarrak oso haserre daude; tartean, Aramaiokoak.

eramanago dituzte bertara udaletako ordezkariek. Departamendu horretatik jaso duten
erantzun eza kritikatu nahi
dute ekintza honen bitartez eta
protesta egin herritarren iritziz
neurrigabekoak diren faktura
berriak jaso dituztelako.

Lakuara
Auzi horren harira, gaur goizeko 11:00etan Eusko Jaurlaritzako Kontsumo zuzendaritzara joko dute kaltetutako 30
udalerri baino gehiagotako
ordezkariek. Tartean izango da
Aramaioko Ainara Inuntziaga
zinegotzia.
Herritarrek Repsoli bidalitako erreklamazioen kopiak

Protokoloa
Kaltetutako herrietako udalek
Diputazioan egin zuten bileran,
protokolo bat egitea ere erabaki zuten. Honakoa eskatzen
diote Eusko Jaurlaritzako Industria sailari: hilero jatorrizko
gas propanoaren lagina ateratzea
eta zorizko beste hiru egitea
helmugan.

leintz gatzaga

Gaztainuzketako lehiaketara
enpresa bat aurkeztu da
i.g. | leintz gatzaga

Bigarren lehiaketa

Enpresa bakarra aurkeztu da
udalak Gaztainuzketako mendi
etxeak esleitzeko egin duen
lehiaketara. Maiatzaren 26a
izan zen eskaintzak aurkezteko
azken eguna.
Orain, interesatutako enpresak helarazi dituen dokumentuak aztertu behar ditu udalak,
lehiaketan jarritako baldintza
guztiak betetzen dituen ziurtatzeko.
Behin hori egin ostean,
kontratazio mahaiak aurkeztu den enpresa horren eskaintza plenora bideratuko du,
bertan Udalbatzak azken erabakia hartzeko. Maiatzaren
12an egingo da osoko bilkura
eta orduan eztabaidatuko dute
enpresaren proiektua onartu
ala ez.

Udalak Gaztainuzketako mendi etxeak esleitzeko apirilean
argitaratu zuen lehiaketa bigarrena izan da. Izan ere, otsailean
egin zuen lehengo deia, baina
orduan ez zen inor aurkeztu.
Ondorioz, hainbat baldintza
aldatu zituen udalak bigarren
deialdi honetarako. Adibidez,
ezarritako diru kopurua aldatu
egin zuen. Hala, hasieran, etxeen
ardura hartzerakoan, ordaindu
beharko duten kopurua 67.000
euro da -lehen 67.550 euro-, eta
2012ko maiatzaren 1etik aurrera hilero ordaindu beharko
dutena 300 euro -lehen 1.550
euro-.
Udalak baldintza horiek
aldatu zituen enpresak erakartzeko asmoarekin, eta horrelaxe izan da.
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Debagoieneko
gremioak

aroztegiak
Azkarate aroztegia
Bergara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak, tarimak, parket
flotatzaileak, sukaldeak
• K-21
Telleria 19 B02-B03
T: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
www.goiena.net/blogak/azkarate

Elektrizitatea
Aitzorrotz Elektronika
Aretxabaleta
• Telebista, audio eta bideoa
Salmenta eta konponketa
• Instalazio elektrikoak
• Atezain automatikoak
• Antena kolektiboak
Otalora 14
T: 943 79 16 10
F: 943 79 16 10
Aranzabal Koop. E.
Arrasate
• Instalazio elektrikoak
• Antena kolektiboak
Zerkaosteta 15
T: 943 79 68 21 / 670 57 53 83
F: 943 79 68 21

Eraikuntzak
Arrasate Eraikuntzak SL
Arrasate
Meatzerreka auzoa
T: 943 77 12 26 / 659 67 17 59
e.arrasate@euskalnet.net

Frixi Eraikuntzak
Eskoriatza
• Hormigoizko estrukturak eta urbanizazioak
• Kontratak
• Enpresen mantentze-lanak
Intxartxueta 5
T: 943 71 55 15 / 629 51 39 22
F: 943 71 55 15

Iturgintza
Egia iturgintza
Arrasate
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
T: 943 77 01 85
Oyanguren Iturgintza
Eskoriatza
• Iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
Aranburuzabala 15
T: 943 71 47 14 / 606 00 73 69
f.oyanguren@ctv.es
Urko Mantenimiento SL
Aretxabaleta
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea
Basabe industrialdea B-3
T: 943 77 19 88
F: 943 79 59 97

leihoak
argi-plastik
Arrasate
Zigarrola kalea 1, 8 pab
Tel.: 943 77 11 30
http://merkatua.net/argiplastik
ion leihoak
Arrasate
Debagoiena Industrialdea 11.Pab
Tel.: 943 79 11 35
F: 943 773 120
http://www.ventaion.com

Lorezaintza
Makai Koop. Elkartea
Aretxabaleta
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
F: 943 79 78 45

Margoak
Apain Margo eta Apainketa
Arrasate
• Pintura orokorrean
• Pareztatzeak
• Errotulazioa
Maitena 3-1.
Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17

Vales iturgintza
Aretxabaleta
• Hargintza lanak
• Bainugelako altzariak
• Berogailuak
• Erretenak ipini eta garbitzea
Santa Kurtz 7, 3. ezk.
Tel.: 620 17 80 46

Iragarkia jarri nahi baduzu,
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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kirola
automobilismoa

Aitor zabaleta irabazle
istripuz betetako lasterketan
Denboraldiko mendiko sariko lehen proba ez zen nahi modukoa izan. Udanako igoeran Aitor Zabaletaren garaipenak beste
batzuetan baino protagonismo txikiagoa izan zuen, lasterketan egondako istripuak izan zirelako albiste. Sei zaurituetako bik
egunean bertan jaso zuten alta, eta Txagorritxura eraman zuten Oñatiko gaztea UCIn zegoen atzo.

esanak

"Pilotuak ez
gara makinak,
hutsak ere
egiten ditugu;
horregatik ezin
dira zaleak leku
arriskutsuetan
jarri"
aitor zabaleta | irabazlea

David Ardions oñatiarra (Mitsubishi Lancer) lehenengo txandan. |

x.u.

Mikel Otxoa (BMW Touring). |

x.u.

Roberto Gomez bergararra (BMW 325i) kurbara iristear. |

Aitor Zabaleta (Lola BMW) izan zen Udanan korritu zuten txanda bakarreko irabazlea (02.21.144); erretratuan, lehenengo txandan, irten berri. |

xabier urtzelai

x.u.
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Entrenamendu txandan

"Bihar ez dakit, baina gaur behintzat ez dut datorren urteko Udanako Igoeraren gainean pentsatu
nahi". Oñatiko Motor Taldeko
ordezkari baten berbak dira, lasterketako komisarioek proba
bertan behera uzteko erabakia
hartutakoan, erabat etsita. Ez zen
gutxiagorako, lasterketak biribila izateko osagai guztiak zituelako: 90 pilotu irteera puntuan,
ondo antolatutako proba, eta ikusle mordoa.
Lasterketa gehienetan gertatzen den moduan, baina, ikusle
horietako asko ez zeuden proba
behar den moduan jarraitzen,
antolatzaileek jarritako zinta
gorriari kasu egin barik –zinta
horrek adierazten du hor ezin
daitekeela lasterketa jarraitu.
Zaleek gain-gainean jarraitu gura
zuten pilotuen jarduna, istripua
gertatu zen arte: "Aurten serio
jarri gara kontu horrekin, baina
bistan da hartzen ditugun neurriek
ez dutela eraginik. Goizeko 08:30ean
hasi gara federazioko ordezkariak
ibilbidean aurrera eta atzera,
jendeari non ezin duten egon
behin eta berriro esaten, baina
ez digute kasurik egiten. Zinta
gorriak ere argi zehazten du zeintzuk diren lasterketako zona
arriskutsuak, eta hor debekatuta
dago egotea, baina oso zaila da
hori guztia kontrolatzea. Horren
aurrean, zer egin?", adierazi zigun
federazioko ordezkari Eduardo
Maturanak.
Erantzuna ez da erraza, kurba bakoitza zaintzen duten komisarioek –boluntarioak izaten
dira– jarrera gogorragoa hartuta
ere, ikusleena delako ardura nagusia.

Arratsaldeko istripu larriena
entrenamenduetako txanda hasi
eta ordu erdira gertatu zen, 15:30ak
inguruan. Ordurako, lehenengo
pilotuek abisatu zuten denboraldiko lehen proba izanda ikuskizuna emateko gogotsu zebiltzala.
Joseba Frutos (Citroen Ax Sport)
eskoriatzarra izan zen irteten
lehenetakoa, eta ezkerretara egiten duen lehenengo paella ez zuen
nahi moduan hartu. Ez berak,
eta ezta aurrekoek ere.
Esandako moduan ez zen bakarra izan, atzeko trakziodun auto
askok tronpoa egin zutelako, tartean Bergarako Roberto Gomezek
(BMW 325i). Ikusleak gustora,
pilotu askok entrenamenduetako
txanda ikuskizuna emateko aprobetxatu nahi zutela ikusita.

Azkarregi, eta gurpilak hotz
Ikusleak jabetu ziren istripua
izan zuen Jon Arrieta (BMW 318i)
paellara iritsi aurretik oso azkar
zetorrela, eta autoaren kontrola
erabat galduta autoaren atzealdearekin aurretik eraman zituen
kurba horren zabalean zeuden
ikusleak, atzerago zegoen izozkien
furgonetarekin kolpea hartu zuen
arte.
Arrietak aurrera egin zuen,
jendearen haserrerako, baina
ondoren jakin genuen pilotua
momentuan ez zela konturatu
inor harrapatu zuenik, eta lur
jota geratu zela gero (bertan behera utzi zuen proba): "Normala da,
auto barruan ez zara jabetzen
gertatzen denaz. Tentsio galantaz,
furgonetari emandako kolpea
igarriko zuen, baina ez jendea
harrapatu zuenik", adierazi ziguten hainbat pilotuk. Lasterketa

eten, eta segituan iritsi ziren
DYAko anbulantziak, zaurituak
atenditzeko –sei lagun–.
Lasterketa ordubete baino
gehiagoz egon zen etenda, eta
ertzainen baimenaz komisarioek
aurrera egiteko erabakia hartu
zuten. Euria hasi zen orduan.
Horrek buruhauste handiak sortu zizkien pilotuei, baina gehienak
lehorrerako gurpilekin irten ziren,
garaipena jokoan izan behar zutenek bai, behintzat: "Horretan
asmatu egin dugu, baina errepidea oso labainkor zegoen", adierazi zuen Zabaletak. Nogueirasek
(Silver Car) ere berdin jokatu
zuen: "Gu irten garenerako nahiko garbi zegoen lehorrerako gurpilekin irtetzea zela onena, baina
goialdea bustita zegoen, hostoekin... arriskutsu". Hala, korritu
zuten txanda bakarrean egin zuen
Zabaletak eguneko denbora onena (02.21.144), Nogueiras (Silver
Car) bigarren sailkatu zen
(02.29.081), eta Manuel Cabo
(Porsche 911 GT3) hirugarren
(02.32.903).
Eta bigarren txandan beste
istripu bat izan zen. Auto batek
bide bazterra jo, eta ondoan zegoen
ikusle bat amildegi batetik behera erori zen, kolpe ona hartuta.
Ezbehar horrek berriro eten zuen
lasterketa, eta aurrera egiteko
denborarik ez zegoela ikusita
–ezta argirik ere– lasterketa bertan behera uztea erabaki zuten.
Ordurako ia 20:00ak ziren.
Udanakoa Debagoienean izan
dugun motorreko lehen hitzordua
izan da, datozen hiabeteotan etorriko direlako Gorlako Igoera
(ekainak 4), Gatzagakoa (uztailak
16) eta Aramaioko Rallysprinta
(irailak 17).

esanak

"Zorionak
istripu ostean
lana azkar egin
dutenei, eta
animuak
zaurituei"
aitor zabaleta | pilotua

"Kurbetako
komisarioek
denetik entzun
behar izaten
dute zaleen
partetik"
ruben nogueiras | pilotua

"Istripuaren
ostean pilotuei
korritzeko
gogoa kendu
zaigu; zaurituak
ezagunak dira"
asier mugartza | pilotua

"Goizetik hasi
gara esaten
jendeari non
ezin duten
egon, baina
kasurik ez"

sailkapena,
multzoka
Orokorra
1. Aitor Zabaleta, 02:21.144
2. R. Nogueiras 02:29.081
3. Manuel Cabo, 02:32.903
4. Txus Jaio, 02:41.239
5. Aitor Ramirez, 02:42.850
6. J. Zapiain, 02:43.202
7. David Ardions, 02:43.565
8. Jon Etxeberria, 02:45.156
9. Juan Zelaia, 02:45.232
A2 mailan
1. Aitor Ramirez, 02:42.850
2. Jon Etxeberria, 02:45.156
3. Asier Mugarza, 02:50.128
A mailan
1. J. Zapiain, 02:43.202
2. David Ardions,02:43.565
3. Iban Tarsicio, 02:47.576
R mailan
1. J. Gartzia, 03:00.852
2. Gaizka Goenaga,03:04.520
3. Joanes Uria, 03:05.919
Formula libre
1. Txus Jaio, 02:41.239
2. Ander Corcuera,02:49.624
3. Aitor Arnaiz, 02:51.496

edu. maturana | fed. ordezkaria

Istripuaren unea
Entrenamendu txandan izan
zen istripua; Jon Arrietak
gidatzen zuen BMW autoa
azkarregi iritsi zen Udanako
igoerako lehen kurbara,
gurpilak oraindik hotz
zituenean. Kolpea hartu
zuela bai, baina ez zen
jabetu jendea harrapatu
zuela. Goian, gertaeraz
jabetu zenean zorabiatu egin
zen pilotua.

Argazkiak: Asier zubillaga/ x.u.
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oñatiko futbol txapelketa

The Gibel Boys garaile Oñatiko
beteranoen txapelketako finalean

Finalaz gain, hirugarren eta
laugarren postuak erabakitzeko
partidua ere zapatuan jokatu zen.
Kasu honetan, Xaguxar taldeak
6-2 irabazi zion iazko azpitxapeldun Dollygansi.

Kopa, Lozorromorentzat

Bana bukatu zen partidua, eta penaltiek eman zioten garaipena
Aurtengo Kopako irabazlea Lozorromo taldea izan da
txomin madina | oñati

Lehenengo aldiz heldu da aurten
The Gibel Boys taldea Herriko
Futbol txapelketako (beteranuen
txapelketako) ligako finalera, eta
bertako jokalariek ez dute hutsik
egin; eurentzat izan da 2010-2011ko txapelketako irabazlearen
garaikurra.
Txarrixak taldea izan zuten
aurkari zapatu arratsaldean
Azkoagainen jokatu zen finalean;

Aurtengo txapeldunak. The Gibel Boys. |

txomin madina

Aurtengo kopa Lozorromorentzat izan da. |

Ligako azpitxapeldunak Txarrixak. |

final nahiko parekatua gainera.
Lehenengo zatia banako berdinketarekin bukatu zen: Roberto
Ferreirok egin zuen The Gibel
Boysen gola; Aitzolek, aldiz, Txarrixakena. Bigarren zatian baina,
ahalegindu arren, bi taldeetako
bat bera ere ez zen gai izan baloia
sareratzeko. Azkenean, penaltietan erabaki zen neurketa eta The
Gibel Boyseko jaurtilariak finago ibili ziren.

