
Aurrekontu murrizketagatik bi
egunekoa izango da Mundumira
MURRIZKETA Aurrekontuak
%20ko jaitsiera izan du; 
hori dela eta, egubakoitzeko
kontzertuak kendu egin dituzte

120.000 EURO Horixe da festa
horretarako bideratuko dena;
Debagoieneko Mankomunitateak
kopuru horren %70 jarriko du

ANTZUOLAN Han izango da,
maiatzaren 28an eta 29an;
besteak beste, Ojos de Brujo
musika taldea egongo da > 05

KULTURA > JAIALDIA

Goiena
sortu zutela
10 urte dira

EUSKARA > GOIENA

Debagoieneko
euskara elkarteek
Goiena sortu zuten
2000ko martxoaren
31n > 02-03

AGERRALDIA Herritarrek ikurrina eskuan zutela egin zuten prentsaurrekoa, Bergarako Santa Ana parkean. MONIKA BELASTEGI

Apirilaren 4an ospatuko den Aberri
Egunean parte hartzeko deialdia egite-
ko agerraldia egin dute Bergaran hain-
bat esparrutako herritarrek.

Bi gonbit egin zituzten: Aberri Egu-
nean Nazioa gara, estatua behar dugu!

lelopean Irun eta Hendaia artean egin-
go den ibilaldian parte hartzeko, bate-
tik; eta bestetik, etxeetako balkoietan iku-
rrina zintzilikatzeko. Apirilaren 4an,
batik bat, estatua aldarrikatuko dutela
azpimarratu zuten. > 15

Aberri Egunean ikurrina
balkoian jartzeko deia

Jone Larrañagak
Gaztea irratiaz
egin du berba > 39

"Azkeneko 
30 urteotan
erakundeetan 
egin dugun lana
aldarrikatu 
gura dugu"
Juan Carlos Bengoa
Hamaikabat-eko bailarako
koordinatzailea > 082010eko martxoaren 26a > Egubakoitza > X. urtea > 415. zenbakia > Doan banatzekoa  www.goiena.net

HEZKUNTZA
Lanbide Heziketaren astea
antolatu dute apirilerako  > 04

JENDARTEA
09:30ean abiatuko da bihar
Arantzazura erromesaldia  > 05

JENDARTEA
Arrasaten ere egon da Arregiren
ukitzeen berri  > 11G2a

AURKIBIDEA

Debagoiena  > 04-05
Iritzia > 06
Gutunak > 06
Elkarrizketa > 08
Herriak > 09-36
Kirola > 38
Kultura > 40
Gazteak > 42
Sailkatuak > 43
Telebista-Irratia > 44
Berri-zakua > 45
Eskelak > 45
Non-zer > 46-47

Ontsalok
jantzi du
lehen txapela
Bergarako lau t'erdiko Soraluce
Koop. sariko lehen edizioa arra-
kastatsua izan da. Amateur mai-
lan puntako pilotariek jokatu
dute, eta martitzeneko finalean
Aresoko pilotari Unai Ontsalok
jantzi zuen txapela. > 37

PILOTA > SORALUCE SARIA

Unai Ontsalo. XABIER URTZELAI

Ezkontzen
gaineko
gehigarria
GOIENKARIArekin batera, 12
orriko gehigarria ezkontzei
buruz, dena koloretan.

Ordu aldaketa

2

3

Udako ordutegia 
estreinatuko dugu
domekan: goizeko
ordu bietan hirurak
izango dira; ez ahaztu!

            



LEIRE KORTABARRIA > BERGARA
Martxoaren 31 baten, 2000. urte-
koan, Debagoieneko euskara
elkarteek bat egin zuten enpresa
berri bat sortzeko, euskarazko
komunikabide bat, esparrua Deba-
goiena izango zuena: Goiena. Ilu-
sioa eta zalantzak ziren bidelagun.

Goiena 1999. urtean hasi ziren
gorpuzten; Arrasateko AED eus-
kara elkartea eta ARKO (Arrasa-
te Komunikabideak) eta Bergara-
ko Jardun euskara elkartea ziren
aitzindariak, eta, pixkana, Deba-
goieneko herri guztietako euska-
ra elkarteak ingurarazi zituzten;
euskara elkarterik ez zuten herrie-
tan, halakoak sortu egin ziren, eus-
kara elkarteek izan behar zutela-
ko protagonistak. Gero, udalak
joan ziren bat egiten.

ARLO ESTRATEGIKOA
Oinarriak jarrita zeuden. Hone-
la dio Estepan Plazaola Jardune-
ko kide eta Goienako presiden-
teak: "Edozein hizkuntzatarako,
hedabideak funtsezkoak dira.
Herri hedabideak estrategiko-
tzat jo genituen". Orduan, Deba-
goieneko zenbait herrik bazuten
euren aldizkaria, eta Arrasaten

KOMUNIKABIDEAK > GOIENAK 10 URTE

Euskara elkarteek Goiena
sortu zutela 10 urte dira

eta, neurri txikiagoan, Aretxaba-
letan telebista zegoen. Prentsa
idatzia eta telebista, biak ibar oso-
ra zabaltzeko beharra ikusi zuten,
eta baita publizitatea ere batera
kudeatzea. Gakoa elkarlana zen.

Erabaki zen enpresa bitariko
kooperatiba izango zela: euska-
ra elkarteak izango ziren jabe
nagusiak, udalak ere bazkideak
izango ziren, eta baita langileak
ere, eta beste enpresa pribatu
batzuek ere izango zuten aukera
bazkide izateko. 

SENDOA ETA PROFESIONALA
Arkoren aldetik Mikel Irizar ibi-
li zen Goiena bultzatzen. Hark argi
dauka: "Goienak 10 urte bete badi-
tu, gauzak ondo egin genituelako
da. Asmatu egin genuen produk-
tuan, eredu ekonomiko eta juri-
dikoan, antolaketan… eta orain,
Goiena sendo dago". 

Iban Arantzabalek Goienan
jarraitzen du, eta orain 10 urte
Elgetako ordezkari gisa ere han
egon zen. Haren iritziz, emaitzak
"aurreikusi baino hobeak izan
dira. Gure kasuan, lehen hilabe-
tekari bat genuen eta Goienak
hedabide aukera nabarmen han-

ditzea eta hobetzea ekarri du.
Goiena gaur egun erreferente bat
da euskarazko eskualde hedabi-
deen artean".

Marijo Deograciasek idazka-
ri lanak egin zituen batzar haie-
tan, Antzuolako euskara elkarte-
ko kide zen, eta Arrasate Press-ko
zuzendaria: "Ez naiz damutzen lau
orrialdeko gure Kontuola hama-
bostekaria birmoldatu behar iza-
naz, GOIENKARIAk herrietako
astekariak hartu zituenean. Pro-
fesionalizazioa ekarri dio Goienak
eskualdeko kazetarigintzari eta
erakundeen inplikazioak komu-
nikazio talde sendoa sortzeko
aukera eman du".

Orduko kezkak adierazten
dituzte Mikel Uribetxeberria are-
txabaletarraren hitzek: "Beldur
ginen Aretxabaleta galduta gera-
tuko ote zen bailara osoko infor-
mazioaren artean. Baina helbu-
rua zen bailarako ikuspegitik
lehen herrian egiten zena berma-
tzea, osatzea eta kalitatea eta pro-
fesionaltasuna hobetzea". 

Orduko Eskoriatzako euska-
ra elkartearen ordezkari gisa
Andoni Bengoa egon zen: "Enpre-
sa moduan egonkortuta dagoela

SORRERA 2000. urteko martxoaren 31n
egin zuten Goienaren sorrera batzarra
euskara elkarte guztietako ordezkariek
Aretxabaletan, Otaloran

ELKARTEAK Sortzaile eta protagonistak
bailarako euskara elkarteak izan ziren;
bailara osora zabaldu zuten euskarazko
aldizkari bat eta telebista bat

BALORAZIOA Orduko eragileek txalotu
egiten dute Goienak lortu duen
egonkortasuna, dauzkan produktuak eta
aurreikuspenak "gainditu" izana

Euskara elkarteak
izango ziren oinarria;
hala, elkarterik ez
zuten herrietan sortu
egin ziren, Goienan
ordezkatuta egoteko

Udalak ere bat egiten
joan ziren Goiena
proiektuarekin;
batzuk hasieratik
sartu ziren eta beste
batzuk, geroago

dirudi eta baliabide eta zerbi-
tzuak asko hazi dira". Baina hau
ohartarazten du: "Sustatzaile izan
ziren euskara elkarteek behera-
kada izan dute, eta, Goienaren
oinarrietako bat direnez, hanka-
motz gelditzeko arriskua dago". 

Hasieratik Goienako bazkide
izan zen Arrasateko Udala, Xabier
Zubizarreta orduko alkateak
ordezkatuta. Hauxe da haren balo-
razioa: "Sorreran, alde onak eta
arriskuak ikusi genituen. Tokiko
hedabide guztiek daukate gaur
egungo medio handien ildoari
jarraitzeko joera. Hala ere, orain-
dik, herrietako albisteak hurbi-
letik emateak baditu abantailak,
eta aukerak zabalak dira denek
parte hartzeko. Goiena esperien-
tzia interesgarria da eta merezi
du, baina oso ondo zaindu behar-
ko du bere tokiko izaera eta bere
estiloa gordetzea".

Oñatin Goiena bultzatu lan-
taldean zegoen Lourdes Idoiaga,
eta honela dio: "Oso proiektu
garrantzitsua izan zen, eta bete-
betean asmatu du, euskararen
normalkuntza aldetik eta baita
hurbileko albisteak xehetasun
handiarekin ematen dituelako".

Goiena sortu zen batzarraren ondoren ateratako argazkia, orain dela 10 urteko martxoaren 31n. Euskara elkarteetako kideak daude argazkian. ARTXIBOA
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Sei udal Goienako bazkide egin zirenekoa, 2001eko martxoan. ARTXIBOA

Europako ondoen diseinatutako tokiko aldizkariaren saria jasotzen. ARTXIBOA

LABUR

2000ko ekainaren 27an, Bilbora
joan ziren euskara elkarte
guztietako ordezkariak, han
baitzegoen estatutuak euskaraz
erregistratzen zituen notario
bakarra, Andres Urrutia. 

Goiena Telebista emititzen
hasi zen 2000ko maiatzaren 22an;
eta abenduaren 1ean, GOIENKA-
RIA sortu zen, herri aldizkariekin
batera. 2003ko abenduan,
Asteleheneko Goienkaria sortu
zen. Telebistak 8.000 ikusle ditu
Gipuzkoan, eta GOIENKARIA
liderra da Debagoienean, 32.000
irakurlerekin (Gipuzkoan, 41.000).

Andres Urrutiak
erregistratu zuen

GOIENKARIAk bi sari garrantzitsu
jaso ditu: 2002ko urtarrilean,
prentsaren atalean Argia saria
irabazi zuen, eta 2003an, European
Newspaper Awards delakoan,
Europan ondoen diseinatutako
tokiko aldizkariarena. Beste
hainbat sari irabazi ditu, batez ere,
diseinukoak: barruko hainbat
atalengatik, azal onenarengatik…
Espainian eta Europan. Bestalde,
2003. urtean oihartzun handia izan
zuen esklusiba bat eman zuen: CSI
telesaileko William Petersen
aktoreari elkarrizketa egin zion,
hura Oñatin bizi izandakoa zelako.

Bi sari garrantzitsu
eta hainbat mugarri

Goienaren hartzaileak Goiena
Klubeko kide egiteko aukera dute
orain. Asteleheneko Goienkaria-ko
harpide zirenak Klubeko kide
izatera pasa dira. Asko dira Goiena
Klubak eskaintzen dituen abantai-
lak: GOIENKARIA astelehenetan
eta egubakoitzetan etxeko
postontzian jasotzea; Goienak
antolatutako ekitaldi eta ikastaro-
etan, eta egiten dituen produktue-
tan –DVD kopiak, CDak, kamise-
tak, eskelak…– prezio berezia;
opari eta deskontu paregabeak;
eta Goiena Klubeko zozketetan
parte hartzeko aukera. 

