
SUKALDEAK: ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43 
OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48

Babes ofizialeko etxeetarako eskaintza bereziak

Udalekuak batera antolatu
dituzte hiru euskara elkartek
ELKARTEAK Arrasateko
Txatxilipurdi, Bergarako Jardun
eta Aretxabaletako Loramendi
dira antolatzaileak

KANPOAN Bi udaleku prestatu
dituzte: Getarian egonaldia
uztailean eta Euskal Herrian
barrena udaleku ibiltaria

LANKIDETZA Batera dihardute
lehendik ere elkarteok, baina
honakoak dira hirurok egiten
dituzten lehen udalekuak > 02-03

AISIALDIA > UME ETA GAZTETXOAK

Bergarako Lau
t'erdiko
txapelketako
finalak, GOITBn
Martitzenean Soraluce Koop.
sariko finalerdiak jokatu
ziren Bergarako Udal Pilota-
lekuan. Onsalo eta Yoldi gai-
lendu ziren eta, ondorioz,
haiek jokatuko dute finala
datorren martitzenean, hila-
ren 23an, pilotaleku berean.
Partidu horren aurretik
Larrañaga eta Mendizabal
antzuolarra ere lehiatuko
dira hirugarren postuagatik.

Partiduok Goiena Tele-
bistan ikusteko aukera dago.
Martitzeneko finalerdietako
partiduak gaur, eguena
(18:00), eskainiko ditu; hilaren
23ko finalak, berriz, hilaren
24an (22:15). > 20 GRABATZEN Martitzeneko jaialdian, GOITBko langileak Larrañagaren eta Yoldiren arteko norgehiagokan lanean. XABIER URTZELAI

Turismo
eskaintza
zubirako

JENDARTEA > AISIALDIA

Bailarako turismo
bulegoek eskaintza
berezia egingo dute,
bisita gidatuen
bitartez > 05

AURKIBIDEA

Debagoiena  > 04-05
Elkarrizketa > 06
Iritzia > 08
Gutunak > 08
Herriak > 09-19
Kirola > 20
Kultura > 22
Gazteak > 25
Sailkatuak > 26-27
Telebista-Irratia > 28
Zerbitzuak > 28
Berri-zakua > 29
Eskelak > 29
Non-zer > 30-31

Hamlet taldearen
kontzertua etzi, 3
aretoan  > 21

"Loiolako 
mahaitik kanpoko
faktoreek 
eragin zuten
akordioa ez
lortzea"
Imanol 
Murua Uria
Kazetaria > 062010eko martxoaren 18a > Eguena > X. urtea > 414. zenbakia > Doan banatzekoa  www.goiena.net

ARRASATE
Eraikin zaharrak bota eta berria
eraiki nahi dute Zalduspen  > 10

BERGARA
Erramu-zapatuko bazkarirako 500
txartel jarri dituzte salgai  > 12

ANTZUOLA
Berdintasunerako lehenengo plana
dagoeneko martxan dago  > 17G2a

Bus azkarraz
eztabaidatu
nahi dute

JENDARTEA > GARRAIOA

Bailaran Bus Rapid Transit (BRT)
sistema ezartzeko aurreproiek-
tua egiten dihardu Aldundiak.
Ikerketa osatzeko eztabaida tal-
deak sortu nahi dituzte eta horre-
tarako herritarrei deialdia egiten
diete. > 04

Bilkurak
gaur Jon
Antzagatik

POLITIKA > MOBILIZAZIOAK

Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak deitu
ditu Arrasaten eta
Bergaran, besteak
beste > 05
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DANBAKAKO 
HIRU DISKA
Bidali KLUBA DANBAKA
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

UMEENTZAKO 
LIBURUAK
Bidali KLUBA LIBURUAK
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

SASKIBALOIRAKO
SARRERAK
Bidali KLUBA SARRERAK
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

EUSKAL
SELEKZIOKO ZIRA
Bidali KLUBA PENDRIVE
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

JOCCA RACLETTE

SARI NAGUSIA
URTARRILA-MARTXOA

PARTE-HARTZAILE GUZTIEN ARTEAN ZOZKETATUKO DA 

•• Grill-plantxa estaldura itsasgaitzarekin eta 
ateragarria, erraz garbitzeko.

•• Ez du oliorik behar.

SMSaren kostua: 0,15 euro + BEZa mezu bakoitzeko.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena
Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu 
bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek
zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Telefonoa: 943 25 05 05
e-posta: kluba@goiena.com

Kuota: 45 euro

Abantailaz 
betetako kluba!

MARTXOKO 
ZOZKETA

horren datuak eman zituen: hala,
gogorarazi zuen Jardunek 15 urte
daramatzala Bergaran aisialdian
lanean; "astero, 9 eta 12 urte arte-
koendako Txapligu aisialdi tal-
dea eramaten du, eta azken hiru
urteotan Txatxilipurdirekin bate-
ra Kosta ala Kosta antolatu izan
du", esan zuen Juaristik.

Aretxabaletako Loramendi
elkartearen gainean, nabarmen-
du zuen herri horretako gazteria-
ren diagnosia egiten diharduela,
eta bestalde, herriko ludoteka
zerbitzua kudeatzen duela. 

Arrasateko Txatxilipurdi
aisialdi elkartea da denetan bete-
ranoena: Juaristik gogora ekarri
zuen moduan, 22 urte daramatza
"aisialdi hezitzailea euskaraz lan-
tzen", horretan hamaika ekintza
eginez.

Esperientzia horri "ilusioa"
gehitzen diotela esan zuten ordez-
kariok, eta Lander Juaristik bi
arrazoi eman zituen: "Beharrez-
koa ikusten genuen euskara
elkarteen arteko elkarlanari for-
ma ematea, eta oraingoan udale-
kuak dira horri forma emateko
modua; eta, beste alde batetik,
gaztetxoek eskatzen ziguten zer-
bait zen herri desberdinetako
gaztetxoen arteko nahasketa, eta
baita herri bateko ikastetxe des-
berdinetakoen artekoa ere: elkar
ezagutzeko aukera, alegia".

HIRU EGUN ORDAINTZEKO
Izena emateko modua dago Txa-
txilipurdiren egoitzan (Nafarroa
Etorbidea, 23, Arrasate; 943 79 54
46 da euren telefonoa), Jardunen
bulegoan (Bergarako kultura
etxea; 943 76 36 61 da euren zen-
bakia) eta Atxagazte gaztelekuan
(Santa Kurtz, 20; 943 77 09 70 da
euren telefonoa). 

Izena eman eta gero, hiru
egun emango dituzte kuota
ordaintzeko. Hiru egunetara,
elkarteak kuotaren ziurtagiria
eta ume edo gaztetxoaren datuak
dituenean ipiniko du haren ize-

Jardun elkarteko Haur eta Gaz-
te saileko arduradun Saioa Gari-
tanok aurkeztu zuen eskaintza
hori. Gaineratu zuen "hiru herrie-
tako begiraleak" izango direla
gaztetxoekin, "abentura kutsua"
dutela udaleku horiek, eta "leku
desberdinetan egon eta lo egiten"
dela bertan. "Oso udaleku polita
da", esanez egin zuen izena ema-
teko gomendioa.

"ESPERIENTZIA GURE INDARRA DA"
Aspalditik dator Debagoieneko
euskara elkarteen arteko lanki-
detza, eta aurten, beste pauso bat
haratago joateko moduan ikusi
dute euren burua; alegia, eskual-
dean lehenengo aldiz udalekuak
antolatu dituzte elkarrekin. Txa-
txilipurdi aisialdi elkarteko Lan-
der Juaristik honela esan zuen:
"Aisialdian esperientzia dugu
hiru elkarteok, eta hori gure
indar bat da". Esperientzia

LEIRE KORTABARRIA > BERGARA
Beste hainbat arlotan egin duten
moduan, Debagoieneko hiru eus-
kara elkarte handienek –Arrasa-
tekoak, Bergarakoak eta Aretxa-
baletakoak– indarrak batu dituz-
te aurten, lehenengo aldiz,
udalekuak batera antolatzeko.
Udako abenturak izenarekin, bi
udaleku itxi –bailaratik kanpo-
ko lekuetan egonaldia–, antola-
tu dituzte uztailerako, adin mul-
tzo desberdinetarako, eta izene-
matea ireki dute. Leku kopuru
mugatua ezarri dute, eta izena
emateko aukera maiatzaren 7ra
arte dago zabalik. 

Udalekuon berri eman zuten
joan den martitzenean Bergaran
Arrasateko Txatxilipurdiko
Mirari Arando eta Lander Jua-
ristik, Bergarako Jarduneko
Saioa Garitanok eta Aretxabale-
tako Loramendiko Beñat Zama-
lloak. 

Udalekuak hauek dira: bate-
tik, 10 eta 12 urte artean dituzten
umeendako (1998an edo 1999an
jaioak), Askizun (Getaria) egonal-
dia eta ekintzak. Hiru txanda
antolatu dituzte: uztailaren 1etik
8ra, uztailaren 8tik 15era, eta
uztailaren 15etik 22ra. Hor, 25 bat
lagunendako lekua dago, eta 250
euroko prezioa du. Txatxilipur-
diko Haur saileko arduradun
Mirari Arandok eman zuen
horren berri, eta azaldu zuen
elkarteok lehendik ezagutzen
zutela Askizu.

Bestetik, azken urteotan
Arrasateko eta Bergarako aisial-
di elkarteok batera antolatu izan
duten Kosta ala Kosta izeneko
abenturazko bidaia eta udalekua
dago aukeran, aurten Loramen-
dik ere parte hartuta hori anto-
latzen. Araban hasi eta Gipuzko-
ako kostaldean amaituko den
udaleku ibiltaria da. 14 eta 16 urte
artekoek (1994an edo 1995an jaio-
takoek) parte har dezakete, herri
bakoitzeko 10 bat lagun, eta pre-
zioa 275 eurokoa da. Bergarako

AISIALDIA > UME ETA GAZTETXOAK

Hiru elkartek
bat egin dute
udalekuak
antolatzeko
LEHENENGO ALDIZ Txatxilipurdik,
Jardunek eta Loramendik lehenengo
urtez gertatu dituzte hirurok batera
uztaileko udaleku itxiak

BI AUKERA Getariako aterpetxe
baten egonaldia eta udaleku ibiltari
bat, horiek dira antolatu dituzten
udaleku modalitateak

Getarian astebete
pasatzeko aukera
dute 10-12 urte
artekoek, eta Kosta
ala Kosta ibilaldia
egitekoa 14-16 urte
artekoek

Euskara elkarteen
udalekuez gain,
urtero moduan,
diputazioak, udalek
eta ikastetxe
batzuek antolatzen
dituzten udaleku
irekiak izango dsira
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Hééé

arantzazuko santutegia hotela

KUDEATZAILE BERRIAK
Bazkari eta ospakizun

berezietarako zure lekua

943 78 13 13

Arantzazuko auzoa 8  |  OÑATI
www.hotelsantuariodearantzazu.com

na zerrendan. Bestalde, leku guz-
tiak hartuta daudenean jende
gehiagok izena ematen badu,
itxoite-zerrenda bat sortuko da,
egunaren eta orduaren arabera-
koa. Horrez gain, izenemate epea
bukatu eta gero ekainaren 4ra
bitartean norbaitek zerrenda
uztea erabakitzen badu, matriku-

laren %80 bueltatuko diote; ekai-
naren 4a eta gero, ez da dirurik
bueltatuko.

Azkenean joango diren ume
eta gaztetxoen gurasoendako
batzarrak ere antolatu dituzte
elkarteok, eta horietara joateko
gomendatzen diete aita-amei.
Honakoak dira: ekainaren 15ean,

Bergarako kultura etxean; hila-
ren 16an, Arrasateko kultura
etxean, Kulturaten; eta 17an,
Aretxabaletako udaletxe zaha-
rrean. Esku-orri batzuk presta-
tu dituzte elkarteok, eta horie-
tako bakoitzak dauka izenema-
te orri bat. Orri hori beteta eta
ordainketari dagokion agiri jus-

tifikatzailea eraman behar diz-
kio norberak dagokion euskara
elkarteari.

Ordainketari dagokionez,
kontuan hartzeko batzuk daude:
hala, elkarteko bazkide edo fami-
lia ugariko kide izanez gero,
%5eko deskontua izango du nor-
berak, hori adierazten duen ziur-
tagiria ere aurkeztuta. 

MARTXOAREN 26RA ARTE
Euskara elkarteek antolatu izan
dituzte azkenaldian Debagoiene-
an egiten diren udaleku itxi
bakarrak; izan ere, gero eta indar
handiagoa hartzen joan da uda-
leku irekien eredua. Edozelan
ere, urtero-urtero antolatzen
ditu Foru Aldundiak udaleku
itxiak, Hego Euskal Herriko
hainbat lekutan egonaldiak,
aisialdia eta bizikidetza lantze-
ko, eta aurtengo udalekuendako
deialdia egin du. Martxoaren
26ra arte dago horietan izena
emateko parada. 7 eta 13 urte
arteko umeei dago zuzenduta, eta
izena ematen duten guztien arte-
an zozketa egiten du Aldundiak.
Informazio gehiago eska daite-
ke edo izena eman daiteke 943 55
59 80 telefonora deituta edo
www.gipuzkoa.net/oporraldi
webgunean.

HERRIAN ERE BAI
Herritik irten gabe, uztaileko
egunetan ondo pasatzeko auke-
ra izango dute aurten ere Deba-
goien osoko ume eta gaztetxoek,
udalek antolatzen dituzten uda-
lekuetan. Oraindik horiek anto-
latzeko goiz da, baina Aste San-
tuaren ostean ekingo diote horri
Debagoieneko udalek. Ludoteka
duten herrietan, ludoteka zerbi-
tzua ematen duen enpresak kude-
atzen ditu normalean udalekuok;
adibidez, Arrasaten, Txatxilipur-
dik berak; Bergaran, Xipizarok;
Oñatin, Txaloka ludotekak… bai-
na Udalaren zerbitzua izaten da.
Horrez gain, zenbait herritan,
ikastetxeen laguntza izaten dute:
hala, adibidez, Arrasateko Herri
Eskolak zaintza eta jangela zer-
bitzua ematen du udalekuetan
dabiltzan umeendako, 08:00etan
hasita, eta Aretxabaletako Kur-
tzebarri eskolak ere ordutegi
zabala ematen du, udalekuetan
dabiltzan 4 urtetik aurrerako
umeendako eta haien gurasoen-
dako zerbitzu osagarri gisa.

Zenbait ikastetxek ere euren
kabuz antolatzen dituzte ekintza
batzuk. Hala, Ikastolen Elkarte-
ak udaleku irekiak (3-5 urte arte-
koendako), Enjoy English inge-
lesezko udaleku irekiak (5-12
urte artekoendako) eta atzerrian
egonaldiak (13-17 urte artekoen-
dako) antolatu ditu aurten ere.
Beste ikastetxe batzuek ere inge-
lesezko udaleku irekiak dituzte:
hori da Oñatiko Elkar Hezi ikas-
tetxearen kasua. Ikastetxe
horrek zaintza zerbitzua ere
ematen die 2 eta 3 urtekoei.

Beñat Zamalloa (Loramendi), Mirari Arando (Txatxilipurdi), Saioa Garitano (Jardun) eta Lander Juaristi (Txatxilipurdi), udalekuen esku-orriak erakusten. LEIRE KORTABARRIA

ESANAK

"Beharrezkoa ikusten
genuen euskara
elkarteon arteko
lanari forma ematea,
eta udalekuak dira
horretarako modua"
Lander Juaristi > Antolatzailea

"Hiru herriotako
begiraleak izango dira
eta abentura kutsua
izango du Kosta ala
Kosta udalekuak; oso
polita izango da"
Saioa Garitano > Antolatzailea

Antolatzaileen hitzak erabilita, "bailarako gazte jator
eta martxosoenen bilgune" izateko gogoarekin jaio
dira Txatxilipurdik, Jardunek eta Loramendik presta-
tutako udalekuok. Bi dira, eta biok ezagutzen dituzte
euskara elkarteok.

Getarian, astebeteko egonaldiak antolatu dituzte
10 eta 12 urte artekoendako, 1998. edo 1999. urtean
jaiotakoendako. Askizu udal aterpetxean egongo dira
begiraleekin batera. Leku ezin hobean dago Askizu:
mendi gainean, baina itsasora begira. Hiru txanda
antolatu dituzte, 25 lagunendako moduko egonaldiak:
uztailaren 1etik 8ra, 8tik 15era, edo 15etik 22ra.
Prezioa da 250 euro.

EUSKAL HERRIKO TXOKO EDERRAK
Kosta ala Kosta delakoa ibilbide ezaguna da ere
bailarako euskara elkarteendako, Txatxilipurdik eta
Jardunek parte hartu izan dutelako, Euskal Herriko
beste aisialdi elkarte batzuez gain. Izenak dioen

moduan, euskal kostaldea ezagutzen dute, baina baita
barrualdea ere. Hala, aurten Araban hasi eta Gipuzko-
ako kostaldean amaituko da udaleku ibiltari hori, eta
1994. edo 1995. urtean jaiotakoei zuzenduta dago. 
275 euro da horren prezioa.

Getarian egonaldia edo
Arabatik Gipuzkoara ibilaldia

LABUR

Kosta ala Kosta izeneko udaleku ibiltaria. JARDUN
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martxoak 20
apirilak 17
maiatzak 15
ekainak 19
uztailak 17
irailak 18
urriak 16
azaroak 20

Garraio publikoak edo
pribatuak erabiltzen
dituzten herritarrak
gonbidatu gura ditu
Gipuzkoako Foru
Aldundiak

JENDARTEA > GARRAIOA

MIREIA BIKUÑA > ARETXABALETA
Debagoiena eta Debabarrena
eskualdeetan Bus Rapid Transit
(BRT)  sistema ezartzeko aurre-
proiektua egiten dihardu Gipuz-
koako Foru Aldundiak. Ikerke-
ta osatzeko eztabaida taldeak sor-
tu nahi dituzte martxo bukaeran.
Horren harira, herritarrei deial-
di zabala egin nahi diete. 

Eztabaida taldeetan parte har-
tzeko interesa duten herritarrek
943 00 35 85 telefonora dei deza-
kete, edo info@farapi.com helbi-
dera mezua idatz dezakete izena
emateko  edo informazioa eska-
tzeko. Farapi SL enpresa izango
da taldeok osatuko dituena.

Eztabaida taldeak 
sortu nahi dituzte bus
azkarraren gainean

PARTE-HARTZAILEEN BALDINTZAK 
Eztabaida taldeetan parte hartu
gura dutenek garraio publikoa
edo pribatua erabili behar dute.
Gainera, norberak garraioare-
kin duen esperientziaren gaine-
an egin beharko du berba. Talde
horietan jasotzen den informazio
guztia Debagoiena eta Debabarre-
na eskualdeetako garraio siste-
ma hobetzeko erabiliko du Foru
Aldundiak.

IKERKETARI BURUZKO BILERA 
Bus azkarraren gaineko ikerke-
taren nondik norakoak azaltze-
ko bilera egin zuten martxoren
10ean Aldundian Debagoieneko
eta Debabarreneko alkateek eta
beste hainbat eragilek. Bileran
egon ziren ikerketa egiten dihar-
duten Buchanan Consultores
enpresako bi kide, eta ikerketa
zein puntutan dagoen azaldu
zuten. "Autobus azkarraren ezau-
garri teknikoak zeintzuk diren
azaldu ziguten. Bestalde, ikerke-
taren faseak zeintzuk diren esan
ziguten. Une honetan, egungo

egoeraren diagnosia egiten dihar-
dute", esan digu Aretxabaletako
alkate Inazio Garrok. Era bere-
an, bus azkarraren finantzazioa
eta kudeaketa nola egin daiteke-
en eta bus azkarrak ingurume-
nean sortuko lituzkeen ondorio-
ak azaldu zizkieten.

Aldundian egindako bilera
"informatiboa" izan zela esan
digu Aretxabaletako alkateak.
"Ikerketa nola dagoen kontatu
ziguten, besterik ez. Hilabete
barru bilduko gara berriro ere,
aurrerapausoak ezagutzeko".

ESANAK

"Ikerketa nola dagoen
kontatu ziguten
Aldundian, besterik ez;
hilabete barru berriz
batzartuko gara"
Inazio Garro 
> Aretxabaletako alkatea

M.B. > ARRASATE
Arrasateko Abaroa elkarteko
presidente Jose Riviere Gipuz-
koako Erretiratuen eta Pen-
tsiodunen Elkarteko presiden-
te izateko hautagaia da.

Martitzenean, hilaren 23an,
egingo dute aukeraketa Donos-
tiako egoitzan. Ohiko batzarre-
an lau urterako presidente
berria aukeratuko dute eta kar-
gua hartzen duenak aukeratu-
ko ditu batzarreko 11 kideak.

BAILARAKO ELKARTEEN BABESA 
Jose Riviere Arrasateko Aba-
roa elkarteko eta bailarako erre-
tiratuen elkarteko presidentea
da. Gogo handiz aurkeztu du
bere burua, bailarako elkarte-
en babesarekin; eta oso garbi
dauka zer egingo duen kargu-
rako aukeratzen badute: "Hiru-
garren adinekoen eskubideak
aldarrikatu eta defendatu behar
ditugu. Administrazioarekin
hartu-eman zuzena eduki behar
dugu. Erakundeek antolatzen
dituzten foroetan eta eztabaida
taldeetan parte hartu behar

JENDARTEA > ERRETIRATUAK

dugu, gure esperientzia konta-
tzeko". Horren alde egingo luke
lan hurrengo lau urteetan. Era
berean, esan digu nahiko lotu-
ta dituela berarekin zuzenda-
ritza batzarrean egongo lirate-
keen pertsonak.

HAINBAT EKITALDI 
Gipuzkoako Erretiratuen eta
Pentsiodunen Elkarteak hain-
bat ekitaldi antolatzen ditu urte-
ro, bazkide diren erretiratuen
elkarteendako; besteak beste,
kultur eta kirol ekitaldiak,
mahai-joko txapelketak eta gas-
tronomia lehiaketa.

Jose Riviere. GOIENKARIA

Jose Riviere, Gipuzkoako erretiratuen
elkarteko presidente  izateko hautagaia

Hilaren 23an egingo
dute aukeraketa
Donostiako ohiko
batzarrean 
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> POLITIKA
"Jon Anzaren aurkako
gerra zikina" salatzeko
hainbat mobilizazio

Amnistiaren aldeko mugi-
menduak deituta, mobilizazio
eguna izango da gaur, "Jon
Anzaren aurkako gerra ziki-
na" salatzeko. Bailaran, LAB
sindikatuak deituta, kontzen-
trazioak egingo dira Arrasa-
ten eta Bergaran, 12:00etan.
Lantegi eta ikastetxeetan ere
egingo dira bilkurak. Iluntze-
an, berriz, manifestazioak
egingo dira:  Bergaran,
19:30ean, San Martin plazatik
abitauta; Arrasaten 19:00etan
abiatuko da, Herriko plazatik. 

> IKASTAROAK
Gomiztegiko Artzain
Eskolan, formazio
ikastaroak 

Itsasmendikoi sozietate publi-
koak hainbat ikastaro eskai-
niko ditu datozen hilabetee-
tan, eta Gomiztegiko Artzain
Eskolan, zehazki, hiru ikas-
taro emango dituzte: gazta
egitea –martxoaren 22tik
26ra–, artzain txakurrak tre-
batzea –apirilaren 17tik maia-
tzaren 16ra – eta ardiaren ilea
mozteko teknika –ekainaren
18an eta 19an–. Artzainek  eta
interesa duen edozeinek har
dezakete parte. 

ko kudeaketa egin eta egubakoi-
tzekoa berriro ez gertatzeko neu-
rriak hartzea". Hala ere, Erostar-
bek gaineratu du Elgetako Udala
elkarlana bultzatzen ahalegindu-
ko dela; hala, alde ezberdinen
arteko koordinazio mahaia "pau-
so egokia" dela uste du.

Elgeta, Eibar eta Ermuko udalek zentroaren
kokapenaren gaineko gogoeta ere eskatu dute

GIZARTEA > ZAINTZA ESPEZIALIZATUA

JOKIN BEREZIARTUA > ELGETA
Joan den egubakoitzeko matxina-
da-ren ondoren, Elgetako alkate
Oxel Erostarbek, Eibarko alkate-
ak, Ermuko Gizarte Zerbitzueta-
ko zinegotziak eta Jose Inazio
Intsausti Aldundiko Gazteria Sai-
leko zuzendariak bilera egin zuten
astelehenean. Aixola inguruan
dauden hiru udalerrietako ordez-
kariek zentroaren kokapenaren
gainean hausnarketa egitea eta
haren gaineko kezka adierazi zio-

Aldundiari eskatu
diote Aixola segurua
izatea bermatzeko

ten Intsaustiri. Hala, Aixolaren
eta inguruaren segurtasuna ber-
matzeko neurriak hartzeko eska-
tu zioten. Bestalde, Arartekoari
ere eskatu zioten adin txikikoen
zentroaren jarraipena egiteko. 

'ERABAKI POLITIKOA' 
Oxel Erostarbek adierazi duenez,
Aixola zabaltzea "erabaki politi-
koa" da: "EAJ eta Hamaikabatek
zabaldu dute zentroa eta euren
ardura da orain behar den modu-

Aixolako zaintza espezializaturako zentroa. GOIENKARIA

TURISMOA > ZUBIRAKO ESKAINTZAK

Debagoiena erakutsi, ondare historikoarekin
J.B. > BERGARA
Debagoieneko Mankomunitateko
Turismo Sailak martxoko zubia
aprobetxatuko du kanpokoei gure
ibarra ezagutzera emateko. Hala,
Bergarako, Eskoriatzako, Gatza-

gako eta Oñatiko udalekin bate-
ra bisita gidatuak eskainiko diz-
kie gure ibarra ezagutzen ez dute-
nei. Bada, bailarako ondarea da
nagusi Mankomunitateak presta-
tu duen eskaintza berezian. 

BISITA GIDATUAK  
Bisita gidatuen bidez, martxoa-
ren 19, 20 eta 21erako eskaintza
berezia egin dute. Hauek dira
egunotan bisitatu ahalko diren
lekuak: Bergarako erdigune his-

torikoa, Gatzagako gatz museoa
eta Oñatiko unibertsitatea, San
Migel parrokia, Arantzazuko san-
tutegia eta Arrikrutzeko kobak.
Eskoriatzako Ibarrundi museoa
itxita egongo da hiru egunotan,
baina urte osoan aurrez eskatu-
ta egin ahal izango dira bisita
gidatuak. Bisiten ordutegiak jaki-
teko eta informazio gehiagorako
deitu 943 79 64 63 zenbakira.

ESANAK

"Hamaikabaten eta
EAJren ardura da orain
zentroa kudeatzea"
Oxel Erastorbe > Elgetako alkatea
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"Loiolako mahaitik kanpoko faktoreek
eragin zuten akordioa ez lortzea"

Imanol Murua Uria > Kazetaria

Esangura eta jakingura handia
sortu du Imanol Murua Uria
Berria-ko kazetariak argitaratu

berri duen Loiolako hegiak libu-
ruak. 2006ko su-etenean, Loio-
lako basilikan, EAJ, PSE-EE eta

Batasuneko buruek egin zuten
negoziazio prozesuaren berri
ematen du. Orain arte kontatu

bako datuak eta anekdota bitxiak
jaso ditu. Negoziazioaren porro-
taren gakoak ere jaso ditu.

USTEAK USTEL

"Nuen informazioagatik,
uste nuen Loiolako

azkeneko saiakera hura
aterako zela"

EAJ ETA MADRIL

"Egigurenek dio
Madrilen Imazi kasu

handiagoa egiten ziotela
berari baino"

ENEO AZKARATE > ARRASATE
Imanol Murua Uriak (Zarautz, 1966)
dio Loiolako azken negoziazio saia-
kera hartan jarrita zituen itxarope-
nek eta ondorengo porrotak eroan
zutela liburua idaztera. "Zer ger-
tatu ote da? Horren gertu egonda,
zergatik ez da posible izan?". 

Zer kontatzen duzu liburuan?
Liburuaren mami nagusia da

2006ko udazkenean Loiolako basi-
likan hiru alderdik, EAJk, PSE-
EEk eta Batasunak, egin zuten
negoziazio politikoa. Hiru elka-
rrizketa luze egin ditut Jesus
Egigurenekin, Arnaldo Otegire-
kin eta Iñigo Urkullurekin. Bai-
na 2001ean, Elgoibarko Txilla-
rre baserrian, Arnaldo Otegik
eta Jesus Egigurenek hasi zituz-
ten elkarrizketak ere kontatzen
ditut eta baita Loiolakoa hautsi
ondoren, Barajasko atentatua-
ren ostean, Suitzan izan zen nego-
ziazio ahalegina ere.

Zerk eroan zintuen liburua
idaztera?

Neukan informazioaren eta
egiten nuen analisiaren arabera,
Loiolako azkeneko saiakera hura
aterako zela uste nuen. Horrega-
tik, pikutara joan zenean, apur
bat harrituta geratu nintzen. "Zer
gertatu ote da? Horren gertu egon-
da, zergatik ez da posible izan?".
Hori argitzeko motibazioa
banuen eta, bestalde, Berria-n
egin nituen harremanengatik-
eta, liburu hori egiteko aukera
baneukala uste nuen. Solaskide-
engana iristeko aukera baneu-
kan. Bestalde, oraindik argitu
gabe zeuden hainbat kontu eus-
karaz kontatu nahi nituen. Fun-
tsezkoa izan zen hiru aldeek
baiezkoa ematea. 

Noiz izan ziren ezkutuko sola-
saldiak Loiolako basilikan?