Baina ligako lehen postuetaz
aparte, Kopako finala ere egon
da gaurkoan jokoan Azkoagainen.
Lozorromo eta Etxaixat taldeak
ibili ziren nor baino nor, eta
azkenean Lozorromok 0-1 irabazion aurkariari.
Denboraldiko azkenengo jardunaldia izanda, beste hainbat
sari ere banatu zituzten. Hala,
aurtengo atezain onenaren saria
The Gibel Boyseko Sergio Gilentzat izan da, eta golegile onenarena, sartu dituen 18 golei esker,
Txarrixakeko Aitzolentzat. Jokalari beteranoenaren saria Karlos
Oleagarentzat izan da, eta Kiroltasunaren saria, Sasquatch taldearentzat.

Txomin madina

Txomin madina

Final berdindua izan zen The Gibel Boysek eta Txarrixakek jokatu zutena. |

gazteen liga naziona

julio calleja

gazteen euskal liga

UDAko gazteek lortutako garaipena Bergarako gazteak mailaz
ez zen nahikoa izan mailari eusteko jaitsi dira atzoko porrotarekin
Aretxabaletarrek 2-0 irabazi zioten zapatuan Real Sociedad B-ri
Txomin Madina | Aretxabaleta

Bi golak Jonanek

Mailari eusteko, berebiziko garrantzia zuen UDAko gazteentzat zapatuan Ibarran jokatutako partidua
irabazteak. Eurei zegokien lana
ondo bete zuten Mikel Etxaberen
mutilek eta garaipena eskuratu
zuten, baina mantentzea ez zegoen
euren esku: Zarautzek berdindu
egin zuen bere partidua, eta puntutan berdinduta geratu eta aldeko eta kontrako goletan kostakoek
zenbaki hobeak zituztenez, eurentzat izan zen salbazioa.

Aretxabaletarrek indartsu hasi
zuten Real Sociedad B-ren kontrako partidua eta lehen zatiko
erdi inguruan, Jonanek baloia
sareratu eta etxekoak markagailuan aurretik jartzea lortu zuen.
Jonan bera izan zen partidu bigarren eta azken gola egin zuena
lehia bukatzeko hamar minuturen faltan.
Mikel Etxabe entrenatzailearen esanetan, klub moduan jaisteak min eman arren, taldearen

helburua da lehenengo talderako
jokalariak formatzea, eta helburu hori betetzat ematen dute.
"Gure jokalariek oraingo kategorian Realaren edo Athleticen
kontra jokatuta asko ikasten dute.
Ondorioz, argi dago maila galduta
maila gutxiagoko jokalarien kontra
jokatu beharko dutela datorren
urtean. Baina gure helburua jokalariak lehenengo talderako formatzea da, eta horretan jarraituko
dugu datorren denboraldian ere",
azaldu zuen Etxabek.

Jose Ramon Beristainen mutilek 3-7 galdu
zuten Basconiaren kontrako partidua
Txomin madina |Bergara

Aitzakia gutxi dituen golakada
jaso zituen atzo Ipintzan jokatutako partiduan Bergarak.
Lehen 24 minutuen ostean
0-3 ari ziren galtzen etxekoak,
Lehenengo zatia bukatutakoan
0-4 erakusten zuen markagailuak. Bigarren zatian gogoz
irten ziren Bergarakoak, eta
lehen bi minutuetan hiru gol
aukera izan zituzten, horietako
bat gauzatuz. Lander izan zen

lehen gol honen egilea, Ayoubek
egin zuen bergararren bigarrena eta Donak hirugarrena. Baina ordurako Basconiak beste
hiru eginda zeuzkan eta laugarren bat ere egin zuten.

Sailkapenean azkenak
Sailkapenean azkenak izanda,
Bergarako gazteek maila galdu
dute aurten, eta datorren denboraldian gazteen ohorezko
mailan jokatuko dute.
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Lizuan.com-en aurka
Azpeitian galduta ere,
Aloña EBA ligara igo da.
Zorionak!
Xabi Igartua:"Lastima da horrela igo izana mailaz,
gure garaipenarekin egitea ederragoa izango zen"
FITXA TEKNIKOA
Lizuan.com: Amenabar, Alberdi,
Segurola, Artola, Guridi, Zubizarreta,
Azkue, Odriozola, Agirre, Trulegi,
Etxaniz eta Larrañaga.
Sustrai-Aloña Mendi: Gamarra,
Anduaga, Maliabiabarrena, Biain M.,
Zabaleta, Madariaga, Blanco,
Lizarralde, Exposito, Uribetxeberria,
Biain I. eta Osa.
Beste: Aloñako jarraitzaileek
autobusa antolatu zuten Azpeitira
joateko eta talderi euren babesa
erakusteko.

gakoa; Lizuan.com taldeak 8 eta
0eko partziala eskuratu zuen eta
hasieran.
Txantxikuek lortu zuten aldea
behin baino gehiagotan murriztea lehian zehar, baina ez aurretik jartzea. Arerioek ez zioten
jokatzen utzi Igartuaren mutilei.
Izan ere, Azpeitiko taldeak sendo
jokatzen du: beti eskua sartzen
eta barneratze guztietan bi jokalariekin. Ondorioz, gorriek ezin
izan zituzten jokaldi erosoak egin
eta baloi asko galdu zituzten.
Amaieran, zortzi puntuko aldeagatik galdu zuten.

Ales Anduaga jaurtiketa librea botatzen. |

irati goitia

EMAITZA
lizuan.com

74-66
sustrai-aloña

Epaileen lan eztabaidatua
irati goitia | azpeitia

Aloñak partidu garrantzitsua
zuen zapatuan Azpeitian, EBA
ligara igotzeko lehen aukera zuelako, garaipena lortuz gero. Tamalez, ez zen horrela izan. Xabi
Igartuaren mutilek arerio gogorra izan zuten aurrean. Azpeitiko
taldea indartsu irten zen kantxara eta oñatiarrak, berriz, oso
motel. Hor egon zen partiduko

Lizuan.com-ekoen joko gogorrak
ez zuen epaileen zigorrik izan
eta euren lanak sortu zituen haserreak: Igartua entrenatzaileak
behin baino gehiagotan egin zuen
protesta, jokalariak eurak ere
sinesgaitz agertu ziren epaileen
lanarekin hainbatetan eta Oñatitik joandako jarraitzaileek ere
egin zituzten ohiak: "zelako modua
partidua osteko".

EBA ligara igoera
Aloñako jokalariek ez zuten euren
kabuz mailaz igotzerik lortu,
baina domekan jokatzekoa zen
euren arerio zuzenak galdu egin
zuen. Horrela, txantxikuarrak
EBAra igo dira. Aste honetan
etxean irabazita, jarraitzaileei
euren babesa eskertu nahi diete,
eta denboraldia ongi bukatu.

mendia

Jon Sanchez donostiarra izan zen
garaile Bergaran jokatu zen kadete
mailako Labegaraietako sarian

Besaideko beteranoek
Aralarrera irteera,
ekainaren 4an

Zapatuan, Labegaraietako festetako egitarauaren barruan, kadete mailako txirrindularitza proba jokatu zen. Ziklistak 16:00etan
abiatu ziren irteeratik eta 17:30etarako lehenak metan ziren, ziztu bizian egin zuten ibilbidea.

Garaipena sprint-ean
Tolosako txirrindulari batek ihes
egin zuen amaiera aldera, baina
Labegaraietara sartzeko dagoen

zubian irrist egin eta erori egin
zen. Atzetik zetorren tropelak
ondo aprobetxatu zuen hori, eta,
azkenean, sprintean erabaki zen
garailea: Jon Sanchez.

Lokatzakoak ondo
Lokatzakoek lan ona egin zuten
etxean. Lasterketan izan zen ihesaldi batean sartzea lortu zuen
Julen Irizarrek adibidez, eta Urtzi
Muguruza antzuolarra bigarren
izan zen.

julio calleja

Arrasatearrak bikain Herri Artekoan
Egubakoitzean Herri Arteko Txapelketa jokatu zen Uarkapen eta
Arrasateko pilotariek erakustaldi polita eskaini zuten Errenteriakoen
aurrean. Kadete mailan, Aitor Etxezarreta eta Julen Moronek 22 eta
17 irabazi zuten. Jubeniletan, Beñat Arabaolaza eta Oier Agirre erraz
nagusitu ziren (22-8). Eta seniorretan, Ibai Bolinaga eta Aitor Agirrek
ere garaipena lortu zuten (22-5). Hurrengo zapatuan Errenteriara.

i.g.

txirrindularitza

i.g. | bergara

pilota

Autobusean joandako jarraitzaileak partiduari adi. |

Jon Sanchez helmugara sartzen eskuak jasota. |

julio calleja

Besaideko beteranoek X. martxa egingo dute aurtengoan,
eta Aralarrera joko dute. Ekainaren 4an egingo dute irteera;
goizeko 7:00etan abiatuko dira
Garibaitik autobusean. Han
16 kilometroko itzuli zirkularra egingo dute: Nafarroako
Albin hasi eta bukatuko da.
Mendi martxaren ostean,
Mugiriko bentan (Lekunberri
ondoan) bazkaria dute.

futbola

MUk galdu, Paduraren
aurka (71-53);
zorigaizto eta guzti
Arrigorriagan jokatutako
partiduan etxekoak hobeto
ibili ziren. Gainera, partiduko lehen minutuetako jokaldi
batean Iker Barberok tibia
eta peronea hautsi zituen eta
horrek ere izan zuen zerikusia. Hogei minutuz izan zen
lehia etenda eta ustekabe
horren ostean, arrasatearrak
motel irten ziren berriro kantxara. Horrela, 14 eta 20 puntuko aldea izatera ere iritsi
ziren Padurakoak. Dena dela,
MUk dagoeneko eutsi dio
mailari.

22 kirola | txirrindularitza

2011-05-02 | astelehena | gOIENA

Juan Amenabar
Azpeitia
"Gogorra egiten da martxa,
gora-behera asko ditu-eta. Hala
ere, oso ibilbide polita da, paisaia
zoragarriak ditu eta eguraldi
bikaina egin digu. Sufritu arren,
pozik ibili naiz, talde giro polita
egoten da-eta".
Bi txirrindulari ziztu-bizian Gorlatik behera. |

julio calleja

Bergarako 5+3 zikloturista martxa

"Ibilbidea aldatu egin dute; gogorragoa izan
arren, iaz baino askoz ere hobeto ibili gara"
260 lagunek hartu dute parte Bergaran eginiko martxa zikloturistan, asko debagoiendarrak
Ziklistek bost mendate igo behar izan dituzte: Udana, Aztiri, Barbaria, Mandubi eta Gorla
irati goitia | bergara

Atzo, domeka, egin zuten Bergarako 5+3 zikloturista martxa.
Aurtengoan aldaketekin etorri
da proba eta horietako bat izan
da irteera mailakatua. Hala, batera beharrean ziklistak tarteka
irten ziren Agorrosingo kiroldegitik, goizeko 8:15etatik 9:30etara
bitartean.
Orotara 260 kirolarik hartu
zuten parte, horietatik ia hiru
laurdenak debagoiendarrak. Neskei dagokionez, zazpik hartu zuten
parte (bost Debagoienekoak).

Gorla, neketsua
Kilometro kopuruari dagokionez,
ez zen oso proba luzea izan
(103km), baina bai gora-behera
handikoa. Izan ere, txirrindulariek
Udana, Aztiri, Barbaria, Mandu-

bi eta Gorlako gainak igaro behar
izan zituzten helmugara iritsi
aurretik. Bata bestearen atzetik
igo behar izan zituzten mendateak
ziklistek.
Hain zuzen, txirrindulari asko
ikusi genituen putz batean Gorlako gainean; Elosuako aldatsak
gogorrak egin zitzaizkien. Izan
ere, bertara iristerako kilometro
dezente zeramatzaten hanketan
eta nabari zen.

teko. Unai Asurmendi Lokatza
taldekoak adierazi zigun: "Aldaketekin esperimentatu dugu aurtengoan, ea trafiko saila konbentzitzen dugun martxa bere horretan uzteko eta lortzen dugun
proba mantentzea". Gaineratu
zuen, txirrindulari batzuek ondo
ikusi dituztela nobedadeak eta
beste batzuek ez, baina eurak
pozik daudela. Hala ere, balorazioak egiteko goiz zela esan
zigun.

ASPANOGI
ezagutarazi
Unai Asurmendik adierazi
digu probaren
helburuetako bat ziklistak
batzea dela; eta, beste
bat, ASPANOGI elkartea
ezagutzera ematea. Hain
zuzen, Gipuzkoako Haur
Minbizidunen gurasoen
elkartea da ASPANOGI eta
1996an jarri zen martxan.
Haur minbizidunen eta
euren familiartekoei
laguntzea du helburu.
Elkartea martxa
antolatzen aritu da.

Araudi aldaketa
Araudi frantsesera egokitu dute
proba antolatzaileek, ziklisten
arteko lehiakortasuna txikitzeko
asmoz. Aldaketaren ondorioz,
aurten ez da lasterketa buruko
autorik izan, ez dute errepidea
itxi eta ez da boluntariorik izan
bidegurutzeetan zirkulazioa moz-

Eguraldia lagun
Iazko martxan eguraldi benetan
txarra izan zuten. Atzo, eguzkia
izan zuten lagun txirrindulariek
eta askok eskertu egin zuten hori.
Lehengo urteko proba euriak
asko zaildu zuela adierazi ziguten
-eta askok.

Hiru istripu arin izan ziren martxan. |

Eloi Arzuaga
Tolosa
"Quebrantahuesos prestatzen
gabiltza eta koadrilan etorri gara.
Sufritu dugu pixkat, azken portuan
batez ere. Izan ere, ordurako 80km
eginak genituen eta hankek ez
dute berdin erantzuten; nola edo
hala igo dugu. Esperientzia ona".

Jose Antonio Sierra
oñati
"Ez naiz oso ondo prestatuta
etorri , eta, beraz, gogorra egin
zait. Gainera, ibilbidea aldatu dute
eta aurtengoa zailagoa iruditu zait.
Hala ere, iaz baino hobeto ibili
gara, aurten eguraldiak lagundu
digu-eta. Oso proba polita da".

j.c.

Eneritz Vesga
endoia

Arrasateko koadrila bat Bergarara bidean. |

j.c.

Gorlako gainean, azken esfortzuak egiten ziklistak. |

j.c.