Hartzaileendako,
orain, Goiena Kluba

Teknologia berriei garrantzi
handia eman die Goienak hasiera-
tik, eta horrek ere bere fruituak
eman ditu: Goiena.net atariaz gain
–egunero 2.300 bat bisita ditue-
na–, Goienak beste on-line
hedabide batzuk bultzatu ditu
(Sustatu, Zugaz…) eta E-Debagoie-
na proiektuan parte hartu zuen. 

Mikel Irizarren esanetan,
ikuspegi horretan asmatu egin
zuten sortzaileek: "Orduan, inork
ez zekien Internet bidezko
komunikazioa zelakoa izango zen,
baina ikusten zen komunikazioa
ez zela kanal bakarrean izango".

Teknologia berriak,
hasieratik oinarrian

ESANAK

"Ikusi da bete-betean
asmatu dela, euskara
normalizatzeko eta
hurbileko albisteak
xehetasun handiz
ematen dituelako"
Lourdes Idoiaga > Bultzatzailea

"Herrietako albisteak
hurbiletik emateak
baditu abantailak, eta
aukerak zabalak dira
denek parte
hartzeko"
Xabier Zubizarreta > Bultzatzailea

"Komunikabideak
funtsezkoak dira
hizkuntzarendako, eta
herri komunikabideak
estrategikoak ziren"
Estepan Plazaola > Sortzailea 

"Goienak 10 urte ditu
eta sendo dago,
orduan asmatu egin
genuelako:
produktuan, ereduan,
antolaketan…"
Mikel Irizar > Sortzailea

"Ilusio handia zegoen:
bertatik bertarako
euskarazko
komunikabiderik ez
geneukan"
Mikel Arantzabal > Sortzailea;
aramaioarra

"Profesionalizazioa
ekarri dio eskualdeko
kazetaritzari eta
erakundeek talde
sendoa sortzen
lagundu dute"
Marijo Deogracias > Kazetaria

Ekonomikoki zaila da komunika-
bide lokalen mundua. Erdaraz
ere zaila eta euskaraz zailagoa. 

Debagoienean nabarmentzekoa
izan da hedabideok bultzatzen hasie-
ra-hasieratik udalek izan zuten pro-
tagonismoa. 1988an Arrasaten sor-
tu zen lehenengo euskarazko toki
aldizkaria eta Arrasate Press-eko lan-
gileak Udalak INEMen bidez kontra-
tatuak izan ziren. Berdin gertatu zen
Bergaran ere, Berrigara sortu zute-
nean.  Oñatik ,
berriz, udal komu-
nikabideak sortu
zituen. Eta gai-
nontzeko herrie-
tako udalen ekar-
pena ere garran-
tzitsua izan zen.
1996an, adibidez,
Debagoieneko
toki-hedabideetako diru-iturrien %49
zetorren udalengandik.

Gaur egun ere udalen ekarpena
inportantea eta ezinbestekoa da.
Haiek barik ezinezkoa izango litza-
tekeeuskarazko telebista bat dohai-
nik eskaintzea edota egubakoitze-
roaldizkari bat etxe guztietara bana-
tzea. Laguntzok, baina, azken
urteetan jaitsiaz joan dira eta gaur
egun Goienaren aurrekontuaren %25
dira. Goienak, beraz, euskara elkar-

Askoren ekarpenari esker

Estepan Plazaola, Goienako presidentea

IKUSPUNTUA

teen ekimenez eta udalen bul-
tzadaz sortutako proiektu haiek
bideragarriago izateko bidea
zabaldu du. 

Eta hori lortu da zenbait apus-
turi aurre eginaz batera: banatzai-
leen egoera laborala erregulari-
zatzea, inbertsio teknologiko
garrantzitsuak egitea, hainbat
egitasmo berri bultzatzea… Esa-
terako, prentsako banaketa gas-
tuak ia laukoiztu egin dira 10 ur-

tean (55.491 euro
ziren 2001ean eta
204.073, 2009an);
telebistaren heda-
pena digitalizatze-
ak 70.000 euroko
inbertsioa ekarri
du eta azkeneko
10 urte hauetan
hainbat zerbitzu

berri jarri dira abian: Astelehene-
ko Goienkaria,hainbat webgune,
Danbaka musika lehiaketa, Kan-
tari haur programa… 

Horretarako ezinbestekoa
izan da beste erakundeen eta
merkatari, enpresa eta herrita-
rren ekarpena. 

Hamargarren urteurren hau
guztiei eskerrak emateko eta
aurrera ere bidelagun izan gai-
tezen animatzeko unea da.

"Goienak bailarako
hedabideak
sendoagoak eta
bideragarriagoak
izatea ekarri du"
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Apirilaren 13tik 17ra
izango da; hitzaldiak
egingo dituzte
Mankomunitateko
egoitzan, eta azoka
Arrasateko Kulturaten

JENDARTEA > HEZKUNTZA

ARANTZAZU EZKIBEL > ARRASATE
Bigarren urtez jarraian antola-
tuko dute Lanbide Heziketako
zentroek eta Mankomunitateak
Lanbide Heziketaren astea. For-

Lanbide Heziketaren astea
antolatu dute apirilerako 

mazioa lanerako zure aukera!
lelopean, formazioaren garran-
tzia azaldu gura dute. "Formazioa
da krisiaren aurrean indartsua-
go egoteko aukera", azaldu zuen
aurkezpenean Edurne Erauski-
nek, Arizmendi ikastolako Lan-
bide Heziketako arduradunak. 

Apirilaren 13tik 17ra egingo
dute aipatutako astea; eta, beste-
ak beste, hitzaldiak eta azoka
egingo dituzte.

HITZALDI ZIKLOA 
Apirilaren 13an, Ekonomiaren kri-
sia, bere eragina lan merkatuan

eta sektore publikoa lanbide beza-
la hitzaldia egingo du Felix Gere-
nabarrena EHUko irakasleak;
hilaren 14an, Langabezian nago,
eta orain zer?hitzaldia Rosa Mari
Ezkurraren eskutik; eta, apirila-
ren 15ean, Eman balioa zure espe-
rientziari. Hitzaldiok Mankomu-
nitatean izango dira, 18:00etan.

Azoka apirilaren 16an, eguba-
koitza –10:00etatik 18:00etara–
eta 17an, zapatua –10:00etatik
13:00etara– izango da Arrasate-
ko Kulturaten. Apirilaren 16an
Jose Luis Elortzak Lanbide Hezi-
keta. Zer da? azalduko du.

Mankomunitateko eta Lanbide Heziketa zentroetako arduradunak aurkezpen ekitaldian. A.E.
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Era guztietako lanak

Moketa eta sintasola

Iztuku esponjatua

Paper pintatuak

Harea zorrotada

Iztuku faltsua

Aitziturri 6 • 95 posta kutxa • 20570 Bergara

Telefonoak: 943 76 09 32 / 610 25  99 83 / 667 54 89 16 
Faxa: 943 76 09 32

IRURAK MARGOAK
DISEINUAK, S.L.

A.E. > BERGARA
Asteon ipini dituzte ekipo digi-
tal berriak Bergarako San Mige-
leko dorrean. Horri esker eta
telebistak edo antenak egokitu-
ta egonez gero, Bergaran Goie-
na Telebistaren seinale digita-
la jasotzen dute dagoeneko.
Oñatin, atzo egin zituzten Bela-
rreko antenan egokitzapenak;
hortaz, dena ondo joanez gero,
gaur bertan ikusi ahal izango
dute Oñatin  ere GOITB LTDan. 

52. KANALA 
GOITBk digitalera eman duen
bigarren saltoa da honakoa.
Lurreko Telebista Digitala iku-
si ahal izateko eta deskodetzai-
lea izanez gero 52. kanalean
sintonizatu behar da Goiena
Telebista. Sintonizatzeko pro-
bak egin eta Goiena Telebista
aurkitzen ez bada tekniko bate-
kin ipini beharko da harrema-
netan, arazoa konpon dezan,
eta antenan beharrezko egoki-
tzapenak egin ditzan. 

Deskodetzailea izanez gero, GOITB Lurreko
Telebista Digitalean ikusteko 52. kanalean
sintonizatu behar da Goiena Telebista

TELEBISTA > SEINALEA

Goienak aurrera jarraitzen
du digitalizazioaren bidean.
Bigarren saltoa da honakoa,
baina gehiago ere etorriko dira,
izan ere datozen egunetan, apur-
ka-apurka Goiena Telebistaren
seinale Digitala Debagoieneko
gainontzeko herrietara iristen
joango da. San Migeleko saltoa
ezinbestekoa zen Antzuolara
eta Elgetara ere seinalea bidal-
tzeko. Astebete barru edo digi-
talean ikusi ahalko da Goiena
aipatutako bi herriotan ere.

HIRU HERRI FALTA DIRA
Helburua da prozesua ahalik
eta azkarren bukatzea eta Goie-
na Telebista laster Debagoiena
osoan Lurreko Telebista Digi-
talaren bitartez ikustea. Seina-
le digitala jasotzeko falta diren
herriak dira: Elgeta, Antzuola
eta Aramaio.

Euskalteleko bezeroek
orain arte bezala jarraituko
dute GOITB ikusten. Ez dute
ezer egin behar euren etxeetan.

Bergaran eta Oñatin ere
ikus daiteke GOITB Lurreko
Telebista Digitalean
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MIRIAN BITERI > ANTZUOLA
Berrikuntzekin dator aurtengo
Mundumira. Esanguratsuena da
aurrekontua %20 murriztu egin
dela, eta, hori dela-eta, maiatze-
ko azken asteburuan Antzuolan
egingo duten munduko kulturen
festak egun bat gutxiago izango
duela. Atzo, eguena, egindako
aurkezpenean, Mundumira mar-
karen jabe diren Euskal Herria
eta Gintonic enpresetako ordez-
kari Txusma Perezek jakinarazi
zuen egubakoitzean ez dela kon-
tzerturik eta kale animaziorik
egongo: "Horren ordez, Iñaki
Otxoa de Oltza mendizalearen
gaineko filma proiektatuko da eta
SOS Himalaya fundazioaren aur-
kezpena egingo da".

Bestelako berrikuntzen berri
ere eman zuen, hala nola neka-
zaritza ekologikoak bere tokia
izango duela, Euskal Herriko
boulder txapelketa egingo dute-
la ostera ere eta jaialdirako egin-
dako kamisetekin lortutako diru
kopurua Debagoieneko GKEen
lau proiekturendako bideratuko
dela. 

Maiatzaren 28an eta
29an egingo da aurten
munduko kulturen
festa, Antzuolan

Garraio publiko
zerbitzu ona emateko
lanean ari direla esan du
Antzuolako alkateak

Atzo, eguena, egin zuten aurtengo Mundumira jaialdiaren aurkezpena, Antzuolako Olaran etxean. MIRIAN BITERI

AKATSAK ZUZENDU
Antzuolako alkate Pedro Iturbek
aipatu zuen antzuolarren  parte-
hartzeari esker jaialdi "txukuna"
antolatzeko kapazak izango dire-
la. Horren harira, gogorarazi zuen
dagoeneko lantaldeak osatu dire-
la; nabarmendu zuen talde batek
gogor diharduela lanean, aurre-
ko edizioetan garraio publikoan
izandako akatsak zuzentzeko eta
zerbitzu ona eskaintzeko.

KULTURA > AURKEZPENA

Mundumirak egun bat gutxiago izango
du, aurrekontuaren murrizketa dela-eta

ESANAK

"Iñaki Otxoa de
Oltzaren gaineko filma
proiektatuko da eta
SOS Himalaya
fundazioa aurkeztuko
da egubakoitzean"
Txusma Perez > Koordinatzailea

DATUA

120.000
EURO

Horixe da aurtengo jaialdia
antolatzeko bideratuko den diru
kopurua. Debagoieneko Manko-
munitateak %70 inguru jarriko du;
gainerakoa, babesleek.