Lehenengoa izan zen 2006ko
irailaren 20an. Eta handik hasi-
ta, 12 bilera egin zituzten azaro-
aren 15a bitartean. Lehenengo
bederatzi bileretan aurrera egin
zuten, akordioa lortzeko asko
aurreratu zuten. Urriaren 31n,
bederatzigarren bileran, akor-
dio zirriborro bat idatzi zuten eta
astebeteko epea utzi zuten zirri-
borro hori berresteko, eta azaro-
aren 8an, akordioa sinatzeko egu-
na izan behar zuen hartan, Bata-
sunak aldaketa batzuk proposatu
zituen, PSE-EEk kontraproposa-
menak egin zituen eta dena piku-
tara joan zen. Lurraldetasunaren
inguruan sortu ziren desadosta-
sunak. 

Batasuna ados zegoela zirriborro
horrekin, baina denok dakigu
ezker abertzalea Batasuna baino
zabalagoa dela. Erabakia zeinek
hartu zuen ez dakit. 

Batasunak dio EAJ ezker aber-
tzaletik baino PSOEtik gertua-
go aritu zela. 

Baldintzarik gabeko leialta-
sun osoa eskaini zion EAJk Zapa-
terori azkeneko su-etenean. "Lehe-
nengo bakea eta gero politika"
irizpidearekin. Loiolan, Otegik
leporatu zien jeltzaleei gertuago
izan zirela sozialisten posizioeta-
tik Batasunarenetik baino. Urku-
lluk kontatzen du saiatu zirela
bitartekari lanak egiten bi mutu-
rrak gerturatzeko eta, azken une-
an, erdibideko proposamenak egin
zituztela ere kontatzen du. Otegik
dio EAJk ez zituela alderdi aber-
tzale bati zegozkion ikuspuntuak
defenditu, bitartekari lanetara
mugatu zela. Egigurenek brome-
tan dio Madrilen Imazi kasu han-
diagoa egiten ziotela berari baino.

EAJko buru Imaz izan beha-
rrean Egibar izan balitz, ber-
din jokatuko zuen EAJk nego-
ziazio mahaian?

Ez, zalantzarik gabe, ezber-
din. Pentsa ezazu Urkullu eta
Imaz izan beharrean Egibar eta
Ibarretxe egon izan balira Loio-
lan EAJ ordezkatzen. Egibarrek
ere errezeloak erakutsi zituen
bere garaian Loiolan negozia-
tzen zebiltzanari buruz. Ez daki-
gu ze emaitza izango zuen. Bes-
te era batera izango zen, hobeto
ala okerrago, ezin jakin.

Eta ezin jakin azaroaren 8ko
hartan akordioa berrestu eta
sinatu izan balitz, gaur egun ze
egoeratan egongo ginatekeen…

Egigurenek aitortzen du Loio-
lan hitzartu nahi zuten horrek
bazuela Madrilgo Gobernuaren
oniritzia. Izan ere, Ares uneoro
zebilen Madrilera deika. Baina
Egigurenek esaten du, era bere-
an, bere ustez Madrilen ez zirela
jabetzen onartzera zihoazen
horrek gero zer ondorio izango
zuen. Kontsulta ere etor zitekee-
la… Otegik badauka esaldi bat
Batasunaren mesfidantza labur-
biltzen duena: "Esaten didate Auzi-
tegi Nazionaleko epaileak ezin
dituztela kontrolatu eta sinistu
behar diet Estatuak erabaki esku-
bidea errespetatu behar duela?".

EAJk eta sozialistek leporatu
zioten Batasunari hitzartuta-
koa ez errespetatzea eta ETAk
betatu izana akordioa.

Gauza batzuk egiaztatu ditut
eta beste batzuk ez. Urkulluk eta
Egigurenek diote azken kontra-
proposamena ETAren aginduz
eroan zutela Batasunekoek. Ote-
gik kontatzen du zirriborroa
ezker abertzalean kontrastatu
eta eztabaidatu zutela, hausnar-
keta egin zutela eta ailegatu zire-
la ondorio batera; alegia, zehaz-
tasunak eta bermeak behar zitue-
la akordioak. Nire ondorioa da

El Correo-k argitaratu zuen
albiste bat esaten negoziatzen
ari zirela Elizondon, ezta?

Bai, horixe da liburuan kon-
tatzen dudan anekdota bat eta
Otegiri kontatzea asko gustatzen
zaiona. Bigarren negoziazio egu-
naren ostean, El Correo-k atera
zuen hiru alderdietako zuzenda-
ritzak bilduta egon zirela egun
haietan Elizondon. Otegiren
interpretazioa da entzuketa baten
bitartez jakin zutela zerbitzu
sekretuek bazebiltzala elizaren
ondoan, eta hortik uste izan zute-
la Elizondon bildu zirela. Otegik
kontatzen du, brometan, Aresek
ez zekiela Elizondo non zegoen
ere eta nola konponduko ote zuten
lurraldetasunaren auzia Elizon-
do non dagoen ez dakien batekin.  

2006ko azaroaren 8an akor-
dioa oso gertu egon zen? Zerk
egin zuen huts?

Nire konklusioa da han
mahaian jarrita zeuden guztiak
ados zeudela akordio zirriborro-
arekin. Baina, batetik, Batasunak
eroan zuenean akordio zirribo-
rroa berresteko ezker abertzale-
ko erabakiguneetara, ez zuen lor-
tu eta orduan aldaketa batzuk eto-
rri ziren. Bestalde, akordioa
berretsi izan balute, zalantzan jar-
tzekoa da Madrilek hura onartu-
ko ote zuen. Loiolako mahaitik
kanpoko faktore gehiegik eragin
zuten akordioa ez lortzea. 

Zer zeukaten hitzartuta azken
batzarra egin aurretik hiru
aldeek?

Batetik, erabaki eskubidea-
ren kontzeptuaren gainean, eus-
kal herritarrek etorkizun politi-
koa ze mekanismorekin erabaki
behar zuten. Sozialisten baldin-
tza zen gaur egungo legeriak bai-
mentzen dituen moduen bitartez
egitea. Bestalde, lurraldetasuna-
ren puntuan, iritsi ziren Nafarro-
aren eta Euskal Autonomia Erki-
degoaren arteko organo komun
instituzionala eratzeraino, atri-
buzio exekutibo eta legegileekin. 

Zer eskatu zuen Batasunak?
Organo komun instituzional

horrek, behin eratu ondoren, lan-
du beharko lukeela lau herrialde-
etarako estatu politiko berria eta
hiru alderdiek konpromisoa har-
tu beharko luketela hori bultza-
tzeko, eta, azkenean, erreferendu-
mean herritarrek erabakitzeko.
PSE-EEk esan zuen onartezina
dela batez ere PSNri eskatzea hori
babestea. EAJk bat egin zuen
PSE-EErekin puntu horretan.

ENEKO AZKARATEImanol Murua Uria, Loiolako hegiak liburuaren egilea.

goiena.net/bideoak
Elkarrizketa osoa, webgunean.

+
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Dukiena jatetxea
Eskaintza

• Menua eta karta
•  Jaunartze eta bataioak
•  Enpresa bazkariak
•  Lagun eta familia arteko ospakizunak

Berezitasunak
• Arrain freskoa laban erreta
•  Etxeko postreak

Astelehenetan itxita

Azkoaga auzoa / ARAMAIO
945 44 50 86

Arantzazuko Santutegia Erreka jatetxea

Eskaintza

• Eguneko menua
• Menu bereziak astebukaeretan
• Ezkontzak
• Jaunartzeak 
• Enpresa bazkariak

Igande gauean eta astelehenetan itxita 

Zerrajera 4, behea / ARRASATE
943 53 32 72 

www.errekajatetxea.eu 

Etxe-Aundi

Eskaintza
• Ezkontzak
• Karta
• Asteburuetarako menu bereziak
• Eguneko menua
• Enpresentzako harrera gelak 
• Aparkalekua

Egunero zabalik

Torre auzo 9 / OÑATI
943 78 19 56 www.etxeaundi.com

Zotz jatetxea

Eskaintza
• Eguneko menua
• Ogitartekoak
• Hamarretakoak

Berezitasunak
•  Menu bereziak egubakoitz eta zapatuetan

Igandeetan itxita

Zubillaga auzoa / OÑATI
943 78 35 45

Unzueta sagardotegia
Eskaintza

• Sagardoa txotxetik urte osoan
• Sagardotegiko menua
• Karta
• Eguneko menua
• Parking eta terraza
• 70 lagunendako tokia
• Bataio, jaunartzeak eta kintadak

Egunero zabalik

Zabola z/g /ARAMAIO
945 44 50 95

Uxarte

Eskaintza
• Eguneko menua
• Ezkontzak
• Bataio eta jaunartzeak
• Logela guztiak bainugelarekin
• Igerileku irekia

Eguazten arratsaldeetan itxita

Udala auzoa 12 / ARRASATE
943 79 12 50 / 943 77 15 62

Lasa jatetxea
Ozaeta jauregia, Zubiaurre 33. / BERGARA  

Tel.: 943 76 10 55
www.restaurantelasa.com

Eskaintza
• 46 logela
• 200 pertsonentzako jangela
• Eguneko menua eta karta
• Familientzako menuak asteburuetan
• Jaunartzeak, ezkontzak eta bazkari bereziak
• Enpresentzako aretoak eta bazkariak

Egunero zabalik

Arantzazuko auzoa, 8  / OÑATI
943 78 13 13

www.hotelsantuariodearantzazu.com

Eskaintza
• Jangela: 250 lagunendako.
• Karta.
• Eguneko menu bereziak asteartetik ostiralera.
• Kongresuetarako aretoa.
• Parking.

Gipuzkoako bankete-jatetxe onenaren Mas
Gastronomia 2009 saria.
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OJD erakundeak 
ikuskatutako astekaria

Eusko 
Jaurlaritza

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Oñatiko
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan edo kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

LAGUNTZAILEAK

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 
diruz lagundutako aldizkaria

Zenbat galdera
Amaia Agirre
Arrasate

Jon Anza euskal militante
politikoaren gorpua agertu
ondoren, azken hilabeteetan
mahai gainean jarri dugun
susmoa baieztatu baino ezin
dugu egin. Jonen heriotzaren
inguruan ematen ari diren
bertsio sinesgaitzek Jonen
heriotza gerra zikinarekin
lotzera garamatzate, eta
desagerpenaren atzean Espai-
niako eta Frantziako aparatu
errepresiboak daudela ziurtzat
jotzen dugu.

Ez dugu sinisten frantziar
poliziak zabaldu duen bertsioa
eta hainbat galdera jarri nahi
ditugu mahaiaren gainean:

– Non egon da Jon desager-
tua egon den hamaika egune-
tan?

– Nork deitu zuen Jon
banku batean aurkitu zuela
esanez?

- Nork jaso zuen Jon eta
ospitalera eraman?

– Non dago Jonek zeraman
dirua?

– Zein mediku arduratu zen
Jonen egoeraz bera ospitalean
egon zen bitartean?

– Non daude Jonen ingu-
ruan egindako parte medi-
kuak?

– Non dago Jonen hiltze
agiria?

– Ospitaleak Jonen herio-
tzaren berri eman al zien epaile
eta poliziei? Eta hala egin
bazuen zer egin zuten poliziek
edo epaileek informazio
honekin? 

– Ikertu al zuten hilda
agertu zen gorpua norena izan
zitekeen?

– Poliziak bazituen aurrez
Jonen ADNak, baita senidee-
nak ere. Gorpuari egin al
zizkioten ADN frogak? Zein
izan ziren emaitzak?

– Baionatik Tolousera
zihoan pertsona baten desager-
pena lau haizetara zabaldu da
azken hilabeteetan. Data
antzekoetan bidaia horretako
tren txartela zeraman pertsona
ezezagun bat agertu da eta
ospitalean hil. Nola da posible
orain arte loturarik egin ez
izana?

– Jonen desagerpenaren
inguruko ikerketan zehar ez
zen bere berri galdetu hiriburu
honetako ospitale nagusian?
Galdetu bazen, zein izan zen
jasotako erantzuna?

– Zergatik familiari konfir-
matu aurretik berria komuni-
kabideetan filtratu du poliziak?

Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak Jonen heriotza
gerra zikinak eragin duela
salatu nahi du.

– Jon Anzaren hilketan eta
ezkutatzean Espainiako eta
Frantziako poliziek parte hartu
dutela ziurtzat jotzen dugu.

– Jonen gorpua ia urtebetez
ezkutaturik mantentzea
erabaki politikoa izan dela
salatu nahi dugu.

– Jonen hilketaren, desager-
penaren eta ezkutatzearen
arduradun nagusiak Rubalca-
ba, Zapatero, Alliot Marie eta
Sarkozy direla azpimarratu
nahi dugu.

– Ardura politikoak argitze-
ko eskatzen dugu, eta Jonekin
benetan zer gertatu den
argitzea Frantziar estatuaren
ardura dela esan nahi dugu.

Errepresio estrategiak
euskal independentisten aurka
jotzen dihardu molde guztiekin,
horretarako tortura, espetxe,
legez kanporatzea eta bortizke-
ria poliziala egunero erabiltzen
dituelarik. Azken hilabeteetan
lau militante independentistak
salatu dute ustezko polizien
eskutik bahituak, galdekatuak
eta kolaboratzeko mehatxatuak
izan direla. Urtea hasi denetik 21
euskal herritar torturatuak izan
dira Ertzaintzaren, Guardia
Zibilaren eta Espainiako Polizia
Nazionalaren eskuetan.

Hau da egun Euskal
Herriak bizi duen egoera, eta
testuinguru errepresibo basati
honetan soilik ulertu daiteke
Jon Anzaren bahiketa eta
hilketa.

Gertaera larri hauen
aurrean kalera irteteko deia
egin nahi dugu Amnistiaren
Aldeko Mugimendutik. Horre-
tarako, gaur, osteguna  burutu-
ko diren mobilizazioetan parte
hartzeko deia egiten dugu,
herriz herri burutuko diren
mobilizazioetan. Arrasaten
manifestazioa egingo da,
19:00etan Seberotik.

Gero arte!
Iñaki Gorosarri Pelaez 
(Arrasateko Udalatxzaliak)
Arrasate

Euskal Herrian jaio/bizi izan
garenok, eta herri hau herri
gisa maite dugunok, etorkizun
hobe batekin egiten dugu
amets. Gure ondorengoek herri
honetan jaio/bizi izanarekin
harro egon daitezen, egiten
dugu borroka. Udalatxen
magalean jaio/bizi izan
garenok, eta gure ingurua
maite dugunok, herri hobeago
batekin egiten dugu amets. 

Gure ondorengoek herri
honetan jaio/bizi izateaz harro
egon daitezen, egiten dugu lan.
Eta zuk ere hori egin duzu,
herri hobeago baten alde.
Herriak berak daukan garra
piztu duzu zure inguruan, herri
langile, aske eta alai batean
sinisten zenuelako. Eta lan hori
hemen gelditzen da, herrian.
Zure hutsunea nabarituko da,
baina zuk emanikoa Udalatxen
magalean geldituko da. 

Gu, denbora jakin baterako
gaudela hemen gogorarazi
diguzu, baina era berean,
herriak eta Udalatxek bertan
jarraituko dutela ere bai.
Horregatik jarraituko dugu
lanean, zure/gure ametsak
eraikitzen. 

Udalatx ikusten dugun
bakoitzean zure alaitasuna
ikusiko dugu, eta daukaguna
hobetzen jarraitu beharra
dagoela gogoratuko dugu. Zuk
ere horretan sinisten zenuelako. 

Eskerrik asko, Joseba, zure
herrilanagatik! Laster elkartu-
ko gara Udalatxen magalean;
gero arte, Joseba! Besarkadarik
tinko eta sentikorrena Joseba-
ren familia eta gertukoenei.

g u t u n a k

ZUZENKETA
Joan den asteko GOIENKARIAn, G2-
aren azalean (31. orria) Argizaiolaera-
kusketaren gaineko erreportajea lan-
du genuen, eta hainbat argazki age-
ri ziren. Argazki horietako bat gaizki
sinatuta zetorren. Josu Garairen Kho-
ton argazkia zela jarri genuen, baina
Benito Canteroren Hossegor zen.

Gorabidean datorren jokamoldea da, eta jendartean hagitz
ongi ikusia dago, nonbait, gauzak aurpegira esatearena;
erreprotxeak, berbazko gaztaiko eta belarri izkinekoak

aurrez aurre eta zuzen-zuzenean besteren musura botatzearena.
Gran Hermano, Patagoniako konkistatzaile, Generación Ni-Ni (a
ze ondo kolatu den hor euskarazko singularreko lehenengo per-
tsona!) eta halako realityetan,
moda-modako bihurtu zaigu nork
bereak inolako iragazi barik ino-
ren muturrera jaurtitzearena,
horixe omen-eta, zein bere ausar-
diaren, pieza bateko, potro/titi
biko gizon/emakume izatearen
eta beste tasun txalogarri batzuen
erakusle.

Gure ikastolakumeek agudo
irensten dituzten jokamodu, izan-
modu eta jardunmoduak denak ere. Eta lautik hirutan, jakina,
aurpegiratzen diren horiek gorotzak, bekotzak eta zirinak baino
ez dira izan ohi.

Gero eta irrigarriagoa begitantzen zait kontuak aurpegiratze-
az harro-harro dagoen hankabikoen arteko gizamultzo hori. Zen-
bat eta ozenkiago eta kontundentzia erabatekoagoz hitz egin, orduan
eta kiratsuagoa da barne erraietatik darien behazuna.

Lagun batek gogoratu eragin zidan nola gauzak muturrera
esatea baino indar handiagoa zeukan oraintxe arte "belarri ertze-
ra" esateak: "Jun hai ta esayok belarri ertzea!". Belarri ertzera
diodanean esan gura dut saihetsetara, trabes joatea, eta norabi-
de hori hartzeak ez du ezer ikustekorik bizkarra eman orduko
kuxkuxean eta jendea larrutzen ibiltzearekin. 

Gaur egunean, ale bakanka-bakanka kontatzen ahal da kan-
poraka inor zipriztindu barik barne zakarrei eusten dakien jen-
de geroz eta arraroagoa, gorozkiak bere golkorako gordetzen duen
jende zuhurra.

Gauzak aurpegira!

"Aurpegiratzen
diren horiek
gorotzak, bekotzak
eta zirinak baino ez
dira izan ohi"

Diego Martiartu

z a b a l i k

u s t e a k  u s t e

Arantzazu Ezkibel

Eusko Jaurlaritzak hezkuntza eredu hiru eleduna jartzeko
asmoa azaldu du. Hain zuzen, Isabel Zelaa sailburuak
aurkeztu du asmoa, eta helburua etorkizuneko herrita-

rrek euskara, gaztelania eta ingelesa menderatzea dela dio.
Asmo ona da, duda barik. Baina benetan eraginkorra izango
da? Gaur egun, ikasle guztiek euskara eta gaztelania ikasteko
eskubidea dute, eta hori bermatu behar dute erakundeek.
Baina, benetan, euskaraz berba egiteko gauza dira herritar
guztiak? Euskararen kalterako izango ote ez den...

Hezkuntza eredu hiru eleduna



Aramaioarrek hainbat protesta ekitaldi egin dituzte lur-jausia egon zenetik. ARTXIBOA

Errepidearen egoerak sortutako
arazoekin etsita daude aramaioarrak

ARAMAIO > HERRITARRAK

MIREIA BIKUÑA > ARAMAIO
"Etsita, haserre, nekatuta eta naz-
katuta" daudela diote aramaioa-
rrek, lur-jausiak kaltetutako erre-
pidearen gainean galdetuta. Egu-
nero lanera joateko edo lan
egiteko buruhausteak dituzten
batzuen hitzak jaso ditugu ondo-
rengo lerroetan.

Edurne Isazelaia
DUKIENA JATETXEKOA

"Bezeroak galdu
ditugu; krisiarekin
gutxi genuen, 
eta orain hau..."

Dukiena jatetxean haserre dau-
de. Errepidearen egoerak zuzene-
an eragin die: "Bezero asko gal-
du ditugu, batez ere arrasatea-
rrak. Guri, behintzat, krisiari
aurre egiteko ate bat itxi digute.
Eta eguraldi ona hasten dene-
an...", dio Isazelaiak. 

Kexu da Arabako Aldundiko
ordezkariek Udalean egindako
bileraren berri GOIENKARIA-
ren bidez jakin dutelako. Era
berean, "oso haserre" dago heda-
bideek emandako informazio
"urriagatik": "Hedabide gutxi ibi-
li dira Aramaioko egoera zuze-
nean ikusten. Etorri eta kontu-
ratuko zarete nola gauden!". 

Auzotarrekin errepideaz
bakarrik berba egiten dutela esan
digu: "Istripuei edo errepideari
buruz bakarrik egiten dugu ber-
ba. Nazkatuta gaude!".

MOZTUTA
Lur-jausia gertatu zen
urtarrilaren 30ean, eta
ordutik moztuta dago
A-2620 errepidea

HASERRE
Bizilagunak, Aramaiora
lanera doazenak eta
merkatariak "haserre
eta nekatuta" daude

Arantxa Altuna
KINTELENA DENDAKOA

"Merkantziarekin
datozen kamioilariak
atzerapenarekin
heltzen dira"

Lur-jausia gertatu zenetik, mer-
kantzia daramaten kamioilarie-
kin arazoak dituzte Kintelena
dendan. Orain arte astean bitan
joaten ziren kamioiak; baina
egun, behin bakarrik ibiltzen
dira. "Jogurtak ekartzen dituen
kamioia behin bakarrik dator, eta
larri ibiltzen da. Gehienak bira-
oka heltzen dira dendara. Eske-
rrak, oraingoz, ez garen oina-
rrizko produktu barik geratu",
esan digu Arantxa Altunak. 

Jose Luis Lasaga
LATZA BASERRIKOA

"Lasaitasuna galdu
dugu; lantegietako
irteera orduetan
auto asko dabil"

Zabolako auzotarrek lasaitasuna
galdu dute erabat. Latza baserrian
kontu handiz ibiltzen dira etxetik
irteteko. "Izugarria da; batez ere,
lantegietako irteera orduetan auto
asko dabil. Traktorearekin irten
aurretik bi aldiz begiratu behar
dugu errepidera", dio Lasagak.
Era berean, kezkatuta dago uda-
berrian ganadua mugitzen hasi
behar dutenerako: "Animaliak
zelai batetik bestera eraman
beharko ditugu eta errepidea guru-

tzatu beharko dugu. Zirkulazioa
kontrolatzeko udaltzain lanak egin
beharko ditugu!", dio.

Gabonetarako bukatuko ei
dute errepidea, baina Lasagak ez
du hori sinesten: "Epea luzatu
egingo da, ziur; eta bitartean,
buruhausteekin jarraituko dugu.
AHTko lanen erruz jausitako
errepidea zabaltzeko, hainbat
auzotarrek euren lurrak utzi
beharko dituzte. Ez da normala!".

Tamara Irizar
FARMAZIAKO LANGILEA

"Tentsio handiarekin
gidatzen dut orain;
errepidea estua 
eta arriskutsua da"

Eguneroko errutina aldatu behar
izan du Tamara Irizarrek Ara-
maioko farmaziara heltzeko. Guz-
tia lur-jausia gertatu baino 15
minutu lehenago egiten du; hain
justu ere, Arrasatetik Aramaiora
behar duen denbora. "Egunero
lau aldiz egiten dut bidea, eta
lehen baino tentsio handiagoz
gidatzen dut. Orain, denbora luze-
agoa behar dut, eta errepidea estua
eta arriskutsua da", dio.

Gaineratu digu eguraldiak ez
duela askorik lagundu: "Errepide
bakarra dagoenez, elurragatik bi

egun lanera etorri ezinda egon
naiz. Baina ezin dugu beste ezer
egin. Ni, behintzat, etsita nago",
dio Irizarrek.

Mikel Bengoa
AUTOBUS GIDARIA

"Autobus txikiekin
nabil, handia ez
delako errepidean
kabitzen"

Mikel Bengoak egunero eroaten
ditu Aramaioko ikasleak Arrasa-
tera. Lur-jausia egon zenetik auto-
bus handia geldi dauka ikasleen-
dako, eta txikiekin dihardu. "Ze
erremedio! Autobus handia ez da
errepidean kabitzen, eta txikiekin
nabil. Egunero sei kilometro eta
bidaia gehiago egin behar ditut.
Dirua galtzen nabil. Lur jota nago",
dio. Gainera, autobus handiarekin
lotuta zituen bestelako zerbitzuak
emateko Legutiotik egin behar du
buelta: "60 kilometro egiten ditut
Arrasaterainoko joan-etorria egi-
teko, baina gehiegizko kilometro-
ak ezin ditut kobratu, bezeroek
ez dute-eta errurik". 

Arabako Foru Aldundiak
emandako irtenbidearen gaine-
ko iritzia eman digu: "Saihesbi-
dea egiten badute, autobus han-
diarekin ondo ibiliko naiz".

Arabako Errepide Saileko diputatu Luis Alberto Zarrabeitiak Aramaiora
egindako bisitan esan zuen hilabete barru bukatuko dituztela egun
aramaioarrek erabiltzen duten bidearen konponketa lanak. Bestalde,
errepidearen egoerari behin betiko irtenbidea emango liokeen proiektua
ez dutela oraindik zehaztu esan zuen. Asier Agirre alkateak gaineratu
zuen Suña-Boluetako errotaren gainean saihesbide moduko bat egitea
aurreikusten duen proiektuak dituela aukera gehien. Bestalde, Zarrabei-
tiak esan zuen lanok Adifek egingo dituela eta, eguraldiak laguntzen
badu, maiatzean hasiko dituztela. Epeak betetzen badira, abendurako
bukatuko dituzte A- 2620 errepidea berritzeko lanak.

Saihesbidea egitea aurreikusten dute

FORU ALDUNDIAREN ASMOA

Herriak
> BERGARA
Erramu-zapaturako
500 lagunendako
bazkaria antolatu
dute > 12

> OÑATI
Udaltzaingo
zerbitzu hobetuaz
berba egin digu
Idoia Laspitak > 14

> ARETXABALETA
Xakeko liga
bukatuta, ohorezko
mailan jarraituko
du Arlutzek > 15

> ANTZUOLA
Gizon eta
emakumeen
arteko berdintasun
plana abian da > 17

Arrasate > 10-11 Bergara  > 12-13 Oñati > 14  Aretxabaleta > 15
Eskoriatza > 16 Antzuola > 17 Aramaio > 18  Elgeta > 19 Gatzaga > 19
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Musakola auzoa 26. Kataide Industrialdea 5. pabilioia. 214 posta-kutxa ¥ ARRASATE
Tel.: 943 79 78 15  / 943 77 10 42 Faxa: 943 77 14 76  

* Elektragaiak
* Instalazioak
* Automatismoak

* Proiektuak
* Argiztapena
* Bobinaketak

Elektrizitatea

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58

ARRASATE

'Bullying'-aren gaineko lana saritu 
Eusko Jaurlaritzako ordezkarien eskutik saria jaso zuten martitzenean
Leire Martinez, Ainhoa Arresti eta Aintzane Rodriguez Arizmendiko
DBHko ikasleek. Bullying-aren gaineko Ezin dut film laburra egiteaga-
tik irabazi dute saria. Bestalde, Leire Zubillaga ikasleari beste sari bat
eman zioten, gai bereko eskutitzen lehiaketa irabazteagatik. 

MIREN MANIAS

> ELKARTASUNA
2.144 euro batu dira,
Haitiko umezurtzei
laguntzeko
Haitiren alde martxoaren 6an
egindako pintxo-poteo berezian
2.144 euro batu zituzten. Haiti-
ra bidaliko dute orain diru hori,
Mesedeetako mojei emateko.
Haiek Kaleetatik noraezean
dabiltzan neskatilak eta muti-
koak salba ditzagun izeneko
proiekturako erabiliko dute.
Arrasate Bizirik ostalaritza
elkarteak eta gobernuz kanpo-
ko Harreman erakundeek eman
dute asteon euren ekimenaren
emaitzaren berri.   

> GAZTEAK
Ludotekatik
Hondarribira irteera,
Pazko Astean
Txatxilpurdi elkarteak irteera
antolatu du, Pazko Asterako,
apirilaren 7a, 8 eta 9rako. Hon-
darribiko aterpetxera joango
dira, eta han hainbat ekintza
egingo dituztela iragarri dute.
Lehen Hezkuntzako hirugarren
mailatik seigarren mailara
bitarteko ume eta gazteei zuzen-
dutako ekimena da hori. Joan
gura duenak martxoaren 23a
baino lehen eman behar du ize-
na: 943 79 54 46. Prezioa da 50
euro.  

Asmobiren eraikina
izan ezik, gainerakoak
(Lasa, Canas, Pazi-Ola,
Escobar eta autoen
konponketa garajea)
botatzea da asmoa

OBRAK > ZALDUSPEKO PLAN BEREZIA, OSPITALE-GUNEAN

UBANE MADERA > ARRASATE
Datarik ez dute zehaztu, baina bai
Zalduspe eremua (ospitale ondo-
koa) asko aldatuko dela etorki-
zunean. Hala erabaki dute aste-
on udal agintariek. 

Asmoa da ospitale ondoan
dauden pabiloi gehienak bota-
tzea. Eta haien pareko lursaile-

Eraikin zaharrak bota
eta berria eraiki gura
dute Zalduspe gunean

an, aparkaleku moduan erabil-
tzen den horretan, eraikin, kale
eta biribilgune berriak egitea.

KALE ETA BIRIBILGUNE BERRIAK 
Hain zuzen, kale berria egingo
dute ospitalea eta fabrika-gunea
banatzeko. Nafarroa etorbidetik
izango du sarrera. Eta biribilgu-
nea ere eraikiko dute Nafarroa
etorbidea kale berriarekin lotze-
ko. Era berean, Musakolatik dato-
rren bidegorriak jarraipena izan-
go du kale berriaren paralelo. 

Berritasunekin segituz, erai-
kin berria ere egin gura dute, jar-
duera ekonomikoetarako. Kale
berriaren paralelo kokatzea da
asmoa, ospitalearen eraikinare-
kin lerrokatuta.  