"Iaztik ezagutzen dut proba eta
aurten errazagoa egin zait. Izan
ere, lehengo urtean eguraldia
negargarria izan zen. Ibilbide berria
ez zait gogorragoa iruditu.
Entrenamendu gisara etorri naiz
eta gustura ibili naiz".
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Isaak Kortabarria | Dorletako Ama txirrindularitza elkarteko presidentea

"Denboraldi hasiera on honek esan gura du
taldeak aurretik lana ondo egin duela"
Gazteek bizikleta aukeratzeko kirol hau gehiago sustatu behar dela uste du Kortabarriak
Iaz mendi bizikleta irteera egin zuten Aretxabaletan; uztailaren 3an izango da aurtengoa
Ander monedero | Arrasate

Isaak Kortabarria (Aretxabaleta,
1968) Dorletako Ama txirrindulari elkarteko presidentea da.
Taldearen egoeraz eta egindako
denboraldi hasiera onaz jardun
dugu Kortabarriarekin.

Zer da Dolertako Ama txirrindularitza elkarteak egiten duena?
Gazteenagan txirrindularitza
zaletasuna sustatzea da elkartearen helburua. 10 eta 18 urteko
gazteek kirol honetaz gozatzea
eta txirrindularitza praktikatzeko erraztasunak jartzea da gure
helburua.

Dorletako Ama elkarteak hiru talde
ditu bere baitan.
Errepideko, mendiko bizikletako
eta ziklokros taldeak ditugu. Talde bakoitzak antolaketa propioa
du, babesle eta txirrindulariak
ditu, nahiz eta, aurten, bi txirrindulari bi modalitatetan parte
hartzen dabiltzan. Normalean,
ziklistak errepidean hasten dira,
eta nagusiagoak direnean batzuk
mendiko eta ziklokroseko taldera pasatzen dira.

Taldeko gazteenak 10 urterekin
asten dira txirrindularitzan. Zer
nolako frogak egiten dituzte adin
horretako umeek?
10 urteko umeekin trafikorik ez
dagoen lekuan ibiltzen gara,
industrialdeetan batez ere. Adin
horretako ziklistek bizikletan
ibiltzen ondo ikasi behar dute
eta horretarako aproposena zirkuitu itxiak dira. 14 urte dutenean
errepideetara salto egiten dute.

Zenbat txirrindularik osatzen dute
Dorletako Ama?
Guztira 30 ziklistek osatzen dute
taldea. Horietatik 17 errepidean
dabiltza, 10 mendian eta 3 ziklokrosean. Baina, lehen esan bezala, baditugu bi modalitatetan
ibiltzen diren txirrindulariak.

Denboraldi hasiera ona egin duzue.
Orain arte egindakoa nola baloratzen
duzue?
Denboraldi hasierako balorazioa
positiboa da. Aurre-denboraldiko

Isaak Kortabarria errepideko, mendiko eta ziklokroseko mailotekin. |
lana ondo egin dugu eta egindako lanaren emaitza da denboraldi hasiera.

Denboraldi honetan zuen txirrindulari batzuk errepidean eta mendian aritu dira. Ba al dago arrazoi
berezirik?
Errepidean zein mendian aritzen
diren bi txirrindulari ditugu.
Gazteak dira eta kirol honek
dituen modalitate desberdinak
probatzen ari dira.

Ez al da gogorregia errepidean eta
mendian ibiltzea?
Oso gogorra da. Bi modalitatetan
entrenatzen dira eta hori oso
gogorra da. Horretaz aparte, astero edo ia astero lasterketaren bat
izaten dute, mendian ez denean
errepidean. Badira bi modalitateetan jardun behar duten gazteak
ere… Egun berdinean bi laster-

"Gazteek ziklismoaz
gozatzen da
Dorletako Amaren
helburua"

"Eskola kiroleko
probak antolatzen
ditugu gazteak
erakartzeko"

"Errepidean,
mendian eta
ziklokrosean aritzen
gara"

"Errepidean 17
ziklista aritzen dira;
euretako bi mendian
ere badabiltza"

ander monedero

keta izan ditzakete, kasu horretan,
errepidean aritzen dira. Aurrerago errepidea edo mendia aukeratu beharko dute, biak batera
uztartzea oso zaila baita.

Denboraldia luzeegia egingo zaie
ziklista horiei?
Arrisku hori du bi modalitateetan
aritzeak. Bakoitzak bere prestakuntza behar du eta denboraldi
bukaerara fisikoki ondo ez heltzeko arriskua dago. Gazteak dira
eta gustukoen duten modalitatea
zein den jakiteko balio du honek.
Aurrerago, errepidearen eta men-

diaren artean erabaki beharko
dute.

Lasterketetan lehiatzeaz aparte,
zerbait lasterketa ere antolatu dituzue.
Bai, eskola kiroleko bi lasterketa antolatu ditugu, bat Arrasaten
eta bestea Aretxabaletan. 10-12
urteko gazteek txirrindularitza
zer den jakiteko antolatzen ditugu proba horiek.

Nagusientzako ere irteerak antolatu dituzue, ezta?
Bai. Aurreko urtean mendi bizikleta martxa antolatu genuen

Aretxabaletan. Aurten ere uztailaren 3an Aretxabaletan egingo
dugu irteera hori. Iaz moduan,
bi zirkuitu desberdin egongo dira,
lasaiagoa eta gogorragoa baina
aurreko urteko ibilbidea aldatzea
erabaki dugu. Irteera hauen helburua da gazteek bakarrik ez,
bizikletan ibiltzea gustuko duten
guztiek mendiko bizikletaz gozatzea. Aurreko edizioan 15 eta 60
urte bitarteko txirrindulariak
izan ziren, guztira 95 partaide.
Aurten kopuru hori gainditzea
espero dugu.

Errepidean, talde
lana nagusi
Mugarri-Jay da Dorletako
Amak errepidean duen taldea.
Guztira 17 gaztek osatzen
dute taldea, liderrik ez dutela
adierazi eta lasterketan
indartsuen dagoenari
laguntzen saiatzen direla esan
digu: "Normalean taldean
joaten gara, eta lasterketa
bukaeran ondoen daudenei
aurrean egoten laguntzen
saiatzen gara. Azken
lasterketetan Eskibel izan da
ondoen aritu den ziklista eta
berari laguntzea izan da
taldeko estrategia".

Dorletako Amako txirrindulariak Uzarragako igoeran. |

xabier urtzelai
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kultura
Zientzia museoko ondarea
erakutsiko dute gida batean
'Bikaina, aberatsa, aurrera begira' da kaleratutako gidaren izena
Errege Seminarioko zientzia bilduma Euskal Herriko zabalena da
ander monedero | bergara

1998. urtean zaharberritutako Mississipiko aligatorea. |

Errege seminarioko museoa

Zoologia katalogo zabala
Errege Seminarioan batez ere, XVIII. eta XIX.
mendeetako piezak daude, horietako asko
bakarrak direla adierazi du Bergarako museorako
taldeak.Bilduman ale naturalizatuak, animalien
eskeletoak, moluskuen maskorrak, animalia
anatomiaren modeloak, likidotan kontsebatutako
ornadunak, bilduma entologikoa eta alkoholetan

2008an zaharberritutako sonometroa . |

Bourbouze galbanometroa . |

e.s.m.

zein lehorrean kontsebatutako beste ornogabe
batzuk daude.
XIX. mendean animaliak ikasteko eta ikertzeko
erabiltzen zen ohiko bilduma da Bergarakoa. Pieza
guzti hauek munduko txoko guztietatik eraman
zituzten: Asia, Amerika, Afrika, Ozeania eta nola
ez, Europatik ekarritako 967 pieza ditu bildumak.

Bergarako museorako Udal lan
talde teknikoak Errege Seminarioko ondarea 19 urtez ikertu
ostean, aurkitu eta sailkatutako
materiala –3.000 pieza baino gehiago– ezagutzera emateko gida eta
poster didaktikoa egin ditu, eta
joan den eguenean aurkeztu zituten.
Errege Seminarioko bildumak
3.012 piezek osatzen dute eta bost
atal desberdinetan banatzen da:
fisika eta kimikako tresnak, zoologia historikoa, giza anatomiako modeloak, mineralogia eta
paleontologia.
Bergarako Udalak 1992an hasi
zuen apustutik, guztira, 2 milioi
euro baino gehiagoko inbertsioa
egin du. Hala, urte hauetan piezak errekuperatzen, sailkatzen
eta pieza bakoitza dagokion testuinguruan jartzen ibili dira.
Mikel Elkoroberezibar zinegotziaren esanetan, gidak eta posterrak urte hauetako lana ezagu-

tarazteko balioko dute. Hala,
argitaratutako gida eta posterra
erakusteko egubakoitzean, hilak
6, bildumako 30 piezarekin erakusketa egingo dute Aroztegi
aretoan. Bergarako Errege Seminarioko gida didaktikoaren 1.000
kopia kaleratuko ditu Udalak eta
kopiak Debagoieneko eskoletan
eta Euskal Herriko museoetan
zabalduko ditu. Herritarrek gidaren kopia bat nahi izanez gero,
2 euroren truke Aroztegin eskuratu ahal izango dute.

Museoa egiteko proiektua
Orain, Euskal Herriko zientziamuseo handiena izango litzatekeena egitea da Bergarako Udalaren helburua. Errege Seminarioan sailkatutako 3.012 piezekin
egindako museoak Madrilgo edo
Parisko zientzia museo nazionalekin alderatuko litzatekeela
diote ekimen honen bultzatzaileek.
Mikel Elkoroberezibar zinegotziaren esanetan, museoarekin
Bergarako herriak bildumaren
etekin kultural eta soziala izateko aukera izango luke. Udaleko
ordezkariak adierazi zuenez,
museoa lan guzti hau egin zen
toki berberean egitea da duten
helburua. Horretarako, Errege
Seminarioko permuta lortu, UNED
Arrizuriaga jauregira aldatu eta
unibertsitateak libre utzitako
1.800 metro koadroak erakusketarako erabili nahi ditu. Museoarekin batera, Udal liburutegi
berria eta XVIII. mendean girotutako taberna ere egiteko intentzioa du Udalak.

errege seminarioko museoa

Xabier Aranburu museologoa, Rosa Errazkin zientzialaria, Iñaki Irizar zoologoa eta Mikel Elkoroberezibar zinegotzia aurkezpenean . |

Ander monedero
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Bilboko elkarte koralaren kontsebatorioko abesbatza, zapatuko emanaldian . |

julio calleja

Kronika

300 ahots zurien indarra
ander monedero | oñati

Zapatu eguerdian, Donostiako,
Bilboko eta Zaragozako 4 abesbatzetako 300 umek bakearen
alde abestu zuten Arantzazuko
santutegian. Ikusmin handia
piztu zuen kontzertuak eta santutegia leporaino bete zen 300
ahots zuriak ikusteko. Errepertorio zabaleko eta kalitate handiko kontzertua izan zen eta
publikoa poltsikoan sartzea
lortu zuten.
IPD Management enpresak
bakearen aldeko eta tolerantziaz
beteriko mezua bidaltzeko antolatu zuen kontzertua. Antolatzaileek mezu hau transmiti-

tzeko umeek duten zintzotasunarengatik aukeratu zuten, eta
hauek kalitate handiko emanaldiarekin erantzun zuten.
Bakearen aldeko kontzertuak
bi atal izan zituen: lehenengoan
abesbatza bakoitzak bakarrik
abestu zuen eta bigarrengoan
abesbatza guztiak elkartu eta
hauek osatzen zuten 300 ahots
zuriek zazpi abesti kantatu
zituzten.
Arantzazuko Santutegiko
aldarera igotzen lehenengo
abesbatza Donostiako Easo
eskolania eta Easo Araoz gazte
abesbatza izan ziren. Donostiarrek Gorka Mirandaren zuzen-

daritzapean eta Oscar Candendo piano joalearen laguntzaz
hiru abesti kantatu zituzten:
Nigra Sum, Egunto batez eta

fitxa
Musika:
bakearen aldeko
kontzertua
Generoa: Abesbatza.
Non: Arantzazuko santutegian.
Eguna: Zapatua, apirilak 30.
Iraupena: Bi ordu.
Ikusle kopurua: Santutegia beteta.

Bolon bat eta bolon bi piezak,
hain zuen.
Ondoren, Bilboko elkarte
koralaren kontserbatorioko
abesbatzaren txanda heldu zen.
Bilbotarrek abesteaz gain kantuen koreografia ere egin zuten.
Hala publikoa piztu eta txalo
zaparrada itzela jaso zuten emanaldiaren bukaeran.
Donostiako Orfei txikiaren
txandan publikoa aho zabalik
utzi zuten beraien ahotsek kalitatearekin. Izan ere, abestu
zuten lehenengo kantua, Tomas
Garbizuren Pasayan xexenak
piano gabe abestu zuten. Abesti horretan ahotsetan duten
indarra eta tenpoa kontrolatzeko gaitasuna erakutsi zuten.
Gero Amaia Zipitria piano jolearekin beste bi abesti kantatu
zituzten.
Kontzertuaren lehenengo
zatia bukatzeko, Zaragozako

Amici Musicae Haru abesbatza
igo zen Arantzazuko Santutegiko aldarera. Zaragozarren
ahots finak publikoa hunkitzea
lortu zuen.

300 ahots batera
Kontzertuaren bigarren zatian,
4 abesbatzetako kideak elkartu
eta Moises Bautistak eurentzat
bereziki moldatutako zazpi
abesti kantatu zituzten. Abesti
horien artean, The Beatlesen
All you need is love eta Mikel
Laboaren Txoriak txori.
Arantzazukoa 300 ahots
zuriek batera abestu zuten bigarren aldia izan zen zapatukoa.
Abesbatza bakoitzak bere kabuz
entseatu zituen abestiak eta
egubakoitzean Donostian egin
zuten debuta. Nahiz eta batera
behin bakarrik abestu, 300 ahotsak ondo elkar ulertu eta maila ezin hobea erakutsi zuten.

Ramon
Arantzabalen
margolan bat
zozketatu dute
a.m. | bergara

Margolari arrasatearrak Bergarako Nahikari tabernan
erakusketa egin zuen eta ostiral iluntzean bilduma horretako margolan bat zozketatu
zuten.
Margolanaren zozketan
parte hartzeko erakusketa
ikusi eta gero, ikusleak esposizioaren iritzia idatzi eta
kutxa batean sartu behar
zuten. Guztira, 150 mezu jaso
zituen erakusketak eta saria,
beste margolari batentzat izan
zen: Ricardo Argoterentzat.
Margolanaren irabazleak bildumaren kolore zuriaren eta
beltzaren arteko sintonia
nabarmendu zuen.
Pintore arrasatearra pozik
agertu zen erakusketak izan
duen harrerarekin eta baita
ere ekimenak izandako erantzunarekin.

julio calleja

Irriak 'Barre egin' ikuskizunarekin
Txirri, Mirri eta Txiribiton Juniorrek lan berria aurkeztu zuten atzo
arratsaldean Elgetako Kafe Antzokian. Zoro gaitezen edo Zarata orkestra
abesti berriak abestu zituzten, baina ez ziren falta izan taldearen betiko
klasikoak, esate baterako Altza Felipe edo Zapi Zuria. Pailazoek ordubete
eman zuten kantaka eta saltoka, hori bati, tartean bihurrikeria, txantxa,
magia eta edonolako trikimailuak eginez.