Debagoieneko
exekutiba aurkeztu
zuen atzo Bergaran
H1! alderdiak

MIRIAN BITERI

Hamaikabat alderdiaren Debagoieneko exekutiba aurkeztu zuten atzo
Bergaran. Bailarako koordinatzaile Juan Carlos Bengoak Amaia Intza
koordinatzaileordea, Karmelo Lezeta, Miguel Angel Delgado, Ernesto
Murgiondo, Iñaki Ugarteburu eta Bittor Gorrotxategi izango ditu ondoan.
Agerraldian Bengoak jakinarazi zuen bailaran lau gairen gaineko jarraipen
berezia egingo dutela: krisiari aurre egiteko martxan jartzen diren neurriak,
gizarte politikaren gaineko planak, garraio publikoaren arazoa eta hiltegia.

Maiatzak 29, zapatua
09:00 Herriko iturrietara irteera.
11:00 Kultura ibilbideak, III.
autokarabana kontzentrazioa
Goizperren, azoken irekiera,
kalejira eta Euskal Herriko
boulder txapelketa pilotalekuan.
11:30 Turismo arduratsua:
Elkartasun Bidaiak 2010
aurkezpena Olaran etxean.
12:00 Kontzertua: Klak!son eta
Rumba Vella taldeak.
12:30 Nekazaritza ekologikoa
Iparraldean hitzaldia, Olaranen.
13:00 Malabaracisco taldearen
ikuskizuna.
13:30 Gipuzkoa Bideak, Mendiz-
Mendi Mendez-Mende proiektua-
ren aurkezpena Olaranen.
16:00 BTT ibilaldia Uzarragatik.
17:00 Azoken irekiera, kalejira,
eta boulder txapelketa. 
17:30 Otras realidades film
laburren jaialdia Torresoroan.
18:00 Kale animazioa.
18:30 Islandiaren gaineko ikus-
entzunezkoa Olaranen.
19:00etatik aurrera Kontzer-
tuak: Baiäo Brasil; Jarraian,
Gose eta Ojos de Brujo.

Maiatzak 30, domeka
09:00 Auzoetara irteera.
11:00 Kultura ibilbideak, azoken
irekiera, txistulariekin kalejira,
Oihulari Klown taldearekin
kalejira eta Boulder erakustaldia.
12:00 Txahala erretzea
Kalebarrenen eta umeendako
saio didaktikoa Girasons-ekin.
13:30 Kontzertua: Thomso.
16:00 Ipuin kontalaria eta
trikitixa emanaldia.
17:00 Azoken irekiera.
18:00 Kontzertuak: Gangbe Brass
Band eta Tacumah Reggae Band.

Jaialdiaren
egitaraua

> IZENDAPENA
Iñaki Nafarrate aramaioarrak ordezkatu du
Alfredo de Miguel Arabako Foru Aldundian

Toki Administrazioaren eta Lurralde Orekaren saileko foru dipu-
tatu izendatu zuten joan den martitzenean Arabako Foru Aldun-
dian Iñaki Nafarrate aramaioarra. Orain arte, sail horretako zuzen-
dari kargua izan du. Izendapen berri hori Alfredo de Miguel dipu-
tatuaren dimisioaren ondotik dator. Joan den astean alderdi
jeltzaleko zortzi lagun atxilotu zituen Ertzaintzak Arabako Dipu-
tazioko ustezko ustelkeria kasuagatik; tartean, Alfredo de Miguel
atxilotu zuten.

> ELIZA
Jose Ignacio Munillak lehen aldiz hartuko du
parte bihar egingo duten Arantzazuko martxan

Bihar, zapatua, Arantzazuko martxa egingo dute milaka lagunek,
Konpromisoaren hitza lelopean. Aurtengo berezitasuna da Donos-
tiako gotzain Jose Ignacio Munilla izango dela ibilbide horren
buru. Ekimen erlijiosoa 09:30ean irtengo da Soraluze hoteletik;
eguerdirako santutegira iritsiko dela aurreikusita dago. Hori dela
eta, Oñati eta Arantzazu arteko errepidea 08:30ean itxiko dute
ibilgailuendako. Bestalde, urtero moduan, itzulera autobusean
egiteko aukera izango dute erromesek; horretarako, autobus zer-
bitzu berezia jarriko dute Oñati eta Arantzazu artean. 
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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

IRAKURLEAREN GUTUNAK
Orrialde honetan ahalik eta gutun
gehien kabitze aldera, ez da kome-
ni 1.900 karaktere edo 50 lerro bai-
no gehiagoko gutunak bidaltzea.
GOIENKARIAk eskubidea du gutuna
laburtzeko. Gutunarekin batera bida-
li beharko dira datu hauek: egilea-
ren izen eta abizena, herria eta
harremanetarako telefonoa. Egile-
aren izen eta abizenarekin argitara-
tuko dira gutunak.

Barrenkalea 33
20570 BERGARA

Telefonoa:
943 25 05 01

Faxa:
943 25 05 13

Posta elektronikoa:
goienkaria@goiena.com

Esklusioak
milaka aurpegi
ditu
Resu Abasolo eta Juana Lopez de
Munain 
Aretxabaleta

Eskola porrotarekin berehala-
koan amaitzeko neurriak
hartzea tentazio aparta da
agintari berrientzat batez ere
egoera berrietara egokitu nahi
ez duen gizartearen zatiarekin
ondo geratzeko, ezer aldatzen
ez balitz ari bezala eta sarritan
etorkinen kontra edo zailtasu-
nak dituztenen aurka... jotzen
dute elkarbizitza oztopatzen
dutela aldarrikatuaz. Hau
esklusioa da.

Esklusioa  honela agertzen
da. Proiektu bereziak eskola
arauekin arazoak dituzten
ikasleak sakabanatzeko erabil-
tzen direnean, profesionalek
esklusioaren alde mintzatzen
eta jokatzen dutenean, ikasleak
gela arruntetatik kanpo, hara
eta hona, arduradun zehatzik
gabe ibiliaz ordutegia osatzen
dutenean eta  Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza moztu
Batxilergoa luzatzeko bezalako
neurriak hartzen direnean.
Gainera, errepikapenak,
absentismoari paso egitea,
adinera heltzen ez direnentzat
Helduen Hezkuntza zabaltzea…
eta ikasleek eurek ere ez omen
dutela ikasi nahi esan eta
ikasketak bertan behera utzi
eta alde egiten ikusten ditugu-
nean oinarrizko titulurik gabe. 

Giza-eskubideen aitorpen
unibertsaleko 26. atalak dio:
"Pertsona orok du hezkuntzara-
ko eskubidea giza nortasuna-
ren garapen osoa lortzeko".
Hemengoek eta hangoek,
azkarrak eta zailtasundunek,
aberatsek eta pobreek, tipo
onekoek eta ez hain onekoek.
Hortaz, nola gauzatzen da
helburu hau esklusio egoera
bizi dutenekin? Zer aldatu
behar da denok helburua
eskura dezaten?

Lehenengo, gure ustez
arduradunek heziketaz duten
pentsaera aldatzea litzateke.
Derrigorrezko hezkuntza
guztiontzat denez behar diren

bitartekoak ezartzea dagokie
eskolaratzea bermatzeko
baldintzarik hoberenetan.
Ondoren, irakasleek jakin
dezatela  heziketan eragiten
duten faktore guztien artetik
aparteko garrantzia  duela
ikasleengan jartzen den
espektatiba mailak. Denok
ezagutzen dugu esperientzia
famatu hau: "Eskola batean
irakasleei 3 zerrenda eman
zitzaien gaitasun mailaren
arabera antolatuak: onak,
ertainak eta txarrak. Urte
amaieran, lehen taldeak asko
aurreratu zuen, 2. taldekoek
gutxiago eta 3. taldekoek batere
ez. Baina zerrendak zoriz
eginda zeuden". 

Beraz, sinistea, itxaropena
izatea eta aktibo bizi izatea
bultzatuko duten mezuekin
lana egiteak balio du. Pertsona,
gizartekoi, adimentsu eta aske
bezain hezigarria baita.

Egia da esklusio eskolarrak
gizarteko esklusioa diagnosti-
katzen duela; baina hau ez da
beti betetzen eta eskolatik
titulurik gabe irteten  diren
ikasleek ez daukate zertan izan
delitugileak, lapurrak, langabe-
tuak ez eta baztertuak. Orain-
dik beste aukera bat geratzen

da. Bizitzak emango die
eskolak emango ez diena:
heldutasunera heltzeko
aukera. Eta honela  azaleratzen
da: gidatzeko txartela eskuratu,
hauteskundeetan bozkatu,
ezkondu, seme/alabak izan eta
hezi, lan bat eskuratu, atarteko
gestioa eraman… Beraz, hezi
dezagun etorkizunari begira,
hezi dezagun bizitzarako.

Bagaratik,
eskerrik asko!
Nagore Iraola, Juan Luis 
Arexolaleiba eta Iraitz Agirre 
(Bagarako lan taldea)
Aretxabaleta

Lerro hauen bitartez, martxoa-
ren 11ko Bagara egitasmoaren
aurkezpen ekitaldira gerturatu
zineten guztioi eskerrak eman
nahi dizkizuegu. Bai Amaia
Antzokia bete zenutenoi, eta
baita, leku faltagatik kanpoan
geratu zinetenoi ere. Izan ere,
hasieratik gure helburua
antzokia betetzea zela esan
genuen arren, gure harridura-
rako, txiki geratu zen. Eskerrik
asko gure gonbidapenari
erantzun zenioten guztiei. 

Eskerrik asko bi orduz
Amaia Antzokian egon zineten
guztioi; lehenago irten behar
izan zenutenoi; abesbatzatan
parte hartu eta festa herrikoia-
ri doinua jarri zeniotenei:
ekitaldia antolatzen lagundu
diguzuenoi; gonbidapena
banatzeko lana hartu zenute-
noi; oholtza gainean hitza
hartu zenutenoi; ekitaldiaren
ostean zuen babesa eman
diguzuen denoi; eta nola ez,
prozesuan parte hartzeko
gogoa azaldu duzuenoi. Zuen
guztion parte hartzeak, bide
honetan jarraitzeko hamaika
arrazoi ematen dizkigu.

Orain erronka berriak
ditugu parez pare eta hauek
lantzea dagokigu. Ibilbide berri
honetan pausuak banan-banan
eman gura ditugu, presarik
gabe baina gelditu barik,
urratsez urrats. Horretan
saiatuko gara, herritarron
arteko sarea lantzen eta
sortzen. Eta batez ere horreta-
rako bideak jartzen. 

g u t u n a k

Hamar urteren ondoren, herrialde pobretuen kanpo-zorra
deuseztatzeko eskatzen duen mugimenduak bizirik jarrai-
tzen du. Izan ere, hamar urteren ondoren, estatu abera-

tsek Hegoaldeko herriei ordainezina zaien kanpo-zorra exijitzen
jarraitzen dute. Garai batean armak erosteko, giza eskubideak
urratzeko eta elite ustelen poltsikoak betetzeko maileguan laga-
tako diruak bueltan eskatzen dituzte orain.

Kanpo-zorra ordaintzeko bi aukera dituzte: beste mailegu
batzuk eskatu eta betiko zorpetu edo nazioarteko finantza sis-
temaren menpe jarri eta honek inposatutako neurriak bete, esa-
terako, gastu publikoa mugatu eta pribatizazioak bultzatu.

Espainiako Estatuak 70 herrialde baino gehiagori errekla-
matzen die kanpo-zorra ordain-
tzea. Zor horren %90 baino gehia-
go FAD (Fondo de Ayuda al Desa-
rrollo) eta CESCE (Compañía
Española de Seguro y Crédito a la
Exportación) laguntzek sortuta-
koa da. Bi laguntza mota horiek
izaera komertziala daukate; hau
da, betiere harreman komertzia-
lak sustatzea dute helburu. Hala
ere, FAD kredituak Garapenerako Laguntza Ofizial (GLO) beza-
la kontabilizatzen dira. Laguntza jasotzen duten herriak derri-
gortuta daude Espainiako Estatuak kreditu gisa emandako dirua
enpresa espainiarren ondasun eta zerbitzuak erosten erabiltze-
ra.