395 APARKALEKU 
Eta Zalduspe eremuaren ordena-
zioa borobiltzeko, aparkalekuak
ere egokitu gura ditu Udalak:
395: 127 bide publikoan, 230 erai-
kin berrian  (azpiko aldean) eta
gainerakoak esparruko zerbi-
tzuen arabera, "eremu horren
beharrak asetzeko izango dira, ez
ospitale-gunearenak", azpima-
rratu du Udalak.

PLAN BEREZIA JENDAURREAN
Esandako hori guztiori, baina,
hasiera fasean dago; hau da, gune
hori zelan ordenatu erabaki dute,
Plan Berezian. Orain, plana jen-
daurrean ipini  dute, hogei egu-
nez, gura duenak kontsultatu eta
alegazioak aurkez ditzan.  

Gaur egun pabiloi eta autoek okupatzen dute Zalduspe eremua osorik. U.M.

Bihar 19Martxoak
00:00etatik aurrera

Enrique 
El Grande
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Udaberriko tratamenduak 2010

Etorri gure 
promozioak ezagutzera

Zeremoniak: 
gerta zaitez egun 
berezi horretarako.

Solariuma: 
zure brontzeatua eta
azala zaintzen ditugu.

Gorputza eta 
aurpegia: 
saio pertsonalak.

Amagara
Erdiko kalea 54 behea   20500

ARRASATE
Tel.: 943 79 09 09

nº
 R

.P
.S

. 2
97

 /
 0

5.

Zentro honek betetzen ditu 1002/2002 (BOE 243. 2002/10/10) Errege Dekretuan ezarritako araudia eta 265/2003 (EHAA 222, 2003/11/13) Dekretua.
Beltzaran jartzeko aparatuen UVA izpiek eragina izan dezakete azalean eta begietan. Ondorioak izpien izaeraren eta intentsitatearen araberakoak izango dira, baita pertsona bakoitzaren sentsibilitatearen araberakoa ere.

Gaur diskoa
aurkeztuko
du Governors
taldeak

M.B. > ARRASATE
Governors arrasatearrek Fre-
netikodromediskoa aurkeztu-
ko dute gaur Bilboko Elkar
aretoan. Aurkezpenean egon-
go dira taldeko kideak eta
Oihuka diskoetxeko ardura-
dun Angel Valdes.

HAMAR KANTU ETA ESTRA BAT 
Governors taldeak Usurbilgo
Higain diskoetxean grabatu
du diskoa Harritz Harreguy-
rekin. Hamar kantu "indar-
tsu" eta estra bat sartu dituz-
te; hain zuzen ere, Kristal kol-
patuakkantuaren audioa eta
bideoa. Bada, bideo hori era-
bili zuten Hatortxurock jaial-
dia aurkezteko. Gainera, Eus-
kal Zinema eta Bideo jaialdia
irabazi zuten. Gitarra indar-
tsuak, erritmo biziak, eta
ahots boteretsuak dira disko-
aren ezaugarriak. 

'Frenetikodrome'
diskoan hamar
kantu eta estra bat
grabatu dituzte

MUSIKA
> ATLETISMOA
Euskadiko marka
ondu zuen Lore
Marrek Oviedon
Bidasoa taldeko Lore Mar
aretxabaletarrak pertika sal-
toan Euskadiko marka ondu
zuen Oviedon jokatutako gaz-
te mailako Espainiako txapel-
ketan. 3,56 metroko saltoa
egin zuen, eta zilarrezko
domina jantzi. Gainera, Maia-
len Axpe arrasatearrak bron-
tzeko domina jantzi zuen 3,51
metroko saltoarekin.

Era berean, azpimarra-
tzekoa da Eukene Dorronso-
rok 200 metroko proban lor-
tutako laugarren postua.

> SASKIBALOIA
Garaipena
ezinbestekoa da
MUrendako
Larri dabil Mondragon Uni-
bertsitatea jaitsiera fasean.
Orain arte jokatutako bi par-
tiduak galduta, puntuak
behar ditu lehenbailehen.
Zapatuan, aukera ona du Pro-
mociones Legarciaren kontra
(Iturripe, 18:00etan). 

Jaitsiera fasea bukatzeko
zortzi jardunaldi geratzen
dira, baina ezinbestean iraba-
zi behar du MUk, mailari eus-
teko aukera ematen duten
postuetara heltzeko.

Ford Mugarrik derrigor irabazi beharko dio bihar
Egia taldeari, igoera postuetan egoteko

KIROLA > ESKUBALOIA

MIREIA BIKUÑA > ARRASATE
Hil ala biziko lehia jokatuko du
bihar (Iturripe, 11:45) Ford Muga-
rrik Lehen Mailarako igoera joka-
tzeko txartela ematen duen biga-
rren postua eskuratzeko. Ezin-
bestean Egiari irabazi egin

Azken hamarkadako
lehia garrantzitsuena

beharko dio. Bi puntuko aldea
dute donostiarrek –36 puntu
dituzte, eta 34 arrasatearrek–,
eta liga bukatzeko hiru partidu
geratzen dira. "Berdinketak ere
ez liguke balioko. Ezinbestean
irabazi egin behar dugu", esan

digu Edu Orgaz entrenatzaileak.
Kepa Kruzeta izan ezik –azkene-
ko lehian behatza apurtu zuen–
gainerako jokalariak prest ditu
urteko partidu garrantzitsuena-
ri aurre egiteko.

KAKOA, DEFENTSAN 
Biharko lehiako kakoari buruz
galdetuta, hauxe esan digu Orga-
zek: "Gure jokoa egiteko aukera
badugu, konfiantza handiagoz
jokatuko dugu. Gainera, Egia-
ren erasoa defendatzeko gai izan
behar dugu, mailako erasorik
onena dute-eta".

Bihar irabaziz gero, ezin dute
hutsik egin domekan 12:00etan
Hondarribiaren kontra jokatuko
duten lehian.

Aitor Aldanondo bergararra jaurtiketa egiten, 2008an Egiaren kontra jokatu zuten partiduan. GOIENKARIA
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CAMACHO
Drogeria

Lurrindegia

Bidekurutzeta 24 
BERGARA
943 76 13 35

ARANE 
KRISTALDEGIA

Artekalea, 18-behea.
BERGARA 
Tel.: 943 76 74 09
670 483 903

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

BERGARA
607 34 90 43

GARRAIOAK

Grua zerbitzua
Zerbitzu publikoa | Era guztietako kargak

ST PATRICK EGUNEKO BIHARAMUN JAIA
Musika saio irekia Gan Ainm eta lagunekin

Martxoaren 18an
22:30ean

Etorri Etorri 
kantura!kantura!

70 lagun batu ziren sagardotegian
Bergarako eta Arrasateko udal euskaltegietako, Berriketan eta Zaharbe-
rri egitasmoetako eta AEK-ko 70 euskaltzale batu ziren martxoaren 5ean
Tolosako Aldaba txiki auzoko Isastegi sagardotegian. Bapo jan eta edan
eta gero, gauerdia jota hartu zuten autobusa nor bere herrira bueltatze-
ko.  Irudian, Bergaratik joandako taldeetako bat.

JARDUN ELKARTEA

M.B. > BERGARA
Denboraldi berriari ekin dio
Turismo Bulegoak eta eguazte-
na ezkero zabalik dago. San Jose
zubia aprobetxatuz ireki dute eta
halaxe egongo da apirilaren 18ra
arte.  

Ohi bezala, bisita gidatuak
ere eskainiko dituzte. Horreta-
rako, txanda hartu baino ez dago

JENDARTEA > TURISMOA

943 77 91 28 telefono zenbakira
deituta. Bisita gidatuak doan
izango dira.

BULEGOAREN ORDUTEGIA
Bulegoaren ordutegia izango da
apirilaren 18ra bitartean: aste-
lehenetik zapatura 10:30etik
14 :00etara eta 16 :00etatik
19:00etara eta domeka eta jaie-
gunetan 10:30etik 13:30era egon-
go da zabalik. Martxoaren 28an
eta apirilaren 11n itxita egongo
da eta apirilaren 1ean eta 2an,
berriz, honako ordutegia izango
du: 10:30etik 14:00etara eta
16:00etatik 19:00etara.

Turismo Bulegoa zabalik
dago apirilaren 18ra arte
Ohi bezala, doako
bisita gidatuak
eskainiko dituzte alde
zaharrean barrena

o h a r r a k

IZENEMATEA
> Begiraleendako izenematea
zabaldu dute udalekuetarako 

Uztaileko udaleku irekietara-
ko izenematea da, gaur, eguena,
hasi, eta martxoaren 31ra arte.
Baldintza ezinbestekoak dira 18
urtetik gora izatea eta euskaraz
jakitea; begirale titulua izatea ere
baloratuko da. Izena emateko jo

Agorrosingo ludotekara 17:00-
19:00 ordutegian edo deitu 696 91
38 08 zenbakira.

BATZARRA
> Erabilera askotariko antzokia-
ren gaineko bigarren batzarra

Hilaren 23an egingo dute,
19:00etan, osoko bilkuren are-
toan. 

HITZALDIA
> Euskal Herriko historiari buruz-
ko hitzaldi sortako azkena

Soberaniaren aztarnakdela-
ko hitzaldia egingo du Floren
Aoizek. Martxoaren 24an, eguaz-
tena, izango da, 19:00etan, oso-
ko bilkuren aretoan. Euskal
Herriko historiaren gainean
antolatutako sortako azkena da.

JARDUN ELKARTEA

Txartelak salgai daude; seme-alabak
dituztenendako zaintza zerbitzua jarriko dute

JAIAK > ERRAMU-ZAPATUA

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Erramu-zapatua gero eta gertua-
go dago eta, azkeneko hiru urte-
etan egin duten moduan, herri-
tar talde batek hainbat ekitaldi
antolatu du egun horri begira,
Udalaren eta hainbat dendaren
laguntzarekin. 

Erramu-zapatuko azokako
jai giroak zeraman gainbeheraz
larrituta zegoen herritar talde
hori. "Bergaran ez dago halako
azoka-egun askorik; ondorioz,
hori mantendu eta indartzeak
duen beharraz jabetuta, zerbait
egin behar genuela pentsatu

Erramu-zapatuko bazkaria
500 lagunendako antolatu dute 

genuen", esan dute antolatzaile-
ek. Era berean, Erramu-zapatu-
ko azoka-eguna bergararron "eus-
kal jai" bilakatzea nahi dute:
"Herritarren parte-hartzea bul-
tzatuko duen jaia, euskal eta ber-
gararron nortasuna eta kultura
kalera ateratzeko eguna, euska-
raz eta euskal kulturaz gozatu eta
festa egiteko eguna". Horretara-
ko, azken hiru urteetan gero eta
indar handiagoa hartzen doazen
ekitaldiak antolatu dituzte, eta
herri bazkaria da horren adibi-
de: lehena 250 lagunendako anto-
latu zuten; aurten, 500endako.

HERRI BAZKARIA 
Aurten ere Udal Pilotalekuan
izango da herri bazkaria eta 500
lagunendako txartelak jarri
dituzte salgai, Pol-Pol, Ariznoa
eta pilotalekuko tabernan. Pre-
zioari dagokionez, helduek 18
euro ordaindu beharko dituz-
te eta 10 urtetik beherakoek,
berriz, 10 euro. Menua izango
da: hasierakoak, txekorra
burruntzian erreta eta entsa-
ladaz lagunduta, postrea, kafea
eta kopa.

Berrikuntza moduan, hau-
rrak dituzten familiendako
haurtzaindegi zerbitzua jarriko
dute pilotalekuan. Interesatuek
kultura etxera (943 77 91 58) dei-
tu beharko dute izena emateko.

Antolatzaileek martitzenean Usondo parkean egindako aurkezpena, umez inguratuta.
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• Eguneko menua.
• Afariak aste bukaeretan.
• Pizzak.
• Terraza.
• Domeketan ere zabalik 

eta pizzak enkarguz 
eroateko.

Espaloia 6 Bergara 943 76 59 22

Izarra eta konpainia, 
zuen zerbitzura!

Amillaga 1, 1 pabilioia, goiko solairua. 162 posta kutxa, 20570 BERGARA
Tel.:943 76 97 31 Faxa: 943 76 97 32. bergara@bergaramargoak.com

Kalitatea eta zerbitzua.

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 76 39 53

ile apaindegia
edertze gela

Masterreka 7 
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

> ANTZERKIA 
'Rosas rojas' tratu txarren gaineko antzezlana
egingo dute egubakoitzean Zabalotegin

Bihar, egubakoitza (22:30), La Papa antzerki taldeak Rosas rojas
antzezlana egingo du Zabalotegin (5 euro). Taula gainean aktore-
ek tratu txarren gaineko hausnarketa egitera gonbidatuko gai-
tuzte. Lydia eta Raul protagonisten arteko maitasun harremane-
an manipulazio emozionalaren seinaleak agertzen hasiko dira pix-
kanaka, azkenean tratu txar fisikoak agertu arte.

Antzezlan horrekin, maitasun istorioen sorreran antzeman
daitezkeen hainbat jarreraren inguruan hausnarketa egiten du
Ricardo Combi zuzendari eta idazleak.

Liga amaitzeko
jardunaldi baten faltan
Soraluce BKE taldeak
dagoeneko lortu du
igoera faserako
sailkatzea; 27an hasiko
dute erronka berria

ESKUBALOIA > LEHEN TERRITORIALA

XABIER URTZELAI > BERGARA
Soraluce BKE (27) taldea Erein-
tza (25) baino gehiago izan da sail-
kapeneko hirugarren postua lor-
tzeko lasterketan. Joan den aste-
buruan Muniategiren mutilek ez
zuten Eibarkoen kontra barkatu
(29-22), eta Ereintzak, aldiz, ezin
izan zion Bergarakoen erritmo-
ari eutsi, 25-19 galdu zuten-eta
Donibanen. Hala, mahoneroek
asteburuan Pulporen kantxan
jokatuko duten partidua jokala-
rien artean minutuak banatzeko
erabiliko du Bergarako entrena-
tzaileak: "Ikasten, kanpoan lane-
an, min hartuta... ibili diren joka-
lariei minutuak emateko erabi-
liko dugu asteburuko partidua".

MARTXOAREN 27AN 
Bergarakoek, baina, ez dute atse-
denik izango, berehala hasiko
dute-eta igoera fasea, hilaren
27ko eta 28ko asteburuan. Fase

Muniategi: "Igoera faserako
sailkatuta, gora igotzeko
ahalegina egin behar dugu"

berrian Gipuzkoako txapelketa-
tik sailkatu diren Egiarekin eta
Elgoibarrekin batera, Bizkaiko
Deusto Loiola eta Trapagaran
eta Arabako Corazonistas izan-
go dituzte kontrario. Sei oilar
aurreko bi postuengatik borro-
kan: "Behin honaino iritsita, hel-
buruak kategoriaz igotzea izan

behar du. Hamar partidu izango
dira, eta saiatu behar dugu azkar
eta gogotsu jokatzen, defentsan
txispa izan, azkar igo, eta golak
erraz sartzen. Azken bi urteok
penitentzian igaro ditugu, kate-
goria galdu genuenetik taldea
berriz egiten; ea saria lortzeko
gauza garen".

Gorka Ugalde atera jaurtiketa egiteko gertu, artxiboko erretratuan. GOIENKARIA

X.U. > BERGARA
Txapa Irratiak antolatuta, egu-
bakoitz gauean kontzertua izan-
go da Bergarako gaztetxean.
Emanaldi hori bertatik berta-
ra jarraitu ezin duenak, gaine-
ra, aukera bat baino gehiago
izango du. Izan ere, Txapa Irra-
tiak zuzenean eskainiko du
emanaldia (FM 97.25), baina ez
irratiko uhinetatik barrena
bakarrik, sarean ere emanaldia
jarraitu ahal izango duzue-eta
(www.txapairratia.org). 

Bihar, egubakoitza, Nafarroako folk taldeak
emanaldia egingo du gaztetxean, 22:30ean

MUSIKA > KONTZERTUA

Bizardunak Nafarroan sor-
tutako eta euskaraz abesten
duen folk musika taldea da.
Taldea bederatzi lagunek osa-
tzen dute eta euren musika esti-
loa euskal folk erradikal gisa
definitzen dute. The Dubliners
eta The Pogues musika talde
irlandarren estiloetan oinarri-
tu dira kantuak osatzeko. 

Gaztetxean, baina, bi talde
izango dira taulagainean, Bizar-
dunekin batera Les Faboulosers
taldeak ere joko du-eta.

Bizardunak gaztetxean eta
Txapa Irratiko uhinetan

Bizardunak taldea, iaz 3.60 aretoan egindako emanaldian. GOIENKARIA
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> DEIALDIA
Domekan egingo dute
Aloñako magalean
Zuhaitz Eguna
Aloñako magalean dagoen
elurra urtzen bada, etzi egin-
go dute Zuhaitz Eguna guru-
tzearen inguruan. 30 lizar lan-
datu gura dituzte, eta herri-
tarren laguntza behar dute.
Azken orduan aldaketarik
badago, aloinalagunak.blogs-
pot.comblogean jakinaraziko
dute.

> KIROLA
Herri mailako ehiza
txapelketa egingo
dute bihar
Herri mailako ehiza txapelke-
ta egingo dute bihar Zambra-
nan (Araba). Parte-hartzaile
bakoitzarendako bi eper eta
faisai bat askatuko dituzte, eta
09:00etatik 13:00etara gehien
harrapatzen duenak irabazi-
ko du txapelketa. Eper bakoi-
tzak 101 puntu balio ditu eta
faisaiak 100 puntu.

> MERKATARITZA
Martxoan sariak,
Txanda txartela
erabiltzeagatik
Txanda elkarteak bost eta
hamar euroko sariak bana-
tzen dihardu martxoan, eros-
ketak Txanda txartelarekin
egiten dituzten bezeroen arte-
an. Gainera, txartela erabil-
tzen dutenek %1eko deskon-
tua jasoko dute, eta Madale-
na gasolindegian, %2ko
deskontua.

> INFORMATIKA
Askotariko
ikastaroak egingo
dituzte KZgunean
Martxoa bukatu aurretik gai
eta iraupen ezberdineko ikas-
taroak emango dituzte KZgu-
nean. Ikastaroen gaineko
informazioa eskatzeko edo ize-
na emateko 943 08 16 34 telefo-
nora dei daiteke, edo mezua
idatzi tutor.onati@kzgunea.net
helbidera.

www.zelaia.net

40
urte 

elkarrekin

1970-2010

2010eko
EROSKETA DOAN!

2010ean GURE DENDETAN EGINDAKO EROSKETAK DOAN IZAN DAITEZKE ZURETZAT!
Erosketa egiterakoan emango dizugun txartelaren zenbakiak Loteria Nazionalaren azkeneko hiru zenbakiekin bat egiten badu, egindako
erosketaren zenbateko osoa bueltatuko dizugu.

Anima zaitez eta ospatu urteurrena gurekin!

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Orain dela hamar egun hasi ziren
lanean sei udaltzain berri. Aurre-
rantzean zerbitzua aste bukaere-
tara luzatuko dute. Hain zuzen ere,
apiriletik aurrera, zapatuetan eta
domeketan egingo dute lan. Orain-
goz, gauetan ez da udaltzain zer-
bitzurik egongo. Idoia Laspita udal-
tzain buruarekin egin dugu berba.

Sei udaltzain berri dituzue
lanean; orain, 11 zaudete. Zer-
bitzu hobea emateko gertu zau-
dete?

Bai, hori da gure asmoa.
Orain arte ematen genuen zerbi-
tzuaren kalitatea handitzeko
baliabide gehiago izango ditugu.
Horren adibide da apiriletik
aurrera aste bukaeretan zerbi-
tzua emango dugula: zapatuetan
eta domeketan bina udaltzain
egongo dira lanean, zapatuetan
07:30etik 21:30era eta domeketan
09:30etik 21:30era.

Gauetan ez duzue zerbitzurik
emango?

Sei udaltzain gehiago egon
arren, ez gara nahikoak gaueta-
ko txandak egiteko. Gutxienez,
beste sei udaltzain beharko geni-
tuzke, aste osoko txandak anto-
latu eta zerbitzu ona emateko.

Oraingoz, ezin dugu gauetan
zerbitzurik eman. 

Nola antolatzen duzue astea
udaltzaingoan?

Egun, bi txandatan egiten
dugu lan, eta bakoitzean lau udal-
tzain daude. Aste bukaerako txan-
dekin hasten garenean, zapatue-
tan eta domeketan lan egiten
dutenek jai izango dute astegu-
netako egun batzuetan. 

Zertan antzemango dugu udal-
tzain gehiago daudela herrian?

Batez ere, zerbitzu hobea ema-
teko asmoa dugu. Hau da, udal-
tzain gehiagorekin, orain arte
heltzen ez ginen tokietara joan-
go gara. Askotan entzun dugu,
Udaltzainak ez dira gure auzotik
pasatzen! Eta arrazoi dute. Alde
horretatik, egoera dezente hobe-

"Udaltzaingo zerbitzua hobetzeko
baliabide gehiago ditugu orain"

Idoia Laspita > Udaltzain burua

tuko da. Bestalde, beste helburue-
tako bat da herriko zirkulazioan
eskua sartzea. Zorrotzagoak izan-
go gara isunak jartzerako orduan,
baina baita ere abiadura kontro-
latzerako orduan.

Gainera, lantaldea handitu
dugunez, zaintza lanak ere toki
gehienetara zabalduko ditugu.
Hala, aukera izango dugu erdi-
gunetik kanpo dauden auzoetan
bi buelta emateko egunero.

Azkenik, esku artean dugun
beste asmoetako bat da, herriko
hainbat tokitan, zamalanak egi-
teko guneak ipintzea. Laster hasi-
ko gara kontu horrekin.

Herriko udaltzain guztiak Oña-
titik kanpokoak dira. Hori ara-
zoa da lantalde egonkor bat
osatzerako orduan?

Zalantza barik, bai. Orain
hasi direnak Bilbo, Santurtzi,
Gernika, Durango, Zumarraga
eta Arrasatekoak dira; eta, lehen-
dik daudenak, guztiak, kanpoko-
ak. Bailarakoak eta inguruko
herrietakoak direnak ez dira
mugitzen. Baina, egunero San-
turtzitik joan-etorria egiten due-
narendako oso gogorra izaten da.
Orduan, normala izaten da euren
herritik gertuagoko tokietan lan-
postuak lortzen dituztenean alde

egitea. Oñatin lanpostua topatu
dutenak edozein unetan aurkez
daitezke beste lanpostu batera.

Orain dela egun batzuk bai-
larako udaltzain buru guztiok
bilera izan genuen, eta gai horren
gainean jardun genuen. Guztion
ametsa da lantalde finkoa eduki-
tzea, baina oso zaila da.

Herritarrek badakite udal-
tzaingoak ematen duen zerbi-
tzua erabiltzen?

Egoitza aldatu genuenean,
herritarrei kosta egin zitzaien
guregana etortzea, eta udal bule-
goetara joaten ziren. Orain, gure-
gana datoz. Bestalde, salaketa
penalak jartzera, lehen, Ertzain-
tzara joaten ziren, Bergarara.
Orain, guregana datoz. Iaz, 120 bat
salaketa jaso genituen.

MIREIA BIKUÑAIdoia Laspita, bulegoan.

"Aurrerantzean
zorrotzagoak izango

gara isunak jartzen eta
abiadura kontrolatzen"

"Herritarrak guregana
etortzen dira salaketa

penalak ipintzera"

Giltzagune proiektua martxan
dagoenetik, lasaiago zabiltza-
te udaltzaingoan?

Bai.Piboteak jaisteko eta igo-
tzeko giltza suhiltzaileen eta
larrialdietako zerbitzuetako
kideen eskuetan dago, eta ez
dute gurekin hartu-emanetan
jarri behar larrialdia dagoen
gunera heltzeko. Halakoetan
segundoak oso inportanteak iza-
ten dira. Alde horretatik, lasaia-
go gaude. Guk zerbitzurik ema-
ten ez dugunean, eurek dute gil-
tza.

Dena den, erdiguneko kale-
etan dauden 12 giltzaguneetako
bitan tapak apurtu dituzte, eta
sarrailak bistan daude. Edonork
zerbait sartzen badu sarraile-
tan, larrialdi zerbitzuetakoak
giltza erabili ezinda egongo dira.
Herritarrendako zerbitzua da,
eta egoki erabiltzeko moduan
egon beharko lirateke giltzagu-
neak.

Haizealdiaren egunean lan
handia eduki zenuten?

Bi udaltzain egon ginen lane-
an bi txandatan, brigadako bes-
te kide batzuen laguntzarekin.
Dena den, halako egoeratan lege-
ak dio udaltzainok lanera etor-
tzeko beharra dugula.
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> KIROLA
Lehen eta bigarren
postuak karateko
Gipuzkoako txapelketan
Gipuzkoako karate txapelketa
jokatu zuten zapatuan Donos-
tian eta UDA elkarteko bi joka-
lari izan ziren bertan. Kumite
modalitatean jokatu zuten biek,
haurren mailan; Oxel Vazque-
zek lehen postua eskuratu zuen
(45 kiloz azpikoa) hiru borroka
garaituta eta Iker Hervasek
bigarrena (60 kiloz azpikoa).
Lan bikaina egin zuten biek,
baita coach edo gidari lanetan
ibili zen Odei Vazquezek ere.

> SARIA
Leire Zubillagak saria
jaso du 'bullying'-aren
gaineko lehiaketan
Kurtzebarri institutuko ikasle
Leire Zubillaga aretxabaleta-
rrak saria irabazi du Jaurlari-
tzak umeen eskubideen gaine-
an antolatutako lehiaketan,
gutunen sailean. Bullying-a
jasaten dabilen lagun bati ida-
tzitako gutun hunkigarriagatik
eman diote saria.

Azaroan bete zen Umeen
Eskubideen 20. urteurrenaren
barruan hainbat lehiaketa anto-
latu zituen Jaurlaritzak.

MIRARI ALTUBE> ARETXABALETA
Aretxabaleta abesbatzak 30 urte
bete ditu aurten eta ospakizu-
nez betetako urtea izango da
2010a. Urteurren horren
barruan, Bilboko San Anton
abesbatza ezaguna gonbidatu
dute eta bihar, San Jose eguna,
egingo du ekitaldia parrokian
(19:00). Abendu inguruan, oste-
ra, aretxabaletarrak joango dira
Bilbora.

Biharko kontzertuarekin
gogorarazi gura dute orain dela
30 urte, egun berean, egin zue-
la lehenengo ekitaldia Aretxa-
baleta abesbatza sortu berriak.

Aretxabaleta
abesbatzaren 30.
urteurrena ospatzera
dator; abenduan
aretxabaletarrak
joango dira Bilbora

KONTZERTUA > ABESBATZA

DONOSTIARA GEHIAGO
San Anton abesbatza ibilbide
luzea duen taldea da. 1947an sor-
tu zuten eta 60 urtetik gorako
ibilbidean ekitaldi garrantzi-
tsuetan hartu du parte; Berrio-
txoako Valentinen kanonizazio
unean, esaterako. Gainera, Biz-
kaiko egitarau garrantzitsue-
netan jarduten du eta Santur-
tziko konposizio lehiaketan
lehen saria irabazitakoa da.
Kanpoko hainbat herrialdeta-
ko abesbatzekin harreman
estuak ditu: Italiakoekin, Ale-
maniakoekin, Suitzakoekin…
eta elkartrukeak egin izan
dituzte.

40 bat gizon-emakumek osa-
tzen dute gaur egun San Anton
abesbatza, eta Alfredo Hurtado
Saratxo zuzendariaren esane-
tara egiten dute lan. Abesti
errepertorio zabala dute, bai fol-
klore abestiei dagokienez, bai
polifoniakoei dagokienez, eta
konposatzaile famatuen lanak
kantatzen dituzte.

Bilboko 
San Anton
abesbatza bihar
parrokian

KIROLA > XAKEA

M.A. > ARETXABALETA
Joan den zapatuan, hilak 13,
bukatu zen xake denboraldia.
Arlutz xake taldea zortzigarren
postuan geratu da eta ohorezko

Ohorezko mailan jarraituko
du jokatzen Arlutz taldeak

mailan jarraituko du jokatzen
datorren denboraldian ere.

Denboraldi polita egin du
Arlutzek, nahiz eta zortzigarren
postuak (16 puntu, 7. dagoen Easo-

rekin berdinduta) ez adierazi hala-
korik. Baina laugarren postuan
geratu den San Viatorren eta zor-
tzigarrenaren artean bi puntuko
aldea besterik ez dago. Joan den
zapatuko partida, hain zuzen, San
Viatorren aurka jokatu zuen Arlu-
tzek, eta galdu, 2,5-1,5 (zuzenean
eman zuten partida Interneten).

Jokatutako bederatzi partide-
tatik lau berdindu egin ditu Arlu-
tzek, tartean Gros talde indar-
tsuaren aurka; lau, galdu; eta
bakarra irabazi, azkeneko gera-
tu den Oberenari. Hala ere, par-
tida guztietan eskuratu ditu pun-
tuak. Arlutzeko jokalari Fran eta
Andoni Miguel anaiek, Aitor eta
Mikel Alcaide osaba-ilobek eta
azken partidetan jardun duen
Jesus Berezibarrek pozik buka-
tu dute denboraldia; izan ere,
jokalari bikainak –nazioarteko
maisuak eta Fide maisuak– dau-
de gainerako taldeetan.

EUSKADIKO TXAPELKETA 
Apirilean, Pazko astean, hain
zuzen, Euskadiko txapelketa
jokatuko du Aitor Alcaidek.
Mikel Alcaidek, ostera, Euska-
diko gazte mailako txapelketan
jardungo du.

Arlutz xake taldeko kideak San Viatorkoen aurka jokatzen zapatuan. ARLUTZ

M.A. > ARETXABALETA
Trialsineko Gipuzkoako txapel-
ketari dagokion azken proba joka-
tuko dute domekan, hilak 21, Are-
txabaletan (10:30). Urtero legez,
Porrukotxara basoan eta kanpo-
santura bidean dagoen trialsine-
an jarduteko gunean egingo dituz-
te probak txirrindulariek.