Ander monedero

'Sentsaziozko parajeak' ikusgai
Koldo Carrillo argazkilariak erakusketa ireki zuen egubakoitz
iluntzean. 'Sentsaziozko parajeak' erakusketa Italiako Toscana
eskualdean aterako 11 argazkik osatzen dute. Carrillok Arrasaten
argazki bilduma ikusgai jartzen duen lehenengo aldia da, baina
aurretik beste bi erakusketa egin ditu Italian. Erakusketa maiatzaren
27ra arte egongo da ikusgai Arregi markogintza dendan.
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Zerbitzuak

1. Etxebizitzak
101. Saldu
Arrasate. Erguin kalean etxebizitza salgai. Hiru logela, egongela, sukaldea eta komuna.
205.000 euro. Interesatuak
deitu telefono honetara: 606
-86 71 97
Arrasate. Etxebizitza salgai
Zarugalden. Hiru logela, bi komun
eta egongela handia. Oso eguzkitsua. Igogailu eta berokuntzarekin. Interesatuak deitu telefono hauetara: 618-19 10 95
/646-97 36 79
Azkoitia. Etxebizitza salgai
Azkoitian. Berritzeko. Aizkibel
6-4. 91m2. Interesatuak deitu telefono honetara: 618-10
31 62
Bergara. Bergarako Martoko
kalean etxebizitza salgai. 65
metro, berrituta eta eguzkitsua. Bi logela, egongela,
komuna, bi balkoi eta sukaldea.
Igogailua eta sotanoa. Interesatuak deitu telefono honetara: 625-70 84 55
Donostia. Igeldoko plazan 3
gelatako duplex berria salgai.
Itsasora begira dago, oso argitsua eta bista ezin hobeekin.
Bizitzera sartzeko moduan dago.
Kontaktuan jartzeko igeldoplaza@yahoo.es edo 600-51 40
32 telefonoan. Negoziatzeko
aukera.
Durango. Alde zaharra. 71 m2.
Kanpoaldera begira. Altzariz
hornituta. 2 logela. Egongela.
Sukaldea. Komun bat. Guztiz
berriztuta. Kanpotik (2006):
fatxada, atalondoa, eskailera eta
teilatua. Barrutik (2007): parketa (elondoa), sukaldea (fagor
elektrotresnak eta junkers galdara ), gresa, berokuntza (gas
naturala), kristal bikoitzeko
leihoak, ate blindatua. Berehala
bizitzera joateko aukera.
179.000 euro. Interesatuak
deitu telefono honetara: 607-71
53 53
Eskoriatza. Gaztainadui 27an
logela bakarreko apartamentua
salgai. Erdi jantzia. Garaje itxia
aukeran. Interesatuek deitu
zenbaki hauetara: 650-95 56
44 / 943-08 14 90
Oñati. 80 m2. 9 urte. Hiru
logela, bi komun, sukaldea eta
egongela handia. Igogailua.
Altzariz hornitua. Garajea aukeran. Interesatuak deitu telefono
honetara: 622-42 83 18
Oñati. Bidebarrieta kalean 90
m2ko etxebizitza salgai. Hiru
logela, bi bainugela, ganbara
eta garajea. Interesatuak deitu telefono honetara: 656-79
88 12
Oñati. 60 metroko etxebizitza
salgai San Lorentzo auzoan. Bi
logela, komun bat eta sukalde
-egongela. Guztiz hornitua.
Prezio negoziagarria. Mesedez,
gauetan deitu zenbaki honetara:
699-78 47 49
102. erosi
Debagoiena. Bikotea jende
bila baserria erdibana erosteko
Debagoienean. Interesatuak
deitu telefono honetara: 622
-63 51 01
103. Errentan eman
Debagoiena. Etxebizitza bi
ematen dira errentan. Bata
aramaion eta bestea Arrasaten.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 647-22 09 38
Arrasate. Etxebizitza ematen
da errentan Biteri kalean, Grupo
San Juanen. Hiru logela, sukaldea, egongela eta komuna.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 943-79 56 26 / 605
-43 29 31

Berriz. Pisua alokagai Berrizen
(abalarekin). 3 logela, egongela,
2 komun eta sukaldea. Herri
erdian kokatua. Interesatuak
deitu telefono honetara: 688
-68 54 29
Durango. Logela handi bat
alokatzen da Ibaizabal auzunean.
Etxe erosoa eta berria. Interesatuak deitu telefono honetara:
652-86 57 80
104. Errentan hartu
Bergara edo Arrasate. Etxebizitza behar dut errentan.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 617 12 61 44
Bergara. Etxebizitza behar
dugu errentan. Bi, hiru edo logela gehiagokoa. Interesatuak
deitu telefono hauetara: 943
-53 36 72 / 677-73 79 59
Iurreta. Iurretan, 2 gelako etxea
alokatu nahi dut.Igogailuarekin.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 665 70 22 03
(Idoia).
Conil (Cadiz). Conilen etxea
alokagai aste santurako edota
udarako. 3 logela eta garajea.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 653-73 34 57
Ramales (Kantabria). Kantabriako Ramales herrian txaleta alokagai Aste Santurako
edota udarako. Interesatuak
deitu telefono honetara: 653-73
34 57
105. Etxeak osatu
Arrasate. Logela bat ematen
da errentan erdigunean. Interesatuak deitu telefono honetara:
648-86 05 49
Arrasate. Logela ematen da
errentan sukaldea erabiltzeko
eskubidearekin. Interesatuak
deitu telefono honetara: 618-00
08 28
Donostia. Antiguan, Heriz
pasealekuan. Gela bat alokatzen
da pisu konpartituan. Langilea
hobe. 627-45 99 01 Interesatuak deitu telefono honetara.
Durango. Pisukide atsegin
baten bila nabil. Tabira auzoan
kokatuta dagoen duplex-a da.
Etxea berria eta erosoa da.
Logela bikoitza eta handia da
eta terraza dauka. Maiatza
hasieratik erabilgarri.310
eurohilabetea. Etorri ikustera!
Interesatuak deitu telefono
honetara: 699-50 12 90/
635-26 62 51.
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Zure iragarkiak
Iragarkia jartzeko bideak:

943 25 05 05 | sailkatuak@goiena.com | www.goiena.net/sailkatuak

Egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
Goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

201. Saldu
Aretxabaleta. Garajea irekia
salgai Loramendi kalean. 4,76 x
2,50 metro kuadro. Interesatuak
deitu telefono honetara: 943-79
93 77
Bergara. Ibargarai kalean
(Torrekua erretegiaren ondoan)
garaje itxia salgai. Prezioa 7.000
euro. Interesatuak deitu telefono honetara: 605-77 57 33
Berriz. Berrizen garaje bat
salgai. 42 m2-ko garaje itxia.
Argiaren eta urareninstalazioak
iaz eginda. Komuna eta txoko
txiki bat dauka, sukaldeagaz. 3
kotxerentzako lekua. Interesatuak deitu telefono honetara:
615-75 21 36
Durango. Garajea salgai.
Durangoko erdialdean kokatua,
tronperri kalean. Itxia. Saltzeko
premia. Prezio negoziagarria.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 686-73 44 51.
203. ERRENTAN EMAN
Elorrio. Garaje itxia alokagai
elorrion, kotxe bat eta trasteak
sartzeko tokiarekin. Nizeto urki-

204. Errentan hartu
Berriz. Garaje itxi bat behar da
berrizen kotxe bat eta txakur
txiki bat izateko. 94 622 57 24
edo 680 50 9532. Izaskun eta
Jose Mari.
Eskoriatza. Erdialdean, hala
bada, garajea hartuko genuke
errentan. Deitu 943 79 01 07
telefonora eta Arantxarengatik
galdetu edo 669 90 73 77
telefonoan (Fran)

3. Lokalak
Ordaintzeko atalak dira:

Prezio bereziaK Goiena Klubeko bazkideendako

- Etxebizitza Saldu/Errentan. Lokala Saldu/Errentan. Garajea Saldu/Errentan. Motorra Saldu/Errentan.
Egubakoitzean + Astelehenean: 20,50 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak.
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+BEZ).

1. ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan eman
104. Errentan hartu
105. Etxeak osatu
106. Bestelakoak
2. garajeak
201. Saldu
202. Erosi
203. Errentan eman
204. Errentan hartu
205. Bestelakoak

3. LOKALAK
301. Saldu
302. Erosi
303. Errentan eman
304. Errentan hartu
305. Bestelakoak
4. Lana
401. Eskaintzak
402. Eskaerak
403. Bestelakoak

5. Irakaskuntza
501. Jaso
502. Eman
503. Bestelakoak
6. Motorra
601. Saldu
602. Erosi
603. Alokatu
603. Konpondu
604.Bestelakoak

7. Animaliak
701. Saldu
702. Erosi
703. Eman
704. Bestelakoak

9. Harremanak
901. Agurrak
902. Harremanak
903. Deiak
904. Bestelakoak

8. Denetarik
801. Saldu
802. Erosi
803. Eman
804. Hartu
805.Trukatu
806.Galdu
807.Aurkitu
808. Bestelakoak

10. Relax

301. salduI
Aretxabaleta. Herri erdian
dagoen lokala ematen da
errentan. Edozein negozio
jartzeko aukerakoa. Interesatuak deitu telefono honetara:
943-79 10 96
302. EROSI
Bergara. Lokal komertziala
erosiko genuke. Bestela, lehenengo edo beheko solairuan
dagoen etxebizitza. Ahal bada,
San Lorentzo edo Matxiategi
aldean. Interesatuak deitu telefono hauetara: 656 74 74 78 /
605 76 32 72
303. errentan eman
Elorrio. 350 m2-ko pabilioia
salgai edo alokagai, 60 m2-ko
bulegoarekin. Prezio interesgarria. Interesatuak deitu telefono
honetara: 634 45 72 01
304. Errentan hartu
Oñatin. Negozio berri bat jartzeko 60 metro koadro inguruko
lokal bat hartuko nuke errentan.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 943 53 28 15

Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:
4. Lana

INMOBILIARIA

2. Garajeak

zu kalean dago. Interesatuak
deitu telefono honetara: 660
45 87 56.

)BARGARAI  s "%2'!2!
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

ETXEBIZITZAK SALGAI
Bergara:
s -ARTOKO  M2 )GOGAILUAREKIN  `
s !RTEKALE  M2 "ERRITUA )GOGAILUAREKIN
s !RTEKALE  M2 "ERRITUA
s +OLDO %LEIZALDE  M2 %GUZKITSUA 0REZIO ONA
s /ZAETA  M2 %RAIKUNTZA BERRIA
s /SINTXU  M2 )GOGAILUAREKIN  `
s )BARGARAI  M2 'ARAJEAREKIN
s "URDI×ATE  M2  `
s -ATXIATEGI  M2 )GOGAILUAREKIN  `
s -IZPILDI  M2 %GUZKITSUA
s -ARTOKO  M2 "ERRITUA )GOGAILUAREKIN
s :ABALOTEGI  M2 `
s !RANERREKA  M2 `
s 3AN ,ORENTZO  M2 "ERRITUA
s (ERRI ,AGUNAK  M2 0REZIO ONA
s :UBIAURRE  M2 4ERRAZAREKIN `
s :UBIAURRE  M2 )GOGAILUAREKIN `
s :UBIETA  M2 "ERRITUA `
s Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon,
Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta
Bidekurutzetan.
s 3AN !NTON !BAD  M2 "ERRITUA 4XOKOAREKIN
s '!2!*%!+ 3!,'!) /ZAETAN ETA 3AN ,ORENTZON
!UKERA ONA
Antzuola:
s 3AGASTI  M2 'ARAJEAREKIN  EURO
s "UZTINZURI 3AGASTI !NTIGUA :URRATEGI "EHEKO AUZOA
)BARRE AUZOA 3AN *OSEPE !IERRA ETA %RREKALDE %TXE ONAK
s (ERRIKO PLAZA  M2 /SO ETXE ONA
Elgeta:
s AUKERA %TXEBIZITZA ADOSATUAK SALGAI %LGETAN
,EHEN MAILAKO MATERIALEKIN %RAIKUNTZA BUKATUA
PREZIO EZIN HOBEAK  `TIK HASITA
s Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805
`tik aurrera.
Soraluze:
s 3AGAR %RREKA 2ABAL !TXURI ETA 2EKALDE %TXE ONAK

401. Eskaintzak
Aretxabaleta. Pertsona bat
behar da tabernan lan egiteko.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 660- 24 36 22
Villabona. Sukaldaria behar da
eguneko menuak, kazuelak eta
taberna bateko sukalde arduradun
izateko. Euskara jakitea ezinbestekoa da, baita ere antzeko lanetan
eskarmentuaizatea. Bidalicurriculuma,villabona2011@gmail.com
helbidera.Informaziogehiagorako,
deitu 661- 369424 telefono
zenbakira.
Debagoiena. Ingeleseko
ahozkotasuna lantzeko esperientziadun irakasle baten
bila nabil. Astean bizpahiru
ordu, arratsaldez. Lehenbailehen hasteko. Interesatuak
deitu telefono honetara: 665
-72 79 38
Bergara. DBHko hirugarren
mailako matematika eskolak
emango dizkidan norbait behar
dut. Interesatuak deitu telefono
honetara: 695-99 15 67
Durango. Ingeles irakaslea
behar da 15 eguneko amatasun
baja bat betetzeko, ekainaren
1etik 15era. Ezinbestekoa: gramatikan eta mintzamenan
maila altua izatea. Jatorrizko
hiztuna izatea baloratuko da.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 656-77 07 74. Olatz
Durango. Durangon aurki
zabalduko den haur eta gaztetxoen moda denda baterako saltzaile jatorra eta esperientziaduna behar da. 657