Itxura batera, garapena sustatzen duten laguntzek prakti-
kan herrialde pobretuak ito eta aberatsak are gehiago aberastu
besterik ez dute egiten. Hegoaldeko herrien garapena bultzatzea
al da hori? Bidezkoa al da zor hori erreklamatzea? Ezer eskatu
aurretik zor horren zilegitasuna egiaztatu beharko litzateke. Asko-
tan ezingo da halakorik frogatu. Beraz, ez litzateke zentzuzkoe-
na kanpo zorra deuseztatzea?

10 urteren ondoren

"Ez litzateke
zentzuzkoena
kanpo zorra
deuseztatzea?"

Eneida Iturbe

z a b a l i k

u s t e a k  u s t e

Jokin Bereziartua

AEBetako Career Builder –euskaraz, ogibide sortzaile–
deritzon enpresak egindako ikerketa baten arabera,
enpresarien %52k pertsona bat kontratatu aurretik haren

sare soziala arakatzen dute, "benetan nolakoa den" jakiteko.
Bada, ikerketak dio sare sozialetan kontua duen jabeak argazki
edo informazio "desegokia" duen kasuen %53an negatiboki
eragiten duela pertsona hori hartzeko orduan. Abantailak
badituzten arren, komeni da sare sozialen desabantailez jabetzea,
ez dira-eta garaiak Facebook-i esker langabezian geratzeko. 

'Facebook'-i esker, langabezian
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Aretxabaleta eta Eskoriatzako taberna eta jatetxeen gida

Azatza auzoa   ARETXABALETA 943 79 16 68

HIRUSTA JATETXEA

Ilargi plaza 4. Tel.: 943 79 06 57

Mitarte 16. ARETXABALETA Tel.: 943 79 32 34

G u s t u k o  m u s i k a

IOSU
taberna

harategia

Urdaitegia-gozotegia
•

Kroasantegia
•

Gertatutako janariak

Mitarte 1
Tel.: 943 77 03 08

OTZETA JATETXEA

Aranburuzabala 9 ESKORIATZA Tel.: 943 71 31 67

GGGGuuuurrrreeeeaaaa

Durana 32   Aretxabaleta   Tel.: 943 79 20 64

Lotoak eta kinielak Lotoak eta kinielak 

TABERNA

giro!
hemen     bada 

B A S A B E
Menuak eta afariak

Basabe poligonoa ARETXABALETA 943 77 31 19

Araba Ibilbidea 31, behea | Aretxabaleta | 943 79 96 54

Eguneko menua | BokatakEguneko menua | Bokatak
Plater konbinatuak | ErrazioakPlater konbinatuak | Errazioak

Anduaga  Jatetxea

DORLETA TABERNA
Loramendi, 8 Tel.943 79 94 15 ARETXABALETA

Loteria eta kinielakLoteria eta kinielak
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ENEKO AZKARATE > BERGARA
EAren zatiketatik sortutako Hamai-
kabat alderdi berriaren Debgagoie-
neko koordinatzailea da Juan Car-
los Bengoa (Eskoriatza, 1966).
Eskoriatzako alkate izandakoa, ba-
tzarkidea ere bada. Alderdia es-
kualdez eskualde hedabideen aurre-
an aurkezten dabiltza eta aste hone-
tan gurean izan dira.

Hamaikabat hasi da dagoene-
ko urtebete barru izango diren
udal eta foru hauteskundeeta-
rako prestatzen?

Epe ertaineko helburu dira
hurrengo hauteskundeak, baina
oraindik ez gara hautagaien
zerrendak-eta prestatzen hasi.
Une honetan, alderdia sendotzen
ari gara eta bailaraz bailara aur-
kezten. Hemendik aurrera eutsi-
ko diogu hauteskundeak presta-
tzeari.

Bakarrik aurkeztuko zarete
ala EAJrekin?

Behin eta berriro aipatu dugu
Hamaikabaten asmoa dela inda-
rrak metatzea. Gatoz laguntzera,
gehitzera. Gaur egungo politika-
ko joera da poloak eta fronteak
osatzea. Batetik, talde espainolis-
tak eta, bestetik, polo subiranis-
ta. Baina hor badago beste
korronte bat eta geure burua hor
kokatzen dugu. Azken 30 urteo-
tan erakundeetan egin den lana
defendatzen dugun indar abertza-
leok osatzen duguna. Hala, EAJ-
rekin elkarlanean jardutearen
aldekoak gara. Bi alderdion arte-
ko exekutibek izan dituzte harre-
manak, baina oraindik ez dago
erabakita koalizioa osatuz aur-
keztuko garen edo zelan.

Kataluniako CIU moduko bat
osatu nahi duzue EAJrekin
batera?

CIU koalizio erabat iraunko-
rra da eta guk ez dugu eredu hori
geuretzat ikusten. Alderdi bakoi-
tzak bere organoak, lan ildoak eta
estrategiak ditu. Hala ere, elkar-
lanerako bokazioa daukagu
Hamaikabaten. 

Zenbat zinegotzi dauzkazue
gaur egun Debagoienean eta
zenbat batzarkide Gipuzkoan?

Gure eskualdean bost zinego-
tzi dauzkagu eta zazpi batzarki-
de Gipuzkoan. 

Kopuru horiek hobetzea espe-
ro duzue?

Nahiko genuke. Abertzaleta-
sun historiko instituzionala
defendatzen dugunon arteko

"Azkeneko 30 urteotan erakundeetan
egin den lana aldarrikatu gura dugu"

Juan Carlos Bengoa > Hamaikabat alderdiko Debagoieneko koordinatzailea

elkarlana bultzatu gura dugu.
Batez ere, ikusita PP-PSE-EEk
diputazioak hartu nahi dituzte-
la. Gure erronka da EAJk eta
Hamaikabatek, bakarka edo elka-
rrekin aurkeztuta, beste biak bai-
no gehiago izatea. 

PSE-EE eta PP nagusi izan dai-
tezke Gipuzkoako Batzar
Nagusietan?

Gerta daiteke. Ikusteko dago
ezker abertzale legez kanporatua
aurkezteko moduan izango den
ala ez, zerrendarik aurkeztuko
duen ala ez… Horrek guztiak bal-
dintzatuko du emaitza. Kontuan
izan behar da gaur egun PPk eta
PSE-EEk dituztela 22 batzarkide
eta EAJk eta Hamaikabatek 23.
Gainera, azkeneko hauteskun-
deetan, Legebiltzarrekoetan,
PSE-EE nagusitu da Gipuzkoan.
Hortaz, emaitza oso estua izan-
go da eta arriskuan dago abertza-
letasun historikoak gobernatzen
jarraitzea. 

Abertzaleok uste dugu gehiengo
garela, baina gehiengo hori ez da
horren handia eta ezin gaitezke
aurkeztu hautesleen aurrean
fronte baten moduan. PP eta PSE-
EEri aurre egiteko elkarlan
gutxieneko batzuk gauzatu behar-
ko genituzke, hala ere. 

Ze ekarpen egiten dio Hamai-
kabatek euskal politikari?

Balioa eman gura diogu azke-
neko 30 urteotan erakunde publi-
koetan egin dugun lanari, hori
aldarrikatu; izan ere, polo subi-
ranistaren iritziz, abertzaleta-
sun historikoak egin duen lana
ia alferrikakoa izan da eta guk,
ostera, uste dugu oso positiboa
izan dela.

Ideologikoki non kokatzen da
Hamaikabat?

Sozialdemokrazian. Jendar-
tea desideologizatzen doan heine-
an, ematen du ezkerra eta esku-
ma ez direla existitzen, baina
oraindik ere beharrezkoa da
bereizketa hori egitea, batez ere
orain, krisi garaian. EAk ere bere
burua hortxe kokatu du histori-
koki. Eta uste dut hori izan dela
euskal jendarteari egin dion ekar-
pen nagusia. EAJk azkeneko urte-
etan egin duen politika ikusita,
esango nuke kristau-demokrazia-
tik sozialdemokraziara etorri dela. 

Ezker abertzale legez kanpo-
ratuaren hausnarketa proze-
suaren ondorioen gainean zer
iritzi daukazu?

Poztu egin naiz, bide politiko-
ak bakarrik erabiltzearen alde
egin dutelako. Bestetik, errespe-
tua zor diet. Kanpotik zenbat eta
interferentzia gutxiago, hobeto.
Haiek egin behar dute bidea.
Alderdi espainolistek esango dute
ez dagoela ezer berririk, baina ez
nago ados. Uste dut betetako
hausnarketa sakona egin dutela.

ETAren azken komunikatua
zelan baloratzen duzue?

Komunikatua lerro artean
irakurrita, aurrerapauso batzuk
ikusi nahi ditut, baina uste hori
baieztatuko litzateke guztiz,
behin betiko armak utziko bali-
tuzte. Legez kanporatutako ezker
abertzalearen hausnarketa eta
ondorioak zintzoak dira, baina ez
zaio erraza izango ETArekiko
haustura. ETAri eskatuko nioke,
behingoz, utz dezala ekintza
armatua eta utz diezaiola ezker
abertzaleari bere bidea egiten
eta bere ideiak defenditzen bide
politiko soilak erabiliz. 

EAJ-HAMAIKABAT

"Oraindik ez dago
erabakita EAJrekin

koalizioa osatuz
aurkeztuko garen"

IDEOLOGIA

"Sozialdemokrazian
kokatzen dugu geure

burua. Ezkerra eta
eskuma bereiztea
beharrezkoa da"

ELKARLANA

"PP eta PSE-EEri aurre
egiteko elkarlana
beharrezkoa da"

ENEKO AZKARATE

Legez kanporatutako ezker
abertzaleari lagako diote hau-
teskundeetan legalki parte
hartzen?

Ez dakit. Une honetan, esan-
go nuke ezetz. Baina ez naiz ausar-
tzen pronostikoak egitera.

EAren eta legez kanporatutako
ezker abertzalearen arteko akor-
diorik ikusten duzu hurrengo
hauteskundeetarako?

Litekeena da. EAn geundene-
an, kolaborazio horren alde egin
zuen zuzendaritzak, eta, besteak
beste, horregatik joan ginen EAtik. 

Abertzaletasuna edo erabaki-
tze eskubidearen aldeko
eskaintza oso sakabanatuta
dagoela ez duzu uste?

Bai. Batetik, orokorrean, are-
agotzen ari den bipartidismoa
kritikatzen dugu eta, bestaldetik
alderdi abertzale gehiegi daude-
la, baina horrek ez luke eragotzi
behar elkarlan gutxieneko bat.

Abertzaletasun historikoa alda-
rrikatzen du, batez ere azken
30 urteotan abertzaleek eus-

kal erakundeak gobernatzen
egin duten lana. Hala, EAJre-
kin elkarlanean jarduteko apus-

tu egiten du, "PP-PSE-EEri aurre
egiteko". Ezker abertzaleak
hartutako bideaz "poztu" egin

dela dio. Sozialdemokrazia alda-
rrikatu eta hortxe kokatzen du
Hamaikabat alderdia.

Juan Carlos Bengoa atzo Bergaran, Hamaikabaten aurkezpenean.



LEIRE KORTABARRIA > ELGETA
Elgetako kale eta leku batzuk
oinezkoendako uztea –Salbador,
Lasao adokinatua eta San Roke
kaleak, Espaloirako bidea eta
Espaloiko plazatxoa, Maala kalea
eta Gudarien bideko 6. eta 8. etxe-
en artean dagoen Torrealderako
malda–; kale horietan ibilgailuak
ibil daitezen debekatzea, baimen-
dutako egoeretan izan ezik; eta
aipatutako lekuetan aparkatzea
debekatzea: horiek dira Elgeta
Danon Artian programaren
barruan oinezkoen kaleetan ibil-
gailuen erabileraz jardun duen
foroaren proposamen batzuk.
Foro horrek sei batzar egin ditu
azaro eta martxo bitartean, eta
bere lana bukatu da. 