Ohiko kirolariez gain, edozein
zalek parte hartu ahal izango du.
Antolatzaileek bizikletak, kas-
koak eta berna-babesleak utziko
dizkiete.

ESPAINIAKO TXAPELKETAN ONDO
Joan den aste bukaeran, ostera,
Espainiako txapelketa hasi zuten

Lorca herrian (Murtzia). Euskadi-
ko taldearekin joan ziren Aitor
Murua (kadetea) eta Unai Zuntzu-
negi (haurra). Proba politak egin
zituzten biek, kontuan hartuta
Muruak (5. postua) hilabete eman
duela entrenatu barik lesio baten
ondorioz eta Zuntzunegi (4. postua)
haurren mailako gazteena dela.

KIROLA > TRIALSINEKO GIPUZKOAKO TXAPELKETA

Txapelketako azken proba domekan gurean

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

• ALTZARIAK

• DISEINUA

• APAINKETA

M
A

obiliario

RENAZA

Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA

Errekabarren 3, behea ARETXABALETA
Tel.: 943 79 01 28 - 629 45 02 21
garbittu@euskalnet.net

Garbiketa orokorrak eta
mantentze-lanak

• 
Obra bukaerako garbiketak

• 
Auzotarren komunitateen
eta garajeen garbiketak

• 
Kristalen garbiketak

• 
Arropa garbiketak

Mitarte 7 behea
ARETXABALETA

Tel.943 77 00 33/79 42 56

Laborantza tresnak
Ongarriak- Haziak

F E L I X  PA G A L D AY
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MIRIAN BITERI > ESKORIATZA
Aitzorrotz kultura elkartearen
eskutik,guztiendako gomendaga-
rria den zuzeneko lasaia entzu-
teko aukera egongo da bihar,
egubakoitza, Eskoriatzan. Izan
ere, Bide Ertzean taldeak Leidor
sessions izeneko lana aurkeztu-
ko du unibertsitateko aretoan,
22:30ean.  

Bide Ertzean taldeak zuzene-
an grabatu zuen 2009ko urtarrila-
ren 16an Tolosako Leidor antzo-
kian eskaini zuen kontzertua.
Horrekin, tolosarrek zuzenean
grabatutako lehen diskoa argita-
ratu zuten Durangoko Azokan,
eta orain, taldeak bira txikia
egingo du hilaren bigarren hama-

Bide Ertzean taldea
ikusteko sarrerak 
5 euro balioko du,
leihatilan erosita

MUSIKA > BIDE ERTZEAN

bostaldian; eta, tartean, bihar
Eskoriatzan egingo duten ema-
naldia dago. 

Laukote moduan arituko dira,
Ubeda anaiak, Fran Iturbe gita-
rra-jotzaile bergararra eta Karlos
Arantzegi bateria-jotzailea. Tolo-
sako saioan eskainitako kantuak
joko dituzte; tartean, Grafitti ize-
neko kantu berria. Baina, horrez
gain, dagoeneko prestatzen ari
diren lan berriko beste hainbat
abesti ere entzun ahal izango
dituzte zaleek.   

SARRERAK, LEIHATILAN
Sarrerak salgai daude egunotan
Inkernu tabernan, 5 eurotan.
Aitzorrotz elkartekoek jakinara-
zi digute kontzertua hasi aurretik
ere prezio berean salduko dituz-
tela leihatilan. Horrekin batera,
gogorarazi dute plaza kopurua
mugatua dela, eta, hortaz, gomen-
datu dute sarrera ahalik eta azka-
rren erostea. Unibertsitatean 100
lagunendako tokia dago.

Denondako
zuzeneko lasaia
entzungai bihar

o h a r r a k

KIROLAK
> Asteburuko kirol hitzorduak

Areto-futbola dago asteon.
Bihar, 16:00etan, Ohorezko Liga-
ko partidua jokatuko dute etxe-
koek eta Gasteizko Zomorroek.
Jarraian,18:00etan, Euskal Liga-
ko norgehiagoka egongo da:
Eskoriatza Suitzako Armentia-
rekin lehiatuko da.

ZERGAK
> Trakzio mekanikodun ibilgailuen
gaineko zerga ordaindu behar da

Aurtengo urteari dagokion
trakzio mekanikodun ibilgai-
luen gaineko zerga ordaintzeko
epea iritsi da. Zerga-ordainketa
helbideratuta daukaten herrita-
rrei maiatzaren 5ean egingo zaie
kobrantza. 

Ordainketa helbideratu
barik dutenek, berriz, maiatza-
ren 5era arte dute borondatez-
ko ordainketa egiteko.

ZINEMA
> 'Urrezko iparrorratza' bihar

Etzi, umeendako zinema dago
Ibarraundin. Urrezko iparrorra-
tzafilma emango dute, 17:30ean. 

Asteon, umeen
elikaduraz
jardun dute

MIRIAN BITERI

Harrera ona izan zuen martitzen arratsaldean, Luis Ezeizan, Amaia
Diaz de Monasterioguren dietistak haurren elikaduraren gainean
egindako hitzaldiak. Hazkundean garapen fisiko eta psikiko egokia
izateko, txikitatik ondo jaten ikastea eta elikadura ohitura egokiak
hartzea funtsezko baldintzak dira, eta, hortaz, hainbat gomendio eta
errezeta eman zizkien oñatiarrak eskolako areto nagusian batutakoei. 
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Jose
Gomez 
Abad 

Errekalde 6, 4-B.
Antzuola

943 76 60 19 
943 76 60 43

Faxa: 
943 76 60 19

INDUSTRI MANTENIMENDUA

Arin Jatetxea

Astelehenetan eta martitzenetan itxita

Kalebarren 7 • 943 78 62 45 
ANTZUOLA

Karta • Plater konbinatuak 
Ogitartekoak • Pintxoak

ETXEKO BEREZITASUNAK:
Buztana eta txuleta 

(zaharrarena).

Enkarguak ere hartzen ditugu.

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

b e r e  u s t e z

Konturatu naiz, artikulu
danetan kritikak eta
kejak besteik ez ditxu-

tela idatzi, eta badakizue zer?
Hori dala bizitza hontan eitten
dun okerra, dauzkun arazo
danak pentsamentu negati-
buegaitxik datozelako. Danai
alde ona ikusi biharrian, beti
txar dana ikusten jau, gehi-
xau baloratzen dou negati-
buan, positibuan baino. Aka-
so, hobeto bizi gara hola ala?
Ba ez! 

Konprobauta dao pertso-
na positibuak urte gehixauan
bizi izaten diela, eta gainera

urte horrek danetan zorion-
tsuauak diela. Hori da esaten
dabena, behintzat.

Zeaitxik ez du aldamene-
kua kritikau biharrian dau-
kan ona baloratzen? Eta harek
zelako ondo in daben esaten,
eta beste honek zenbat lagun-
du naben, eta honek zelako
poza emuten dostan, eta hai-
ba besarkada bat eta... Segu-
ru-seguru egunak askoz
hobiak izango ziela eta gero
ta lagun gehixau euko ditxu-
la, gauzak hobeto irtengo doz-
kuela, eta gero ta bizi hobia
etorriko jakula!

Pentsau deigun ezer ein
eta esan baino lehen; danok
alkar entenditzen eta lagun-
tzen saiatu biharko gara, eta
norbere bizitza zela hobetu
pentzatzen txepelkeixak alde
batera lagata.

Positibo 
ala 
negatibo?

"Zeaitxik ez du
aldamenekua
kritikau biharrian
daukan ona
baloratzen?"

Alaitz Jauregi

ARANTZAZU EZKIBEL > ANTZUOLA
Bideberri Mankomunitateko
Gobernu Juntak 2010eko otsaila-
ren 25ean emakume eta gizonen
berdintasunerako I. plana onar-
tu zuen. Bideberri Mankomuni-
tatea Antzuola, Elgeta eta Leintz
Gatzaga herriek osatzen dute eta
gizarte zerbitzuetan bakarrik
oinarrituta dago.

Biztanle kopurua kontuan
hartuta, ez dago plana egitera
behartuta Antzuolako herria,
baina Karmele Korta Gizarte Zer-
bitzuetako teknikariak azaldu
du herritarrek gai horrekiko sen-
tsibilitate berezia dutelako era-
baki zutela plana egitea. Plana
egiten 2008an hasi ziren, egoera-
ren diagnostikoa eginda. 

GIZARTEAREN ISLA
Diagnostikoan ikusi dute Antzuo-
lako egoera beste herri batzuen
modukoa dela. Gizartean gerta-
tzen diren ezberdintasun berak
gertatzen dira Antzuolan ere. 

Plana 2009an diseinatu zuten.
Horretarako, hiru bilera egin
zituzten Antzuolan; askotariko
herritarrak elkartu ziren eta,
diagnostikoan oinarrituta, ekin-
tzak proposatu zituzten. Orain,

lehentasunak ezarri behar dituz-
te ekintza horiek aurrera erama-
teko. Plana 2010-2013 urteetara-
ko da eta hainbat arlo landuko
dituzte: Udala, kultura eta kiro-
la, hezkuntza, gizarteratzea...

Bideberri
Mankomunitateak
Elhuyar
Aholkularitzaren eta
Emakunderen laguntza
izan du plana egiteko

Neska-mutikoak udalekuetan; besteak beste, hezkuntza arloa landuko dute planean. GOIENKARIA

GIZARTE ZERBITZUAK > BIDEBERRI MANKOMUNITATEA

Berdintasunerako I. plana
dagoeneko martxan da

Argazkiak
aurkezteko
epea:
apirilak 30
A.E. > ANTZUOLA
Dagoeneko martxan da
Antzuola eta antzuolarrak
argazki lehiaketa. Hiruga-
rren urtez jarraian egingo
dute aipatutako lehiaketa, eta
lanak apirilaren 30a baino
lehen aurkeztu behar dira
Antzuolako Udalean. Parte
hartu ahal du herrian jaio edo
bizi den edonork.

Argazkietan Antzuolak
izan beharko du protagonis-
ta: Antzuolako ohiturak,
jaiak, Antzuolako jendea,
tokiak… azaldu beharko dira
argazkietan. Parte-hartzaile
bakoitzak, gehienez, hiru
argazki aurkeztuko ditu; kolo-
retan edo zuri-beltzean.

ARGAZKIEN EUSKARRIA
Argazkien euskarria 30x40
zentimetrokoa izango da, kar-
toi mehezkoa; eta, argazkiaren
neurria, gehienez, 25x35 zen-
timetrokoa. Hiru kategoria
egongo dira: 6-12 urte; 13-18
urte; eta, 19 urtetik gorakoak.
Informazio gehiago, honako
atarian: www.antzuola.com.

LEHIAKETA

A.E. > ANTZUOLA
Azken bolada txarra etetea izan-
go da antzuolarren eginbehar
nagusia. Bolada txarra eten, eta
ona hasi, jaitsiera postuetatik
aldentzeko. Mutrikuren aurkako
partidua bihar, egubakoitza, izan-
go da Estala futbol zelaian,
16:00etan.

Sailkapen orokorrean bi tal-
deen arteko aldea bost puntukoa
besterik ez da. Antzuolak 22 pun-

KIROLA > FUTBOLA

tu ditu eta Mutrikuk 27; hala,
bihar irabaziz gero Antzuolak
aukera ona dauka aurrekoekin
aldea murriztu eta azkeneko pos-
tuetatik aldentzeko.

24. JARDUNALDIA 
Biharkoa 24. jardunaldia izango
da. Martxoaren 27an jokatuko
dute gero, eta apirilaren 17an
izango da hurrengoa, Aste San-
tuko oporren ostean.

Bolada txarra eteteko Mutriku
mendean hartu beharra dago
Bihar, egubakoitza, izango da partidua Estala
futbol zelaian, arratsaldeko lauretan hasita

o h a r r a k

AFARIA
> Haitiren aldeko afari solida-
rioa hilaren 27an

Anelkarrek antolatuta
elkartasun afaria egingo dute
hilaren 27an Olalde elkarte-
an. Txartelak salgai daude 25
eurotan Itzar liburu-dendan,
Nerea drogerian eta Altzarte
eta Martin okindegietan;
eskuratzeko azken eguna
martxoaren 23a izango da. 

HITZALDIA
> Rosa Aierbek Gipuzkoako
armarria aztertuko du

Hitzaldia martitzenean
izango da Torresoroan,
18:30ean. Rosa Aierbek Gipuz-
koako armarria aztertuko du.
Gaztelaniaz izango da.
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ARAMAIOKO UDALA
Euskara saila

Gure seme-alabek ikusten
dutena egiten dute:
gurasook erdaraz egiten
badugu, horixe da eredua
beraientzat...

Jon, jaitsi hortik, min

hartuko duzu eta...
¡Chica, es que no me

hace ni caso, parece 

que hablo en chino!
¡Pues con Miren igual!

Jon, egiozu kasu 

amatxori! Jaitsi!

Aramaioko Udalak
32.000 euro
bideratuko ditu
jaietarako; hurrengo
bilera martxoaren
29an egingo dute,
udaletxean

JENDARTEA > JAIAK

EDU MENDIBIL > ARAMAIO
Uztaileko San Martin jaiei begi-
ra Jai batzordeak lehen bilera
egin zuen astelehenean udale-
txean. Deialdiak espero baino
erantzun eskasagoa izan zuen
eta, hori dela eta, Ainara Inun-
tziaga Kultura zinegotziak eta
Itxaso Aspiazu teknikariak dei
egin diete herriko taldeei hurren-
go bileran parte hartzera. Hain
zuzen ere, martxoaren 29an egin-
go dute bigarren bilera, udaletxe-
an, 19:00etan. Azken urteotan
gertatu den moduan, herriko kul-
tura taldeekin batera Jai batzor-
dean ahalik eta partaidetza zaba-
lena lortzea da Udaleko ardura-
dunen asmoa.

San Martin jaiak uztaileko
lehenbiziko bi asteburuetan ospa-
tuko dira, uztailaren 2an, 3an, 4an
eta 5ean batetik eta uztailaren
9an, 10ean eta 11n bestetik. Ara-
maioko Udalak 32.000 euro bide-
ratuko ditu aurten San Martin
jaietarako.

Iazko San Martin jaietan, bes-
teak beste, rock kontzertuak,
umeendako jolasak eta ikuskizu-
nak, tortilla lehiaketa, Txirrito-
linpiadak, bertso saioak, koadri-

Jaietako batzordea hasi
da gertatzen uztaileko
San Martin jaiak

len arteko jolasak eta beste hain-
bat ekitaldi antolatu zituzten.
Esan bezala, aurten ere Jai batzor-
dean herritarren parte-hartzea
ziurtatu nahi dute.

ZAPATUAN, TXALAPARTA 
Bestalde, zapatuan, martxoaren
20an, gaztetxoei zuzendutako txa-

laparta tailerra izango da Txatxi-
lipurdiko begiraleekin. Hitzor-
dua da gazteen lokalean, 16:30ean.
12 urtetik gorako neska-mutilei
zuzendutakoa da ekimena eta ez
dago aurrez izena eman beharrik.
Hurrengo hitzordua apirilaren
24an izango da (hankapaluak),
ordu berean.

Herri kirolak, iazko San Martin jaietan. JOSETXO ARANTZABAL

E.M. > ARAMAIO
Alaiak elkarteak antolatuta,
apirilaren 19tik 25era bitarte-
an Galiziara eta Portugalera
bidaia egingo dute herriko erre-
tiratuek.

Autobusean aterako dira
Aramaiotik apirilaren 19an,
goizez, eta Galizian Rias Bai-
xasen hartuko dute ostatu. Egi-
tarauaren arabera, besteak bes-
te, Santiago, Coruña, Finiste-
rre,  Braga eta Oportora
bisitaldiak egingo dituzte.
Egun bateko bisitaldiak izan-
go dira guztiak, iluntzero Rias

AISIALDIA > ALAIAK ELKARTEA

Baixaseko hotelera itzuliko
baitira. Azken eguna libre izan-
go dute bidaiariek.

IZENEMATEA, ZABALIK 
Izenematea martxoaren 26ra
arte dago zabalik. Lagun bakoi-
tzeko prezioa 249 eurokoa da eta
dagoeneko 33 lagunek eman
dute izena. Antolatzaileak pozik
dira jasotako erantzunarekin,
kontuan izanda gainera lehen
aldia dela horrelako bidaia bat
antolatzen dutela. Interesatuek
erretiratuen elkartera jo deza-
kete argibide gehiagoren eske.

Erretiratuen bidaia Galizia
eta Portugalera apirilean

> BERTSOAK
Bertso barnetegia antolatu dute gaztetxoendako
Sarrian, apirilaren 6tik 8ra bitartean

9 eta 12 urte bitarteko gaztetxoei zuzenduta, Zuiako Koadrilak eta
Arabako Bertsozale Elkarteak bertso barnetegia antolatu dute
Sarrian, apirilaren 6tik 8ra. Jolasak, bertso-antzerkia, kantaldiak
eta bestelakoak izango dituzte. Prezioa, 40 euro. Izenematea, mar-
txoaren 25era arte zabalik. Argibideak 945 01 05 05 zenbakian.

> LEHIAKETA
Txirritolak antolatutako ipuin lehiaketarako
lanak martxoaren 26ra arte jasoko dituzte 

Txirritola euskara elkarteak ipuin lehiaketa deitu du. Aramaion
bizi edo ikasten duen edonork har dezake parte eta adinaren ara-
bera hainbat talde bereiztuko dituzte. Lanak entregatzeko epea
martxoaren 26ra arte dago zabalik. Argibide gehiago Txirritola
euskara elkartean, 943 79 94 21 telefonoan jaso ditzakezue.

> INTERNET
Aitor Madrid arduraduna izango da astelehenean
KZgunean; ikastaro berriak iragarri dituzte 

Aitor Madrid martxoaren 22an izango da KZgunean, 16:00etatik
20:00etara. Ikastaro berriak iragarri dituzte; besteak beste, sare
sozialen, Skype eta Google tresnen gainekoa. Ona txartela esku-
ratzeko aukera  ere badago; NA eta osasun txartelak eguneratu-
ta eramatea ezinbestekoa da. Argibideak, 945 44 54 36 zenbakian.
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Bukatu dituzte lehenengo zundaketa lanak

MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA
Aldundiko Errepide Sailak mar-
txan jarri ditu Gatzagako bi sarre-
retan dauden semaforoak. Orain

LEHENENGO FASEA BUKATU DA
Bestalde, bukatu dituzte herrian
egiten zebiltzan zundaketa-lanak.
Herriko hainbat tokitan hodi
luzeak sartu dituzte laginak har-
tzeko. Zuloak egindako lekuetan
arketak jarri dituzte orain, eta
lehen faseko lanak bukatutzat
eman. Herria mugitu egiten den
edo ez jakiteko hasi da laginak
hartzen Aldundia. Udalak uste du
jarraipena egingo dietela lanei eta
hilabete batzuk barru beste lagin
batzuk hartu, baina ez dute ino-
lako jakinarazpenik jaso.

arte, hilabete inguru, laranja
kolorea izan dute, kontuz pasa-
tzeko adieraziz, baina egubakoi-
tza ezkero beste edozein semafo-

roren moduan egiten dute lan,
gorri eta berde jarrita.Hala bada,
txandaka pasatzen dira orain
autoak herri ingurutik, norabi-
de bakarrean. Hilabeteko proba
egin gura zuela adierazi zuen
Aldundiak, baina Udalari ez dio-
te jakinarazi zenbat denboran
izango dituzten martxan.

Herriko bide sarreretako
segurtasuna hobetzeko eskatu
zion Udalak Diputazioari, autoek
sartu-irtenak seguruago egiteko,
eta eskaera horretatik etorri dira
jarritako hiru semaforoak.

LEINTZ GATZAGA > ERREPIDEA

Dagoeneko martxan
daude semaforoak

20690 ELGETA

Pagatza indus. z/g.
Tel. eta faxa: 943 78 90 21

M a r m o l d e g i  
e t a  g r a n i t o a k

AZKEN EMAITZAK
1. Eñaut Arantzeta-Haritz Gallastegi/Asier Untzetabarrenetxea-Asier Morales 25-10
2. Josu Arantzabal-Eneko Ojanguren/Oskar Sarasua-Xanti Dosuna                  25-20
3. Odei Zenitagoia-Mikel Beretxinaga/Sergio Bouzas-Mikel Arkarazo              25-07
4. Nagore Ojanguren-Leire Urgoitia/Susana Jimenez-Olaia Jimenez               25-09

Asteon ez dago partidurik. Azken jardunaldia jokatzea falta da finalerdietarako.
Gizonezkoetan bi bikote sailkatuta daude; besteak azken jardunalditik aterako dira.

Asteburuan 
ez da partidurik
egongo

f r o n t e n i s  t x a p e l k e t a

Besteak beste, bideo
emanaldiak, Intxortara
igoera eta herri
bazkaria dituzte 

JENDARTEA > GAZTEAK

MIRIAN BITERI > ELGETA
Elgetako gaztetxearen 14. urteu-
rrenaren harira, ekimenez josita-
ko egitaraua gertatu dute datozen
egunotarako. Ekimenak bihar
hasiko dira. Eguerdian, Tren las-
terra Val di Sussan bideo emanal-

dia dago gaztetxean; hori amaitze-
an, aperitiboa izango dute, eta
jarraian, Abiadura Handiko Tre-
naren gaineko bideo emanaldia
eta mahai-ingurua egingo dute. 

INTXORTARA IGOERA 
Hori egubakoitzari dagokionez.
Baina, egun potoloena zapatua
izango da. 09:00etako esna deia-
ren ostean, 10:00etan, Intxorta-
ra igoera hasiko da. Gaztetxeko
kide Kepa de Vegak azaldu digu
lehen jaietan egiten zen ekimen

Gertu dituzte gaztetxean
urteurreneko ekimenak

hori berreskuratu nahi izan dute-
la. Horretarako izenematea ordu
laurden lehenago zabalduko da
plazan; 09:45ean, hain justu ere. 

Eguerdiarekin batera, triki
eta bertso potearen ordua iritsi-
ko da. 14:00etan, berriz, bazkaria
izango dute gertu gaztetxean.
Hona hemen han jango dutena:
pasta entsalada, solomoa piperre-
kin eta postrea. Bazkalosteko
bertso saioarekin eta gaueko
Akerbeltz taldearen dantzaldia-
rekin amaituko da eguna.

Joan den urtean, 13. urteurrenaren harira antolatutako bazkaria. JOSETXO ARANTZABAL

Markel Olanok herria
bisitatuko du hilaren 22an

DIPUTAZIOA > BISITA

M.B. > ELGETA
Gipuzkoako diputatu nagusi
Markel Olano izango da Elge-
tan astelehenean, martxoak
22. Eguerdian, 12:30ean, iritsi-
ko da herrira, eta jarraian,
udal ordezkariek harrera
egingo diote udaletxean. 

SAIHESBIDEA ETA PATRONATUA
Oxel Erostarbe alkateak jaki-
narazi digu batzarra ere egin-
go dutela eta Udalaren asmoa

dela saihesbidearen eta Domin-
go Iturbe patronatuaren gaiak
mahai gaineratzea. Bisita amai-
tu baino lehen, herrian ibiliko
dira esku artean dituzten eta etor-
kizunerako aurreikusita dituz-
ten proiektuen berri jasotzeko.   

Urteroko bisita da Olanore-
na; herriz herri dabil Gipuzkoa-
ren errealitatea ezagutzen eta
Foru Aldundia herri eta eskual-
de horietan egiten ari den kude-
aketa azaltzen.

M.B. > ELGETA
Asentzio parkeko bidea itxita
egongo da gaur eguerditik aste-
lehen goizera. Oxel Erostarbe
alkatearen esanetan, arrazoia
da berritu duten bidea egonkor-
tzeko komeni dela hainbat egu-
netan ibilgailurik ez pasatzea
handik. Horrekin batera, azal-
du digu ingurune horretako
lanak aste honetan bertan buka-
tuko dituztela.

Ingurune horretako
egokitze lanekin
asteon amaituko du
Mendilankor enpresak

HIRIGINTZA > LANAK

ATZERAPENA
Erostarbek onartu du egural-
dia eta abenduan izandako txi-
kizioak direla-eta, obra horiek
nahi baino gehiago luzatu dire-
la. Irailean hasi zituzten Men-
dilankor kooperatibako langi-
leek.

Baina asteon amaituko
dituzte horiek eta herritarrek
ingurune berrituaz gozatu ahal
izango dute hemendik aurrera.
Egokitze lanen horien harira,
Intxortako Atea-ren parean eta
Angiozerrako bidegurutzean
50 aparkaleku jartzeaz gain,
ermitarainoko bidegorria egin
dute, eta komunak eta eserle-
ku berriak jarri dituzte.

Asentzioko bidea itxita
gaurtik astelehenera arte

Asentzion, eguazten eguerdian lanean. MIRIAN BITERI
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Mendizabal eta Larrañaga lehiatuko dira hirugarren postuagatik

Mendizabal eta Onsalo, martitzeneko jaialdiko bigarren norgehiagokan, epaileekin batera. XABIER URTZELAI

XABIER URTZELAI > BERGARA
Martitzeneko jaialdia biribila
izan zen, Mendizabal antzuola-
rra finalera sailkatu ez izana
izan zen pena bakarra. Puntako
jaialdi baten osagai guztiak izan
zituen: jende asko pilotalekuan,
partidu oso lehiatsuak eta tele-
bista kamerak jaialdia jarrai-
tzen –Gaur, eguena 18:00etan
emango du GOITBk partiduok,
eta datorren martitzeneko fina-

zatia erraz egin zuen, errazegi (12-
2), eta ondoren etorri zen Larra-
ñagaren erreakzioa (17-17). Mar-
kagailuan atzetik aurrera etorri-
ta zaleak berehala jarri ziren
Larrañagaren alde, baina partidu
hasieran egindako opariak –Yol-
dik min egin zion sakez– garesti
ordaindu zituen partidu amaieran. 

Sakez makal ibili zena Mendi-
zabal izan zen, arratsaldeko biga-
rren partiduan. Onsalok ez zuen

letan ere izango dira telebista
kamerak–. 

Aurreratu moduan, baina,
oraindik finalak geratzen dira,
hilaren 23an jokatuko dituztenak
(19:30). 

MEREZIMENDU OSOZ
Martitzeneko partiduetan onenak
izan zirenak egongo dira finalean,
Yoldi eta Onsalo. Larrañagaren
kontra Yoldik partiduaren lehen

batere sufritu Antzuolakoaren
lehen kolpearekin, eta alderantziz,
Onsalok hainbat tanto egin zituen
pilota jokoan jarri eta berehala,
sakea hormara ondo arrimatuz.
Eta hori Mendizabal ondo hasi zela
(5-0), egin behar zuen horretan kon-
tzentratuta. Onsalo, baina, poliki-
poliki partiduan sartzen joan zen,
eta norgehiagoka parekatu (7-7) eta
jarraian bolada onari heldu zion,
Antzuolakoaren opariren bat apro-
betxatuz, eta baita merituzko tan-
toak eginez ere (7-14).

Mendizabalek ez zuen amore
eman, eta txokoan utzitako bi deja-
dak (10-14koa, eta 13-15ekoa) gra-
batzekoak izan ziren. 14-16koa,
berriz, fisikoki lehertzeko modu-
koa izan zen, batera eta bestera ibi-
li zirelako bi pilotariak; hala,
Antzuolakoak azken pilotakadak
erabat hustuta erantzun zituen,
Onsalok tantoa egin zuen arte (14-
16). Aitorrek 15.a ere egin zuen,
baina ordurako neka-neka egin-
da zegoen, Onsalo pilotakada gaiz-
toenak ere erantzuteko gauza izan
zelako (15-22).

PILOTA > BERGARAKO LAU T'ERDIKO SORALUCE KOOP. SARIA

Martitzeneko finalean
Onsalo eta Yoldi izango
dira aurrez aurre

X.U. > BERGARA
San Jose eguna aprobetxatuko
dute bihar, egubakoitza, 23 urtez
azpikoen egutegiko lasterketa
garrantzitsuenetakoa korritzeko,
Gorlako Igoera. 10:00etan hasita
–Bergarako plazan– ziklistek 90
kilometroko lasterketa izango
dute aurrean, eta ibilbideari dago-
kionez ez da aldaketarik izango:
lehenengo kilometroetan Osin-
txuraino jaitsiko dira (10:10), han-
dik buelta erdi eman eta Zubilla-
garaino igotzeko (10:34). Bergara-
ra buelta, eta Gorlara lehenengo
igoera (11:00). Handik Urola bai-
larara jaitsiko dira, Urretxutik

Gazte mailako ziklistak, berriz, Antzuolan
lehiatuko dira zapatuan, Uzarragako Igoeran

ZIKLISMOA > GORLAKO IGOERA ETA UZARRAGAKO IGOERA

Antzuolara (11:56), Deskargatik
pasatuz. Eta azken errematea,
Gorlako bigarren igoera (12:10).
Ibarrean Asier Penabad (Bidelan
Kirolgi), Iban Caballero (Debaba-
rrena) eta Xabier Arantzeta (Deba-
barrena) dabiltza kategoria horre-
tan, eta azken ordukorik ez bada-
go irteera puntuan izango dira.

UZARRAGAKO IGOERA, ZAPATUAN
Bestalde, Aiastui taldeak antola-
tuta gazte mailako Uzarragako 35.
Igoera egingo dute zapatuan (16:00)
Antzuolan. Olaranen hasiko dute
proba eta ziklistek 81 kilometro
izango dituzte aurrean.

Amateur mailako ziklista
onenak bihar Bergaran

Mikel Landa, iaz, Gorlako helmugan lehena. GOIENKARIA

Bergarak
bihar eta
Aloñak
domekan

X.U. > BERGARA
Hirugarren mailan Aretxaba-
letak Beasainen zelaian joka-
tuko du. Joan den astean Ger-
nikaren kontra puntu bat
batu zuten atxabaltarrek;
zapatuan ezustea eman nahi
dute Loinaz futbol zelaian
(17:00).