ARETXABALETA
Pertsona bat behar
da tabernan
lan egiteko.
660 24 36 22

ARETXABALETA
Zerbitzaria behar da
taberna batean.
615746243
615746250
78 93 04
Ondarroa. Ondarroako enpresa
batek honakoa behar du: ileapaintzailea. Ileapaindegi baten
lan egiteko. Ezinbestekoa: esperientzia eta zonaldean bizitzea.
Egokia den lanaldia. Kontratua:
aldibaterako baina luzatu daiteke. Berehala hasteko. Soldata:
hitzarmenaren araberakoa.
Sartu. Erref.: 3701. Interesatuak
deitu telefono honetara: 94-620
04 49
402. Eskaerak
Debagoiena. Esperientziadun
neska errumaniarrak etxe zein
atariko garbiketak egingo lituzke.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 634-80 49 91
Bergara. Bergarako neska
prest etxeko lanak egiteko
goizeko 8.00etatik 10.00etara. Interesatuak deitu
telefono hauetara: 943-76
28 12 / 656-73 64 51
Debagoiena. Esperientziadun
neska umeak edo nagusiak
zaintzeko prest. Rakel. Interesatuak deitu telefono honetara:
665-70 37 83
Debagoiena. Bergara edo
Arrasaten. Garbiketa lanak
egiteko, umeak zaintzeko edo
nagusiekin paseatzeko gertu,
15:30etik 21:30era. Interesatuak deitu telefono honetara: 677-81 10 00
Debagoiena. Nagusiak zaintzeko prest egongo nintzateke.
Beste lan batzuk ere egiteko
prest. Auto propioa daukat. Gilberto. Interesatuak deitu telefono honetara: 654-24 13 27
Debagoiena. Eskarmentudun
neska gertu asteburuetan edo
orduka nagusi zein umeak zaintzeko. Pertsona arduratsua naiz
eta lanerako gogo handiz. Interesatuak deitu telefono
honetara: 627-15 09 34
Debagoiena. Neska gertu
nagusi edo umeak zaintzeko.
Egunez, gauez, orduka zein
etxean bizi izaten. Interesatuak
deitu telefono honetara: 606
-62 37 82
Bergara edo Arrasate. Esperientziadun neska lanerako
gertu. Nagusiak edo haurrak
zaintzeko, etxeko lanetarako...
Goizez eta arratsaldez egin
dezaket lan. Interesatuak deitu
telefono honetara: 696 85 19
51 (Loli)
Debagoiena. Neska arduratsua
gertu ume zein nagusiak zaidu
edo garbiketa lanetarako. Interesatuak deitu telefono honetara: 681-27 99 54
Debagoiena. Neska errumaniarra, arduratsua eta
eskarmentuduna, nagusiak
zaintzeko gertu. Etxean bertan lo egiten edo bestela.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 671-87 44 47
Debagoiena. Neska gertu
nagusi edo umeak zaintzeko,

zerbitzuak 27
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dendari moduan jarduteko,
tabernari... Lau orduz edo zortzi
orduz egingo nuke lan, baita
asteburuetan ere. Interesatuak
deitu telefono honetara: 663
-153 992. Malena.
Debagoiena. Neska gertu ume
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Orduka zein
etxean bertan bizi izaten. 606
-40 99 37
Debagoiena. Neska gertu
nagusi edo umeak zaintzeko,
dendari moduan jarduteko,
tabernari... Lau orduz edo zortzi
ordu, baita asteburuetan ere.
617-280 807. Andrea.
Debagoiena. Ume edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetan
jardungo nuke. Orduka zein
etxean bertan bizi izaten. 663
-65 78 43
Arrasate. Hemengo neska
etxeko lanak, umeak zaintzeko
edo edozein lanerako prest.
Orduka ere bai. 659-55 27 16
Arrasate. Arrasate edo Aretxabaleta. Emakumea gertu nagusiak zaintzeko gauetan edo
asteburuetan. Eskarmentuduna.
618-00 08 28,
Azpeitia. Helduak zaintzeko
prest. Etxeko lanak egiteko prest.
Umeak zaintzeko ere prest. 695
-74 88 35
Durango. Erreferientziadun
neska pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest, baita
etxeko, portaletako zein tabernetako garbiketarako. Lanaldi
osoan, interna edo orduka. 620
-82 85 79
Durango. 28 urteko neska
goizez umeak zaindu edo garbiketa lanak egiteko prest. 665-71
74 58
Durango. Neska euskalduna
eskaintzen da arratsaldetan
umeak edo pertsona nagusiak
zaintzeko. 690-68 25 12
(Oihana).
Debagoiena. Emakumea
gertu ile-apaindegian lan egiteko edo garbiketa zein nagusien
zainketarako. 619-23 37 30
Debagoiena. 27 urteko mutil
gaztea nahiz eta lana bila nabil,
edozein motatakoa, sukaldean
eta obretan zein margotzen
esperientzia handia daukat,
baita hortuetan ere. Pare bat
ordu badira ere beharrean bainago. 689-68 56 81/ 606-74
42 37
Debagoiena. Etxeak, lokalak
eta lantokiak margotzen dituen
3 urteko esperientziadun mutila naiz. Lan ona, azkarra eta
merkea egiten dut, deitu galdetzeko lasai asko. Paretak garbitu,
masa heman eta margotzen
ditut. Deitu 648-68 24 30 /
648-68 24 30
Debagoiena. Gizon arduratsua,
heziketa onekoa eta ikasketak
dituena edonolako lanak egiteko
eskaintzen da. Pertsona nagusien zaintzan esperientziaduna.
Ordutegi moldagarria. Victor.
660-59 77 20
Debagoiena. Gizon arduratsua
gertu edozein lan egiteko. 669
-64 7628
Debagoiena. Mutila gertu
nagusiak zaintzeko, eta zerbitzari edota sukaldari laguntzaile
lanetan aritzeko. 697-54 28 76
/ 682-35 90 60
Debagoiena. Neska arduratsuak lan egingo luke nagusiak
zaintzen edo egoitzatan geriatria
laguntzaile gisa. Bost urteko
eskarmentua. Garbiketa lanetarako ere gertu nengoke. 629-80
77 73
Debagoiena. Emakume arduratsua gertu ume eta nagusiak
zaindu edo orduka garbiketak
egiteko. Interesatuok deitu
zenbaki hauetara. Finkora arra-

tsaldez edo gauez deitu, mesedez. Interesatuak deitu telefono honetara: 943-71 53 74
/695-73 87 95
Debagoiena. Gizona gertu
edozain lan egiteko. Interesatuak deitu telefono honetara:
654-24 13 27
Debagoiena. Ikasle gaztea
prest edozein lan egiteko asteburuetan. Interesatuak deitu
telefono honetara: 689-55
83 55
Debagoiena. Edozelako garraio
lanak egingo nituzke. Furgoneta
daukat. Deitu zenbaki honetara:
628-51 22 78
Arrasate. Bergara edo Arrasate. Mutila gertu sukalde laguntzaile, zerbitzari, garbiketan edo
nagusiak zaintzen jarduteko.
Esperientziaduna eta legezko
paperekin. Interesatuak deitu
telefono honetara: 634-84
41 94
Arrasate. Emakumea gertu
lanerako. Garbiketak egiten
edota etxean bertan bizi izaten.
Ana Luisa de los Santos. Interesatuak deitu telefono
honetara: 673-78 08 99
Arrasate. Bergara edo Arrasaten. Neska gertu etxeko lanak
egin, nagusi zein umeak zaindu
edota garbiketa lanak egiteko.
Orduka, etxean bertan bizi izaten,
gauetan edo asteburuetan ere
lan egingo nuke. Interesatuak
deitu telefono honetara: 616
-60 23 78
Arrasate. Bertako emakume
euskalduna, 52 urtekoa,
lanerako prest. Nagusiak
zaintzen aritua naiz. Interesatuak deitu telefono honetara: 943-79 60 89
Arrasate. Neska gertu etxean
lanak egin, nagusiak edo umeak
zaindu zein garbiketa lanetarako.
Egunez edo etxean bertan bizi
izaten ere bai. Interesatuak
deitu telefono honetara: 638
-89 98 60
Bergara. Bergaran edo inguruetan, emakumea lan bila.
Garbiketak egiteko edo pertsona
nagusiak zaintzeko. Maite.
Interesatuak deitu telefono
hauetara: 650-17 74 87 / 943
-53 27 11
Donostia. Donostia eta Gipuzkoan ezkontzetarako dj-etan
hoberenak. Aurreztu 150 euro
aurretik egindako erreserbetan.
Dj pack eta musika zuzenean
aukera. Sartu www.izeberg.com
eta informatu zaite konpromisorik gabe 699-36 58 20 / info@
izeberg.com / ¡www.izeberg.
com
Durango. Zurgintza ¡orokorreko lan bila nabil (ateak, leihoak,
tarimak eta parketa jartzen,
armairu eta sukaldeak neurrira
¡egiten,...). Interesatuak deitu
telefono honetara: 669-44
77 64
Zarautz. Gizon euskalduna
naiz,lan egiteko prest nago,
edozein lanetarako. 6 Interesatuak deitu telefono honetara:
58-73 08 08

5. Irakaskuntza
501. Jaso
Debagoiena. Aleman-eskolak
jaso nahi nituzke udan, uztailean
zein ekainean. Interesatuak
deitu telefono honetara: 626
-96 06 38
502. Eman
Debagoiena. Informatika
eskolak ematen dira: programazioa, weborriak eta blogak.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 679-74 00 61
Arrasate. Neska euskalduna,
ekonomian lizentziaduna, esko-

la partikularrak emateko gertu.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 679-97 76 46
Arrasate. Neska gazte euskalduna Lehen Hezkuntzako ikasleei
ikasketetan laguntzaemateko
prest. Interesatuak deitu
telefono honetara: 616-32 73
08
Arrasate. 5. mailakoingenieritza ikaslea Arrasaten eskola
partikularrak emateko prest.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 625-74 91 50
Arrasate. Ingenieritza ikasten
dabilen neska LH, DBH edota
batxilergoko klase partikularrak
emateko prest arrasate edoinguruetan. Interesatuak deitu
telefono honetara: 606-88
94 20
Bergara. Ingeleseko eskola
partikularrak ematen ditut.
Maila guztiak. Azterketak gertatzeko ere bai. Interesatuak
deitu telefono honetara: 618
-91 32 89
Bergara. Eskola partikularrak emango nituzke. Haur
hezkuntza, Lehen Hezkuntza
eta ingelesa. Interesatuak
deitu telefono honetara: 645
-72 01 50
Bergara. Bergaran frantseseko eskola partikularrak
ematen ditut. Interesatuak
deitu telefono honetara: 679
-74 00 61
Bergara. Ingeniaria, Bergaran
ekainetik aurrera arratsaldez
klase partikularrak emateko
prest, baita hurrengo ikasturtean
zehar ere. LH-tik hasita batxilergorarte. Esperientziaduna.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 685-70 17 09
Donostia. Klase partikularrak
Lehen Hezkuntza eta DBHko
ikasleentzat. Esperientzia handiko irakaslea, heziketa berezian
diplomaduna eta gizarte eta
kultur antropologian lizentziaduna. Behar izanez gero, jarri
nirekin harremanetan: 628-04
15 26.

6. Motorra
601. Saldu
Audi Coupe 2.3 gorria salgai. 1992koa. 168.000
km.2.000 euro. Pertsona nagusiek erabilia. Istripurik ez. Beti
garajean. Iat-a 2012ko otsailera arte. Tel.: 646 377 613. Behar
izanez gero, mekanikoaren telefonoa eman dezakegu.
Ford Focus 1.8 TD familiarra
salgai. Ford Focus 1.8 TD
familiarra salgai. Kolore zuria,
90 zp, aire egokitua, airbag
indibiduala zein leteralak eta
abs-a. 2001eko abenduan
matrikulatua. Mekanika bikaina.
4.000 euro. Informazio gehiago:
609-56 75 37. Interesatuak
deitu telefono honetara konpromiso barik!
Mercedes Viano. Cdi 2.2
ambiente.150 zp. 7 lagunendako eserlekuak. 2008ko azaroan
matrikulatua. 31.000 km.4
bizikleta eramateko euskarria.
Ia berria. 30.000 euro. Interesatuak deitu telefono honetara: 688-65 21 19.
Renault Traffic-a salgai.
Matrikula: frt8367. 59.000 km.
Atzean, portoia barik, bi ate ditu.
Kristal tintatuak. Turismoa.
Kolorea: beltza. Interesatuak
deitu telefono honetara: 661
-33 24 46
Motoa salgai. Derbi motorra salgai. Gurpilak berriak
ditu. Beti garajean dago.
Prezioa adostu daiteke. Interesatuak deitu telefono
honetara: 653 78 29 00

7. Animaliak
701. saldu
Astoa salgai. Urte biko asto
arra, etxean jaio eta hazitakoa.
Txipa jarrita. Interesatuok deitu
zenbaki honetara: 656 772
994
Aumak salgai. Aumak salgai
Abadiñon. Hilda: 11 euro/kg.
Bizirik: 5,5 euro/kg. Interesatuak deitu telefono honetara
20:00tatik aurrera 667 93
93 70.
Border colliak salgai. Otsailaren 22an jaioak. Aita-amak
pastore lanetan arituak. Bi eme
eta ar bakarra. Parasitoak kenduta entregatuko ditugu. Prezioa
160 euro. Interesatuok deitu
zenbaki honetara: 690 21 91
91.
703. Eman
Katuak Gasteiztik. Katu
abandonatuak kale gorritik
atera, zaindu eta pertsona
arduratsuei bakarrik ematen
dizkiegu. Benetan maitagarriak eta ondo hezituak;
bizitza eztituko dizute, duda
barik. Gasteizen gaude, baina
beste lekuetara ere eramaten
ditugu. Gure jarduera ezagutzeko sartu www.esperanzafelina.com webgunean edo
deitu 650 80 76 72 telefonora.
Txakurkumeak opari. Debagoienan artzai-txakur jaio berriak
oparitzen dira. Interesatuak
deitu telefono honetara. Iñaki.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 658 75 97 55
Lau txakurkume ematen dira
opari Arrasaten. Ama Border
Collie eta aita Artzai Alemana.
Apiril erdialdean jaiotakoak.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 685 72 83 34.
704. bestelakoak
Mastin txakurkumea
galdu da. Bi hilabeteko
mastin arrazako txakurkumea
galdu zen ostiral iluntzean,
apirilak 8, Abaltzisketatik
-Amezketa-Alegia-Beasain
-Zumarragako bidean. Aurkitzen duenak, deitu mesedez
637 47 48 10 telefono zenbakira.
Arratoi txakurra galdu.
Arratoi txakurra galdu zen
otsail hasieran Elosu inguruan. Arra da, zuri-marroia,
eta bi lepokorekin. Batean
txintxarria dauka zintzilik.
Argi izenari erantzuten dio.
Aurkitu edo ikusi baduzu,
deitu zenbaki honetara,
mesedez. Kontxi. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
630 62 15 97

8. Denetarik
801. Saldu
Kamara Reflex digitala.
Olymous E-510. Bi objetibo:
14-42mm eta 40-150mm. 10.0
megapixel eta 4 GBko compactflash tarjeta. 350 euro . Interesatuak deitu telefono honetara: 650-56 87 79.
Gurpildun aulki elektrikoa
salgai. Gurpildun aulki elektrikoa salgai. Erabili gabea. Erositako prezioan, 1.500 euro.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 677-38 85 64
Frutategi batean erabilitako pisu, salmahai eta furgoneta salgai. Frutategi
batean erabilitako pisu, salmahai, apalategi eta furgoneta
saltzen da. Interesatuak deitu
telefono honetara: 696 84 19
51 (Loli).