Arautegi zirriborro hori Uda-
laren eskuetan dago orain, eta
Hirigintza batzordean aurkeztu-
ko da. Gero, udalbatzara ailega-
tuko da, eta Oxel Erostarbe alka-

teak segurutzat jotzen du onar-
tu egingo duela, izan ere, "ados-
tasun maila handia" dago. Alka-
tearen esanetan, "beranduenez
irailean indarrean jartzea da
asmoa". Sei hilabeteko proba
aldia izango du arauak.

URRUTIKO KONTROLA 
Aipatutako kaleetan, "oinezkoek
izango dute lehentasuna". Hala
ere, ibilgailuak horietatik ibili
ahal izango dira zenbait kasutan.
Hori erregulatzeko, itxitura edo
pibote automatizatuak izango dira

Salbador kale sarreran. Horren
haritik, Udalak urrutiko kontro-
lak banatuko dizkie bizilagun eta
merkatariei, batik bat, kale horie-
tan ibilgailua sartu ahal izateko.
Alkateak dioenez, "egunerokota-
sunean, bizilagun horiek jasango
dute aldaketa handiena, nahiz eta
laster ohituko diren kontrola era-
biltzera". Gailu batzuk doan bana-
tuko ditu Udalak –han erroldatu-
ta dauden eta ibilgailu baten jabe
direnei, ibilgailuko bana, adibi-
dez– eta beste kasu batzuetarako
erosi egin ahal izango dira. Kon-
trolak ezingo dira bikoiztu.

Bestalde, Elgetan gaur egun
ia inoiz egiten ez den bezala, isu-
nak ipintzeko aukera aurreikus-
ten da: arauak apurtzen badira,
gutxienez 60 euroko isunak, eta,
zenbait kasutan, 500 eurokoa.
Dena dela, hori "azkeneko neu-
rria" izango da, alkatearen esa-
netan.

ARAUTEGIA
Oinezkoen kaleetan
ibilgailuak zelan ibili
arautegi proposamen
bat gertatu dute

OINEZKOENDAKO
Ibilgailuak ezin izango
dira zenbait kaletan
ibili, salbuespenak
salbuespen

PROPOSATUTAKO ARAU BATZUK

> OINEZKOAK Salbador, Lasao,
Maala, San Roke, Gudarien bideko
6. eta 8. zenbaki artea eta
Espaloira bidea eta plazatxoa
oinezkoendako geratu dira.

> DEBEKUA Horietan ezin izango
dira ibilgailuak ibili, eta ezingo
dute aparkatu ere.

> SALBUESPENAK Kasu bereziak
izango dira zamalanak, erosketa
handiak jasotzea, medikura
joatea…

> BAIMENAK Udaletxean baimen
berezia eskatu beharko dute
ibilgailua 4 tona baino astunagoa
denean, ikuskizun bat taularatze-
ko joan-etorrietarako…

> KONTROLA Itxitura automatiza-
tua duten kaleetan (Salbador) bizi
direnek eta negozioen jabeek
urrutiko kontrola erabili beharko
dute piboteak jaso eta jaisteko.

> INTERNETEN Proposamen osoa
www.elgeta.net webgunean dago.

Oinezkoek lehentasuna
izango dute Salbador eta
beste kale batzuetan

ELGETA > ARAUAK

Salbador kale sarreran itxitura automatizatua izango da; bizilagunek urrutiko kontrolarekin maneiatuko dute. LARRAITZ ZEBERIO

Herriak
> BERGARA
Erramu-zapatu
eguna ospatuko
dute bergararrek
mahoi jantzita > 14

> OÑATI
'Friendship'
programan 23
herritarrek parte
hartu dute > 18

> ANTZUOLA
Aiherran bukatuko
dira senidetzea
ospatzeko ekintzak
apirilaren 18an > 34

> ARAMAIO
Bi proiektu
aurkeztu dituzte:
galdararena eta
'Baserri Barri' > 35

Arrasate > 10-13 Bergara  > 14-17 Aretxabaleta > 18 Eskoriatza > 31 
Oñati > 32-33  Antzuola > 34 Aramaio > 35  Elgeta > 36 Gatzaga > 36
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b e r e  u s t e z

Ez dut une hau fotografia-
tu nahi" esaten zuen esal-
diarekin jaiotzera konde-

naturiko testuak, ez zuen bes-
te aukera posiblerik behin da
berriz esaldi berarekin hastea
baino. Eta hasieratik, defini-
zio ezberdinean, irudiaren egi-
turak beste azal-hartze bat
hartu du. Ez-nahiak eta foto-
grafiatze uneak bat egin duten
tartean bertan gertatu da, begi-
rada non pausatu ez nekien
une berean. Parez parean biga-
rren dimentsioaren irudi lau
eta txuri beltzarekin egin dut
topo, eta hor arrazoiren bat

zegoelakoan petrifikatu dut
nire burua. Lau metroko dis-
tantzia laburra besterik ez
bertaratzeko.  Arnasaldi
berriari ekitean arnas-hartze
gardena; eta harriduraz, bero-
aren inolako dilataziorik ez.
Lainoetan tinta hartutako
azpi-argazki honetatik, lakua-
ren zentrotik behera islatzen
da argazkiaren osoa, puruta-
sunik puruenean babes har-
tzeko, buruz gora zein buruz
behera, beti ere, bizkarrez.
Atzeko aldetik iristen zaizkit
kafe makinaren hotsa eta elka-
rren aurka haserre egiten
duten katiluen talka. 

Eta itzultzen dut begira-
da, aurrekoz atzera, mugi-
mendu petrifikatuan zure
begiekin bat egiteko; amaie-
ra bakarrean gonbidatzen zai-
tut zu, fotografiatzera.

Aukera
bakarraren
patua

"Arnasaldi berriari
ekitean arnas-hartze
gardena, eta
harriduraz, beroaren
dilataziorik ez"

Nerea Makazaga

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Iturbide egoitzan azpikontrata-
tuta dauden langileen baldintzak
hobetzeko akordioa lortu dute
langileen ordezkaritza sindikalak
–ESK– eta zerbitzua kudeatzen
duen Untza enpresak, Udalarekin
batera. Hala jakinarazi du Alter-
natiba-Zutik koalizioak, eta
Ander Rodriguez koalizioko zine-
gotziak honakoa adierazi du:
"Iturbideko langileen baldintzak
zertxobait hobetzea lortu da, eta
zerbitzuaren kalitatean igarri-
ko da hobekuntza". 

Baina Rodriguezek gogorara-
zi du hiru ekimen aplikatzeke
daudela oraindik: etxez etxeko
laguntza zerbitzua bost ordutan
handitzea, beharra dutenendako
etxez etxeko janari zerbitzua sor-
tzea eta herritarren parte-hartze-
rako diagnostikoa eta zuzendari-
tza plana egitea. Beraz, oraindik
badago zer egin, baina aurrerapau-
soak eman direnik ezin ukatu. 

HIRU ALDAKETA NAGUSI
Zerbitzua hobetzea hiru aldake-
tari esker etorriko da: batetik,
urte osoan zerbitzu bera eskai-
niko da. Hau da, aste barruan eta
aste bukaeran langile kopuru
berak jardungo du. Izan ere, Uda-
laren ustez,  "arrazoizkoa" da zer-
bitzuaren intentsitatea bera iza-
tea aste osoan. Bestalde, egoitza-
ko bigarren solairuan –nagusiek
zaintza gehiago behar dute ber-
tan– egunero bi ordu gehiagoz

luzatuko da zerbitzua. Udalak
onartzen du bigarren solairu
horretan ordu jakin batzuetan
"lan karga handia" egoten dela.
Hala ere, zaharren egoitza "eten-
gabe aldatzen" ari den zerbitzua
denez, litekeena da gerora bi ordu
horiek beharrezkoak ez izatea;
Udalak proposatu du bi ordu
horiek hilero errebisatzea, beha-
rrezkoak diren ala ez ikusteko.
Azkenik, ordu poltsa bat jarriko
dute ezohiko beharrak asetzeko.

Azpikontratatuen lan
baldintzak hobetzea
lortu da egoitzako
errektore batzordean

Iturbideko egoiliarrek
nabarituko dute
hobekuntza; zerbitzua
luzatu egingo da

Iturbideko zaharren egoitzako langile bat, logeletako batean lanean. UBANE MADERA

ZERBITZUAK > ITURBIDE EGOITZA

Lan baldintzak hobetzeak
zerbitzu osoagoa ekarriko du

Arrakasta zigarro puruen hitzaldian
Ez zen jendez gainezka egon, baina eguaztenean Danok-Bat elkartean
egin zen zigarro puruen gaineko hitzaldia arrakastatsua izan zen: 20
lagun inguru joan ziren martxoaren 17an 75 urte bete zituen elkarte
gastronomikora. Josu Peñak zigarro puruen gaineko hainbat azalpen
eman zituen eta gero dokumental bat jarri zuten ikusgai. 

TXOMIN MADINA

J.B. > ARRASATE
Txatxilipurdik kudeatzen dituen
gazte txokoek nekaezin jarrai-
tzen dute 12 eta 17 urte arteko
gaztetxoei aste bukaeretan bizi
ohi duten aisialdiaren hutsu-
nea betetzeko saiakeran. Izan
ere, Erdigunea Piztu! ekimena-
ren barruan Piztu eguna anto-
latu dute biharko. 16:30ean hasi-
ta, gaztetxoek ez dute aspertze-
ko astirik izango Biteri plazan:
balance zirkuitua, txalaparta
tailerra, bitxigintza, hankapa-
luak, irrati tailerra, plantilla
ikastaroa... Bada, plantilla ikas-
tarorako etxetik eroan beharko
da kamiseta edo serigrafiatu
gura den objektua. 

AISIALDIA > TXATXILIPURDI

ERRITMOA ERAMATEN IKASI
Hori guztia gutxi balitz, 18:30
aldera perkusio tailerra egingo
dute. Izan ere, Senegalgo jatorria
duen Kataia taldeak ikuskizun
parte-hartzailea egingo du Bite-
ri plazan. Lander Juaristi Txa-
txilipurdiko koordinatzaileak
aurreratu duenez, gazte txoko
ezberdinetatik danborrak eta
bestelako materiala hartuko
dituzte eta animatzen denak
erritmoa eramaten ikasteko
aukera izango du; hastapen ikas-
taro batez gozatzeko aukera izan-
go dute, goi mailako irakasleen
eskutik. Entretenitzeko eta, gai-
nera, ikasteko aukera paregabea
izango da, beraz. 

Erdigunea piztuko dute
beste behin gazte txokoek
'Piztu eguna' bataiatu dute biharko antolatu
duten ekitaldi sorta; Biteri plazan izango da

DATUA

2.342
ORDU GEHIAGO URTEAN

Balorazio txostenean jasotzen
denez, zerbitzuak %4ko igoera
izatea aurreikusten da, 2010ean
izan daitezkeen aldaketak
kontuan hartuta. Hala, 2.342
lanordu gehiago izango dira. 

((112))
SOS DEIAK
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Arrasate pasealekua 33

Berezitasunak
Kazuelatxoak
Ogitarteko

hotz eta beroak
Maalako errabala 2 
Tel.: 943 79 20 56

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58

ARRASATE Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

• Lurrindegia

• Kabina 

• Fotodepilazioa 

IGARLEA - MEDIUMA

Edozein arazo konpontzen
dut, nahiz eta zaila izan:
maitasuna, lana, arazo 
familiarra...

610 69 29 54

U. MADERA / T. MADINA> ARRASATE
Bi urteko kartzela zigorra eza-
rri dio Txileko justiziak Jose
Angel Arregi erlijioso viatoris-
tari, haur-pornografiagatik.
2009ko abuztua ezkero dago pre-
so; horrenbestez, urte eta erdi
eskaseko kondena geratzen zaio
erlijiosoari. 