Ohorezko erregionalean
aste ezohikoa izango da, elur-
teagatik atzeratutako nor-
gehiagokak jokatuko dituzte-
eta. Mondrak martitzenean
galdu zuen Tolosaren kontra
(1-2), eta Aloña Mendik atzo
iluntzean jokatu behar zuen
Euskaldunaren kontra. Ber-
garak, azkenik, egubakoitz
arratsaldean hartuko du Trin-
txerpe Agorrosinen (16:30).

ASTEBURUAN ALOÑAK ETXEAN
Aloña Mendik jokatuko du
etxean (Domeka, 16:30, Azko-
again). Mondra Idiazabalera
joango da domekan (16:30), eta
Bergarakoek Berion jokatu-
ko dute domekan (16:30).

TOLOSAREN KONTRA GALDU
Martitzenean amorrua ema-
ten duen porrot horietakoa
izan zuen Mondrak, Arrasa-
teko mutilek mendean izan
zutelako Tolosa, baina defen-
tsan izandako despisteak
ondo aprobetxatu zituztelako
tolosarrek.

Aretxabaletak eta
Mondrak kanpoan
jokatuko dute
asteburuan

FUTBOLA

> SASKIBALOIA
MUk etxean eta
Aloñak eta
Eskoriatzak kanpoan

Mondragon Unibertsitateak
etxean jokatuko du zapatuan
(18:00) Promociones Legarcia
taldearen kontra.

Maila autonomikoan,
berriz, Aloña Mendiko muti-
lek sailkapenean azkenaurre-
ko postuan dagoen Deustuko
Unibertsitatearen kantxan
jokatuko dute domeka eguer-
dian. Bi talde horien artean
dagoen aldea agerikoa da: biz-
kaitarrek lau partidu iraba-
zi dituzte eta 17 oñatiarrek.

Emakumezkotan, berriz,
Eskoriatzako neskek oraingo
asteburuan ere etxetik kan-
pora jokatuko dute, Bera
Beraren kontra Donostian,
zapatuan (20:00). Talde donos-
tiarra atzerago dago sailkape-
nean, eta hirugarren dago
Eskoriatza.



> THE WET BAND
Danbakako
irabazleek diskoa
aurkeztuko dute
zuzenekoan > 22

> ANTZERKIA
Umeendako 'Artea'
antzezlana egingo
dute zapatuan
Arrasaten > 22

G2a
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA

> OIHANE
PILDAIN
Arrasatearra
da, baina
Eskoriatzako
saskibaloi
taldean
dihardu
azken sei
urteotan;
musikazale
handia ere
bada > 25

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Aste bukaera luze honetan ere
Arrasateko 3 aretoak ez du des-
kantsurik hartuko. Zapatuan, gai-
nera, talde mitiko bat ekarriko
dute gurera; Espainiako heavy
metalaren talde ezagunenetako
bat den Madrilgo Hamlet taldea,
hain zuzen. Ibilbide luzea egin du
taldeak, eta 1987an jotzen hasi
ziren arren, eurek 1993an koka-
tzen du hasiera urte ofiziala. Ordu-
tik, aldaketa asko izan dituzte tal-
dean: dagoeneko Javier Gomez eta

Pedro Sanchez baxu-jotzaile
ohiak, Javier Rocaverti eta Pablo
Gianni bateria-jotzaile ohiak eta
Pedro Sanchez gitarra-jotzaile
ohia taldearen historiako izenak
dira. Aldaketak aldaketa, baina,
Hamlet-ek ez du bere esentzia gal-
du. Orain, Jose Molinero abesla-
riaren –J. Molly ezizenez ezagu-
na– gidaritzapean, Luis Tarraga
eta Alberto Martin gitarra-jotzai-
leak, Alvaro Tenorio baxu-jotzai-
lea eta Paco Sanchez bateria-jotzai-
lea dira lekukoa hartu dutenak.
Ondo hartuta, gainera. 

ESTILOEN ARTEKO BILAKAERA
Doinu gogorrak, erritmo azka-
rrak eta eszenaratze basatia;
horrela defini daiteke boskote
madrildarra. Hala ere, 17 urteo-
tan nabarmen heldu dira musi-
kalki, eta atera dituzten diskoe-
tan hard rocka –hasierako urte-
etan–, metal alternatiboa,
hardcore-punka eta rap-metal
doinuak atzeman daitezke. 

Arrasateko 3 aretora La puta
y el diablo–2009ko apirilean kale-
ratu zuten– izeneko azken disko-

arekin datoz. Emanaldia, aretoa-
ren ohitura bihurtu denez,
23:00etan hasiko da. Sarrera
aurrez 12 euro ordaindu beharko
da eta leihatilan, berriz, 15 euro. 

INFERNOISE, GONBIDATU BIKAINA 
Hamlet ez da gauerdia ondo sar-
tu arte hasiko, aurretik Infernoi-
se taldeak joko du-eta. Gonbidatu
bikaina da, talde protagonistare-

kin harreman estua du; batera
biran datoz . Estilo aldetik, antze-
ko izango da: erritmo azkarrak eta
egurra. Finean, tximak ondo astin-
tzeko gaua izango da etzikoa.

Hamlet-en zuzenekoak 3 aretoa
astinduko du etzi, 23:00etan
AZKEN DISKOAREKIN
Talde madrildarrak 'La
puta y el diablo' diskoa
aurkeztuko du gurean

METAL LANDUA
Boskoteak metal
landua beste estilo
batzuekin uztartzen du

Hamlet taldea osatzen duen boskotea gogotsu igoko da 3 aretoko agertokira. Jose Molinero taldeko abeslaria –J. Molly ezizenez ezaguna– (erdian) izango da emanaldia gidatuko duena.  GOIENKARIA

KUXKUXEROA

Hamlet zuzenean ikusteko aukera
izateaz gain, Espainiako prentsa
arrosean albiste garrantzitsua
izan den bitxikeria bat ere badu
talde mitikoaren bisitak. Izan ere,
Hamlet-eko abeslari eta frontman
den Jose Molinero –J. Molly
ezizenez ezaguna– eta Pilar
Rubio bikotekideak dira. 

Espainiako La Sexta telebista
kateko Se lo que hicisteis saioan
egin zen ospetsu aurkezle
madrildarra eta egun Telecincon
dihardu. Dirudienez, zortzi urte
daramate elkarrekin. Nork daki,
agian Pilar Rubio bera ere etorriko
da 3 aretora, mutil-lagunaren
kontzertua ikustera...

Abeslaria eta Pilar
Rubio, bikotekideak

Hamlet-en ibilbidea 1993an hasi
zen, hori hartu dute hasiera urte
moduan; 2008an 15. urteurreneko
bira egin zuten. Lehen diskoa
Sanatorio de muñecos izan zen,
1994an argitaratua. Eta ordutik,
estudioko 11 disko grabatu dituzte;
azkena, iaz kaleratu zuten La puta
y el diablo. Disko horrekin datoz,
hain zuzen, Arrasatera. Alberto Martin gitarra-jotzaile berriarekin atera
duten disko bakarra da eta lan horrekin taldearen sustraietara bueltatu
direla esan daiteke. Hori bai, hasierako urteetan baino disko landuagoa
da teknikoki, baina ahotsaren oldarkotasunak eta bateriak ezarritako
erritmo azkarrek lehen diskoa dakarte gogora. 

Hitzetan agonia, sufrimendua eta gorrotoa atzeman daiteke. Bestal-
de, abesteko eran eta gitarraren soinuan ildo berriak bilatu dituzte, baita
aurkitu ere. Diskoa aurkezteko bira AEBetan eta Europan egin zuten. 

'La puta y el diablo',
sustraietara itzulera

DISKOA

Azken diskoaren azala. GOIENKARIA
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Iragarkia jarri nahi baduzu,
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko
PROFESIONAL 
LIBERALAK

ABOKATUAK
BERNARDINO MAIZTEGI 
Bergara / Irizar 5
T: 943 76 10 81

JUAN ANTONIO SIERRA
Bergara / Irizar 2
T: 943 76 03 35

LIA ALTUNA / BEGOÑA LASAGABASTER
Arrasate / Iturriotz 15, 1 A
T: 943 79 98 86 
F: 943 77 01 08
altu-lasa@conet.es

RAFAEL ARANBURU
Bergara / Irizar 5
T: 943 76 10 81

ROSA BEITIA / ATXEN MUNGIA / 
NAIARA MENDIBIL
Aretxabaleta / Basabe ind. f-0-10-pab.
T: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.es

AHOLKULARITZAK
AIERDI AHOLKULARITZA
Bergara / Artekale 1
T: 943 76 03 50

ANDRA MARI AHOLKULARITZA
aretxabaleta / Andra Mari auzunea 3
T/F: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

ASEGI AHOLKULARIAK
ARRASATE / Otalora Lizentziaduna 4
T: 943 71 25 49
F: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

TBG AHOLKULARITZA
BERGARA / Matxiategi 36
T: 943 76 90 83

ZENBAKI AHOLKULARIAK
ARETXABALETA / Basabe ind. F-0-10 pab.
T: 943 71 21 12
F: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.es

ARKITEKTO TEKNIKOAK
JESUS LASKURAIN PEREZ
BERGARA / Zurradero 4
T: 943 76 53 53

ETXE ADMINISTRAZIOAK
URIBESALGO ADMINISTRAZIOAK
ARRASATE / Otalora 16, solairuartea esk.
T: 943 79 51 25
F: 943 71 19 85
uribesalgo@telefonica.net

PROKURADOREAK
JOSE M. BARRIOLA ETXEBERRIA
DONOSTIA / Easo 57-3 eskuma
T: 943 45 27 26 / 656 41 55 49

Kantu
jaialdiaren
balorazio
positiboa

J.B. > BERGARA
Euskal kantuak sustatu eta
plazaratzea helburu, Gipuz-
koako haur kantarien jaial-
dia ospatu zen joan den dome-
kan Urretxuko Labeaga are-
toan. Eta, noski, Deba-
goieneko ordezkaritzak ez
zuen hutsik egin. Bergarako
eta Arrasateko neska-mutiko-
ek hartu zuten parte, eta Ber-
gara izan zen, zalantza barik,
ordezkari gehien eroan zitue-
na. Izan ere, Bergarako 39
haur izan ziren jaialdian;
Musika Eskolako haurren
abesbatzako zortzi talde, hain
zuzen. "Ekimenak arrakasta
handia izan du eta esperien-
tzia ezin hobea izan da nes-
ka-mutikoendako", esan dute
eskolako arduradunek. 

Goikobalu Txikitik bi nes-
ka eta mutil bat izan ziren, tri-
kiti taldea ondoan zutela. 

Bailaratik 40 bat
ikasle joan ziren
Gipuzkoako haur
kantarien jaialdira

EUSKAL KANTUGINTZA

Bihar Arrasateko 3
aretoan izango dira
mutrikuarrak, Uek eta
Kraussk taldeekin
batera egingo duten
kontzertu birako lehen
kontzertuan

MUSIKA > KONTZERTUA

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
2008ko Danbaka musika lehiake-
ta irabazi zuen The Wet Band tal-
de mutrikuarrak Waterproof ize-
neko diskoa kaleratu berri du,
doan, hori zen-eta Danbakako
onena izatearen saria. 12 kanta
jaso dituzte diskoan eta estilo
aniztasuna da mutrikuarren
lanaren zeinu bereizgarria: roc-
ka oinarri hartuta, 1970eko
hamarkadako hard rockerako
joera garbia erakusten dute, bai-
na ukitu latinoak, funka edo esto-
nerra ez dira falta. 

Bada, jarraitzaile eta musi-
kazaleei doinu berriak zuzene-
an ezagutarazteko ordua da
orain, eta horretan jo eta ke ari-
tuko da The Wet Band. Izan ere,
datozen asteetarako hainbat kon-

Diskoa aterata, The Wet Band
taldeak agertokia du helburu

tzertu lotuta dituzte Uek eta
Kraussk taldeekin batera. Hau
da, kontzertu bira bat antolatu
dute hiru taldeek: Bidean Bas-
que Wild tour 2010bataiatu dute.
Biraren izenak berak dioenez,
Euskal Herrian barrena izango
da kontzertu bira. Hala, birako
lehen emanaldia bihar bertan
emango dute, Arrasateko 3 are-
toan (23:00). Sarrera sei euro
ordaindu beharko da. 

BIDELAGUN BIKAINAK 
The Wet Band-ek, esandako
moduan, bidelagun perfektuak
izango ditu: Uek eta Kraussk. Keu
Agirretxea gidari, hamar urte
bete dituen Uek talde ondarruta-
rrak badu zer ospatu eta hori
agertokian igarriko da. Kraussk-
en metalak ere ez du aspertzeko
astirik utziko. Ekainera arte,
behintzat, ia aste bukaera guztie-
tan lotuta dituzte kontzertuak. 

The Wet Band-eko abeslari Ainara Etxearte, Danbakako finalean. GOIENKARIA

Umeendako
'Artea' obra
ikusgai etzi
Amaian

J.B. > ARRASATE
Haur antzerkia izango da pro-
tagonista Arrasateko Amaia
antzokian zapatuan (17:00):
La Maquine antzerki taldea-
ren Artea obra ikusi ahalko
da. Natura du ardatz eta iru-
dimenez jositako obra hone-
kin txundituta geratuko dira
etxeko txikienak.Alvaro Gui-
jarrok egindako musika, zuze-
nean Daniel Tarridak eta
Morten Jespersenek jotzen
dutenean obraren ezinbeste-
ko elementu bihurtzen da,
musika da-eta "haizearen,
euriaren, elurraren... berba".
Bestalde, Maite Arrese kon-
talariaren ahotsak ere bere-
biziko pisua hartzen du, Eli-
sa Ramos eta Jose Rodriguez
aktoreen interpretazioa ahaz-
tu barik. Euskaraz da eta 45
minutu iraungo du. Lau urte-
tik gorakoei dago zuzenduta.

La Maquine antzerki
taldearen antzezlana
17:00etan hasiko da;
sarrera, lau euro

ANTZERKIA
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Ikustekoa!

Onsalo eta Yoldi
Eguaztenean, martxoak 24, 22:15ean.

Bergarako lau t'erdiko 
Soraluce Koop. finala

Babesleak:
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Debagoieneko 
GREMIOAK

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

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

DEKORAZIOA
J. ORTIZ
Bergara 

• Mota guztietako pladur lanak

• Igeltsu-lanen dekorazioa

• Sabai eta apaletan espezialistak

• Isolamendu akustikoa

• Gremioen koordinazioa

Alkabieta kalea z/g.

T: 943 76 03 51 / 663 90 93 18

ITURGINTZA
EGIA ITURGINTZA
Arrasate 

Gipuzkoa etorbidea 39, behea

T: 943 77 01 85

IMANOL ITURGINTZA
Arrasate

• Iturgintza

• Berogailua eta gasa

• Bainugelak

Kale Txiki 9 behea

Tel.: 943 79 05 95 / 609 67 96 15

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

VALES ITURGINTZA
Aretxabaleta

• Hargintza lanak

• Bainugelako altzariak

• Berogailuak

• Erretenak ipini eta garbitzea

Santa Kurtz 7, 3. ezk.

Tel.: 620 17 80 46

LEIHOAK
ARGI-PLASTIK
Arrasate

• PVC leihoak

• Aluminio termikoko leihoak 

• Poliuretanozko leihoak  

Zigarrola 1- 8 pab.

Tel: 943 77 11 30 / 943 79 62 18

F: 943 77 11 30 / 943 79 62 18

ION LEIHOAK
Arrasate 

• Metal aroztegia, PVC eta aroztegia 

Debagoiena Industrialdea 11. pabilioia

T: 943 79 11 35 

F: 943 77 31 20

YOSU THERMIK
Arrasate

• Lehio eta ate isolatzaileak

• PVC leihoak 

• Aluminio termikoko lehioak

• Aroztegi mistoa (aluminio-egurra)  

Kataide poligonoa 4 Pab.

Tel: 943 77 01 57

F: 943 77 03 21

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
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NAROA ODRIOZOLA > ARRASATE
Denbora faltak hainbat gauza alde
batera uztea eragin dio Oihane Pil-
daini. Eta unibertsitatean hasten
denean saskibaloiarekin gauza bera
gertatuko zaiola onartzen du, atse-
kabez, arrasatearrak. Izan ere, sas-
kibaloiak esanahi handia du haren-
tzat. Entrenatzen hasi aurretik tar-
tetxo bat egin digu. 

Noiztik jokatzen duzu saskiba-
loian? 

Orain dela sei urtetik, gutxi
gorabehera. Eskoriatza KE talde-
an jokatzen dut. Hasi nintzen
infantil moduan Arrasaten eta
gero kadete mailan Eskoriatza-
ra etorri ginen.

Zergatik saskibaloia?
Helburu bat duten kirolak

gustatzen zaizkit, eta, saskibaloia-
ren kasuan, saskian sartu behar
duzu baloia. Horrez gain, saski-
baloian jokatzen zuen lagun bate-
kin udalekuetara joan nintzen
eta hark bultzatu ninduen saski-
baloian jokatzera. Eta futbola
aukeratu beharrean, saskibaloia
aukeratu nuen. 

Zer moduz zabiltzate aurten-
go denboraldian?

Ez gabiltza oso ondo, nahiko
zaila jarri zaigulako aurten, bai-
na gustura gabiltza. Ahal den
puntu gehien sartzen ahalegin-
tzen gara. 

Ordu asko eskaintzen dizkio-
zu saskibaloiari?

Gehiago eskaintzea gustatu-
ko litzaidake. Martitzen eta egu-
bakoitzetan ordu eta erdiko entre-
namenduak izaten ditugu . Uste
dut edozein kiroletan emaitza
onak edukitzeko ordu batzuk sar-
tu behar direla. Batzuetan, entre-
natzeko Eskoriatzaraino joan
beharra dudanean, alferkeria
etortzen zait; izan ere, kadetetik
seniorrera arteko nesken talde-
ak Eskoriatzan entrenatzen gara,
eta mutilen taldeak, Arrasaten. 

Zer ematen dizu saskibaloiak?
Lehenengo eta behin, lagu-

nak. Talde baten parte sentitzea
oso polita da. Jende asko ezagu-
tzen da eta Eskoriatza KE klube-
ko talde guztiak elkartzen gare-
nean, familia baten antzekoak
gara; bazkariak egiten ditugu,
oso ondo zaintzen gaituzte, auto-
busa daukagu leku batetik bes-
tera mugitzeko, eta hori talde
guztiek ez dute, entrenatzailee-
kin oso harreman ona dauka-
gu… Eta gero, osasuna. Nireta-
ko, saskibaloian jokatzea asko da.

"Saskibaloian jokatzea garrantzitsua da
niretako, gauza asko eman dizkit-eta"

Oihane Pildain > Saskibaloi jokalaria

Taldeko kirolen alde on eta
txar bat?

Gauza txarren aldetik, hona-
koak esango nituzke: zerbait gaiz-
ki irteten bada, errua denontza-
ko dela. Gainera, nire albokoak
egun txar bat badu, nik ere edu-
kiko dut, eta besteak, eta beste-
ak ere bai. Eragina dauka guztiak.
Gauza onei dagokienez, berdina
esango nuke: gauza bat ondo irte-
ten bada, denon artean egindako
zerbait dela eta denei poztasuna
ematen digula. Horrez gain, tal-
deko kirolak bakarkako kirolak
bezain konpetitiboak ez direla
esango nuke.

Nola ikusten dituzu nesken
taldeak?

Geroz eta hobeto ikusten
ditut, geroz eta erraztasun gehia-
go ditugulako hemen eta beste
leku batzuetan jokatzeko. Gure
inportantzia gabiltza hartzen,
baina, hala ere, neskek Eskoria-
tzan jokatzea eta mutilek Arra-
saten ez dut ondo ikusten. 

Horrez gain, klarinetea eta tri-
kitia jotzen dakizu.   

Trikitia hirugarren mailan
hasi nintzen jotzen, eta klarine-
tea, bosgarren mailan. Azkene-
ko hau nire musika irakaslea
Marije Ugalde zelako hasi nintzen
jotzen ikasten, baina denbora fal-
tagatik utzi egin nuen. Orain,
trikitia jotzen dut noizbehinka. 

Ikasketei dagokienez, zer
diharduzu ikasten?  

Arrasateko institutuan nago
batxiler zientifikoko bigarren
maila egiten. Teknologia ez nuen
egin nahi, eta horregatik auke-
ratu nuen batxiler mota hori. 

Hori bukatzean, zein asmo dau-
kazu? 

Oraindik ez daukat argi.
Alde batetik, Psikologia asko
gustatzen zait baina, beste alde-
tik, Biologia ikasi nahiko nuke.
Hala ere, ikasten dudana ikas-
ten dudala ere, irakaskuntzara
bideratu nahi ditut ikasketak.
Hau da, irakasle lan egitea gus-
tatuko litzaidake. Bilbora edo
Donostiara joateko asmoa dau-
kat; eta, Euskal Herritik kanpo
joaten banaiz, penarekin joan-
go naiz, baina egin beharreko
gauza bat da. 

Beste zaletasunik badaukazu? 
Irakurtzea asko gustatzen zait

eta musika entzutea ere gogoko
dut. Kirolei dagokienez, korrika
egitea eta igeriketa gustatzen
zaizkit. 

NAROA ODRIOZOLA

Kirola gogoko du Oihane Pildain
arrasatearrak. Eskoriatza KE
saskibaloi taldean jokatzen du

orain dela sei urtetik, eta aurre-
tik  hainbat kirol egin ditu. Kiro-
laz gain, musika ere atsegin du

arrasatearrak, eta klarinetea
eta trikitia jotzen daki. Hala
ere, denbora faltak eragin dio

instrumentuak alde batera
uztea. Horrez gain, batxilerra
egiten dihardu. 

Herria: Arrasate. Adina: 17 urte. Ikasketak: Batxi-
ler zientifikoko bigarren maila egiten dihardut
Arrasateko institutuan.Zaletasunak:Saskibaloian
jokatzea, irakurtzea, musika entzutea, korrika egi-
tea… Gustuko liburu bat: A place called here, Cece-

lia Ahernena. Film gomendagarri bat: Nick Cassa-
vetes-en El diario de Noa.Musika talde bat: The Corrs.
Bizi izateko leku bat: Zarautz. Bizitzako leloa: Bizi
ezazu bizitza. Saskibaloi jokalari bat: Nire taldeko
Maialen Calderon. 

PERTSONALA
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ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA
• Arrizuri, 97 m2, garajearekin.
• Aranerreka, 80 m2, oso ondo.
• Matxiategi, 88 m2, eguzkitsua, oso ondo.
• Zabalotegi, 54 m2, eguzkitsua, oso ondo.
• Bolu, 103 m2, oso eguzkitsua.
• Zubieta 65 m2, ondo, hortuarekin.
• Ibargarai, apartamentua, 40 m2, berria, garajea aukeran.
• Bidekurutzeta, duplexa, oso ondo.
• Iparragirre, apartamentua, 40 m2, berria, garajea eta trastelekua.
• Martoko, 87 m2, ondo, garajearekin.
• San Pedro, 88 m2, ondo.
• Ibargarai, 80 m2 oso ondo eta eguzkitsua.
• Koldo Eleizalde, 87 m2 oso ondo.
• Urdangarin pasealekua,99 m2 + ganbara, berritzeko.
• Zabalotegi 80 m2, eguzkitsua, berritua.
• Elorregi 70 m2, terrazarekin, eguzkitsua, oso ondo.
• Artekale, 81 m2, oso ondo.
• Simon Arrieta, 57 m2, terrazarekin.
• Zurradero, 81 m2, oso ondo.
• Zubieta, 125 m2, terraza eta ortuarekin.
• Zabalotegi, 50 m2, berritua. Oso eguzkitsua.
• Iparragirre, 190 m2.
• San Antonio, 65 m2, eguzkitsua.
• Masterreka, 46 m2, eraikuntza berria.
• Etxebizitza berrien erainkuntza Maduran, San Pedron,

Masterrekan, Zubiaurren, Bidekurutzetan, Zubietan,
Martokon eta San Lorentzon.

• Jatetxea erdialdean bezeroekin. Salgai edo errentan ematen da.
• Basarte. 69 m2. Oso ondo.
• Toki Eder plaza. 54 m2.Apartamentua. Oso ondo.

SORALUZE
• Baltegieta, 83 m2, berria.
• Sagarerreka, 58 m2, aukera ona.

ANTZUOLA
• Eguzki auzoa, Antigua auzoa eta Sagasti auzoa.

ELGETA
• San Roke, 75 m2, ia berria.

TTeelleessffoorroo AArraannzzaaddii 22
T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37
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ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara:
• Aranerreka 85 m2. Berritua.
• Elusu baserria. Berritua. Oso ondo.
• Alkabieta 88 m2. Eguzkitsua.
• Zubiaurre 67 m2. Berritua. Eguzkitsua.
• Zabalotegi 60m2. Oso ondo
• Barrenkale 82 m2. Berritua.
• Masterreka. 46 m2. Eraikuntza berria. Oso ondo.
• Bidekurutzeta 103 m2. Duplexa. Oso ondo.
• Boni Laskurain 90 m2. Oso ondo.
• Azkarruntz 69 m2. Prezio ona.
• San Pedro 65 m2. Ganbararekin.
• Osintxu 64 m2. Berritua. 114.192 €.
• Aranerreka 80 m2. Terrazarekin.
• Zubiaurre 58 m2. Eguzkitsua.
• Aranerreka 90 m2. Oso ondo.
• Osintxu 62 m2. Prezio ona.
• San Lorentzo 68 m2. Berritua.
• Zubiaurre 52 m2. Berritua.
• Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon,

196.200€.
• Artekale. Logela bat. Berritua.
• AUKERA. Etxebizitza adosatuak salgai Elgetan. Lehen

mailako materialekin. Eraikuntza bukatua.
PREZIO EZIN HOBEAK: 249.210 €tik hasita

Antzuola:
• Buztinzuri, Sagasti, Antigua, Zurrategi, Beheko auzoa

Etxe onak.
• Errekalde 70 m2. Garajearekin.
• Beheko auzoa. Berritua. 135. 000 €.

Elgeta:
• San Roke 72 m2. Berritua.
• San Roke 80 m2. 80 m2-koganbara eta lokalarekin.
• Salbador 90 m2. Berritua.

Soraluze:
• Atxuri 49 m2. 117.618 €.

BBeerrrriiaattuuaa.. Etxebizitza salgai
edo alokatzen Berriatuan. 72
metro karratu. Bi logela, komu-
na eta sukalde-egongela. Berriz-
tua eta guztiz jantzia hartzeko
aukera. Salmenta prezioa,
190.000 euro. Deitu 94 616  64
19 edo 94 613 90 56 telefono
zenbaira.

CCaassaallaarrrreeiinnaa ((EErrrriiooxxaa)).. Pisua
salgai Errioxan, Casalareinan.
20 m2-ko. 615-78 98 59

DDuurraannggoo.. Pisua Madalena auzo-
an. Guztiz berriztatua, duela 5
urte. 3 logela, komuna, sukal-
dea eta egongela. Oso eguzki-
tsua. Guztiz jantzia. Deitu 655
70 96 59 zenbakira.

DDuurraannggoo.. Etxea salgai. Deitu
696 66 00 58 telefono zenba-
kira edo idatzi mezu bat katta-
lin4@hotmail.com e-postara.

DDuurraannggoo.. Atiko bat salgai Duran-
goko alde zaharrean. 2 logela,
egongela, sukaldea eta komu-
na. Oso argitsua. Duela urte bete
erabat berriztatua. Guztiz jan-
tzia. Bizitzen jartzeko. Etorri
ikustera! Ainara Otxotorena:
Deitu 659 42 58 90 telefonora.
aotxotorena@yahoo.es

EElloorrrriioo.. Pisu eder bat salgai.
Auzoa etorbidean. 639 02 05 81

EElloorrrriioo.. Pisu eder bat salgai
Elorrion. Erreformatua,124 m2,
gas naturaleko berogailua,
sukalde ekipatua,egongela, 5
logela,2 komun, jakitokia,2 bal-
koi, garaje itxia. Derrigorrezkoa
ikustea. Prezioa: 264.500
euro.Telefonoa: 685 73 48 25

EEttxxaarrrrii AArraannaattzz.. Familiabakarra
salgai Etxarri Aranazko Kala-
murtxei kaleko 20. zenbakian.
Praktikan berria eta jantzita-
koa. Hiru logela, bi komun, sukal-
dea eta egongela. Bi balkoieta-
tik mendia ikusten da. Autoa sar-
tzeko bajera eta lorategia. Prezioa
adosteko. 645 73 50 59 (Maite).

EEttxxaarrrrii AArraannaattzz.. Etxarri Ara-
nazko Arkuetabide kalean, lehen
ezkerra. 98 m2 eta oso orien-
tazio ona. 696 19 43 17 edo 626
70 30 93. 

MMaallllaabbiiaa.. Baserria salgai toki
polit batean 20.000 metroko lur
zatiarekin. Deitu 655 70 26 47
telefono zenbakira

bi normalak. 750 euro hilean.
656 78 02 15

IIuurrrreettaa.. Lonja bat alokatzen dut
Iurretan, Maspe Kalean. 60
metro karratu ditu. 696 63 78
12 (Miren)

304. ERRENTAN HARTU

BBeerrggaarraa.. Lokala hartuko nuke
errentan. 250 euro ordaintze-
ko gertu nago. 943 53 29 18

4/ LANA

402. ESKAERAK

AAbbaaddiiññoo.. Matienako mutil eus-
kalduna goizetan (nahi den
ordutik 11:00ak arte) umeak
eskolara eraman edo taberna-
ren batean lan egiteko prest.
Telefono zenbakia: 629 55 15 87

AArrrraassaattee eeddoo BBeerrggaarraa.. Bertako
emakume arduratsua gertu
sukaldari laguntzaile lan egite-
ko. Esperientziarekin. Menue-
tan, plater konbinatuetan eta
pintxoetan. 637 18 07 23.