Motor bat eramateko erremolkea salgai. Motor bat
eramateko erremolkea salgai.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 660-59 05 39
Scooterrarentzat parabrisas pantalla. Scooter motorrarentzat haizearentzako pantalla, bere torloju eta guzti. 50
euro informazio gehiagorako
deitu telefono zenbaki honetara:
686-897732
Elurretako erraketak. Bigarren eskuko elurretako erraketak
erosiko nituzke. Interesatuak
deitu telefono honetara: 628
-51 22 78.
Errepiderako bizikleta
salgai. Errepiderako bizikleta saltzen da. Egoera onean.
Oso ondo zainduta. Oso gutxi
erabilia. Koadroa: aluminiozkoa. Grupo kanpanolo veloce
16 v. Gurpilak eta kubiertak
berriak (Michelin Race).
Interesatuak deitu telefono
honetara: 679-17 43 67
Pultsometroa. Polar CS200cad pultsometroa salgai. Gutxi
erabilita. 90 euro. Interesatuak
deitu telefono honetara: 635
-70 30 57
Pinu trinkozko egurrezko
altzaria eta aparadorea
salgai. Pinu trinkozko egurrezko altzaria salgai egongelarako.
Erdiko altzaria 3,26 mko luzerarekin eta 2,16 mko garaierarekin
eta aparadorea material berdinean 1,62 metro luzeran x 0,88
m altueran. Elkarte edo lokalen
baterako ere egokiak. Dena 700
eurotan salgai. Interesatuak
deitu telefono honetara: 690
-67 43 15
Sofa salgai. 3 metroko
sofa urdina salgai. Lau leku
eta bosgarren bat eskuma
aldera. Oso erosoa. Prezioa
350 euro.Interesatuak deitu telefono honetara: 676
330 436.
Gimnasio bateko bazkidetza salgai. Arrasateko gimnasio bateko bazkide izan nahi
baduzu orain duzu aukera ona,
nire bazkidetza saltzen dut, ez
naizelako joaten. Hilean 12,95
euro ordainduta, eskolak, makinak erabiltzeko eskubidea,
sauna eta pilates. Interesatuak
deitu telefono honetara: 653
07 11 79
Somierra salgai. 1,30x2
metroko somierra salgai, segurtasunerako 5. hanka du erdian.
Urte beteko erabilera du. Berri
berria dago. Interesatuak deitu telefono honetara: 653-01
72 51

Terrazarako kulunkaulkiak.
Terrazarako egurrezko bi kulunkaulki salgai. Biak 350 eurotan.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 653-01 72 51
Umeen karroa salgai. Umeen
karrotxoa saltzen dut, ia erabili
barik dago City mine single bat
da Baby jogger markakoa, oso
erabilgarria eta konplementu
guztiekin: beheko bandeja,
parrillatxoa eta hankak jartzeko
plataforma. 350 euro. Interesatuak deitu telefono honetara: 696-39 73 87
Umeen karroa salgai. Umeen
karroa salgai, masicosia, kapazoa
eta aulkia bebecar markakoa ia
berria ondo zainduta. Interesatuak deitu telefono honetara:
608-32 19 01. Vanesa
Umeendako kapazoa. Oso
egoera onean dagoen umeendako kapazoa eta aulkia. Arrue
derby modeloa. 180 euro.
Zakua opari. Interesatuak
deitu telefono honetara: 652
-74 85 82
Umeentzako lau lo zaku
salgai. Umeentzako grobag
markako lau lo-zaku salgai.
Maukarik ez daukate eta
aurretik lotzen dira (txalekoak
bezala). Handiak direnez,
umeek lo eroso egiten dute.
Bakoitzaren salmenta prezioa
dendetan 50-55 euro, nik
100 eurotan saltzen ditut
laurak. Interesatuak deitu
telefono honetara: 692-71
85 00
802. Erosi
Lursaila.Baratzea jartzeko ura
duen lur saila erosiko nuke Etxarri-Aranatzen. Interesatuak
deitu telefono honetara: 605
76 54 08.
Soinua erosiko nuke. Egoera
onean dagoen, 3-4 ahotsetako
soinu bat erostea gustatuko
litzaidake. Interesatuak deitu
telefono honetara: 660 83
78 55
Bigarren eskuko inkubagailu bila. Bigarren eskuko inkubagailu baten bila nabil, txitak eta
galeperrak ateratzeko. Interesatuak deitu telefono honetara: 686 50 06 92.
Txakurrendako kaiola bila.
Txakurrendako kaiola baten bila
nabil. Berdin zait erabilia badago
ere. Kotxean erabiltzeko da.
Idatzi mezu batjbpetgarjo@
hotmail.com helbidera.
803. Eman
Arropa eta zapatak. Neska
gazteendako moduko arropa eta

zapatak ematen dira opari. Behar
dituenak dei dezala zenbaki
honetara: 679 09 33 34
Lehorgailua. Arropa lehorgailua ematen da opari. Debagoienean. 605 76 36 24
804. HARTU
Antzerkirako arropa. AEDk
honako gauza hauek behar ditu
antzerki lan baterako: euskal
selekzioaren bufanda, Gora
Euskadi txanoa, 44 zenbakiko
skate zapatilak, EHko surf federazioaren sudadera kramaileraduna, pintxodun gerrikoa. Berdin
da zaharkituta edo egoera txar
samarrean badaude. Ordaintzeko prest ere bagaude, baina
merke beharko du izan! Harremanetarako idatzi mezu bat
aed@aedelkartea.com edo
deitu 943 77 12 28 telefono
zenbakira.
806. Galdu
Txamarra Bergaran. Bergaran
zapatu gauean, apirilaren 2an,
Gaztetxea, Boulevard eta Eusebio tabernen artean zamarra
galdu nuen. Beltza da eta Madness-en partxea du. Interesatuak deitu telefono honetara:
629 06 93 60
Giltzak Arbizun. Giltzak galdu
dira Arbizun. Larruzko giltzari bat
du eta alda bideko giltza gorria.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 667 26 67 46
Giltzak trenean. Bi giltza
opatu dituzte trenean eta sakanakoren batenak omen dira.
Roma-italia idatzita dauka giltzarrian. Galdu dituenak Beleixe
Irratian dauzka jasotzeko.
Belarritakoa Etxarrin
Aranatzen. Zilarrezko belarritako luze bat opatu dute
etxarri aranazko plazan. Galdu duenak Beleixe Irratian
dauka jasotzeko.
Erloju beltz bat galdu dut.
Swatch markako erloju beltz bat
galdu zait lasarteko polikiroldegi inguruan. Jaso duen pertsonari bueltatzeak eskertuko nioke,
opari bat zen eta. Eskerrik asko.
Mikel 647 99 50 50 (mikelgnieto@terra.es)

807. aurkitu
Giltza batzuk aurkitu ditut.
Giltza batzuk aurkitu ditut Mañariako Santutegia baino apur bat
beherago. Bihotz formadun giltzatako bat dauka, gorria eta
cuore hitza zuriz idatzita. Deitu
617 81 54 22 zenbakira.
Pesa bizkaia txartela. Berrizen otsailaren 4an pesa bizkaia
txartel bat agertu zen izaro
ziarsoloren izenean, Berrizko
kiroldegian dago.
808. Bestelakoak
Erretrobisorea apurtuta.
Apirilaren 4an, 17:30ak inguruan, Arrasateko Grupo San
Juanen autoko erretrobisorea
apuntu zidaten. Emandako
telefono zenbakia Huelvan bizi
den pertsona batena da. Kotxea
apurtu, zerikusirik ez daukan
mugikorra jarri eta gainera
aupergira barre egin? Norbaitek
ikusi badu, mesedez abisatu.
Apurtutako kotxea Opel Tigra
horia da. Interesatuak deitu
telefono hauetara: 943 79 96
55 edo 685 72 46 86
Istripuaren lekuko bila.
Apirilaren 9an, 21:00etan,
Arrasateko Udalako errotondan
istripua izan nuen. Beste kotxe
batek jo zigun eta alde egin zuen,
norbaitek zerbait ikusi badu
deitu telefono honetara mesedez: 617 99 60 64

9. Harremanak
904. Bestelakoak
Baserria erdibana erosi.
Bikotea jende bila baserria erdibana erosteko Debagoienean.
Interesa duenak dei dezala 622
63 51 01 zenbakira.
Bergara-Donostia-Bergara
autoa partekatzeko. Ikaslea
astegunetan Bergara-Donostia
-Dergara autoa partekatzeko
prest. Ordutegi malgua. Interesatuak deitu telefono honetara: 629-06 93 60 Peru.
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Telefonia mugikorra
susmopean internet
konexioa murrizteagatik
Europar Batasuna operadoreak aztertzen dabil
internet bidezko deiak eragozten dabiltzalakoan
j. b. | arrasate

'Indigenoustweets.com' webguneak argitaratutako zerrenda. |

goiena

Euskarak twitterren
presentzia handia dauka
Hizkuntza gutxituen artean bigarren emankorrena da Twitterren euskara
jon berezibar | arrasate

Indigenoustweets.com webgunean
jaso dute informazioa. Haiek egin
dute zerrenda eta Haitiko kreolera da tweet gehien dituen hizkuntza. Euskaraz Twitterren 3.789
erabiltzailek dihardute eta horiek
guztiek 386.207 tweet bidali dituzte microblogintza gunetik, sortu
zenetik gaur arte. Haitiko kreolerak ia hiru milioi hiztun ditu
Karibear uharteetan eta Haitiko
hizkuntza ofizialetako bat da.
Galesera da hirugarren hizkuntza, 611.000 hiztun eta 2.729 erabiltzailerekin.

Euskal 'tuitlari' eraginkorrenak

Indigenous Tweets proiketua

@theklaneh
Info8 komunitateko blogaria,
hezkuntza eta unibertsitateari
buruz idazten du, gehien bat.

Izen horretako egitasmoaren
barruan jaso dute zerrenda. AEBtako Saint Louiseko unibertsitateko Kevin Scannell irakasleak
gidatzen du proiektua; hark azaldu moduan, "ingelesezko zerbitzu
baten" bestelako hizkuntzetan
diharduten erabiltzaile kopuru
handiak harrituta ekin zion. Haren
hitzetan, "liluratu egin" zuen
"tuitak gaelikoz 1.000 pertsonak
idazten dituztela jakiteak, edo,
euskaraz 3.000 lagunek egiteak".
Erabiltzaile eta tuit kopuru hori
gainera, haziz doala nabarmentzen
du Scannell irakasleak.

"Tweetlari" oparoenak
Euskarazko mezu ekarpenik handiena egin duten erabiltzaileen
artean hedabideak daude gehien
bat eta Berria egunkariaren kontua lehen postuan, 11.575 tuitekin.
Goienaren kontua (@goiena),
esate baterako, laugarren da ran-

@luistxo
Luistxo Fernandez. Sustatu
edota CodeSyntax-en
bultzatzaileetako bat.

@kalaportu
Gari Berasaluze. Kazetaria eta
idazlea. gari2017.wordpress.
com da bere bloga.

@boligorria
Gorka Bereziartua. Argiako
kultura kazetaria eta blogaria.

@robergutierrez
Rober Gutiérrez. Hizkuntza
kudeaketan eta berrikuntzan
aditua. Kontseiluan dihardu.

@zaldieroa
Patxi Huarte. Marrazkilaria,
Berria kazetako Zaldieroa
komikiaren egilea.

@larbelaitz
Lander Arbelaitz. Argiako
kazetaria.
@zerdionk
Oier Arantzabal. Kazetaritza
ikasle zarautzarra. Blogaria
Zuzeu komunitatean.

kingean ia 9.000 mezurekin. Betiere, Indigenoustweets.com-en arabera, ze zerrendan diote Berria-k
ala Goienak %85aren bueltan
egiten dutela euskaraz eta bi
hedabideen kasuan, biek ala biek,
euskara hutsean tuiteatzen dute.
Honekin lotuta, Josu Azpillagak
twitterreko euskaldun eraginkorren zerrenda ere egin du mezuen

@jonabril
Jon Abril. Aralar alderdiko
koordinatzaileordea.
Politikaririk aktiboena
sareetan.
@euskaljakintza
Maite Goñi. Ordiziako Euskal
Jakintza ikastolako eta
Mondragon Unibertsitateko
irakaslea.
@joxearantzabal
Joxe Arantzabal. Arrasateko
MU-ko irakaslea eta baita
blogaria ere: 'www.goiena.net/
blogak/faroa'.

retuiten arabera kontatuta eta
Umap plataforma erabiliz. Hala,
hemen ere hedabideak dira nagusi, Berria, Sustatu, EuskalHerrian.
com, Argia eta Gara buru. Pertsonei dagokienez erdiko taulan
dator jasota tuitlari indibidual
eraginkorrenen zerrenda, hauek
ere retuit kopuruaren arabera
sailkatuak.

Telefonia konpainiak Skype
bezalako IP bidezko ahots zerbitzuak nahita eragozten ote
dabiltzan dabil aztertzen Europar Batasuna. Hain zuzen, gisa
horretako aplikazioek telefono
deiak ahalbidetzen dituzte telefono sarea ibili barik internet
konexioa hartuta, dei merkeagoak eskainiz. Susmopean dauden konpainien zerrenda argitaratzeko asmotan dabil Europar Batasuna eta horrekin
batera aztertuko dute ea benetan konpainiek kontratuan
zehazturiko konexio abiadura
benetakoa den. Espainiako kasua
gainera berezia da ze konpainiek
kontratuetan bertan jarri ohi
dute halako zerbitzuei murriz-

ketak ezar diezazkietela baina
Europar Batasunak dio hori
lehia askearen kontra doala eta
neurriak hartzekotan da. Konpainiek, momentuz, trafikoa
beharren arabera mugatzeko
eskubidea dute. Internet aske
eta neutrala bermatzean legoke
administrazioaren egitasmo
hau, Telekomunikazioen Batzordeko presidente den Neelie
Kroesen arabera.
Hain zuzen, Kroesek berak
dio murrizketa horiek zalantzagarriak iruditu ezkerotan
lege bidez horiek debekatzea
izan daiteke har dezaketen neurrietako bat, euren susmoa
delako bezeroei interneteko
abiadurarekin iruzurretan dabiltzala konpainia asko.

Gizarte-sareei buruz jardungo dute aurtengo
Informatikari Euskaldunen Biltzarrean
j.b. | arrasate

Udako Euskal Uninbertsitateak
antolatuta, maiatzaren 12an
hitzaldi eta solasaldiak egongo
dira adituen eskutik.

Izenematea zabalik
Izenematea doan da eta zabalik
dago maiatzaren 10era arte.
Goiz zein arratsalde izango dira

saioak eta hogeitik gora hitzaldi egongo dira. Aplikazioak,
proiektuak, esperientzak eta
bertako eta nazioarteko ereduak
aztertuko dituzte aurtengo biltzarrean. Informazio guztia
Udako Euskal Uninertsitatearen
webgunean bertan aurki daiteke. Bertan bazkaltzeko aukera
ere badago.