Informazio agentziek jakina-
razitakoaren arabera, 400 ordu-
ko bideo-grabazioak atzeman diz-
kiote Arregiri. 

Bestalde, Madrilgo Instrukzio
Epaitegia ere badabil Arregi iker-
tzen, Hego Euskal Herriko eta
Espainiako ikastetxe batzuetan
12 eta 14 urte bitarteko haurrei
ustez egindako sexu abusuenga-
tik. Horietako bi ikastetxe San
Viator kongregazioak Gasteizen
eta Basaurin dituenak dira. Bideo
horietan sexu abusuak egiten
agertzen da erlijioso viatorista. 

Orain, besteak beste, Espai-
niako justiziak erabaki beharko
du Jose Angel Arregiren estra-
dizioa eskatu edo ez. 

ARRASATEN ERE UKITZEAK
Arrasateri dagokionez, ez dute
hemengo ikastetxearekin lotu-
tako grabaziorik aipatu. Baina
haren ikasle izandako batek bai-
no gehiagok salatu ditu komuni-
kabideetan haren ustezko gehie-
gikeriak. 

Goienari ere kontatu diote
80ko hamarkadan Arrasateko
San Viatorren ukitzeak jasan iza-
na: "Adibidez, gimnasioan pra-
kak jaitsi eragiten zizkigun, eta
behin, guztioi parteak ukitu ziz-
kigula gogoan daukat; zioen iku-
si egin behar zuela 'ondo eginda'
ote geunden, eta denok banan-
banan ukitu egin gintuen. Eta
badakit, baita ere, nire ikaskide

Arrasateko San Viator ikastetxean ukitzeak egin
zituela kontatu du ikasle ohi batek

DELITUA > JOSE ANGEL ARREGI, ZIGORTUTA

bat baino gehiago eraman izan
zuela bere gelara (komentura);
viatoristen fraternitateen ardu-
raduna zen, eta horren kontura.
Gero, bere gelan zer gertatzen zen
ez dakit".

UMEAK EZ ZIREN JABETZEN
Halako gertaerak ikasleek euren
arteak komentatzen zituztela ere
kontatu du ikasle ohi horrek:
"Gurasoei ez, baina gure artean
bai. Ni ukitu egin nau… eta hala-
koak. Baina ez genuen sexu abu-
suen intentziorik ikusten. Ume-
ek ez dituzte halakoak abusu
moduan ikusten. Gehiago ziru-
dien osasun helburuekin egiten
zituela ukitzeak".  

Beste gertaera bat gogoan
duela ere kontatu du Arrasateko
ikasle ohi horrek: "Fraternitate
ekintzen barruan, behin Araotze-
ra eraman gintuen, eta kobazu-
lo batera eraman eta esperimen-
tu bat egin zuen gurekin: koba-
zuloan akelarreak-eta egiten
zituztela kontatu ostean, beldu-
rrak eta elkarri lotuta geundela,
radiokasete batean zaratak ipin-
tzen zituen, gure beldurra area-
gotzeko. Eta gero gerriko batekin
bakoitzari kolpetxo bat eman
zigun. Gero, radiokasetea itzun-
gi egin zuen, eta azaldu zigun
demostrazio bat izan zela hura,
beldurra erabilita umeek zelan
erantzuten duten erakusteko;
beraz, demostratu zuen bazekie-
la beldurra erabilita jendea zelan
geldi mantendu. Nik uste dut
horrexegatik ipintzen zela histe-
riko, umeak beldurtzeko. Dena
den, haiek beste garai batzuk ere
baziren eta lehen normalagoa
zen umeei kolpeak ematea. Gaur
egun hori egiten baduzu, salatu
egiten zaituzte". 

KONGREGAZIOA, ZALANTZAN
Viatoristen kongregazioaren pape-
ra ere zalantzan ipini du Arrasa-
teko ikasle ohiak: "Erlijiosoaren
karrera ikusi eta gero, kongrega-
zioak bazekien, alde batetik bes-
tera lekualdatzen ibili direlako,
batez ere: Arrasate, Gasteiz, Basau-
ri… eta Ameriketara. Han, eskuak
libreago-edo, lotura gutxiagore-
kin ikusiko zuen bere burua…".

Gertaerek ez dituela harritu
ere azpimarratu du: "Anaiare-
kin komentatu dugu ez gaituela
ezerk harritzen".  

VIATORISTEK EPAIA ONARTU DUTE
Arregiren kongregazioari dago-
kionez, zera aditzera eman diote
Goienari : "Txileko justiziak egin-
dako ikerketen arabera, Jose
Angelek Internetetik haur-por-

nografia jaitsi eta bildu egin zuen
eta horren ondorioz hartutako
erabakia eta ezarritako zigorra
onartu egiten dugu". Hauxe ere
gaineratu dute: "Kongregazioak
informazio-espedientea ireki du,
eta delituzko ekintzaren bat egin
dela frogatuko balitz, aipatutako
erlijioso hura kongregaziotik
botatzeko eskaera egitea ekarri-
ko luke. Horretan gaude".

Jose Angel Arregi viatorista. GOIENA.NET

Arrasaten ere
ukitze kasuen
berri izan da

ESANAK

"Erlijiosoa
kongregaziotik
botatzeko eskaera
ekarriko luke
delituren bat egin
dela frogatzeak;
horretan gaude"
Ikasle ohia 

"Ukitzeetan ez
genuen sexu 
abusu intentziorik
ikusten; umeek ez
dituzte halakoak
abusu moduan
ikusten"

"Gimnasioan prakak
jaitsi eragiten 
zizkigun eta behin
banan-banan parteak
ukitu zizkigun 'ondo
eginda' geunden
ikusteko"
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Z a l d i b a r

EMAITZAK

Dublin-Cipris 1-0
Dribling-Lasagabaster 2-2
Betrayer-Iriztu 4-4
Iluntz-Abokajarro 1-3
Komando Alpargat-Steaua del Grifo 6-3
AT Celaya-Fidel & Disc 8-2

PARTIDUAK

Martxoak 27, zapatua (kopa) EPAILEAK

10:00 Lasagabaster-Komando Alp. Antolat.
11:30 Ekaitz-Aldapa (liga) Lasagabaster
12:30 Betrayer-Cipris Antolatzaileak

SAILKAPENA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dribling . . . . . . . . . . . . . . . 
Iriztu . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Betrayer. . . . . . . . . . . . . . . 
AT Celaya . . . . . . . . . . . . . . 
Abokajarro . . . . . . . . . . . . 
Lasagabaster. . . . . . . . . . . 
Cipris . . . . . . . . . . . . . . . . . 
McAwenDauen. . . . . . . . . . 
Fidel&Disc . . . . . . . . . . . . . 
Ekaitz . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aldapa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iluntz . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Katenatxio . . . . . . . . . . . . . 
Komando Alpargat
Steaua del grifo . . . . . . . . 

36
32
29
27
26
26
21
16
15
15
13
9
5
4
2
0

13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12
12
13
12
13
13

P J

Kopa txapelketako
finalerdiak eta
ligako partidu bat
jokatuko dituzte
bihar

Oraingo asteburuan hiru
partidu baino ez dituzte
jokatuko Zaldibarren,
hasteko, Kopako finaler-
diak egongo direlako
bihar, zapatua, jokoan.
Kopako finalerdi horietan
txapelketako antolatzaile-
ak ibiliko dira epaile
lanetan, baina adi, tartean
ligan atzeratutako
norgehiagoka bat jokatuko
dutelako Ekaitzek eta
Aldapak. Eta hori Lasaga-
basterrek epaituko du.

XABIER URTZELAI > ARRASATE
Udaberri txapelketan Arrasate-
ko AGT pilota taldeko ordezka-
riak lan bikaina egiten dabiltza,
kategoria gehienetan finalerako
sailkatzea lortu dutelako. Baina
egindako lana errematatzea fal-
ta da, gaur hasita.

Gazte mailako eta senior mai-
lako pilotariek gaur jokatuko
dituzte finalak, eta norgehiago-
ka guztiak etxetik kanpora izan-
go dira. Gazteak –Beñat Arabao-
latza eta Danel Etxagibel– Villa-
bonara joango dira gaur,
Urretxuren kontrako finala joka-
tzera (18:30). Seniorrek –Aitzol
Lazkano eta Ibai Bolinaga–,
berriz, Astigarragan dute hitzor-
dua (19:30). Senior kategorian
dagoen hutsunea betetzeko, Laz-
kano berriro hasi da etxeko tal-
dean pilotan, eta ondoan gorpu-
tzaldi oso onean dagoen Bolina-
ga izango du.

Kadete mailako finala bihar,
zapatua, jokatuko dute Ikazte-
gietan. Norgehiagoka horretan,
Arrasateko ordezkari Aitor Exe-
zarretak eta Julen Moronek Hon-
darribiko pilotariak izango dituz-
te aurrean (11:00). Bada, esanda-
koa,  kategoria guztietan

ordezkariak azkeneraino iritsi
dira, eta azken ahalegina egitea
geratzen da.

ZAILTASUNAK HERRI ARTEKORAKO
Besteak beste, Udaberri txapel-
ketan egiten dabiltzan lanak era-
kusten du herri arteko txapelke-
tarako Arrasatek badituela pilo-
tari onak. Hiru urte igaro dira
txapelak Arrasatera ekarri zituz-

tenetik, eta pilotari askok lane-
an jarraitzen dute: "Horren pena
daukat, taldean pilotari onak
ditugula, txapelketa oso txuku-
na egiteko moduko taldea izan-
go genuke, baina gure pilotariek
beste ardura batzuk ere badituz-
te, eta lan kontuak direla-eta
euretako batzuk kanpoan dabil-
tza, edo min hartuta daude", adie-
razi du taldeko ordezkari Zubi-

llagak. Atzetik pilotari gazte oso
onak datoz, eta Markel Moron da
haietako bat: "Moronek Zizurko
txapelketako finala jokatuko du
zapatuan. Azken orduan gonbi-
datu zuten, egun batetik bestera
jokatu behar zuela esanez, eta
ikustekoa izan zen zelako finalau-
rrekoa jokatu zuen (18-7). Moro-
nekin batera pilotari oso politak
datoz atzetik".

Kadete, gazte eta
senior kategorietako
finaletara sailkatu dira
Arrasateko pilotariak

Gaur, egubakoitza,
gazteek eta seniorrek
jokatuko dute;
kadeteek, bihar

Bolinaga eta Agirregabiria, Albizturren, Debarroko partidu baten; gaur, Bolinagak Lazkano izango du ondoan. GOIENKARIA

PILOTA > UDABERRI TXAPELKETA

Arrasateko pilotariek finalak
jokatuko dituzte gaur

X.U. > ARRASATE
Gipuzkoako ligan hiru urte egin
eta gero, Arrasateko mutilen
helburua 2007an galdutako Eus-
kal Ligako kategoriara itzultzea
zen. Horretarako, baina, lane-
an jarraitu beharko dute, pun-
tu erdiko aldeagatik Grosek
lortu duelako igotzea.

Arrasateko mutilek lan ona
egin zuten azken jardunaldian,
3,5-0,5 hartu zutelako mendean
Villabona. Igoerako bidea, bai-

XAKEA > GIPUZKOAKO LIGA

na, joan den astean okertu
zitzaien Idiazabalen etxean 2,5-
1,5 galduta. Etxekoek zailtasun
handiak izan zituzten ohiko tal-
dearekin jokatzeko, eta, jokala-
ri faltan, beheko kategoriako
xakelariengana jo behar izan
zuten. Emaitza horrek derrigor-
tu egiten zituen azken jardunal-
di perfektua egitera (4-0), bai-
na, aurreratu dugun moduan,
puntu erdik zapuztu zituen plan
guztiak.

Arrasate San Andres puntu
erdigatik ez da igoko
Euskal Ligara igotzeko borrokan ibili dira eta
azken jardunaldian ihes egin die igoerak

> ESKUBALOIA
Ligako azken partidua
jokatuko du Ford
Mugarrik zapatuan
Joan den asteburuan jokatutako
bi partiduak ahaztu eta liga zapo-
re gozoarekin amaitzeko nor-
gehiagoka izango dute Ford
Mugarri Arrasateko mutilek
bihar Iturripen (18:00).