AArrrraassaattee eeddoo BBeerrggaarraa.. Deba-
goieneko esperientziadun nes-
ka gertu nagusiak zaintzeko. 637
18 07 23.

AArrrraassaattee.. Emakume serio eta
arduratsua gertu orduka gar-
biketak egiteko edo jatetxeetan
plantxan zein sukalde laguntzai-
le jarduteko. 647 16 40 49

AArrrraassaattee.. Emakume euskaldu-
na gertu 15:00etatik aurrera gar-
bitasun zein plantxa lanak egi-
teko edo nagusiak zaintzeko.
699 54 17 27

AArrrraassaattee.. Hemengo neska etxe-
ko lanak, umeak zaintzeko edo
edozein lanerako prest,orduka
ere bai 659 55 27 16

AAzzppeeiittiiaa.. 20 urteko neska eus-
kalduna, haurrekin lanean espe-
rientziaduena bai begirale
moduan, zaintzaile moduan...
Arratsaldez haurrak zaintzeko
prest egongo nintzateke. 606
42 64 14

BBeerrggaarraa.. Asteburuetan edozein
lan egiteko gertu. 654 98 69 14 

BBeerrggaarraa.. Neska gertu goizetan
etxeko lanak egiteko. Deitu 656
73 64 51 telefonora.

BBeerrggaarraa.. Neska euskalduna ger-
tu goizetan umeak zaintzeko.
Astelehenetik eguenera 11:30ak
arte eta egubakoitzetan 13:00ak
arte. Irakaslea naiz. Deitu 650
27 75 82 telefonora.

BBeerrggaarraa.. Neska bergararra etxe-
ko lanak egiteko gertu. 943 76
28 12 edo 943 76 29 52

BBeerrggaarraa.. Pertsona nagusiak edo
umeak zainduko nituzke; etxe-
an bertan bizi izaten. Deitu 679
09 25 31 telefonora.

BBeerrggaarraa.. Garbiketarako eta per-
tsona edadetuen zaintza lane-
tarako gertu egongo nintzate-
ke. Orduka egingo nuke, eta etxe
barruan lan egiteko ez dut ara-
zorik. 686 76 22 96

BBeerrggaarraa.. Asteburuetan edozein
lan egiteko gertu 654 98 69 14

BBeerrggaarraa.. Astebukaeratan lan
egingo nuke Bergaran edo ingu-
ruan. Nagusiak zaintzen eta
garbitasun lanak. 699 09 46 26.

BBeerrggaarraa.. Neska gertu goizetan
etxeko lanak egiteko. 656 73 64
51.

DDeebbaaggooiieennaa.. 50 urteko neska
eskoriatzarra, euskalduna, ger-
tu nagusi zein umeak zaintze-
ko edo elkarteak-eta garbitze-
ko. Egun osorako prest. 607 68
58 76.

DDeebbaaggooiieennaa.. Aste bukaeretan
lan egingo nuke Bergaran edo
inguruan. Nagusiak zaintzen
eta garbitasun lanak egiten.
699 09 46 26.

DDeebbaaggooiieennaa..Debagoieneko nes-
ka lanerako prest. Etxeko lanak
egin eta umeak zainduko lituz-
ke. Yoana. 637 18 07 23.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
garbitasun lanak egin edo per-
tsona nagusiak zaintzeko. 691
03 25 02.

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
neska gertu umeak edo nagu-
siak zaintzeko edo garbiketa
lanak egiteko, bertan bizi iza-
teko edo kanpoko langile gisa.
689 88 97 66.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutila gertu mar-
golaritzan, eraikuntzan edo taber-
nan lan egiteko. 697 88 35 62.

DDeebbaaggooiieennaa.. Sei urteko espe-
rientzia dut nagusiak zaintzen
eta etxean lo egiten edo egu-
nean zehar lan egingo nuke. Bes-
telako lanetarako ere gertu
nengoke. 638 89 98 60.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumeardura-
tsua gertu sukaldari laguntzai-
le bezala lan egiteko. Esperien-
tziarekin. Menuetan, plater kon-
binatuetan eta pintxoetan. 637
18 07 23

DDeebbaaggooiieennaa.. Bertako neska ger-
tu nagusiak zaintzeko. Espe-
rientziaduna. 637 18 07 23

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
ospitalean dauden gaixo zein
nagusi edo umeak zaintzeko.
Deitu gauetan, mesedez 943 71
46 24 telefonora.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzeko, garbiketa lanak egi-
teko edota zerbitzari lanak egi-
teko. Zerbitzari titulazioa dau-
kat. Esperientziarekin eta infor-
me onekin. 671 35 22 60

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
neska gertu nagusiak zaintze-
ko. 637 18 07 23

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakume ardura-
tsua esperientzia eta informe-
ekin gertu pertsona nagusiak
edo umeak zaintzeko. Zerbi-
tzari lan egiteko prest. Esperien-
tziarekin eta tituluarekin. Dei-
tu 671 35 22 60 telefonora.

DDeebbaaggooiieennaa.. 35 urteko mutil bra-
sildarra, legezko dokumentuekin,
gertu nagusiak zaintzeko. Geria-
tria ikastaroa egin dut eta espe-
rientzia dut. 634 85 69 78 .

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
umeak edo nagusiak zaintzeko
edo garbiketa lanak egiteko.
Esperientzia daukat. Deitu 689
88 97 66 zenbakira.

DDeebbaaggooiieennaa.. Arrasaten edo Ber-
garan umeak zainduko nituzke,
esperientziaduna. 696 84 19 51.

DDeebbaaggooiieennaa.. Nagusiak edo ume-
ak zainduko nituzke orduka,
egun osoz zein etxean bertan
bizi izaten. Legezko paperak
dauzkat. 663 65 78 43

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutil gaztea ger-
tu tabernan lan egiteko edo
garbiketa lanak egiteko. Chris-
tian engandik galdetu. 662 08
22 03

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
nagusiak zaindu edo garbiketa
lanetarako. Egun erdiz zein etxe-
an bertan bizi izanda. Deitu
626 78 22 95 zenbakira

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
emakumea gertu sukaldari
laguntzaile lanak egin edo per-
tsona nagusiak zaintzeko. 697
93 73 32

DDeebbaaggooiieennaa.. Lantxoak egiteko
eskaintzen naiz: elektrizitatea,
margotu, iturgintza eta abar.
Gorkagatik galdetu. Deitu 692
26 27 69 zenbakira.

DDeebbaaggooiieennaa.. Bergara eta Arra-
sate. Emakume gaztea erizain
laguntzaile bezala lan egiteko
gertu. Deitu 943 76 52 34 
edo 677 09 72 68 telefono 
zenbakira.

DDeebbaaggooiieennaa.. Lan bila nabil, per-
tsona edadetuen zainketarako
edo atarien garbiketa lanak egi-
teko. Gainera, peoi lanpostura-
ko ere gertu nago. Enpresen
segurtasun zerbitzuetan lan
egiteko gertu. 666 08 58 49

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska lanerako
prest. Etxeko lanak egin eta
umeak zainduko lituzke. Yoana.
637 18 07 23

1/ ETXEBIZITZAK

101. SALDU

AAbbaaddiiññoo.. Etxebizitza salgai Mun-
tsaratz auzoan. 3 logela, egon-
gela handia, 2 komun, sukaldea,
trasteleku txiki bi etxean eta gan-
bara. Berriztatua. Altzariekin,
nahi izanez gero. Lokal komer-
tziala aukeran (kotxe birentza-
ko lekua. 667-88 23 38.

AAnnttzzuuoollaa.. Sagasti auzoan 90
metro karratuko etxebizitza sal-
gai edo errentan. Hiru logela,
bi bainugela, bi balkoi, sukal-
dea, egongela eta despentsa.
Igogailu eta garaje itxiarekin.
Jantzita. Deitu 687 11 07 21 
edo 617 00 37 30 telefono zen-
bakietara.

AArreettxxaabbaalleettaa.. 72 metroko etxe-
bizitza salgai erdigunean. Hiru
logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Trastelekuarekin. Pre-
zio interesgarria. 659 64 67 38

AArrrraassaattee.. Zarugalde kalean 89
metro koadroko etxebizitza sal-
gai, 24 metro koadroko garaje-
arekin. Hiru logela, sukaldea,
egongela eta bi komun. Deitu
943 77 13 91 telefonora.

AAzzkkooiittiiaa.. Azkoitian pisua salgai
2 logela, sukaldea, sala, komu-
na, berogailua, gasa, alumi-
niozko leihoak eta ganbara.
Dena berritua eta altzariekin ,
prezioa 145.000 euro. Deitu
665 73 51 11 zenbakira.

AAzzppeeiittiiaa.. Azpeitiko Salbe auzu-
nean. Aukerako pisua. 37 milioi.
Negoziagarriak.Berogailua gas
bitartez. 3 logela bikoitz (bere
armarioekin), sukaldea (bere
altzari eta elektrogailuekin, sala
eta komuna. 94 m2. Gela guz-
tiak kanpoaldera. Logela nagu-
sia eta beste bat altzariekin
hornituta daude. Igogailua jarri
berria. Pisu eguzkitsua, bsitak
bidegorri aldera aldera. PVCko
leihoak, arotz lanak haritzean.
Deitu 656 31 60 31 telefono 
zenbakira.

AAzzppeeiittiiaa.. Etxebizitza salgai
Azpeitin. 90 m2. Hiru gela, egon-
gela,sukaldea, bainua eta tras-
teroa. Dena kanpoaldera. Dei-
tu 649 07 34 42 zenbakira.

OOññaattii.. 80 metro koadroko etxe-
bizitza salgai plazatik 100 metro-
ra. Sukaldea, egongela, lau loge-
la eta komuna. 240.000 euro.
Deitu 687 32 99 57 edo 636 32
62 97 telefono zenbakietara.

OOññaattii.. 67 metro koadroko etxe-
bizitza salgai erdigunean. Bi
logela, komuna, jangela-egon-
gela eta sukalde guztiz horni-
tua. 264.000 euro. 35 metro koa-
droko garaje eta trastelekua,
aukerakoak, 66.000 euro. 659
72 06 64 

OOññaattii.. 70 metro koadroko etxe-
bizitza salgai Kale Zaharrean.
Bi logela, sukaldea, komuna,
egongela eta trastelekua argi
patioan. Igogailuarekin. Jan-
tzia. 240.000 euro. Deitu 652
70 12 49 telefonora.

OOññaattii.. 85 metro karratuko etxe-
bizitza salgai Obispo Otadui
13an. Hiru logela, sukaldea,
egongela, komuna, trastelekua
eta 49 metro koadroko garajea.
Deitu 659 05 11 57 edo 630 52
17 89 telefono zenbakietara.

OOññaattii.. Kale Barrian etxe berria
salgai. Hiru logela, bi komun,
sukaldea eta egongela. Prezio
interesgarria. Deitu 665 73 96
51 zenbakira.  

OOttxxaannddiioo.. Pisua salgai dago.
Ikuspegi zoragarria daukaAn-
boto mendi  aldera. 90m2 era-
bilgarri. 4 logela, egongela,
sukaldea, komuna, trastele-
kua eta balkoia. Tasatutako
prezioan. 675 90 52 27.

ZZaallddiibbaarr.. Pisua salgai 75m2. 3
gela, egongela eta ganbara.
Prezioa: 170.000 euro. Deitu 655
73 97 92 telefono zenbakira.

ZZiizzuurrkkiill.. Pisu polit eta argitsua,
bista ederrak:sukaldea, komu-
na, saloia, 2 gela eta estudioa.
Trasteroarekin (15m2) eskaile-
ren bidez komunikatua. 17m2-
ko terraza. Egoera oso ona.Igo-
gailua. Gas naturala. Merezi du
ikustea. 686 64 94 97.

102. EROSI

DDeebbaaggooiieennaa.. Etxebizitza erosi-
ko genuke Aretxabaleta, Esko-
riatza edo Arrasaten. Hiru loge-
la edukitzea ezinbestekoa, bai-
ta igogailua ere. 200.000
euroraino. Partikularrakin baka-
rrik hitz egingo dugu. Deitu 663
72 78 23 telefonora.

AAllttssaassuu.. Apartamentu edo pisu
txiki baten bila nabil. Deitu660
33 23 63 telefonora eta Oiha-
narengatik galdetu.

PARTIKULARREN IRAGARKIAK ORDAINDUTAKO ATALAK: 

ETXEBIZITZA SALDU/ALOKATU. LOKALA SALDU/ALOKATU.GARAJEA SALDU/ALOKATU. MOTORRA SALDU/ALOKATU.

Iragarki partikularretan astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

943 25 05 05
sailkatuak@goiena.com

http://www.goiena.net/sailkatuak

GGeerrnniikkaa--lluummoo.. Bikote bat gara
eta Gernika-Lumon etxebizitza
bila gabiltza. Pisua alokatu edo
erosiko genuke. 608 21 71 44. 

103. ERRENTAN EMAN

AAttxxoonnddoo.. Pisua alokagai Atxon-
don. 659  84 21 71

BBeenniiddoorrmm.. Etxebizitza ematen
da errentan Levante hondartza-
ko lehenengo ilaran. Bi logela
eta aparkalekua. 630 41 84 65 

CCoonniill ((AAnnddaalluuzziiaa)).. Hiru aparta-
mentu eder, hirurak garajeare-
kin, alokagai Conilen (Cadizen).
653 73 34 57

EElloorrrriioo.. Baserri bateko etxe
berriztatua alokagai. Estreina-
tzeko. 3 logela, egongela, sukal-
dea, jangela, komuna eta atar-
tea. 150 m2 solairu bakarrean.
Telefonoa: 699 84 62 19

104. ERRENTAN HARTU

AArreettxxaabbaalleettaa.. Etxebizitza hartu-
ko nuke errentan. 615 79 27 56.

BBeerrggaarraa.. Hiru logeladun etxe-
bizitza errentan hartu nahi dugu
urtebeterako. 629 33 26 34.

BBeerrggaarraann.. Etxebizitza hartuko
nuke errentan. 699 09 46 26.

BBeerrggaarraa.. Etxebizitza errentan
hartuko nuke. 609 38 86 47

BBeerrggaarraa.. Etxebizitza bila nabil,
gutxienez bi logela izan behar-
ko lituzke. Hori bai, hobe litza-
teke hiru logela izatea. Deitu 636
80 87 68 telefonora.

BBeerrggaarraa.. Familia batek etxebi-
zitza errentan hartuko luke.
650 62 12 94 edo 943 08 22 60

BBeerrggaarraa.. Etxebizitza hartuko
nuke errentan. 699 09 46 26

DDoonnoossttiiaa.. Pertsona batentzat
Ibaeta, Igara, Lorea, Berio, Igel-
do inguruetan pisua, duplex-a,
apartamentua... errentan har-
tuko nuke. Lan oso egonkorra
dut. 686 65 97 20.

DDuurraannggoo.. Alokatzeko hiru loge-
lako pisu bila gabiltza duran-
gon. 690 20 85 49

105. ETXEAK OSATU

AAbbaaddiiññoo.. Pisua konpartitzeko
pertsona behar da. Deitu 653
01 72 24 zenbakira.

AArrrraassaattee.. Etxebizitza osatzeko
pertsona bat behar da. Lau
logela eta bi bainugela ditu. Lan-
gileak bizi dira. Deitu 653 71 44
57 telefono zenbakira.

AArrrraassaattee.. Logela jantzia ema-
ten da errentan, erdigunean.
Internetarekin. Telebista, hoz-
kailua eta abar logelan bertan.
647 28 82 41 edo 943 79 74 13.

BBeerrggaarraa.. Bi logelako aparta-
mentuan, logela bat ematen
dut errentan. 250 euro gastuak
barne. 626 86 67 36.

BBeerrggaarraa.. Bergara erdialdean bi
gela ematen dira errentan. Bata
txikia eta bestea handitxoagoa.
943 03 62 00 edo 649 63 23 24

BBeerrggaarraa.. Erdigunean etxebizi-
tza osatzeko pertsona baten bila
gabiltza. 610 31 02 61.

DDoonnoossttiiaa.. Donostian Amara
auzoan gela bat alokatzen da
neska batentzat pisu konparti-
tu batean. Berdin ikasle edo lan-
gile. 943 65 16 92, hartu ezean
mezua utzi.

DDuurraannggoo.. Gela bat alokagai
Durangon. 630 76 18 28

DDuurraannggoo.. Konpartitzeko pisu
bila nabil Durango inguruan. 691
35 40 31

DDuurraannggoo.. Zonalde onean koka-
tutako pisua osotzeko pertso-
na behar da. 695 78 09 44

EEttxxaarrrrii AArraannaattzz.. Etxarri Arana-
tzen alokairuan bizitzeko loge-
la edo pisu baten bila nabil. Dei-
tu 679 76 32 34 telefonora. 

OOññaattii.. Logela ematen da erren-
tan. 688 61 57 79

ZZaarraauuttzz.. Zarautzen pisua kon-
partitu nahiko lukeen 32 urte-
ko mutila naiz; hortaz, bai pisu-
kide (neska zein mutil) eta bai
pisu bila nabil. Interesaturik
bazaude idatzi zarautz@eus-
kalerria.org helbidera.

2/ GARAJEAK

201. SALDU

AArreettxxaabbaalleettaa.. 18 metro koadro-
ko garaje itxia salgai. 685 73
58 55

DDuurraannggoo.. Garaje itxia salgai,
Alde Zaharretik gertu. 665 72
99 36

GGeettaarriiaa.. Garajea salgai Balen-
tziaga etorbideko 3 zenbakian,
bajua. 37 m2 ditu, ura, argia eta
komuna ditu. Bi kotxerentzako
tokia dauka. 943 83 46 31

202. ERRENTAN EMAN

DDoonnoossttiiaa.. Garajea alokairuan,
Donostiako Gros auzoko San Ina-
zio elizaren eta hondartzaren
artean. 670 26 02 51.

DDuurraannggoo.. Garaje plaza bat alo-
kagai Azoka plazaren ondoan.
619 18 77 99

204. ERRENTAN HARTU

BBeerrggaarraa.. Garaje bat hartuko
nuke errentan Bolu auzoan.
658 73 35 96 

OOññaattii.. Garajea hartuko nuke
errentan San Lorentzon. 665 73
51 59

3/ LOKALAK

303. ERRENTAN EMAN

DDuurraannggoo.. Bulego bat alokagai
Plateruen plazan. 37 m2 ditu,
eta jantzita dago. Dena presta-
tuta. Gela handi bat eta beste
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602. EROSI

112255 cccc--kkoo mmoottoorrrraa.. Erabiltzen
ez duzun 125cc-ko motor hori
erosiko nizuke. Interesatuak,
deitu telefono honetara: 647 31
64 41.

7/ ANIMALIAK

701. SALDU

AAkkeerrrraa ssaallggaaii.. 5 urteko aker
ederra salgai. 627 637 536

EEssnneekkoo aarrkkuummeeaakk saltzen dira,
hilabetekoak, baserritik zuze-
nean. Debagoienean. Deitu 687
06 04 34 zenbakira.

EEttxxeekkoo ooiillaasskkooaakk ssaallttzzeenn ddiirraa..
2 3 kilokoak. Zuriak 5 euro kiloa,
eta gorriak 6. 655 99 84 02

TTxxaakkuurrkkuummeeaakk ssaallggaaii.. Euskal
artzai txakurkumeak daude sal-
gai. 2 hilabete betetzeko  dauz-
kate. 645 70 91 38 (Enrike)

TTxxaakkuurrkkuummeeaakk ssaallggaaii.. Txakur-
kumeak salgai. Bost pitbull. 200
euro bakoitza (Negoziagarri).
677 85 05 85

TTxxaakkuurrrraa ssaallggaaii.. Mastin arraza-
koa. Gaztea. 943 79 62 63

ZZaallddii hhiissppaanniiaarr aarraabbiiaarrrraa ssaallggaaii..
Monturakoa. 7 urte. Zuria. 616
00 34 29

703. EMAN

AArrrraattooii ttxxaakkuurrrraa ooppaarriittzzeenn ddaa..
Hiru hilabete ditu. Arra. Beltza.
686 07 61 60

TTxxaakkuurrkkuummeeaakkematen dira opa-
ri. Setter eta Border Collie arte-
ko gurutzaketa. Hiru hilabete-
koak. Txertoak ipinita dauzka-
te. Debagoienean. 619 28 32 06.

704. BESTELAKOAK

BBeerrggaarraa.. Bost hilabeteko txaku-
rra galdu nuen orain dela hiru
aste. Mikrotxipa du eta 'Tekel'
du izena. 150 eurorekin saritu-
ko dut. 651 70 72 40

KKaattuuaa ttooppaattuu ddoogguu EElloorrrriioonn..
Zuria eta marroi argi kolorekoa.
Zurea bada, deitu. 615 76 42 73

TTxxaakkuurrrraa aauurrkkiittuu ddaa BBeerrggaarraann..
Txakur txikitxoa aurkitu dut Ber-
garako Bolu kalean. Emea. 620
61 91 34

TTxxaakkuurrrraa DDoorrrraaoonn.. Yorkshire
arrazako txakur bat aurkitu zen
larunbat gauean (otsailak 27)
Dorrao inguruan. 659 15 97 24.

8/ DENETARIK

801. SALDU

AAkkoorrddeeooiiaa ssaallggaaii.. Parrot etxe-
ko tekletako akordeoia bere
kaxarekin salgai. 96 baju ditu.
Oso prezio onean. Deitu 669 27
35 49ra. 

AArrggaazzkkii kkaammeerraa.. Argazki kame-
ra ia berria salgai. Lumix FZ 18,
bi bateria eta zorroa. Prezioa
adosteko aukera. 615 70 77 10

BBeerrggaarraa.. Angiozarren 1.500
metro koadroko lursaila salgai.
Eraikitzeko baimena duena. Bi
bizitzako etxea egiteko. 180.000
euro. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 647 51 52 54

BBiikkiieennttzzaakkoo aauullkkiiaa.. McLaren
markako aulkia. 2007koa. Inte-
resatuak, deitu telefono hone-
tara: 655 74 22 41

BBooxxeeoorraakkoo.. Boxeorako zakua
salgai. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 638 89 78 76

CCDDaakk ssaallggaaii.. 70eko hamarkada-
tik 2000. urtera artekoak: roc-
ka, popa, bluesa, reggaea, eta
abar. CD bat: 2 eurotan; Bost 
CD edo gehiago: euro bat bakoi-
tza. Interesatuak, deitu telefo-
no honetara: 606 26 62 44. Luis-
ma.

DDVVDD eerrrreepprroodduuzziittzzaaiillee uniber-
tsala, Best Buy LTD sintoniza-
tzaile eta guzti. USB bidez tele-
bista grabatu eta multimedia
edukiak ikus daitezke. Erabili
gabea. 40 euro (dendan 60
euro). Easy Home Combo Rec
markakoa. Deitu 659 55 27 16
telefono zenbakira.

SSaaiillffiisshh VViibbrraanntt NNeeoopprreennooaa ssaall--
ggaaii.. Sailfish Vibrant Neoprenoa
salgai. Luzea eta berria da.
Gizonezkoen S neurrikoa. (165
178zm, 68 78 Kg). Deitu telefo-
no honetara:  665 71 47 83

SSaakkaannaa.. 12 metro eta 2 TM edo
tonako zubi garabia salgai. Oso
egoera onean. Salneurria ados-
teko. Deitu telefono honetara:
948 56 30 11 (Altsasu). 

SSnnooww ttaauullaa ssaallggaaii.. 168 neurri-
koa. Baita ere Burton fijazioak,
46 neurriko botak eta eskiak era-
matekoa. Dena 250 eurotan.
Interesatuak, deitu telefono
honetara: 661 73 37 91

SSPP LLTTDD gorria salgai. Zorroare-
kin. Ia berria. 250 euro (nego-
ziagarriak). Deitu telefono hone-
tara: 675 12 80 43.

MMoottxxiillaa..Ume txiki bat eramate-
ko mendiko motxila salgai.
Berria. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 699 00 09 00 

BBiizziikklleettaa ssaallggaaii.. Ume txiki baten-
dako bizikleta salgai. 3 urteko
ume batentzako gutxi gora
behera. 14 pulgadakoa, 4 erru-
beraduna, kolore gorrikoa. 40
euro. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 615 79 29 71

UUrrrreeaa.. 24 kilateko urrea salgai.
Deitu telefono honetara:  656
75 76 98

ZZaallddiibbaarr.. 5.000 metro koadro-
ko lur saila salgai. Zaldibarren
Gazaga auzoan. Deitu telefono
honetara: 639 77 24 36

ZZeeaannuurrii.. 2.000 metro koadro
dituzten hiru lur sail eraikiga-
rri dira, eta Gorbeia magalean,
Ipiñaburu auzoan aurkitzen
dira. Deitu telefono honetara:
650 86 39 99.

802. EROSI

BBeerrggaarraa.. Lursaila erosiko nuke
Bergaran edo inguruetan. Inte-
resatuak, deitu telefono hone-
tara: 669 17 09 51

BBeerrttookkoo ggaarraaggaarrddooaarreenn ttxxaappaa..
Bertoko garagardoaren txapa
erosiko nuke. Kolekzioko Eus-
kal Herriko txapen bilduma
betetzeko dagoeneko desager-
tutako Bertoko garagardoaren
txapak falta zaizkit. Interesa-
tuak, deitu telefono honetara:
695 45 21 94

BBiikkiiaakk ppaasseeaattzzeekkooaauullkkiittxxooaa..
Bikiak paseatzekoaulkitxoa
erosi nahiko nuke. Interesa-
tuak, deitu telefono honetara:
650 573 607

CCDD eerrrreepprroodduukkttoorree ppoorrttaattiillaa
eerroossiikkoo nnuukkee.. Egoera onean
egotea eskertuko nuke. Intere-
satuak, deitu telefono honeta-
ra: 625 92 10 57

EEuusskkaall FFiilloollooggiiaakkoo aappuunntteeaakk..
Euskal Filologiako apunteak
behar ditut. Fotokopiak egite-
ko (bueltatuko ditut). Ondo
ordainduko dut. 943 62 41 38

KKeerroosseennoozzkkoo bbeerrooggaaiilluu bbaatt
bbeehhaarr dduutt.. Kerosenozko bero-
gailua bat baduzu ez duzuna era-
biltzen deituidazu eta akordio
batera helduko gara. Interesa-
tuak, deitu telefono honetara:
615 39 26 81

TTiinnttiinn.. Tintin-en Urre Beltzaren
lurraldeankomikia erosiko nuke.
Bilduma osatzeko falta zaidan
ale bakarra da. Komikiak eus-
karazkoa izan behar du. Deitu
625 92 10 57 zenbakira.

803. EMAN

GGaarraaggaarrddoo ttxxaappaakk.. Garagardo
txapen kolekzioa osatzeko tru-
kerako prest. Edozein garagar-
doren txapak aldatu nahi badi-
tuzu, deitu eta trukatuko ditu-
gu. Telefonoa: 695 452 194

IIssaattss--ppiiaannooaa.. Isats-pianoa ema-
ten da debalde. Ia 100 urte
dauzka, baina konponketa
batzuk eginda, primeran gera-
tuko da. Garraioa hartzailearen
kontura. 943 79 80 54.

804. HARTU

BBiirrkkiieennddaakkoo aulkia, arropa eta
gainerako osagarriak hartuko
nituzke, ezin ditudalako erosi.
Deitu 671 77 15 42 telefono zen-
bakira

806. GALDU

AAuuttookkoo ggiillttzzaakk galdu ditut Arra-
saten. Honda autoarenak. Otsail
hasieran. 653 01 76 67

BBeellaarrrriittaakkooaa galdu nuen Arra-
sateko alde zaharrean otsaila-
ren 26an. Urre zuria. Balio sen-
timentala du. Aurkitu duenak dei
diezadala, mesedez 619 45 42
87 telefonora.

DDiirruu zzoorrrrooaa EEttxxaarrrrii AArraannaattzzeenn..
Diru zorro marroia galdu da
Etxarri Aranatzen. Giltzak eta
dirua zeuzkan. Opatu duenak utz
dezala Beleixe irratian.

EErraazzttuunnaakk BBeerrggaarraann.. Kilome-
trotako buelta egiten hiru eraz-
tun galdu ditut. Eskertuko da.
Galdu duenak dei dezala tele-
fono zengaki honetara: 670 26
46 35

GGaalldduuttaakkoo ggiillttzzaakk.. Otsailaren
8an, astelehena, giltza batzuk
aurkitu nituen Bergarako poli-
gonoko aparkalekuan. Giltzak
galdu dituenak dei dezala ondo-
ko telefonora. 630 62 15 97

HHPP 22221100 PPddaa--rreenn bbiillaa.. HP 2210
Pda galdu da Ondarroan edo
Markina-Xemeinen. Aurkitzen
duenarentzat sari interesgarria
egongo da. Deitu mesedez 656
71 16 89 telefono zenbakira.

JJeerrttssee mmaarrrrooiiaa ggaalldduu DDuurraann--
ggoonn.. Otsailaren 27an laukidun
jertse marroia galdu nuen Uda
Berri edo Gure Kabiya taberne-
tan. Aurkitu baduzu deitu 667
95 73 16 zenbakira.