Iphone 5a irailean ipiniko dute salgai eta uztailean
ekoizten hasi, esamesen arabera
Iragarpen ofizialik ez da oraindik egin baina iturri guztiek diote Applen telefonoaren bosgarren bertsioa uda eta gero etorriko
dela. Uztailean hasiko lirateke ekoizten, zurrumurruen arabera,
eta irailean salgai ipiniko lukete. Esames berdinek diote bertsio
berriak ez dakarrela aldaketa larregirik eta iraultza seigarren
bertsioak dakarrela; 2012ko bigarren seihilekoan kaleratzekoa.

Nokia telefonoek garai bateko lidertza galdu dute
smartphonetara moldatu ez izanagatik
Merkatu kuotan oso behera egin du Nokiak eta Estatu Batuetan,
esate baterako, %10a berea izatetik %1ean geratzera pasatu da.
Smartphonen garaietara moldatu ez izanak ekarri dio gainbehera; Android telefonoei gertatu zaien aurkakoa, urte gutxian %20ra
iritsi ere ez izatetik %57,7a bereganatzera helduta. Gaur egun
telefonoen sistema eragileen kuotaren lehen postua dauka
Androidek. Applen sistema eragileak bigarren jarraitzen du.

Harrera makala izan du Blackberryren Playbook
tabletak salmentan ipini duten lehen astean
iPad-ari hortzak erakutsiko dizkion gailu moduan aurkeztu dute
Blackberryren Playbook tableta, baina ez du nahi adinako arrakastarik izan Estatu Batuetan salgai egon den lehen astean.
Prezioz ere Applen tabletaren antzekoa da eta adituek diote hori
izan dela huts egitearen arrazoietako bat. Android sistema eragilea darabil baina dagoeneko funtzionamendu akatsak izan ditu.
Ez da arrakasta izateko modurik onena.
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tele-begi

astea goienan
goiena telebista

Ainhoa
VITORIA

ASTELEHENA, 2

MARTITZENA, 3

EGUAZTENA, 4

ARRASATE IRRATIA
EGUENA, 5

EGUBAKOITZA, 6

Zinemateka

A

spaldi honetan
telebistan zaila
izaten da kulturari tartea egiten
dioten saioak ikustea. Hala
ere, hasi dira poliki-poliki
horrelako saio bakan batzuk
euren zuloetatik irteten eta
euren espazioa bilatzen. Bestelako saio batzuk posible
direla frogatzera datoz. Horien
artean, “Zinemateka” zinesaioa. Zine onena, jatorrizko
hizkuntzan (azpitituluekin
nahi izanez gero) eta, gainera, adituen iritziekin. Horiek
guztiak biltzen ditu “Zinemateka” telebista saioak
ostegunero ETB3-n.
Hori gutxi balitz, aste
horretan emititutako filmari
buruzko iritziak emango dizkigun aditu talde bat ere
badago. Adituen artean, aktoreak, zine zuzendariak, edota gidoilariak besteak beste.
Zinearekin ikasi nahi dugu
eta zinearekin ikasteko aukera ematen digu saioak.
Audientziak protagonistak
diren telebista garai honetan,
urtebete bizirautea lortu du
“Zinemateka”-k. Baina, biziraun bakarrik ez; zulo ilun
horretan argi izpiak ere aurki ditzakegula erakutsi nahi
izan du. Beste aukera bat
zine onenaz ikasteko zineaz
disfrutatzen dugun bitartean.

Udanako auto
igoera ikusgai

'Hamaika.bit'
saioa ikusgai

Politika kontuen
'Tertulia'

'Baleazaleak'
erakusketa

Hauteskundeen
mahai ingurua

20:45

16:00

20:45

22:15

22:15

Udanako auto igoera
eta Bergarako 5+3
zikloturismo martxa
landuko ditugu luze
eta zabal Harmailatik
kirol saioan.

Teknologia berrien
inguruko saioa eskainiko dugu martitzen
arratsaldean, Hamaika
telebistak ekoizten
duen saioa.

Julen Iriondo aurkezlearen gidaritzapean,
politikari buruzko solasaldia eskainiko dugu,
hauteskunde garaiaren atarian.

Donostiako untzi
museoan Baleazaleak
erakusketa zabaldu
dute urtebeterako.
Bada, han jasotakoak
erakutsiko dizuegu.

Hauteskundeen kanpainarekin bat, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hautagaiak
izango ditugu mahaiaren bueltan.

13:15 Marrazki bizidunak

13:15 Marrazki bizidunak

13:15 Marrazki bizidunak

13:15 Marrazki bizidunak

13:15 Marrazki bizidunak

13:35 Kantari

13:45 Kantari

13:35 Kantari

13:45 Kantari

13:45 Kantari

14:15 Onein

14:00 Harmailatik

14:15 Onein

14:15 Onein

14:45 Berriak

14:45 Berriak

14:45 Berriak

14:45 Berriak

15:15 Harmailatik

15:10 Onein

15:15 28.Klip

15:15 Ur eta lur

Hamaika. bit
16:15 28.Klip
16:45 Berriak
17:15 Marrazki bizidunak
17:45 Harmailatik
18:25 Marrazki bizidunak
18:45 Berriak
19:15 Kantari
19:45 Magazinea
20:45 Erremeixuak
21:20 Magazinea
22:30 Bi tartean
23:00 Magazinea

15:40 Bi tartean

15:40 Bi tartean

15:45 Hamaika.bit

14:05 Berbetan
14:45 Berriak
15:15Handik eta

hemendik
15:45 Ikusmira
16:15 Gipuzkoa kultura
16:45 Berriak
17:10 Marrazki bizidunak
17:45 Klik
18:15 Marrazki bizidunak
18:45 Berriak
19:15 Kantari
19:45 Magazinea
20:45 Harmailatik
21:30 Magazinea
22:30 Harmailatik
23:15 Gipuzkoa kultura
23:45 Magazinea

16:00

16:15 Leku txiki bat
16:45 Berriak
17:10 Marrazki bizidunak
17:30 Erreportajea
17:50 Berbetan
18:20 Marrazki bizidunak
18:45 Berriak

16:120 Ikusmira
16:45 Berriak
17:15 Marrazki bizidunak
17:45 Ipupomamua
18:15 Marrazki bizidunak
18:45 Berriak
19:15 Kantari
19:45 Magazinea

16:15 Erremeixuak
16:45 Berriak
17:15 Marrazki bizidunak
17:45 Gipuzkoa kultura
18:15 Ipupomamua
18:45 Berriak
19:15 Kantari
19:45 Magazinea
20:45 Gipuzkoa kultura

19:15 Kantari

20:45 Bi tartean

19:45 Magazinea

21:15 Magazinea

21:15 Magazinea

20:45 Tertulia

22:15 Hauteskundeak

22:15 Gipuzkoa kultura

21:45 Magazinea

22:45 Erremeixuak

22:45 Tertulia

23:15 Magazinea

2011
23:45 Magazinea

Gaur itzuliko gara
'Igo autobusera!'
saioarekin 10:30ean
Gaurtik aurrera ohiko programazioa jarraituko dugu
Arrasate Irratian, ondorioz,
albiste eta notizia ugari landuko ditugu Igo autobusera!
irratsaioan, ohi bezala, goizeko 10:30ean hasita. Beraz,
ez galdu gurean herriko albisteak, astelehenetik egubakoitzera bitartean.

Debagoieneko trikiti
jaialdia hizpide izango
dugu 107.7an
Maiatzaren 7an, zapatuan,
ospatuko da Debagoieneko
trikiti jaialdia Aramaion eta
horri buruzkoak jasoko ditugu irratian. Jaialdi hori antolatzen ibili diren pertsonak
gonbidatuko ditugu Igo autobusera! saiora egunaren nondik norakoak gertu-gertutik
jasotzeko.

Joseba Irazokiren
kontzerturako sarrerak
zozketatzen ditugu
Kooltur ostegunak egitasmoaren barruan, Joseba Irazokik
kontzertua eskainiko du Arrasateko gaztetxean. Irazoki
Berako gitarra jotzailea da
eta, besteak beste, Atom Rhumba taldeko kide da. Kontzerturako sarrerak eskuratu nahi
badituzu, deitu 943 25 05 05
telefonora edo idatzi irratia@
goiena.com helbidera.

tele-albisteak

Hauteskunde
kanpainarekin bat,
saio bereziak, gurean

Azkenik, alkategai bakoitzak
aukera izango du herritarrei igorri nahi dien azken mezu bat
bidaltzeko ere.
Hori bai, galdera bakoitza
erantzuteko denbora kopuru
zehatz bat izango du alkategai
bakoitzak: minutu eta erdi.

Alkategaiak herriz herri

Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hautagaiak
izango ditugu mahaiaren bueltan, egubakoitzean
AMAIA tXINTXURRETA | ARRASATE

Alkategaien ideiak, gertutik

Maiatzaren 6an, egubakoitzean,
hasten da hauteskunde kanpaina.
Bada, egun horretatik aurrera
Goiena telebistan hauteskundeei
buruzko hainbat saio ekoiztuko
ditugu.
Lehenengoan, Gipuzkoako
Batzar Nagusietarako hautagaiak
izango ditugu mahai-inguruaren
bueltan berbetan; saio hori egubakoitzean eskainiko dugu.
Ondorengo saioetan, berriz,
Debagoieneko bederatzi herrietako alkategaiak gertutik ezagutzeko aukera izango dugu.

Alkategai bakoitzak bere herrirako zer nahi duen jakiteko aukera izango dugu ekoiztuko dugun
saio bakoitzeko. Eta horretarako,
hainbat gairi buruz galdetuta,
alkate irteten bada herrian zer
egingo duen edo herrirako zein
asmo dituen azalduko dizkigu
alkategai bakoitzak.
Zehazki esateko, sei gairi
buruz galdetuko diegu. Hauexek
dira jorratuko ditugun gaiak:
hirigintza, ingurumena, kultura
-aisialdia-gazteak, euskara, gizarte ongizatea eta kirola.

Goiatz Aranak aurkeztuko ditu hauteskundeetako saioak. |

Bailarako herrietako
alkategai guztiak
elkarrizketatuko
ditugu saioetan

Josu txintxurreta

Alkategaiak
ezagutuko ditugu
hilaren 9tik 19ra
bitartean

Miatzaren 9an, hau da, hurrengo
astelehenean, hasiko gara Debagoieneko herri bakoitzeko alkategaiak gertutik ezagutzen. Saioak
20:45ean eskainiko ditugu, baita
22:45ean ere.
Hasi, Leintz Gatzagako alkategaiak ezagutzen hasiko gara
hilaren 9an, Elgetakoak izango
ditugu hilaren 10ean, hurrengo
egunean Aramaiokoak, hilaren
12an Antzuolakoak, egun bat
geroago Eskoriatzakoak, hilaren
16an Aretxabaletakoak, hurrengo egunean Oñatikoak, hilaren
18an Bergarakoak, eta azkenik,
hilaren 19an Arrasatekoak ezagutuko ditugu.
Elkarrizketok, Goiena.net atarira igoko ditugu eta paperean
ere argitaratuko ditugu.
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Eskoriatza
Pablo Berezibar
Arévalo
Apirilaren 29an, 9 urte. .
Muxu pila bat eta ondo
pasatu zure egunian
familiakoen partetik,
batez ere Martin, Nora,
Maialen, Eider, Malen
eta Naroaren partetik

Arrasate
Itxaro Artola
Apirilaren 28an,
Urtebetetzea. Apirilaren
28an, urtebetetzea.
Zorionak! Aurten opor
egunetan izanda, ederto
ospatuko dugu zure
eguna. Patxo potolo bat
etxeko danon partetik!

Aretxabaleta
Zaraitzu Lazkano
Gorostiza
Apirilaren 28an, 2 urte.
Aupa, sorgintxo!
Ondo-ondo pasatu zure
urtebetetze eguna eta ia
aurrerantzian be
irrifartxo polit horrekin
jarraiketan dozun.

Oñati
Ioritz Zabaleta
Kortazar
Apirilaren 27an, 6 urte.
Zorionak! Txokolatezko
muxu potolo bat aitaita,
amama eta tia Ainhoaren
partetik. Ondo-ondo
pasatu zure urtebetetze
eguna.

Oñati
Nahia Amundarain
Agirre
Apirilaren 27an, 4 urte.
Zorionak, bihurri! Muxu
handi bat etxeko guztien
partetik eta ondo pasatu
zure urtebetetzean.

Arrasate
Bittor Arana
Apirilaren 25an,
Urtebetetzea. Zorionak
Aitita Bittor!! Zure
urtebetetzea ospatu
gendun eta ederto
pasatu ere! Muxu handi
bat Jauritxikitik eta segi
horrela izaten!!

Bergara
Mikel Igartza
Amasorrain
Apirilaren 24an, 5 urte.
Zorionak, txapeldun!
Ondo-ondo pasatu zure
eguna Landetan. Muxu
potolo bat etxekoen
partetik eta aupa erreala!

Oñati
Gorka eta Maria Zelaia
Apirilaren 24an, 4 urte.
Gorkak Zelaia apirilaren
24an 41 urte betetzen
ditu, eta Maria Zelaiak
25an 4 urtetxo. Zorionak
eta patxo handi bana
amama, aitita, tio ta tian
partetik.

Aretxabaleta
Aimar Azpitarte
Zubizarreta
Apirilaren 23an, 3 urte.
Zorionak, pirata!
Ondo-ondo pasatu zure
hirugarren
urtebetetzean. Muxu
potolo-potolo bat
etxekoen partetik!

Debagoiena
Leire Isasmendi eta
Alaitz Orueta
Apirilaren 22an, 30 urte.
Zorionak prexioxis!!!!
etzauien uste ahaztuko
jakunik ez? je je. Edarto
pasau egun honeik eta
bueltan izengo gare.
Patxo bana!!

. Arrasate
Elena Landa
Apirilaren 21an, 68 urte.
Bazkari paregabeak,
laztan gozoak, jolas
dibertigarriak...zerrenda
bukaezina! Zu bai zara
amama gozoenetarikoa!
Zorionak!

Oñati
Sara Urzelai Eguren
Apirilaren 20an,
urtebete. Zorionak! Ondo
pasatu lehengo
urtebetetze egunian.
Patxo handi bat aitatxo,
amatxo eta etxeko danan
partetik. Pa!

Arrasate
Eneritz Algaba Sanz
Apirilaren 20an, 20 urte.
Zorionak, Ene!
Aprobetxatu eguna eta
ondo-ondo pasatu!
Patxo handi bat
kuadrillakuen partetik.

Oñati
Beñat Murguzur
Lizarralde
Apirilaren 19an, 4 urte.
Zorionak, txapeldun.
Ondo-ondo pasatu zure
urtebetetze eguna eta
muxu pila bat etxekoen
eta bereziki Aitorren
partetik.