Etxekoak iritsi dira liga
amaierara, azken partidua izan-
go da-eta jokoan. Hori bai, lehian
ez da askoz gehiago jokoan egon-
go, Arrasatekoek dagoeneko agur
esan diotelako igoera fasea joka-
tzeko aukerari, eta Urolak aspal-
di galdu zuelako kategoria –sail-
kapeneko azken tokian daude–.
Hori bai, liga hirugarren amai-
tu nahiko dute Orgazen mutilek,
laugarren dagoen Askartza pun-
tu batera baino ez dago-eta.

> ERRUGBIA
Seniorrek atsedena
izango dute, eta gazteek
Durangon jokatuko dute
Joan den astean Atletico San
Sebastian taldearen kontra 5-32
galdu eta gero Igor Isasiren muti-
lek atsedena izango dute orain-
go asteburuan. Hala, badirudi
atsedenaldi hori unerik onenean
datorrela, Arrasateko taldean
jende asko dagoelako min hartu-
ta –azkeneko norgehiagokan
hamabost jokalari baino ez zituen
izan eskura Isasik.

Gizonezkoekin batera, ema-
kumezkoek ere atseden izango
dute; joan den astean La Unica-
ren kontra 24-20 irabazi ostean,
merezitasko deskantsua. Hala,
gazte mailako mutilak izango
dira lan egingo duten bakarrak,
Durangoren zelaian.

> SASKIBALOIA
MUk Easoren kantxan
jokatuko du zapatu
ilunkeran
Jaitsiera faseko lehenengo garai-
pena eskuratu zuten MUko muti-
lek joan den astean. Eta garaipen
horrek ematen duen indarrare-
kin abiatuko dira bihar Easoren
kantxara (Donostia, 20:00).

Zapatuko garaipenarekin
MUk sailkapenean ez du aurre-
rapen handirik egin, baina talde
asko daude bospasei garaipen
batuta, eta multzo horretan dau-
de Arrasatekoak ere. Hala, joan
den astean MUk jaitsiera postuak
ekiditeko kontrario zuzen Legar-
zia hartu zuen mendean, eta
biharko norgehiagokan ere bes-
te horrenbeste, sailkapeneko
azken lau lekuak atzean uzteko
aukera.
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ZENTRO PSIKOPEDAGOGIKOA

- Diagnosia-Orientazioa.
- Laguntza terapia.
- Mota guztietako eskola

arazoak.
- Psikomotrizitatea eta

logopedia.

- Tratu fisiko edo psikiko
txarrak jasaten dituzten
pertsonei laguntza
psikologikoa.

- Ikasketa teknika
eta ohiturak.

- Estimulazio goiztiarra 

Ignazio Zuloaga kalea, 10  Tel: 943 79 48 77 ARRASATE
Gaur 26Martxoak
00:00etatik aurrera

Gorka Aguinagalde

El txou 
de Patxi

Harkaitz Cano
bibliotekan izan
zen eguaztenean

A.E.

Udal Bibliotekak antolatzen dituen solasaldien barruan, Harkaitz Cano
idazlea izan zen eguaztenean Kulturaten. Zinema eta literatura liburuaz
jardun zuen Canok. Bibliotekara joandakoek gustura entzun zituzten
idazlearen xehetasunak. Datozen hilabeteetarako solasaldiak hauek dira:
apirilaren 28an Aingeru Epaltzaren Tigre ehizan; maiatzaren 26an Ez da
erraza gizon bat aurkitzea; eta ekainaren 16an Euskaldun guztien aberria.
Mikel Aierbek koordinatzen ditu solasaldiok eta 18:30ean dira.

A.E. > ARRASATE
Arrasatearrek sarean jarri
dute, edonoren eskura, Seduk-
zioazeuren azken lana. Diskoa
www.angerweb.net helbidetik
jaits daiteke. Abenduan aur-
keztutako diskoa hamar abes-
tiz osatuta dago; guztiak, eus-
karaz. 

"Lehenengo aldia da gure
lana sarean jartzen duguna. Hel-
burua da diskoa norena den
adierazita edonori uztea, doan.
Gainera, azkeneko lanaz gain,
aurreko maketak ere jarri ditu-
gu sarean", adierazi digute
Anger taldeko kideek. Diskoak
copyleft marka dauka.

ERANTZUN ONA 
Taldekideak pozik daude aben-
duan Durangoko azokarako ate-

2009ko abenduan
aurkeztu zuten
arrasatearrek
'Sedukzioaz' lana; 
hamar abestiz
osatutako diskoa da

MUSIKA > INTERNET

ra zuten lanak zaleen artean
izan duen erantzunarekin;
orain, zuzenean, diskoa aurkez-
ten dabiltza.

Gaur, egubakoitza, Ugaoko
herriko tabernan joko dute,
22:30ean. Bestalde, apirilean bi
emanaldi egingo dituzte gure-
an: apirilaren 16an, Musakola-
ko gazte txokoan joko dute,
19:00etan; eta apirilaren 17an,
zapatua, Elgetako Espaloian
joko dute, 22:00etan, Gose tal-
dearekin batera. 

Anger taldearen
'Sedukzioaz' lana
sarean dago

HEZKUNTZA > ESKOLA ANTZERKI JARDUNALDIAK

ARANTZAZU EZKIBEL > ARRASATE
Herriko ikasleak antzezle lane-
tan ibili dira egunotan. Hain
zuzen, martitzenean eta eguazte-
nean egin zituzten antzerki jar-
dunaldiak Amaia antzokian.

Amaia antzezle
gaztez bete zenekoa

Hezkuntza Sailak Kultura Sai-
larekin elkarlanean antolatutako
jardunaldiak izan dira. Sasoi
baten antzerki talde profesiona-
lekin bakarrik egiten zituzten
jardunaldiok; baina orain, ikas-

tetxeetako gaztetxoek ere parte
hartzen dute. Gainera, Amaiako
baliabideak aprobetxatuta, gaur
egungo formatuetara egokitu
dituzte antzezlanak gaztetxoek.

PROFESIONALAK, APIRILEAN 
Apirilaren 21ean Malas Pulgas
taldeak Cyrano lana taularatuko
du; apirilaren 27an Markeliñek
Uharte ezezaguna; apirilaren
29an Pikor teatrok Sarebegian;
eta maiatzaren 4an Deabru Bel-
tzak A,e,i,o,u lana. Emanaldiak
ikasleentzat izango dira.

Urduri baina ilusioz ibili dira DBHko 1. zikloko ikasleak taula gainean. GOIENKARIA

A.E. > ARRASATE
Bitter Honey talde arrasatea-
rrak lehen lana aurkeztuko du
etxean, Arrasaten. Gaurko
jaialdi polita antolatu dute 3 are-
toan; agertokira, Bitter Honey
tadeaz gain, Cool Circus arra-
satearrak ere igoko dira,
22:00etan hasita. Sarrera 2 euro
kostako da. 

LEHEN LANA
Bitter Honeyk hard rock klasi-
koa egiten duen arren, Songs of
love & destructiondisko berrian
hainbat influentzia nabari dai-
tezke. Izan ere, argi geratzen da
arrasatearrek Led Zeppelin,
Grand Funk Railroad, Black
Sabbath, The Who eta Motorhe-
ad talde mitikoetatik edan dute-
la. "Gure lehen lana izateko, oso
gustura geratu gara egindako-
arekin. Disko sendoa da", adie-
razi digu Aitor Agirre taldeki-

Bitter Honey taldeak gaur aurkeztuko du
'Songs of love & destruction' diskoa 3 aretoan;
ondoren, Cool Circus taldeak joko du

KONTZERTUA > 3 ARETOA

deak. 2008an eman zuten lehen
kontzertua eta harrezkero ez
dira gelditu. 2009ko maiatzean
Urdulizko Tio Pepe estudioetan
grabatu zuten diskoa. 

Dagoeneko salgai dago dis-
koa. "Erantzun ona izan du zale-
en artean; esan digute soinu
ona daukala, eta baita presen-
tzia ere", dio Agirrek. Gainera,
kontzertuan bertan salgai egon-
go da Songs of love & destruction
lana 5 euroren truke: "Kontzer-
tua eta diskoa 7 euroren truke
izan dezakete!" dio, barrez, Agi-
rrek. Diskoko abestiez gain,
bertsioren bat joko dute gaur-
ko kontzertuan, baina sorpre-
sa dela esan digute.

COOL CIRCUS
Cool Circus boskote arrasatea-
rrak joko du Bitter Honeyren
aurretik. Kontzertua 23:00etan
hasiko da, 3 aretoan.

'Love & destruction'
abestien aurkezpena



Azoka 09:30ean irekiko dute eta ganaduarekin
batera bertoko jakiak izango dira protagonista

Seminarioko jolaslekuan hegaztiak eta animalia bitxiak ikusteko aukera egongo da, baita nekazaritzako makineria ere. GOIENKARIA

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Bihar, Erramu-zapatuko feria
izango da eta udal langileak era-
kusmahaiak atontzeko azken uki-
tuak ematen ari dira. Goizean
feria izango da nagusi; eguer-
dian, herri bazkaria –txartelak
oraindik badaude–; arratsalde-
an, zezentxoak; eta gauean, musi-
ka. Egun borobila. Hala ere, gaur,
egubakoitza, ere badira ekital-
diak: pirenaika arrazaren gaine-
ko hitzaldia eta bertso jaialdia.

POSTU UGARI 
Erdigunea hartuko du feriak:
Ibargarai kalean ganadua egon-
go ikusgai eta baita txorimalo
lehiaketako lanak ere; Semina-
rioko jolaslekuan hegazti eta ani-
malia bitxiak egongo dira eta
baita Aranzadi ikastolak kudea-
tuko duen talo postu bat ere; San
Martin plazan artisauak egongo
dira; Muniben, Luma Gorri oilas-

koen postua –Beti Bustik kudea-
tuko du–; Simon Arrietan eta
Fraiskozurin bertako ortuko pro-
duktuak eta jakiak egongo dira.  

ZIRKULAZIOAN ALDAKETAK 
Azokak hainbat aldaketa eragin-
go ditu zirkulazioan: Ibargarai
itxita egongo da lur azpiko apar-
kalekutik Miguel Altunaraino.
Eta kanpotik datorren zirkulazio-
arendako, palmondoa dagoen biri-
bilgunetik egongo da itxita Ibar-

garai. Atera, berriz, Zurradero-
tik aterako da zirkulazioa. Pesa-
ko autobusak ez dira herri barru-
ra sartuko; hortaz, Ibargarai 7ko
eta Oxirondoko geltokiak zerbi-
tzutik kanpo geratuko dira. San
Lorentzoko geltokia Mutualia-
ren aurrean egingo da. Urbanoa-
ren kasuan, palmondoa dagoen
biribilguneraino iritsiko da eta
Matxiategi aldera joateko, pal-
mondoan buelta hartu eta saihes-
bidetik joango da. Beste aldeko
ibilbidea Zurraderotik egingo du.

Aparkalekuei dagokienez,
bereziak antolatuko dituzte Mar-
tinez de Irala eta San Martin ikas-
tetxeetako jolaslekuetan.

JENDARTEA > AZOKA

Erramu-zapatua mahoiz
ospatzeko dei egin dute 

26, egubakoitza
19:00 Hitzaldia: Pirenaika
arrazaren lehena, oraina eta
geroa. Osoko bilkuren aretoan.
22:30 Bertso jaialdia, Udal
pilotalekuan. Parte-hartzaileak
dira: Jose Uria, Julio Soto, Joxe
Agirre, Iker Zubeldia eta Uxue
Alberdi. Gai-jartzailea: Jardun
elkartea.