DDuurraannggaallddeeaa.. Magisteritza egi-
ten ari den pertsona behar da
eskolaz kanpoko partikularrak
emateko, DBH lehen hezkuntza.
Telefonoa: 94 658 46 73

DDuurraannggaallddeeaa.. Matematika ira-
kaslea behar da etxean klase
partikularrak emateko. 3. DBH.
Telefonoa: 605 76 72 58

DDeebbaaggooiieennaa.. Eskola partikula-
rrak Irakasle ikasketak dituen
neska, Lehen Hezkuntzako eta
Bigarren Hezkuntzako lehenen-
go zikloko ikasleei eskola par-
tikularrak emateko gertu. 655
71 39 27

BBeeaassaaiinn.. EGAko azterketarako
zein beste hizkuntza eskakizu-
netako azterketetarako jendea
prestatzen dut. Euskararen ira-
kaskuntzan esperientzia dut.
Euskaltegiko irakaslea naiz.
Gipuzkoan barrena mugitzeko
prest nago. Interesatuak, deitu
telefono honetara: 645 71 85 78

DDoonnoossttiiaa.. Heziketa Berezian
diplomatua eta Gizarte eta Kul-
tur Antropologian lizentziatua
klase partikularrak emateko
prest dago Donostian. Intere-
satuak, deitu telefono honeta-
ra: 628 04 15 26

EElloorrrriioo.. Ekonomian lizentzia-
duna eta 8 urteko esperientzia-
dun neska euskaldunak klase
partikularrak ematen ditu: DBH,
Batxilergoa, LH... Telefonoa:
616 80 29 32 (Oihane)

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
leak eskola partikularrak ema-
ten ditu edo etxeko lanak egi-
ten lagundu. 6-12 urte bitarte-
an. Arratsalde edo gauetan
deitu. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 651 70 85 13

VViillllaabboonnaa.. Ingeleseko klaseak
ematen dira Gipuzkoa mailan.
Taldeka edo bakarka. Maila
ezberdinak. Irakasle tituluduna.
664 16 02 68 eta continen-
tal56@hotmail.com..

6/ MOTORRA

601. SALDU

HHoonnddaa VVaarraaddeerroo 11000000 mmoottoo--
rrrraa ssaallggaaii.. 2006koa. 23.000
km. Egoera oso onean. Erre-
bisioak eguneratuta. Extrak:
hiru maleta, eskumuturrak
berotzekoa, defentsak, depo-
sitoa babestekoa eta abar.
Interesatuak, deitu telefono
honetara: 605 71 24 73

MMiittssuubbiisshhii MMoonntteerroo lluuzzeeaa ssaall--
ggaaii.. Harremanetarako deitu
ondorengo telefono zenbaki
honetara  625 70 79 94 eta
Xabierrengatik galdetu.

NNiissssaann MMiiccrraa aauuttoommaattiikkooaa sal-
gai. Gidatzen erraza. Ia berria.
45.000 km. Interesatuak, 
deitu telefono honetara:  649
19 64 04

NNiissssaann MMiiccrraa ssaallggaaii.. Egoera
onean eta oso merke. 950 euro.
Interesatuak, deitu telefono
honetara: 610 41 55 11

OOppeell VVeeccttrraa 11..880000 16 V autoa
salgai. Mendeurrenekoa. Ekipa-
mendu osoa eta bola. 170.000
km. 2000koa. Gomendatzeko
modukoa. 2.200 euro. Intere-
satuak, deitu telefono honeta-
ra: 662 02 92 78.

PPeeuuggeeoott 330077 11..66 ggaassoolliinnaa ssaall--
ggaaii.. 2005eko azarokoa, 36.000
km. IAT 2011 arte. Klimatizagai-
luekin eta oso egoera onean.
Garajean gordetakoa. 8.000
euro.  Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 677 33 31 67  eta
Iratxerengatik galdetu.

KKaawwaassaakkii ZZ775500 ssaallggaaii.. Kawasa-
ki Z750 salgai 2007koa. Kolore
beltza. Oso egoera onean.
12.000 km, azterketa denak
etxe ofizialean eginak. 5.500
euro. 660 33 77 16.

EEggoonnggeellaarraakkoo aallttzzaarriiaa ssaallggaaii..
Egoera oso onean. Luzera 3,34
m, altuera 2,20 m eta zabalera
40 zm. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 685 76 95 03

EErreeññoo.. Lur sail eraikigarria sal-
gai Urdaibain Ereño inguruan
3.000 metro koadro inguru.
Deitu telefono honetara  619 02
75 38 19:00etatik aurrera.

EEssttuuffaa kkaattaalliittiikkooaa ssaallggaaii.. Venus
etxeko estufa katalitikoa saltzen
dut. Urtebete dauka eta ia era-
bili gabe dago. 50 euro. Deitu
Interesatuak, deitu telefono
honetara: 669 27 35 49ra.

EEsskkiiaakk ssaallggaaii.. Dynastar Vitesse
etxekoak, Look fijazioekin, 1,85
m neurrikoak: 60 euro. Eta Ros-
signol etxekoak, Rossignol fija-
zioekin, 1,78 m neurrikoak:
60eruo. Eskiatzen hasteko oso
aproposak. 690 83 98 53

EEsskkiiaattzzeekkoo eekkiippoo bbeerrrriiaa ssaallggaaii..
Eskiak: Salomon Space Framer
33. Salomon fijazioak. 1,66m
neurrikoak. Botak: Atomic. 40-
41 neurrikoak. Berriak. 300
euro. Makilak eta zorroa opari.
690 83 98 53

GGiittaarrrraa eelleekkttrriikkooaa.. Academy
markakoa. 60 eurotan. Gutxi
erabilia. Deitu 626 94 16 42 tele-
fono zenbakira.

GGoollffeeaann jjoollaasstteekkoo eekkiippooaa ssaallggaaii..
Golfean jolasteko ekipoa salgai,
oso prezio onean. Deitu telefo-
no honetara: 669 23 48 20. 

HHaauurrrraakk eerraammaatteekkoo kkaanngguurrooaa..
Bular aldean haurrak eramate-
ko kanguroa. 18 euro. Interesa-
tuak, deitu telefono honetara:
655 74 22 41

HHaauurrrreennttzzaakkoo eesskkaaiilleerreettaarraakkoo
sseegguurrttaassuunn bbaarrrreerraa..Hainbat
luzeratarakoa. 40 euro. Intere-
satuak, deitu telefono honeta-
ra:  655 74 22 41

HHaauurrrreennttzzaakkoo mmooiisseess aannttzzeekkoo
sseehhaasskkaa.. Leander markakoa,
hiru hankakoa. 2007an erosi-
takoa eta 9 hilabetetan baka-
rrik erabilia, egoera ezin hobe-
an. Koltxoia, hiru hankakoa eta
beloa barne, izararik ez. 190
eurotan. Interesatuak, deitu
telefono honetara: 655 74 22 41

HHaauurrrreennttzzaakkoo oohheeaa eettaa sseehhaass--
kkaa.. Ikea-ko Diktad haurrentza-
ko sehaska-ohea. 70x140 zm.
Koltxoiak bi altueratan ipintze-
ko aukera du. Latex-eko Ikea-
koa ez den koltxoia barne. 95
euro. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 655 74 22 41

KKoollttxxooiiaa salgai. 90 cm. Berria.
Prezioa adostuko da. Deitu tele-
fono honetara:  670 08 12 16.

KKoottxxee kkaappoottaa.. Bebe Confort
etxeko kotxe kapota saltzen
dut. 150 euro negoziagarriak.
Tamara. Arrasate. Interesatuak,
deitu telefono honetara: 679 23
27 93

KKaarraabbaannaa ssaallggaaii.. Egoera ezin
hobean. 2005ekoa. Debagoie-
nean. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 685 75 43 79

KKoottxxee kkaappoottaa eettaa aauullkkiiaa.. Silver
Cross etxeko kotxe kapota bere
poltsoarekin eta umea handia
egiten denerako Bambino World
aulkia. Dena 400 euro negozia-
garri. Tamaragatik galdetu. Arra-
sate. Interesatuak, deitu tele-
fono honetara: 679 23 27 93

LLaannddaarreeaakk.. 6 urteko landare-
ak. Tuya plicata eta Espela. Inte-
resatuak, deitu telefono hone-
tara: 667 91 55 90

OOhheeaa ssaallggaaii.. XIX. mendeko ohe
berritua salgai. Deitu 943 76 49
32 edo 650 01 01 83 zenbakira.

OOrrddeennaaggaaiilluuaa.. XP SP3 sistema
eragilea. 1GB RAM. Antivirusa
jarrita eta Office 2003 osorik,
legala. 616 48 98 14 edo 943
79 23 69.

OOhhee aarrttiikkuullaattuuaa ssaallggaaii.. Orain
dela hiru hilabete erositakoa.
Egoera onean. Interesatuak,
deitu telefono honetara: 639 95
75 69

NNeegguukkoo gguurrppiillaakk ssaallggaaii.. Salgai
ditut neguko lau gurpil bere llan-
tekin. Gurpilen tamaina R14. Ia
berriak, kilometro gutxi egin-
da. Interesatuak, deitu telefo-
no honetara 679 31 75 59 eta
Nerearengatik galdetu.

WWiiii kkoonnttssoollaa bbeerrrriiaa ssaallggaaii.. Wii
Sports jokoa eta bigarren man-
doa opari. 160 ¤. 686 42 52 95

903. DEIAK

LLeekkuukkoo bbiillaa BBeerrggaarraann.. Azaroa-
ren 11n, 17:00etan, Bergarako
Super Amara supermerkatua-
ren aparkalekuaren kanpoalde-
an bi pertsonaren arteko era-
soan parte hartu zuen mutil gaz-
te baten bila gabiltza, lekuko
moduan epaiketara etortzeko.
Deitu mesedez 657 79 79 35 tele-
fono zenbakira.

904. BESTELAKOAK

BBooddyy PPaaiinntt.. Azpeitia. Body Paint.
Argazkilari batek makilatzaile-
ak eta modeloak behar ditu
margotutako gorputzen argaz-
ki sesioak egiteko. 18 urtetik
gorako edozein pertsonak har
dezake parte proiektuan. Tru-
kean ateratako argazkien kopiak
emango dira eta etorkizunean
elkarlanean aritzeko aukera
egon daiteke. Interesatuek mezu
bat bidal dezakete bodypaint
@hotmail.es helbidera harrema-
netan jartzeko.

DDoonnoossttiiaa AAllddee ZZaahhaarrrreekkoo JJooaall--
dduunnaakk.. Zuk ere joaldun izan
nahi duzu? Etorri gure entse-
guetara eta proba egin! Edo zure
herriko jai edo ikuskizunetan gu
han egotea nahi baduzu ere bai.
Interesatuek mezu bat bidal
dezaketealdezaharrekojoaldu-
nak@gmail.com harremanetan
jartzeko.

FFrraannttsseessaa hhiittzz eeggiitteekkoo jjeenntteeaa..
Frantsezeko ikasketak amaitu
ondoren praktikatzeko jendea
ezagutu nahi nuke, interesik
b a d o z u  i d a t z i  e i d a z u
atxarte2@terra.es helbidera.

IInnggeelleesseezz bbeerrbbaa eeggiitteekkoo jjeennddee--
aarreenn bbiillaa.. Ingelesez berba egi-
teko jendearen bila nabil.  Inte-
resatuak, deitu telefono hone-
tara: 655 72 22 96 

SSaassiimmuussiikkaa:: eezzoohhiikkoo mmuussiikkaa
ssoorrkkuunnttzzaarraakkoo ssaarree iirreekkii bbaatt..
Ezohiko musika sorkuntzarako
sare ireki bat: Inprobisaketa
oinarrizko adierazpide eta sor-
bide bezala. Teknika maila eska-
kizunik ez. Adin mugarik ez.
Instrumentuak: Ideien eta soi-
nuaren edozein bitarteko. Inte-
resatuek  sasimusika.ning.com-
en dute informazio osoa.

TTxxookkoo bbaatt ssoorrttzzeekkoo jjeennddeeaa bbeehhaarr
ddaa DDuurraannggoonn.. Mendizabal auzu-
nean txoko bat sortzeko jendea
behar da. Oso interesgarria.
Interesatuak, deitu 605 71 13 31
edo 630 83 93 25 telefono 
zenbakietara.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutil gaztea men-
dian lan egin edo banatzaile lanak
egiteko gertu. 606 78 35 94.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutil brasildarra,
35 urtekoa, sukalde laguntzai-
le, zerbitzari, garbitzaile lane-
tarako gertu. Zerbitzari lagun-
tzaile ikastaroa egin dut Gama-
rrako ostalaritza eskolan. Deitu
945 56 27 80 edo 634 85 69 78
telefono zenbakietara.

DDoonnoossttiiaa.. Haurrekin esperien-
tzia handiko pertsona haurrak
zaintzeko prest. Magisteritzan
diplomatua eta Gizarte eta Kul-
tur Antropologian lizentziatua.
628 04 15 26

DDuurraannggoo.. Neska euskalduna
astean zehar garbiketa lanak
egiteko prest; etxeak, taber-
nak... garbitzeko. Kotxea dau-
kat. Deitu 664 14 69 04 edo 647
24 23 01 zenbakietara.

DDuurraannggoo.. Neska euskalduna
Durangaldean lan egiteko prest;
umeak zaintzen, dendan... Tele-
fonoa: 649 27 45 43 (Nagore)

DDuurraannggoo.. Emakume bat, inter-
na moduan, egun osoz edo egun
erdiz etxeko lanak egin eta gai-
xoak zaintzeko prest. Interesa-
tuek deitu: 635 75 76 71.

DDuurraannggoo.. Emakume nagusia
pertsona edadetuak zaintzeko
prest. Deitu 699 74 57 23 zen-
bakira eta galdetu Inesengatik.

DDuurraannggoo.. Haur Hezkuntza ikas-
ten ari den neska euskaldun gaz-
tea umeak zaintzeko prest
(kotxea daukat). 626 19 68 85

DDuurraannggaallddeeaa.. Mutil bat astebu-
ruetan tabernan lan egiteko
prest. Esperientzia daukat. 678
31 35 03

DDuurraannggaallddeeaa.. Emakume ardu-
ratsua orduka lan egiteko prest
dago: umeak zein pertsona
nagusiak zaintzeko, etxeak gar-
bitzeko eta antzekoetarako.
Telefonoa: 670 67 46 41

EElloorrrriioo.. Haur Hezkuntza ikasten
ari den 20 urteko Elorrioko nes-
ka euskalduna arratsaldeetan
umeak zaintzeko prest. 615 71
58 78

EElloorrrriioo.. Elorrioko neska euskal-
dun eta arduratsua, goizetan
11:00etara bitartean umeak
eskolara eraman edo zaintze-
ko eta etxeko lanak egiteko
prest. Esperientzia handikoa.
645 72 34 01

OOrrddiizziiaa.. Esperientziadun 28
urteko neska euskaldun eta
arduratsuak gustora lan egin-
go luke etxeko lanean Goierrin
(Ordizian, Beasainen, Itsason-
don, Lazkaon...). 660 02 85 52 

OOññaattii.. Neska euskaldun oñatia-
rra haurrak eta etxeko gauzak
egiteko prest. Arduratsua. 618
09 47 87

OOññaattii.. Neska euskalduna etxe-
bizitzak eta atarteak garbitze-
ko gertu. 635 70 07 92.

OOrreexxaa.. Eskualdeko emakumea,
goizez etxeko lanak egiteko
prest dago. 600 71 64 76

ZZaarraauuttzz.. Gizon euskalduna ger-
tu lanerako, asteburuetan ere
lan egiteko prest edozein lan:
jardinero, mahastietan eta abar.
658 73 08 08

5/ IRAKASKUNTZA

502. EMAN

BBeerrggaarraa.. Kimikan lizentziadun
batek matematika, fisika eta kimi-
kako eskola partikularrak ema-
ten ditu. Maila guztiak. Irakaskun-
tzan esperientzia. 648 06 79 85.

BBeerrggaarraa.. Ingeleseko eskola par-
tikularrak ematen ditut. Elka-
rrizketa lantzeko ere bai. 654
94 87 26

KKaammeerraa bbiillaa.. Inauteri larunba-
tean, otsailaren 13an, argazki
kamera galdu genuen indiarra-
rena egiten. Zorro beltz baten
barruan sartuta dago. Inork
aurkitu badu, eskertuko genio-
ke itzultzea.  Aurkitu baduzu
deitu 629 44 02 18 telefono-
ra. Mila esker.

TTrraabbeessiiaakkoo eesskkiiaakk galdu nituen
otsailaren 12an Arrasateko
Aldai kalean. Nordica marka-
koak. Jaso dituenak dei deza-
la honako telefonora: 667 75
02 02. Mila esker.

TTxxaakkeettaa AAllttssaassuunn.. Adidas mar-
kako txaketa horia galdu zen
otsailaren 23an Altsasuko
Amandrea plazan. Aurkitu badu-
zu deitu 948 46 84 62  telefo-
no zenbakira.

807. AURKITU

DDiirruuaa aauurrkkiittuuaa.. Nik aurkitu nuen
Martxoaren 1ean Donostian 
galdu zenuen diru kopuru han-
di xamarra. Jarri harremanetan
donostikojon@gmail.com-en.
Jon 

IIrraakkuurrttzzeekkoo bbeettaauurrrreekkooaakk aauurr--
kkiittuu.. Arrasateko Santa Marina
auzoan, otsailaren 21ean aur-
kitu nituen.  Juanjo. Galdu due-
nak dei dezala 943 79 96 71 tele-
fono zenbakira.

9/ HARREMANAK

902. HARREMANAK

LLaagguunn bbiillaa nnaabbiill.. 45-50 adin tar-
teko lagun bila nabil, arratsal-
dero ibilaldiak egiteko txakurra-
rekin eta abar. 636 84 72 62

NNeesskkaa bbiillaa.. Kaixo! Donostiako
32 urteko mutil ezkondua naiz
eta egoera berdinean dagoen
emakume bila nabil konplizita-
terako. Interesatuak idatzi
mgpelmaz@gmail.com helbi-
dera

NNeesskkaa bbiillaa.. Kaixo! Donostiako
33 urteko mutil bat naiz eta nes-
ka jator baten bila nabil. Ez dio
axola adina edota egoera, bizi-
tzak eskaintzen dituen gauza
onetaz gozatzeko. Harremane-
tarako idatzi mezu bat armi-
nab76@gmail.com helbidera.
Animatu ez dezute ezer galtze-
ko eta!! 

NNeesskkaallaagguunn bbiillaa.. Gizon bat ema-
kume bila dabil, 42 urte ditut.
virgicre@gmail.com
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MAHAI-INGURU BEREZIA
> Eguenean, martxoak 25,

19:45ean
> Parte hartzaileak:

Joseba Asiron, Txente Rekondo
eta Angel Rekalde

Goiatz Aranak aurkeztuta.

Antzuolako 
armarriaren 
kanoiak

IIkkuusstteekkooaa!!

FM 107.7

a r r a s a t e  
i r r a t i a

a s t e a  G O I T B n

Zapatua
10:00 Asteko gainbegiratua.

Domeka
10:00 Asteko gainbegiratua.

Astelehenetik 
egubakoitzera
10:00-12:00 Igo Autobusera!

Albistegia
Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa)
Astelehenetan Kirolak
Ilunpean (elkarrizketa, Euskal Herriko
pertsona ezagun batekin)
Udal Gazte Bulegoa
Sexologia Zerbitzua
Astearen errepasoa (Goienkariarekin)
Eguneko eta asteko protagonistekin,
elkarrizketak
Zozketak (egubakoitzean)
Zorion agurrak (parte hartzeko: 943
25 05 05 (irratia@goiena.com edo
goiena.net atarian, irratiko bloga)

11:55 Arrasateko albisteak, labur.
1122::0055 Euskadi Irratiko albistegia
12:10 Izarren ordua: abesti ezagunak
13:00 Euskadi Irratiko albistegia.
14:00 Igo Autobusera! (errep.)
17:00, 19:00, 21:00, 23:00

Albistegi laburra. 

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Ikusten. 

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Gipuzkoa kultura.

15:45 Erloklip.

16:15 Ikusmira. 

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Pilota: Bergarako

lau t´erdiko

finalaurreak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Euskaldunak

hizketan. 

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Gipuzkoakultura. 

22:45 Kulturzulo.

23:20 Itsasoari begira

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguena, 18

08:00 Barrebusa.

09:00 Marrazki bizidunak.

11:30 28 klip. 

12:00 Itsasoari begira. 

12:30 Erreportajea

13:00 Ur eta lur. 

13:30 On ein. 

14:15 Goiena Magazinea.  

15:15 Bagara

17:15 Marrazki bizidunak.

18:15 Barrebusa. 

19:15 Euskaldunak

hizketan.

19:45 Pilota: Bergarako

lau t´erdiko

finalaurreak.

21:00 Goiena Magazinea.

22:00 Erreportajea.

22:45 GipuzkoaKultura.

23:15 Kulturzulo.

23:45 Itsasora begira. 

00:15 Emisio amaiera.

Egubakoitza, 19

08:00 Marrazki bizidunak.

10:30 Barrebusa.

11:30 On ein 

12:00 Goiena Magazinea.

13:00 Eltze beroa.

13:30 Bagara

15:00 Barrebusa.

16:00 Marrazki bizidunak.

18:00 Erreportajea 

18:30 Gipuzkoa Kultura.

19:00 Kalekantoi. 

19:30 Itsasoari begira.

20:30 Kulturzulo.

21:00 Ilunpean.

21:45 Sakonduz.  

22:15 Goiena Magazinea.

23:45 Euskaldunak

hizketan.

00:15 Harmailatik.  

01:00 28 klip. 

01:30 Emisio amaiera.

Zapatua, 20

08:00 Barrebusa.

09:00 Marrazki bizidunak.

11:30 28 klip. 

12:00 Itsasoari begira. 

12:30 Erreportajea

13:00 Ur eta lur. 

13:30 On ein. 

14:15 Goiena Magazinea.  

15:15 Pilota: Bergarako lau

t´erdiko finalaurreak. 

16:45 Marrazki bizidunak.

18:15 Barrebusa. 

19:15 Euskaldunak

hizketan.

19:45 GipuzkoaKultura.

20:15 Kiroleroak.

21:00 Goiena Magazinea.

22:00 Erreportajea.

22:45 GipuzkoaKultura.

23:15 Kulturzulo.

23:45 Itsasora begira. 

00:15 Emisio amaiera.

Domeka, 21

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Onein.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Erloklip. 

15:45 Ikusmira.

16:15 28 Klip.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:45 Pilota: Bergarako

lau t´erdiko

finalaurreak.

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Kiroleroak.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Harmailatik.

23:00 Gipuzkoakultura.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Astelehena, 22

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Ur eta lur.

14:15 On Ein.

14:45 Berriak. 

15:10 Harmailatik. 

15:50 Ikusten.

16:20 Itsasoari begira.

16:45 Berriak. 

17:10 Marrazki bizidunak.

17:35 Kurtulzulo.

18:15 Gipuzkoakultura. 

18:45 Berriak.

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Harmailatik.

21:15 Goiena  Magazinea. 

22:15 Ilunpean.

23:00 28 Klip.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Martitzena, 23

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Ikusmira.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:10 Ilunpean.

15:50 Kiroleroak. 

16:20 28 Klip. 

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:35 Harmailatik.

18:15 Ur eta lur.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Ilunpean.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Pilota: Bergarako lau

t´erdiko finala.

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguaztena, 24

ARRASATE

Egubakoitza, 19 Ruiz Perez Nafarroa Etorbidea, 1 943 79 14 09
Zapatua, 20 Etxeberria Zarrugalde, 42 943 77 16 30
Domeka, 21 Azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
Astelehena, 22 Azkoaga Iturriotz, 17 943 79 79 99
Martitzena, 23 Fernandez Maisu Aranberri 943 79 22 26
Eguaztena, 24 Irizar Erguin, 11 943 79 12 39
Eguena, 25 Amezua Santa Marina, 32 943 79 09 74

BERGARA

Egubakoitza, 19 Mozos Iparragirre 2 943 76 12 15
Zapatua, 20 Urritikoetxea Oxirondo Plaza 4 943 76 11 74
Domeka, 21 Urritikoetxea Oxirondo Plaza 4 943 76 11 74
Astelehena, 22 Zabala Barrenkale 25 943 76 16 87
Martitzena, 23 Guallar San Antonio 5 943 76 11 05
Eguaztena, 24 Estella Matxiategi 5 943 76 19 63
Eguena, 25 Mozos Iparragirre 2 943 76 12 15

OÑATI

Egubakoitza, 19 Juldain Kale Barria 6  943 78 11 28
Zapatua, 20 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Domeka, 21 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Astelehena, 22 Garate Kale Barria, 42  943 78 05 58
Martitzena, 23 Garate Kale Barria, 42  943 78 05 58
Eguaztena, 24 Juldain Kale Barria 6  943 78 11 28
Eguena, 25 Juldain Kale Barria 6  943 78 11 28

ARETXABALETA-ESKORIATZA

Egubakoitza, 19 Anitua Belorrieta Auzoa 943 08 11 43
Zapatua, 20 Anitua Belorrieta Auzoa 943 08 11 43
Domeka, 21 Anitua Belorrieta Auzoa 943 08 11 43
Astelehena, 22 Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99
Martitzena, 23  Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99
Eguaztena, 24 Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99
Eguena, 25 Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99

Guardiako farmazien eskuko telefonoetarako 2010eko egutegia.
Bidali FARMA 25600 zenbakira. Gehienezko kostua 1,39 € + WAP deskarga kostua, 
operadorearen arabera, Altiria TICek kudeatuta (www.altiria.es).

g u a r d i a k o  f a r m a z i a k

ESKORIATZAKO MARGO LEHIAKETA
Irakurle batek mezu bat bidali digu posta bidez
honakoa galdetzen: "Jakin dudanez Eskoriatzan
margo lehiaketa ospatuko da martxoa bukaeran. Bertan
parte hartzeko zeintzuk dira bete beharreko baldintzak?" 

Martxoaren 28an Eskoriatzako IV. Margo Lehiaketa Aire
Librean jokatuko da. Bertan nahi duenak parte hartu deza-
ke; berdin da Eskoriatzakoa ez izatea. Teknikari dago-
kionez, librea da eta gaia Eskoriatza izango da. Oihalak
09:00etatik 11:00etara zigilatuko dira kultur etxean.

MENDEKOSTE JAIETAKO KARTEL LEHIAKETA
Bergarako irakurle batek deitu digu honakoa galdetzeko:
"Pazkoetako egitarauaren azala egiteko epea zabalik dago-
ela esan didate. Baina noiz arte egongo da zabalik?" 

Mendekoste jaietako kartel lehiaketan parte hartzeko epea
dagoeneko zabalik dago. Bertan, Bergaran erroldatuta-
ko edozeinek parte hartu dezake. Kartelek 24x24 cm-ko
neurria izan beharko dute, eta formatu bertikala. Tekni-
ka librea erabili daiteke baina Pentekoste jaiak 2010 Ber-
gara testua ezinbestean eraman behar du. Lanak aurkez-
teko epea apirilaren 13ra arte dago zabalik.

Egiguzu galdera eta geuk egingo diogu dagiokionari. 
• Telefonoz: 943 25 05 05 • Faxez: 943 25 05 12
• Goienkaria. Irizar jauregia. Barrenkalea 33.  20570 Bergara.
• Posta elektronikoz: goienkaria@goiena.com

GOIENKARIA

Ikus-entzunezko
medioen
etorkizunaz

Erronkak: Ikus-entzunezko-
en etorkizuna izeneko
hitzaldia izango dugu
GOITBko platoan. Gorka
Juliok moderatzaile lana
egingo du bertan. Zuzenean
Internetez ikusteko aukera
egongo da. 

GOITB
> Hilak 25, 18:00 (Livestream) 
> Egubakoitza, 22:15GOIENKARIA

Lau t'erdiko
txapelketako
finala ikusgai

Martitzenean jokatuko dute
Onsalok eta Yoldik Bergara-
ko Lau t'erdiko txapelketa-
ko finala (19:30). Lehenago,
Mendizabal eta Larrañaga
lehiatuko dira hirugarren
postuagatik, eta partidu
horiek eguaztenean
eskainiko ditu GOITBk.

GOITB, Lau t'erdiko finala
> Eguaztena, 22:15

i
h e r r i t a r r a k  g a l d e z k a
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h i l d a k o a k

• Jose Mari Murua Zabaleta. Oñatin, martxoaren 4an. 78 urte.

• Aurelia Lizundia Raizabal. Antzuolan, martxoaren 4an. 86 urte.

• Joakin Lazkano Uranga. Bergaran, martxoaren 4an. 84 urte.

• Ramon Errasti Beitia. Eskoriatzan, martxoaren 5ean. 57 urte.

• Francisco Torres Otero. Bergaran, martxoaren 5ean. 62 urte.

• Asuncion Leibar Kortabarria. Arrasaten, martxoaren 5ean. 85 urte.

• Maria Cuevas Fedriani. Arrasaten, martxoaren 6an. 87 urte.

• Jose Meabe Sainz. Aretxabaletan, martxoaren 7an. 80 urte.

• Leonardo Madinabeitia Elortza. Eskoriatzan, martxoaren 7an. 81 urte.

• Francisco Nevado Ortiz. Eskoriatzan, martxoaren 9an. 54 urte.

• Eustakia Bergaretxe Elortza. Aramaion, martxoaren 10ean. 97 urte.

• M. Begoña Odriozola Saramendi. Arrasaten, martxoaren 11n. 60 urte.

• Jesusita Rementeria Osa. Bergaran, martxoaren 11n. 79 urte.

• Pilar Alberdi Iribekanpos. Bergaran, martxoaren 12an. 86 urte.

• Javier Dublán García. Aretxabaletan, martxoaren 13an. 60 urte.

• Angela Bergaretxe Arantzabal. Arrasaten, martxoaren 13an. 90 urte.

• Asuncion Galdos Galdos. Arrasaten, martxoaren 14an. 80 urte.

• Juanita Agirre Osoro. Arrasaten, martxoaren 16an. 92 urte.

Elena 
Lizarralde Mujika

Francisco Erañaren alarguna

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza 
domekan, martxoaren 21ean, 

12:30ean, Bargarako San Pedro 
parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Juan 
Alkorta Guenetxea

Conchita Alberdiren alarguna

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza 
domekan, martxoaren 21ean, 

12:30ean, Bargarako San Pedro 
parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Javier 
Dublán García

Copreciko lagunak.
Aretxabaletan, 2010eko martxoaren 18an.

Isiltasunean izan dira
zure lana eta bizitza,

beti izango zara
gure oroimenean eta bihotzean.

Aretxabaletan hil zen 2010eko martxoaren 13an, 60 urte zituela.