Bergara
Intza Goiti Zubia
Maiatzaren 3an,
Urtebetetzea.
Maiatzaren 3an,
urtebete. Zorionak
aitatxo, amatxo eta.......
pititoren partetik. Ah, eta
aitita, amama, tio,tia.

Bergara
Ander Beristain Iturria
Maiatzaren 3an,
Urtebetetzea. Zorionak,
gizontxo! Noizko afari
hori Katxi&ntilde;an?
Casting-eko kamarerak.

Antzuola
Ibone Urzelai Otaegi
Maiatzaren 3an, 2 urte.
Zorionak,
potxola!Ondo-ondo
pasau zure urtebetetze
eguna! Muxu potolo bat
etxekoen
partetik!Zorionak zuri,
zorionak beti,...

Aretxabaleta
Xabat Larrinaga
Elkoro
Maiatzaren 3an,
urtebete. Zorionak,
familia guztiaren partez!

Bergara
Ane Lazkano Palacios
Maiatzaren 3an, 3 urte.
ZORIONAK etxeko
sorgintxo eder eta
maitagarriari. 3 muxu
haudi ta goxoak etxeko
guztion partez.

Oñati
Ioritz Zabaleta Igartua
Apirilaren 27an, 6 urte.
Zorionak, maittia! Muxu
potolo-potolo bat eta
egun zoragarri bat pasa
dezazun opa dizugu.

Arrasate
Elaia Gonzalez
Ibarrondo
Apirilaren 26an, 5 urte.
Zorionak, etxeko larrosa
polite! Asko maite
zaitugun aitatxo eta
amatxo.

.

Aretxabaleta
Oxel eta Gari Etxabe Elorza
Apirilaren 25an, 2 urte. Zorionak, bikote. 4 eta 2 urte
beteta segi orain besteko jator. Muxu handi bana
amatxo, aitatxo eta familia guztiaren partetik.

Arrasate
Ibai Zulueta
Apirilaren 22an, 5 urte.
Zorionak, txapeldun! Oso
ondo pasatu zure
urtebetetze egunean.
Etxeko guztien partetik
muxu potolo bat. Muaka.

Bergara
Erik Lete Moñux
Apirilaren 22an,
urtebete. Zorionak,
pototo! Apirilak 22xan,
urtebete. Familixa
guztiaren partetik patxo
bat, batez be Oierren
partetik.

Oñati
Ane Isasisasmendi
Egaña
Apirilaren 22an, 4 urte.
Zorionak sorgintxo,
familixa danan partetik.
Pa handi bat.

Bergara
Gorka Ibarra Guridi
Maiatzaren 6an, 7 urte.
Zorionak txapeldun eta
ondo-ondo pasa zure
urtebetetzian .
Hiru muxu potoloak
jone,aitatxo eta
amatxoren partetik.

Bergara
Iker Ibarra Eguren
Maiatzaren 5an, 3 urte.
Zorionak begi urdin eta
ondo pasa urtebetetzian.
Aurten "apipi"....
Muxuak.

Arrasate
Diego Andres
Maiatzaren 5an, 29 urte.
Zorionak tio
Diego!Ederto pasa
eguna eta pintxopotean
errondatxo bat
ordaindu,ez?Hogeita
danak gustora ospatu
eta muxu potolo bat.

Arrasate
Aysha Garay Arrocha
Maiatzaren 4an,
urtebete. Zorionak eta
patxo handia familiakoen
partetik.

Bergara
Danel Gonzalez
Rodriguez
Maiatzaren 2an, 4 urte.
Zorionak txapeldun!
Ondo pasatu zure
egunean!! Maite
zaitugu. Muxu haundi
bat Lucia,Hugo eta
Jonen partetik.

Aramaio
Anje Kortabarria
Elorza
Maiatzaren 2an, 3 urte.
Urteaskotako pottoko!!!.
3 kandelatxo itzaltzeko
gai izango al zara?.
Muxu haundi bat Eneritz,
Ibon, aitatxo eta
amatxoren partez.

Aretxabaleta
Itoitz eta Ekhi Louvelli Urrutia
Apirilaren 23an, 3 urte. Zorionak, bikote! Konturatu
onduko 3 urtetxo, zuek bai artistak! Ondo ospatu zuen
eguna. Gainera aurten oporretan.

Aramaio
Aitor Arana
Maiatzaren 2an,
Urtebetetzea. Zorionak
aitatxo Aitor!! Ondo pasa
zure urtebetze eguna!
Muxu handi bat
Jauritxikitik, Amaiur eta
Uxue!!!

Zorionak!

Oñati
Ion Arabaolaza Villar
Maiatzaren 1an, 23 urte.
Zorionak etxeko denen
partetik, eta ondo pasau
eguna.

Oñati
Uxue Lopez Lasa
Maiatzaren 1an, 4 urte.
Familiako guztien
partez... Zorionak eta
marrubizko patxuak
kanpantxoko printzesioi!

eskoriatzai
Olatz Uribe Arcentales
Apirilaren 29an, 2 urte.
Zorionak! Ondo pasatu
zure urtebetetzean. Zure
Lehengusuen partetik.

eskoriatzai
Ilargi Legorburu
Ezeiza
Maiatzaren 3an, 6 urte.
Zorionak poxpolina!
Ondo-ondo pasatu zure
urtebetetzea. Patxo asko
eta besarkada handia
etxeko.danon partetik,
Amama, tio eta Zuhaitz.

Debagoiena
Unax Maeztu
Elkoroberezibar
Apirilak 30, 2 urte
Zorionak etxekoen
partetik, bereziki ander
eta irati. Ondo pasa
eguna.

Oñati
Ainhoa Zabaleta
Apirilaren 23an, 32 urte.
Zorionak. tia! Muxu
pila-pila-pila zuretako!
Ondo-ondo pasatu eta ia
merendola goxo goxua
itten dun. Ioseba,
Josune, Garazi eta Ioritz.

Arrasate
Haitz Belategi
Maiatzaren 1an,
urtebete. Zorionak,
txikirrito! Ondo pasatu
zeure egunien. Patxo
handi bat zeure
familiaren partetik.
Muaka!

Bergara
Irati Urigoitia Gimenez
Apirilaren 26an, 3 urte.
Zorionak eta patxo
handia familiakoen
partetik.

Internet
Sar zaitez goiena.net
atariko Zorion agurren
tartean. Aukeratu
herria eta bete datuak.
Posta
Mezu bat bidali
zorionagurrak@
goiena.com helbidera,
adieraziz: izen
abizenak, herria eta
nahi duzun testua.
Ordezkaritzak
Etor zaitez GOIENAko
ordezkaritza batera.
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BABESLEA

Danel Azpiazu Barrena

Josu Martin Zugasti

Malen Ortega López

Arrasate. 2,950 kilo. Apirilaren 17an.
Gurasoak: Ibane eta Patxi. Argazkian,
Danel jaioberria, gurasoekin.

Eskoriatza. 3,060 kilo. Apirilaren 15ean.
Gurasoak: Juan Carlos eta Nerea. Argazkian, Josu jaioberria, gurasoekin.

Berriz. 3,600 kilo. Apirilaren 15ean.
Gurasoak: Edurne eta Lolo. Argazkian,
Malen jaioberria, gurasoekin.

Ariane Gomez Barquero

Beñat Legazpia Molina

Eva Familiar Rodrigo

Bergara. 3,580 kilo. Apirilaren16an.
Gurasoak: Jayer eta Aitor. Argazkian,
Ariane jaioberria, gurasoekin.

Bergara. 2,830 kilo. Apirilaren 27an.
Gurasoak: Marijose eta Iñaki. Argazkian,
Beñat jaioberria, amarekin.

Aretxabaleta. 2,780 kilo. apirilaren 26an.
Gurasoak: Markel eta Maider. Argazkian,
Eva jaioberria, amarekin.

Umeen paradisua

Izaro Aperribai Elejalde

Aner Rodriguez Barriocanal

Josu Tapia Lezeta

Arrasate. 2,870 kilo. Apirilaren 27an.
Gurasoak: Goizane eta Mikel. Argazkian,
Izaro jaioberria, amarekin.

Arrasate. 2,870 kilo. Apirilaren 27an.
Gurasoak: Inma eta Iban. Argazkian,
Aner jaioberria, amarekin.

Arrasate. 3,190 kilo. Apirilaren 28an.
Gurasoak: Leire eta Oscar. Argazkian,
Josu jaioberria, amarekin.

Lazarraga 4 OÑATI 943 08 23 32

denbora-pasa
bila-bila 7
Bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.
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hizki salda
Topa itzazu bost kapela mota.
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Ai, ene!

Hankak bero, eta
nekatu barik
Gizakiok nagiak izan gaitezkeela
ez da berria. Kasu honetan baina,
ez dago argi konponbidea arazoa
baino okerragoa ez den...

www.nopuedocreer.com

Ahobero

"Sarkozy ondo
ikusiko nuke Bogart
estiloko paper
baten"
woody allen | zine zuzendaria

Eguraldia
Max. 19º

Allenek gutxi barru estreinatuko
du Midnight in Paris eta bertan
Frantziako lehen dama,Carla Bruni agertzen da. Haren senarrari
buruz esandakoak entzunda, ez
dago argi ohikoa duen ironia erabiltzen duen, edo hurrengo lanerako amua bota gura dion.

Arratsaldean, zaparrada trumoitsuak bota ditzake, barnealdean batez ere.

Journal du Dimanche

euskalmet.net

Min. 11º

astelehenekoa
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Hamarrekoa

biharamuna

Ainhoa Aierbe Telebista piztuz gero, Leonor da, kubatarra. Antzokietan aldiz, pertsonaia ugari. Eta
bizitza errealean, Ainhoa, irailean 37 urte beteko dituen donostiarra.

| txomin madina

"Arraldetik Madrilera beharrean, nik alderantzizkoa egin nuen"
1. Noiz deitu zaituzte azkenengo

6. Krisia, krisiago da antzerkian?

Nik ez dakit beste gaietan nolakoa
den, baina antzerkian, krisia larria
da. Kontratazio gutxiago, bertan
behera geratzea... Egun, edozein
gauza ekoiztea suizidioa da.

aldiz Leonor?

Atzo bertan. Askotan deitzen naute horrela; klaseak ematen ditut,
eta ikasleek eurek batzutan hala
deitzen naute; horrela ezagutu
naute, eta badakizu, ohitura.

7. Zarzuelarekin ere ausartu zara.

2. Goenkaleko3.000kapituluaren

Ez dirudi erreza abestu eta antzeztu,
biak batera egiteak.

harira,hegazkinetikbotazinen.4.000ra heltzeko beldur?

Nik beldur handiagoa, errespetu
handiagoa diot abesteari; hasi
horretan hasi arren, formazio
gutxiago dut-eta. Antzezten dudan
bitartean kantatzen badut, gabeziak
disimulatu egiten dira, beraz ondo
dago biak uztartzea.

Ez, ezta pentsatu ere! Horrelako
aukera bat eskaintzen badidate
berriz, fenomeno! Oso gustura bota
nintzen, oso pozik.

3.

Arraldetik Madrilera egin du
batek baino gehiagok. Planteatu al
duzu inoiz bidaia hori?

8.

Senarra Asier Izagirre mendigoizalea izanda, zein da zuk egindako
tontorrik garaiena?

Nik alderantziz egin nuen, Madriletik Arraldera. Han nengoen ikasten, nire antzerkiekin, zarzuelekin...
Baina etxetik deitzen zaituztenean,
aukera dagoenean etxean lan egiteko... Ni oso etxezalea naiz.

Andeetan ibilita nago, 4.500 metrora, baina totorrik egin gabe. Altuena Pirinioetako Anie izango da.
Dena den senarrak esaten duen
bezala belar-zapaltzailea naiz: ibiltzea gustatzen zait, baina ez tontorrak igotzea.

4.

Telebistanpertsonaiabat,antzerkian ugari. Agertokiak ihesbide dira?
Agertokiak niretzat dira magia,
beste aukera bat. Telebistan Leonorrek gauza asko bizi ditu, baina
beti bere pertsonalitatetik. Antzerkian beste pertsona batzuk lantzeko, ikertzeko aukera duzu. Beharbada bai, ihesbidea izan daiteke.

5. Euskal aktore mordoarekin lan

egin duzu. Divo asko al dago?

Ez dut uste; norbait akaso bai,
baina ez zentzu txarrean, lanbidean
urte asko eramatearen ondorioz
baizik. Nirekin baina, inork ez du
gaizki jokatu.

9.'Donostikoa?Ñoñostiarraorduan'.
Askotan entzun duzu?

jon pozo

lehendakaria banintz

"Heziketa bultzatuko nuke"
"Ni oso lotsagabea naiz, baina ez dut uste lehendakari izateko
besteko lotsa falta dudanik... Inoiz halabeharrez lehendakari izan
beharko banu, bultzatuko nukeena da heziketa apur bat gehiago:
ez eduki aldetik, baizik eta umeak hezi munduan, bizitzan
moldatzeko ikasteko; ez hainbeste matematikak".

Uf! Asier Tolosakoa da, eta ez dakit
zer duten tolosarrek Donostiaren
kontra, baina askotan esaten didate. Nik uste eurek dutela ñoñokeria
gehiago, baina tira! Ni, donostiarra
naiz.

10.

Zer esan gura du zuretzat
2016ak?
Apur bat antzerkia iruditzen zait:
saldu nahi dugun aurpegi bat da,
baina benetan lantzen ez dena.

markos
balentziaga

Bueltaka alferrik
ez ibiltzeko

U

dal hauteskundeak hiru
asteko ibilbidearen
buruan eta alderdiak
proposamen-eske direla eta,
hona hemen praktiko-praktikoa
izan nahi duen bat.
Hara: kalez, plazaz eta bidez
betetako gure herri-bazterretan,
Debagoien hostoberrituan, galtzeko arrisku larririk gabe ibiltzeko modua dugu, leku bakoitzak bere izena duelako.
Azken urteotako ohiturak,
baina, bideetan gurutzeak baino biribilguneak –errotondak–
nahiago ditu, gustuko gurutzerik ez dago-eta inon, eta kalekantoiak eta parti-lekuak
biribilgunez bete ditugu. Horiek
horrela, hara noraino iritsi nahi
dudan, bueltaka-bueltaka inor
ez nahasteko: kale edo plaza
bakoitzak bere izena duen legetxe, zergatik ez herri barruko
edo ertzetako biribilbiguneak
ere zein bere izenaz deitu, izena,
biribilgunearen inguruan, ikusteko era errazean jarrita?
Bai, ederki dakit Elorregiko errotonda internazionalak,
adibidez, ez duela izen handirik
behar Elorregiko biribilgunea
dela ulertzeko (Xanpru ere
bakarra da zerupean!), baina
Bergaran bertan, esaterako,
Amillaga kalean badira bi;
zergatik ez deitu bata Santalaitz
biribilgunea eta bestea Ondartzakoa edo Ondartzapekoa,
esaterako? Bide-tarte horrek
ez luke argitasunean eta zehaztasunean irabaziko?