OROIGARRIA

ESKER ONA

Pilar 
Alberdi Iribecampos

Bergaran, 2010eko martxoaren 18an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean. 
—

Beti gure bihotzean egongo zara.

Bergaran hil zen 2010eko martxoaren 12an, 86 urte zituela.

Arrasateko Ascen Barquero eta Eskoriatzako Anto Ruiz zapa-
tuan, martxoak 20, ezkonduko dira Uribarri auzoko Itxaropena-
ren Amaren elizan. Eztei-bidaian Argentinara joango dira. Fami-
liaren eta lagunen partetik, zorionak eta zoriontsuak izan!

Bergarako Gorka Nin eta Arrasateko Amets Ugalde zapatuan
ezkonduko dira Arrasateko udaletxean. Arteagan bazkalduko dute,
eta Peru aldera joango dira ezkon bidaian. Lagun guztien par-
tetik, zorionak, bikote!

Arrasateko Eli Perez eta Iban Perez de Villarreal martxoaren
20an ezkonduko dira Dorletan. Ondoren, eztei-bidaian, New York
aldera egingo dute. Familiaren eta lagunen partetik, zorionak
eta ondo ibili, bikote!

Arrasaten hil zen 2009ko martxoaren 21ean, 27 urte zituela.

Leire 
Madinabeitia Zabala

Galtzagorri guztiok.
Arrasaten, 2010eko martxoaren 18an.

Urtebete pasa da, 
eta gehiago ere pasako dira, 

baina ez da denbora nahikorik 
zure irribarrea ahantzaraziko digunik.

OROIGARRIA

ESKER ONA

Jesusita 
Rementeria Osa
Pedro Romaratezabalaren alarguna

Bergaran, 2010eko martxoaren 18an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Gasteizen hil zen 2010eko martxoaren 11n, 79 urte zituela.

Babeslea:

Amilaga 39, Bergara Tel./Faxa: 943 76 12 99
e-posta: euskalduna@harrespil.net

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

ESKELAK
GOIENKARIAn eskela jarri nahi baduzu, 

deitu telefono honetara eguen eguerdia baino lehen:

943 25 05 05

Edo zatoz ordezkaritza batera, eguazten eguerdia baino lehen:

Arrasate 
Goiena: Otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 

Bergara
Goiena: Barrenkalea 33. 943 25 05 05.

Oñati
Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.

Aretxabaleta
Goiena: Durana 11. 943 79 86 21.

Zerbitzu orokorrak: Basabe poligonoa EO5. 943 25 05 05.

Aramaio
Kintelena janaridenda: Nardeaga 11. 945 44 50 22

Elgeta 
Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98

Antzuola:
Itzar liburu denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.

Eskelaren prezioa: 120 euro.
Prezio berezia: egubakoitzeko eta asteleheneko GOIENKARIAn, 

bietan, argitaratuz gero, 160 euro.

Goiena klubeko bazkideek: 110 euro 
Prezio berezia: egubakoitzeko eta asteleheneko 

GOIENKARIAn, bietan, argitaratuz gero, 150 euro.

Goienkaria: astero, 41.000 irakurle (CIES) Gipuzkoan.
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Martxoak 18-25
Musika

ARRASATE
> The Wet Band taldeak 'Waterproof'
diskoa aurkeztuko du zuzenekoan

The Wet Band Danbaka lehiaketako
talde irabazleak Waterproof grabatu
berri duen diskoa aurkeztuko du kon-
tzertuan bihar, egubakoitza, 3 aretoan,
22:00etan. Uek eta Kraussk taldeek ere
joko dute.

Jardunaldia

ELGETA
> Ardoaren gaineko berbaldia eta
dastatzea daude gaur, eguena

Fernandez de Pierola upategiaren
eskutik, ardoa edateak osasunarekin
duen lotura azalduko du mediku batek,
eta segidan, upategiko ardoa emango
dute dastatzera. Gaur, eguena, izango da
hori guztia, Espaloian, 19:30ean.

Musika

ESKORIATZA
> Bide Ertzean taldeak 'Leidor sessions'
diskoko abestiak joko ditu kontzertuan

Ubeda anaiek eta Fran Iturbe berga-
rarrak Leidor sessions iaz Leidor aretoan
grabatutako diskoko abestiak joko
dituzte bihar, egubakoitza, unibertsitate-
ko aretoan, 22:30ean. Sarrerak Inkernun
daude salgai 5 eurotan.

LEIRE KORTABARRIA
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa 

eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com

Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 13

Antzerkia
ARRASATE
> Umeei zuzendutako 'Artea'
antzezlana egingo dute

La Maquiné taldeak Artea
delako antzezlana egingo du,
umeei zuzenduta. Naturaren
gainekoa da: urtaroak, haien
bidez sortzen diren elemen-
tuak, musika… horiek agertzen
dira antzezlanean.

Zapatuan, hilak 20, Amaia antzokian,
17:00etan.

ARRASATE
> Enrique 'El Grande' aktoreak
bakarrizketa egingo du Iamain

Iamai kafetegiak 10. urteu-
rreneko ekintzekin jarraitzen
du. Oraingo astean, Enrique El
Grande aktorearen bakarrizke-
ta izango da.

Bihar, egubakoitza, Kontzezino kaleko
Iamai kafetegian, gauerdian.

BERGARA
> 'Rosas rojas', emakumearen
aurkako tratu txarren salaketa

Oñatin edo Aretxabaletan
izan eta gero, orain Bergaran
egingo du La Papa taldeak
Rosas rojas antzezlana. Bikote
baten amodiozko istorioa tratu
txarren istorio zelan bihurtzen
den irudikatuko dute aktoreek.
Sarrera 5 euro da.

Bihar, egubakoitza, Zabalotegi aretoan,
22:30ean.

Musika
BERGARA
> Bizardunak taldeak euskal
folk emanaldia egingo du

Nafarrotik datorren
Bizardunak taldeak euskal folk
musika egiten du, The Pogues
eta The Dubliners taldeen
eraginarekin. Txapa Irratiak
antolatuta, kontzertua egingo
dute gaztetxean, eta irratian
ere emango dute zuzenean: FM-

ko 97.25ean eta Internet bidez
www.txapairratia.org webgu-
nean. Les Faboulosers taldeak
ere joko du.

Bihar, egubakoitza, gaztetxean,
22:30ean.

ARRASATE
> Hamlet metal taldeak kontzer-
tua egingo du 3 Aretoan

Hamlet metal estiloko talde
ezagunak La puta y el diablo
diskoa aurkezteko biran
dihardu, eta Arrasatera
etorriko dira zapatuan, hilak
20. Infernoise-k ere joko du.

Etzi, zapatua, 3 Aretoan, 20:00etan.

BERGARA
> Manolo Kabezabolok diskoa
aurkeztuko du zapatuan

Sarrera 4 euro da. No hay
soluzion bergararra hasiko da
gaua girotzen.

Zapatuan, gaztetxean, 22:30ean.

Erakusketak
ARETXABALETA
> Gerrako hilobien gaineko
erakusketa kultura etxean

Hilotzak hobitik ateratzen,
duintasunak berreskuratzen
delako erakusketa ipini du

Aranzadi Elkarteak, Eusko
Jaurlaritzaren eta Intxorta
1937 kultura elkartearen
laguntzarekin. Aranzadiko
ikertzaile eta boluntarioek
joandako 10 urteetan egindako
hobitik ateratze lanak ikus
daitezke, argazkitan. Horrekin
batera, Intxorta 1937 kultura
elkarteko kideek beste bi panel
prestatu dituzte, Gerra eta
errepresioa Aretxabaletan: Izen
guztiak, aurpegi guztiak
izenburuarekin. Martxoaren
24ra arte dago zabalik.

11:00-13:00 eta 18:00-20:00,
lanegunetan, eta 11:00-13:00, zapatuan. 

ARRASATE
> Jabego publikoko bideen
inbentarioaren gainekoak

Arrasateko jabego publiko-
ko bideen inbentarioaren
gaineko erakusketa egongo da
Kulturaten. Garai bateko bide
asko dagoeneko ez dira erabil-
tzen, eta erakusketarekin nahi
da Udalak egindako inbentario
lana eta herritarrek ekarri
dutena ezagutaraztea.

Kulturaten, martxoaren 28ra arte.

OÑATI
> Argizaiola argazki erakusketa
dago hil osoan kultura etxean

Ilunpetan argazki taldearen
eskutik, Argizaiola argazki
erakusketa izango da kultura
etxeko erakusketa aretoan.

Martxoaren 28ra arte, egunero,
18:00etatik 20:00etara.

Ospakizunak
ARRASATE
> Danok-Bat elkarteak urteurre-
neko ospakizunak egingo ditu

Danok-Bat elkartea 75.
urteurrena ospatzen dabil.
Datozen egunotan, honako
ekintzak egingo ditu: domekan,
hilak 21, hildako bazkideen
omenezko meza entzungo dute,
San Juan parrokian, 11:00etan;
eta eguaztenean, hilak 24,
zigarro puruei gaineko hitzal-
dia, 19:30ean. Irekia izango da,
baina aldez aurretik izena
eman behar da.

Ekitaldi bereziak egingo dituzte
ekainera bitartean.

ARETXABALETA
> Bilboko San Anton abesbatzak kantatuko du
Aretxabaletako koruaren 30. urteurrenean

Bihar, San Jose eguna, 30 urte betetzen dira Aretxabale-
ta abesbatzak lehen aldiz abestu zuenetik, herriko parro-
kian. Hori gogora ekartzeko eta ospatzeko, luxuzko talde
gonbidatu batek egingo du emanaldia: Bilboko San Anton
abesbatzak. Taldea 1947an sortu zen, eta, besteak beste,
Valentin Berriotxoaren kanonizazioan izan ziren, eta
Santurtziko konposaketa lehiaketa irabazi zuten.

Bihar, egubakoitza, Jasokunde parrokian, 19:00etan.

PROPOSAMENA ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

Miramon-Donostia Tel.: 943 01 24 78
www.miramon.org

Ordutegia
Astelehenetan itxita.
Asteartetik ostiralera 10:00-19:00.
Asteburu eta jai-egunetan 11:00-19:00.

UDABERRIA-UDA (UDABERRIKO EKINOKZIOA)

Asteburu honetan udaberriko ekinokzioa ospatzen
dugula eta, kutxaGuneko planetariumak saio berezi bat
eskaintzen die bisitarie. Udaberria-uda izeneko saioan,
ekinokzioak eta urtaroak zergatik gertatzen diren ikasiko
dugu eta Antonio Vivaldiren musikarekin irudi ikusgarriez
gozatu ahal izango dugu.

Martxoak 19: 12:00etan euskaraz eta 18:00tan gaztelaniaz.
Martxoak 20: 12:00etan euskaraz eta 16:15etan gaztelaniaz.
Martxoak 21: 16:15etan gaztelaniaz.

SAN JOSE ZUBIAN EGUNERO IREKITA 
11etatik 19etara

KALUOKA’HINA, UHARRI SORGINDUA

Haurrei zuzendutako planetariumeko saio berria,
martxoaren 13tik aurrera ikusgai, kutxaGuneko 
Planetariumean.

Enigmaz eta misterioz betetako abentura arriskutsu
batean murgilduko gara eta bertan, urpean bizi diren izaki
maitagarriz, eta, inoiz, arriskutsuz betetako mundua
ezagutuko dugu…

- Martxoak 19: 16:15ean gaztelaniaz.
- Martxoak 20: 13:00tan gaztelaniaz eta 17:00etan euskaraz.
- Martxoak 21: 12:00tan euskaraz eta 18:00tan gaztelaniaz.
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ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Amerrika
Gaur, eguena: 20:30.

Todos están bien
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Ponyo en el
acantilado
Domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

En tierra de hombres
Gaur, eguena: 19:30.

Sherlock Holmes
Egubakoitza eta zapatua:
22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

G-Force
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTUR ETXEA

Gigante
Gaur, eguena: 20:00.

La cinta blanca
Egubakoitza: 19:30, 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Tiana y el sapo
Egubakoitza, zapatua eta
domeka: 17:00. 

BERGARA

ZABALOTEGI

El primer día del resto
de tu vida
Gaur, eguena: 20:00.

Malditos bastardos
Zapatua: 19:30, 22:30.
Domeka: 19:30.

Hiru mosketariak
Zapatua eta domeka:
17:00. 

GAZTETXEA

Doce hombres sin
piedad
Domeka: 18:00.

ESKORIATZA

IBARRAUNDI

Urrezko iparrorratza
Domeka: 17:30.

ELGETA

ESPALOIA

Los limoneros
Eguaztena: 21:30.

ARAMAIO

KULTUR ETXEA

Malditos bastardos
Gaur, eguena: 22:15.

Garfield
Domeka: 17:00.

GASTEIZ

GURIDI

El libro de Eli
17:30, 20:00, 22:30 (egue-
netik zapatura), 17:30,
20:00 (domeka).

Los hombres que
miraban fijamente a
las cabras
17:30, 22:30 (eguenetik
zapatura); 17:30 
(domeka).

Tensión sexual 
no resuelta
17:00, 18:50, 20:40, 22:30
(eguenetik zapatura),
17:00, 18:50, 20:40 (dome-
ka).

Percy Jackson y el
ladrón del rayo
17:00 (eguenetik 
domekara).

Acantilado rojo
17:00, 19:45, 22:30 (egue-
netik zapatura), 17:00,
19:45 (domeka).

Corazón rebelde
19:45, 22:30 (eguenetik
zapatura), 19:45 
(domeka).

Medidas
extraordinarias
17:00 (eguenetik 
domekara).

En tierra hostil
17:15, 19:50, 22:30 (eguene-
tik zapatura), 17:15, 20:00
(domeka).

Shutter Island
19:30, 22:15 (eguenetik
zapatura), 19:30 
(domeka). 

El secreto de sus ojos
20:00 (eguenetik 
domekara).

FLORIDA-GURIDI

Millennium 3
20:45.

El mal ajeno
17:30, 20:00, 22:30 (egue-
netik zapatura), 17:30,
20:00 (domeka).

Flor del desierto
17:30, 22:30 (eguenetik
zapatura); 17:30 
(domeka).

La cinta blanca
19:40.

Hermanos
18:00, 20:15, 22:30 (egue-
netik zapatura), 18:00,
20:15 (domeka).

Precious
17:30, 22:30 (eguenetik
zapatura), 17:30 
(domeka).

El concierto
18:00, 20:15, 22:30 (egue-
netik zapatura), 18:00,
20:15 (domeka). 

An education
20:00.

Pájaros de papel
17:30, 20:00, 22:30 (egue-
netik zapatura), 17:30,
20:00 (domeka).

YELMO CINEPLEX

Avatar 
(3D emanaldiak)
19:30, 22:45 (eguena, egu-
bakoitza eta zapatua),
18:45, 22:00 (domeka).

Toy story 2 
(3D emanaldiak)
17:30 (eguena), 15:30, 17:30
(egubakoitza eta zapatua),
16:45 (domeka).

Acantilado rojo
16:15 (egubakoitzetik
domekara), 19:00, 21:45,
00:30.

El libro de Eli
15:45 (egubakoitzetik
domekara), 18:00, 20:15,
22:30, 00:45.

Zinema
Tensión sexual 
no resuelta
16:35 (egubakoitzetik
domekara), 18:35, 20:35,
22:35, 00:35.

Tiana y el sapo
16:00 (egubakoitzetik
domekara), 18:10.

Millennium 3
15:45 (egubakoitzetik
domekara), 18:30, 21:30,
00:15.

Invictus
22:30.

Percy Jackson y el
ladrón del rayo
Zapatua: 16:00, 18:10,
20:25. 
Gainerako egunak: 16:00,
18:10.

El mal ajeno
16:05 (egubakoitzetik
domekara), 18:05, 20:05,
22:05, 00:05.

Shutter Island
16:10 (egubakoitzetik
domekara), 18:55, 21:40,
00:25.

Precious
20:40, 22:40, 00:40.

Pájaros de papel
15:40 (egubakoitzetik
domekara), 17:55, 20:10.

Celda 211
20:20, 22:30, 00:40.

Medidas
extraordinarias
16:40 (egubakoitzetik
domekara), 18:40.

En tierra hostil
15:30 (egubakoitzetik
domekara), 17:45, 20:00,
22:20, 00:40.

Al límite
Zapatua: 22:40, 00:50.
Gainerako egunak: 20:25,
22:40, 00:50.

Arthur y la venganza
de Maltazard
16:25 (egubakoitzetik
domekara), 18:25. 

Green zone
15:35 (egubakoitzetik
domekara), 17:50, 20:05,
22:25, 00:45.

Los hombres que
miraban fijamente 
a las cabras
20:25, 22:25, 00:25.

Martxoaren 18tik 25era.
Gauerdiko emanaldiak
eguenean, egubakoitzean
eta zapatuan.

ÁBACO 
BOULEVARD

Millennium 3
19:30, 22:20.

Tensión sexual 
no resuelta
16:30, 18:30, 20:30, 22:30,
00:30.

Hermanos
16:10, 18:20, 20:30, 22:45,
01:00.

El libro de Eli
15:45, 18:05, 20:25, 22:45,
01:00.

Los niños de
Timpelbach
16:20, 18:15, 01:00.

Acantilado rojo
15:50, 19:10, 22:00, 00:45.

Tiana y el sapo
16:15, 18:15.

Green zone
15:45, 18:05, 20:30, 22:50,
01:00.

Al límite
20:10, 22:30.

Los hombres que
miraban fijamente 
a las cabras
20:15, 22:15, 00:30.

Medidas
extraordinarias
16:00, 18:10, 20:20.

Arthur y la venganza
de Maltazard
16:05. 

Shutter Island
16:15, 19:00, 22:00, 00:45. 

Pájaros de papel
19:30, 22:00.

Invictus
22:30.

Cazadores de
dragones
16:00, 17:45.

Martxoaren 5etik 11ra.
Gauerdiko emanaldiak
egubakoitzean eta 
zapatuan.

Zineman sarritan ikusi dugu aktoreak
edo gidoilariak pauso bat aurrera ema-
ten eta zuzendari bihurtzen. Badira

ere, zinema mundutik kanpo, beste modu
artistiko batetik etorritako idazleak, mar-
golariak edo, kasu honetan, Tom Ford moda
diseinatzaile famatua, zinemaren magiara
hurbildu nahi dutenek bere ukitu artisti-
koa eta pertsonala uzteko. Un hombre sol-
tero diseinatzailearen opera prima dela
kontuan izanik, nahiko lan interesgarria
burutu duela esan behar da.   

Ford Christopher Isherwooden elebe-
rrian oinarritzen da.  Istorioa 1962. urteko
Los Angelesen kokatzen da. Unibertsitate-
ko irakasle batek telefonoz jakingo du bere
bikotekidea auto istripu baten hil dela. Hor-
tik aurrera irakaslearen shock emoziona-
laren lekuko izango gara. Filmak pertsonaia-
ren barnean sartzen gaitu. Bere sentimen-
duak, sentsazioak, oroimenak eta ametsak
nahastuak ikusiko ditugu; horrela, kasu
horietan jasaten den nahasketa emoziona-
laz jabetuko gara. Flasharen erara irudi asko
eta sentsazio asko burutik pasatzen dira eta
pertsonaia beste dimentsio desberdin bate-
an sentitzen da. Ford-ek hori dena lortzeko
ehundura desberdinetako argazkiarekin
jokatzen du, kolorea eta txuri-beltza erabil-
tzen ditu, kamara geldoa behin baino gehia-
gotan ere azaltzen da. Osagai horiekin guz-
tiokin, filmak erritmo berezi bat izango du,
eta horrek zuzendariak kontatzen duen
istorioari ukitu berezi bat eta originaltasu-
na ematen dio.  

Aipatzekoak dira aktoreen interpreta-
zioak. Merezi mendu osoz Oscar sarietara-
ko izendatua egon den Colin Firth-ek oso
ondo islatzen du pertsonaiaren gizatasuna;
hurbila eta sinesgarria egiten zaigu. Aipa-
tzekoa da ere Julianne Moore-n lana; Firt-
hekin dituen eszenak filmaren momentu
onenen artean daude.  

> Zuzendaria: Tom Ford.
> Aktoreak: Colin Firth,  Julianne Moore,  Matthew Goode.
> AEB, 2009.  > 154 min.

UN HOMBRE SOLTERO ***

Shock emozionala 

Antonio Zabala

Eskasa:*  Balekoa:**  Ona: ***  Oso ona:****  Bikaina:*****

b o n o  f o t o a

Mendian ibiliz gero, hainbat paraje 
ikusgarri goza dezakegu.
Zeintzu dira mendi hauek?

Argazkia eta galdera > Jose Fernandez

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO Goienako edozein egoitzara

ZORIONAK AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEARI:

Bergarako Javier Mendia. 
Erantzun zuzena:  Ernio.

* Larchago iskillarapeko ekologikoa: botila bat. 
Larchago beltz berezia: botila bat. Lerchago kriantza: botila bat.

ERANTZUNA .............................................................................................

IZEN-DEITURAK..........................................................................................
HERRIA ................................................ TELEFONOA .................................

ETXEZ ETXEKO BANAKETA
Larchago ardoak eta produktu ekologikoak
943 76 98 51

GARMENDIA ARDOEK EMANDAKO

BOTILA ARDO PACKA*
ZOTZ ASMATZAILEON ARTEAN!

Hitzaldiak
BERGARA
> 'Soberaniaren aztarnak'
hitzaldia, Floren Aoitzek

Bergarako Udalak, 1512-2012
Nafarroa Bizirik ekimenarekin
elkarlanean, Soberaniaren
aztarnak delako hitzaldia
antolatu du. Floren Aoitzek
egingo du.

Hilaren 24an, eguaztena, udaletxeko
osoko bilkuren aretoan, 19:00etan.

Ikastaroak
ELGETA
> Yoga begirale izateko ikasta-
roa emango dute

Yoga begirale izateko
ikastaroa emango dute zortzi
hilabetetan, hilean bi zapatu-
tan. Hezkuntza fisikoko
profesionalei, yoga egiten
dutenei eta, oro har, interesa
duen edozeini dago zuzenduta.
Diploma ere emango dute.

Izenematea: 675 80 18 95 (Fernando).

ARRASATE
> Gazteendako lau ikastaro
gertatu ditu Udalak

Txalaparta, dantza flamen-
koa, zeramika eta argazkigin-
tza ikasteko aukera dago Gazte
bulegoaren eskutik. Txalaparta
ikastaroa astelehenetan (18:00-
20:00) eta zapatuetan (11:00-
13:00) izango da; zeramikarena,
martxoan; dantza flamenkoare-
na, apirilaren 13tik 19ra,
martitzenetan; eta argazkigin-
tzarena, apirilaren 14tik 19ra,
eguaztenetan,18:00-20:00.
Matrikula da 20 euro, 12 ikasle
edo langabeendako.

Izenematea zabalik dago Gazte
bulegoan (943 25 20 62) edo gaztebule-
goa@arrasate-mondragon.net helbidean.

Bestelakoak
ARRASATE
> Pazko asterako 12-17 urte
artekoendako ekintzak

Pazko asterako, hainbat
ekintza antolatu dituzte
Gaztetxokoek herriko 12-17
urte arteko gaztetxoendako.
Izenematea martxoaren 27an
bukatzen da. Honakoak dira
ekintzak: bolei txapelketa eta
bazkaria (apirilak 7), rockopo-
lisera irteera eskalada egiteko
(apirilak 8), bizikleta irteera
Urkulura (apirilak 9) 
eta rafting egitera irteera
(apirilak 10).

Izenematea Txatxilipurdin edo
Gaztetxokoetan.

ARRASATE
> Urteko bigarren azoka egingo
dute baserritarrek zapatuan

Urteko lehenengo baserrita-
rren azokak izandako arrakas-
ta errepikatu guran, Seber
Altubera jaitsiko dira Arrasa-
teko baserritarrak oraingo
zapatuan ere. 10-12 batek
ipiniko dute postua, eta,
urtarrileko azokan moduan,
oraingoan ere erosleen artean
baserriko produktuen otzara
zozketatuko dute.

Zapatuan, hilak 20, Seber Altuben,
09:00etatik 14:00etara.



www.euskalmet.net

e g u r a l d i a

SUKALDERAKO ALTZARIAK
BAINURAKO ALTZARIAK
HORMA ARMAIRUAK
BESTELAKO ARMAIRUAK 

Ekutio 4, Pab. 14-15
Uribarri Auzoa
20500 Arrasate
Tel./Faxa: 943790182
scarrasc_1@infonegocio.com

E S K A I N T Z A   B E R E Z I A K !

FINANTZAKETA ZURE NEURRIRA

Egubakoitza, 19

Zerua hodeitsu
izango dugu eguba-
koitzean eta euria
egingo du segurue-
nik. Tenperaturari
dagokionez, mini-
moa igo egingo da
zertxobait.

Domeka, 21

Poliki-poliki, hobe-
ra egingo du eta
gero eta ostarte
gehiago ikusiko
ditugu, nahiz eta
euriarekin tarteka-
tuta. Haizeak men-
debaldetik joko du.

Zapatua, 20

Zapatuan ez da alda-
keta nabarmenik
egongo. Zeruak
hodeitsu jarraituko
du eta, tenperatu-
rari dagokionez, ez
du inongo aldake-
tarik izango. 

"Nahiago dut 
ume bat gosez
hiltzea bikote
homosexual batek
adoptatzea baino"
Paquita la del Barrio > Abeslaria

Paquita abeslari mexikarra ez
zuten bere auzoan ere ezagu-
tzen, baina egunotan Internet
bidez mundu osoan zabaldu
dira haren hitzak. Gaur egun
horrelako adierazpen bat
entzutea gogorra da benetan.
Pentsatzen dugu bere auzotik
irten eta mundu mailara jau-
zi egiteko marketin kanpaina
dela. Ez da oso ondo hasi. 

a h o b e r o i t u r r i  o n e t i k a i ,  e n e !

Horrela ez dago
bustitzeko arriskurik

Koadrila guztia aterkipean sar-
tu eta txikiteoan ibiltzeko modu-
ko aterkia da; Euskal Herrirako
moduko asmakizuna. 

www.fotosdehumor.com

Hitzordu garrantzitsua jaso-
ko du Arrasateko Uarkape
pilotalekuak maiatzaren 8an:
Txolarte Eguna ospatuko
dute. Egun handia izango da,
Gipuzkoako Txolarte aisial-
di talde guztiak elkartuko
dira-eta Arrasaten: guztira,
hamahiru dira gaur egun.

Goizean herri kirolak
egingo dituzte eta bazkaldu
ostean, berriz, dantza egite-
ko aukera egongo da disko fes-
tarekin.

Maiatzaren 8an
Txolarte Eguna
ospatuko du Atzegik
Arrasateko Uarkapen

EGOITZA NAGUSIA
Barrenkalea 33, 20570 BERGARA
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12 • Posta-e: goienkaria@goiena.com
Harpidetza: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com 2010-03-18

ARRITXU BARRUSO > BERGARA
Azkenaldian guztion ahotan dabil-
tza Gojiko baiak. Mahaspasa itxu-
ra duten Tibeteko ale txiki horiek
ezezagunak ziren gurean orain
dela gutxira arte, baina dituzten
propietate nutritibo eta sendaga-
rriengatik modako elikagai bihur-
tu dira. Orain dela gutxira arte
belar-dendetan bakarrik zeuden
eskuragarri, baina orain azokan,
fruta-dendetan eta Interneten ere
eros daitezke; gozoki-dendetan ere
ikusi ditugu dagoeneko...

HIMALAIAREN MAGALEAN 
Gojiko baiak Himalaia mendika-
tearen magalean hazten dira, 4.000
metrotik gorako altueran, ia kon-
taminaziorik ez dagoen lekuan.
"Altuerak eragin handia du baien
kalitatean eta baita propietateetan
ere; zenbat eta altuago hazi, orduan
eta propietate gehiago dituzte.
Mota desberdinak daude, baina
osasungarriena eta propietate
gehien dituena Lycium barbarum
barietatea da; horixe da guk sal-
tzen duguna", azaldu digu Pilar fru-
ta-dendako Esther Lopezek. 

ANTIOXIDATZAILEAK DIRA
Badirudi Gojiko baiak magikoak
direla: nekea kentzen dute, defen-
tsak aktibatzen dituzte, bihotzeko
arazoak prebenitzen dituzte, diges-
tio-arazoendako onak dira, gazte
mantentzen zaituzte, eta abar, eta
abar. Baina ez da magia kontua;
hori baino sinpleagoa da. Gojiko
baiak onak dira arazo ia guztien-
dako. Zergatik? Antioxidatzaileak
direlako eta gure gorputzean sor-
tzen diren molekula toxikoak kan-
poratzen laguntzen dutelako. Hori
horrela, onak dira digestio-apara-
tuarendako, bihotzarendako eta,
orokorrean, gure osasunarenda-
ko. Hori bai, hona hemen Amaia
Iriarte homeopataren gomendioa:
"Garrantzitsua da ziurtatzea kali-
tateko kontrolak betetzen dituen
enpresa batek banatutakoak dire-
la". Noski, kasu horretan ere,
modaren kontura aberasten ari
den enpresa asko daude.  

Egunean 15 eta 30 ale bitarte-
an jatea gomendatzen dute.  Pre-
zioari dagokionez, Pilar fruta-den-
dan, esaterako, 100 gramoko pol-
tsatxoa bi eurotan saltzen dute.PILAR FRUTA-DENDA Esther Lopezen fruta-dendan arrakasta handia izan dute Gojiko baiek. ARRITXU BARRUSO

Tibeteko ale gorrien mirariak
GOJIKO BAIAK Himalaia mendiaren
magalean hazten diren fruitu horiek
propietate osasungarri asko dituzte

ANTIOXIDATZAILEAK Gure gorputzean
sortzen diren molekula toxikoak
kanporatzen laguntzen dute

KONTUZ Garrantzitsua da ziurtatzea
kalitateko kontrolak betetzen dituen
enpresak batek banatzen dituela