27, zapatua
09:30 Feria irekiko dute;
abelburuak, hegaztiak, Eusko
Labeleko produktuak, makineria
eta artisauak. Bergarako
trikitilariak, joaldunak eta
txaranga ibiliko dira goiz osoan. 
11:00 Euskal oilaskoen
dastatzea (Luma gorri), Munibe
plazan. 
12:00 Erakusketako behien
ikustaldi gidatua, Miguel Altuna
institututik hasita.
12:30 Txorimalo erakusketa eta
sari ematea, Jardunek
antolatuta.
Gero, trikitilarien kalejira eta
saioa, Ibargarai kalean.
13:00 Ernesto Ezpeleta Bihurri
aizkolariaren erakustaldia, Irala
kalean.
14:30 Herri bazkaria, Udal
pilotalekuan.
17:30 Umeendako zezentxoak,
Seminarioko jolas lekuan.
19:00-22:00 12-14 urte arteko
gaztetxoendako jaialdia, Fer
disko jartzailearekin, Zabalotegi
aretoan.
22:30 Kontzertua, Munibe
plazan.

Egitaraua

Gerran
hildakoen
duintasuna
helburu
M.B. > BERGARA
Hildakoak hilobietatik ate-
raz, duintasunak berreskura-
tuz delako erakusketa ireki-
ko dute gaur, egubakoitza,
Aroztegi aretoan. Aranzadi
Zientzia Elkarteak antolatu
du erakusketa eta helburua
da Espainiako gerrako bik-
timen duintasunaren alde
egitea. Erakusketa ikusgai
egongo da apirilaren 18ra
bitartean.

Horrekin batera, apirila-
ren 14an, Oroimen histori-
koa delako hitzaldia egingo
du,  19 :00etan,  Lourdes
Herrastik, Aranzadi Zientzia
Elkarteko  Antropologia Sai-
leko kideak.

ERAKUSKETA

Olinpiadak
antolatu ditu
Jardunek
gazteentzat
M.B. > BERGARA
Aurten ere gaztetxoendako
olinpiadak antolatu ditu Jar-
dun euskara elkarteak. Lehen
Hezkuntzako 4, 5 eta 6. maile-
takoei zuzenduta daude eta
izango dira apirilaren 24tik
maiatzaren 15era arte, zapa-
tu arratsaldeetan. Zapatu
bakoitzeko hainbat proba
egingo dituzte parte-hartzai-
leek eta olinpiaden bukaeran
oparia jasoko dute irabazleek.
Gainerako parte-hartzaileen
artean ere opariak zozkatuko
dituzte. Taldeek gutxienez sei
lagunekoak izan beharko dute
eta gehienez zortzikoak. Ize-
nematea zabalik dago eta
azken eguna da apirilaren
16a, Jardunen bulegoan edo
943 76 36 61 zenbakian.

EUSKARA

Udalak 12-14 urte artekoendako jaialdia antolatu du biharko, Erramu-
zapatua, Zabalotegi aretoan, Gazteria Kontseiluan parte hartzen duten
adin tarte horretako gazteen proposamena aintzat hartuta. Fer disko
jartzaileak musika jarriko du 19:00-22:00 bitartean eta gaztetxook
dantza egiteko aukera izango dute. Lehen jaialdi horrek ondo funtziona-
tuz gero, eskaintza finko moduan antolatzeko asmoa du Udalak.

12-14 urtekoendako jaialdia Zabalotegin

EKIMEN BERRIA

14 GOIENKARIA
2010eko martxoaren 26aBERGARA



Hainbat esparrutako herritarrak batu ziren Usondo parkean egindako agerraldian. MONIKA BELASTEGI

'Nazioa gara, estatua
behar dugu!' lelopean
Irun eta Hendaia
artean egingo den
ibilbidea egiteko
gonbita egin dute

gara, estatua behar dugu! lelope-
an Irun eta Hendaia artean egin-
go den ibilaldian parte hartzeko,
batetik; eta bestetik, etxeetako
balkoietan ikurrina zintzilika-
tzeko. Horren haritik, ikurrinak
salgai jarri dituztela aurreratu
zuten, 6 euroren truke, leku haue-
tan: Pol-Pol, Bolu eta Arrano
tabernetan, Bolu eta Konde Pana-
derokua okindegietan eta bihar,
Erramu-zapatua, plazan jarriko
duten postuan.

ESTATUA ALDARRI
Apirilaren 4an, batik bat, estatua
aldarrikatuko dutela ekarri zuten

gogora martitzeneko agerraldian:
"Munduaren aurrean euskal
herritar gisa, nazio libre bateko
partaide gisa agertzeko, estatua
behar dugu", esan zuten. Eta gehi-

tu zuten: "Euskaraz bizi izateko,
gure ohiturak ez galtzeko, hezkun-
tza sistema propioa izateko, kirol
eta hezkuntza sistema propioak
izateko, aniztasuna oinarri duen

nazioa eraikitzeko... estatua behar
dugu". Gainera, bide hori "euskal
herritar guztien artean" egin
behar dela ere azpimarratu zuten,
"batzen gaituenari helduz".

M.B. > BERGARA
Apirilaren 4an ospatuko den Abe-
rri Egunean parte hartzeko deial-
dia egiteko agerraldia egin zuten
martitzenean hainbat esparruta-
ko herritarrek. Bi gonbit egin
zituzten: Aberri EguneanNazioa

POLITIKA > DEIALDIA

Etxeko balkoian ikurrina zintzilikatzeko eta 
Aberri Egunean parte hartzeko dei egin dute 

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Eguazten arratsaldean urteko
batzarra egin zuten San Joxepe
erretiratuen elkarteko kideek.
Ohi bezala, 2009ko balantzea egin
zuten eta 2010eko asmoen berri
eman.

BALORAZIO POSITIBOA
San Joxepeko zuzendaritzako
ordezkarien esanetan, "iazko jar-
dueretako emaitzak oso onak izan
ziren, bai ospakizunetan, bai joko-
etan, bai bidaia kulturaletan zein
mendi irteeretan. Horrez gain,
egoitzan egin ziren yoga, pintu-

Horixe da aurtengo duten asmoetako bat; eta
bazkide kopurua handitu egin nahi dute

JENDARTEA > ERRETIRATUAK

ra, eskulan... eta halako jardue-
retako emaitzak ere onak izan
ziren". Horien artean, bereziki
informatika ikastaroak azpima-
rratu zituzten, 300 ikaslerekin.
Bestalde, aipatu zuten ile-apain-
degi, podologia, taberna eta jan-
toki zerbitzuek ere ondo funtzio-
natu dutela.

Aurtengo asmoetako bat da
egoitzan zinema emanaldiak egi-
tea. Dagoeneko prest dute proiek-
torea, baina gela atontzea falta da:
"Lehen solairuko gelan egokitu
dugu, baina altzariak falta dira;
Udalean egin dugu eskaria, eta

erantzunaren zain gaude". Horre-
kin guztiarekin, filmak ahalik eta
azkarren ematen hasi nahi dute,
eta baita bingoa ere, gela berean
egingo dute eta.

ZUZENDARITZAKO KIDE BERRIA
Batzarrean zuzendaritzako kide
berria izendatu zuten: Beatriz
Larrañaga. Hiru izendatzea toka-
tzen zen arren, inork gehiagok ez
du bere burua aurkeztu eta kar-
gua berritu egin dute Mari Car-
men Otaolak eta Jose Ignacio
Beristainek. Horren haritik,
zuzendaritzak dei egiten die baz-
kideei jarduerak antolatzen par-
te hartzeko. Era berean, bazkide
egin nahi duten erretiratuei ere
dei egiten diete. Arrondo elkarteko presidentea udal ordezkariekin. MONIKA BELASTEGI

Film emanaldiak egingo
dituzte San Joxepen
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ARRAINDEGIA

Fraiskozuri 6  
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62

Kabutzia

• 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!

Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BBEERRGGAARRAA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

Masterreka 2. BERGARA
Tel.: 943 76 26 10

Etxetresna elektrikoak 
eta argiztapena
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Bergarako
Orfeoia, ondo
Katalunian

BERGARAKO ORFEOIA

Bergarako Orfeoiko kideek bi kontzertu egin zituzten joan den asteburu
luzean Katalunian. Egubakoitzean Santa Coloma de Queralt-en abestu
zuten, herri hartako orfeoiak iaz Bergarara egindako bisitaldia bueltatuta.
Zapatuan, berriz, Bartzelonako Cor de Cambra Ars Animae taldearen
gonbita onartuz, emanaldia egin zuten eurekin. Hala, talde hori lehenago
edo geroago ikusiko dugu Bergaran.

Egindako kontzertuekin pozik itzuli ziren bergararrak; gainera,
Bartzelonako toki interesgarriak bisitatzeko gidari ona izan zuten: taldeko
zuzendaria. Amaitzeko, Bergarako orfeoiko presidente Karlos Etxanizen
esanetan, abestea atsegin duenak orfeoiko ateak zabalik daude.

Udaberriko kontzertua egingo dute gaur, 19:30ean

X.U. > BERGARA
Oraingo asteburuan Bergarako
Orfeoiak antolatutako bi ema-
naldi izango dira Mariaren
Lagundian. Emanaldiok, baina,
erabat ezberdinak izango dira.

Gaur, 19:30ean hasita, Orfeoi-
ko haur eta gazteen Udaberri kon-

tzertua egingo dute. Bergarako
Orfeoiko talde guztiek parte har-
tuko dute kontzertu horretan:
Orfeoi Txikitxoak, Orfeoi Txikik
eta Gaberok. Hiru taldeak bana-
ka arituko dira, eta amaieran
denek batera egingo dituzte bi
abesti. Zuzendari lanetan Aitor

Biainek jardungo du, eta piano-
an izango da Anabel Henao.

GANBARA ETA GABERO 
Domekan (19:00), berriz, Ganba-
ra eta Gabero abesbatzek kontzer-
tua egingo dute, Mariaren Lagun-
dian baita ere.

Kontzertu horretan, musika
erlijiosoari klasiko itxura kendu
eta XXI. mendean idatzitako abes-
ti moderno eta kuriosoz egingo
dute emanaldia. Abestuko dituz-
ten obra guztiak  erlijiosoak dira,
baina jazz, rock, soul... estiloetan.
Oñatin arrakasta izan zuten.
Sarrerak doan izango dira.

MUSIKA > KONTZERTUAK

Orfeoiak antolatuta bi
emanaldi, eta biak elizan

X.U. > ARRASATE
Liga amaitu, igoera faserako
sailkatu eta atseden hartzeko
astirik barik hasiko dute Jose-
txo Muniategiren mutilek
hamar partidu izango dituen
igoera fasea. Bihar izango dute
lehenengo hitzordua, etxetik
kanpora, Gipuzkoako ligan one-
na izan den Egiaren kantxan
(17:30). Bergarako entrenatzai-
leak, baina, argi dauka Gipuz-
koako multzoan Soraluce BKE
taldearen aurretik sailkatu
diren Egia eta Elgoibar ez dire-
la eurak baino gehiago. Gero,

Josetxo Muniategiren mutilek ligan lehena izan
den Egia izango dute kontrario, 17:30ean

ESKUBALOIA > LEHEN TERRITORIALA

ikusi egin beharko da Araba-
tik (Corazonistas) eta Bizkaitik
(Deusto loiola eta Trapagaran)
sailkatu diren ordezkariek ze
maila ematen duten.

DATUEK DIOTE BAIETZ 
Hala, Muniategiren usteak ez
dira oso okerrak, Egia Berga-
raren aurretik sailkatu bada ere
ligan jokatu dituzten bi parti-
duetako batean ere ez direlako
donostiarrak gehiago izan.
Labegaraietan 31-31 egin zuten,
eta Donostian mahoneroek
ezustea eman zuten (28-29).

Igoera faseko lehen
partidua Donostian
jokatuko dute bihar

Soraluce BKEk etxetik kanpora hasiko du igoera fasea. GOIENKARIA

> ARETO FUTBOLA
Labegaraietako azken jardunaldian erabakiko da,
domekan, nork irabaziko duen txapelketa

Oraingo asteburuan jokatuko dute Labegaraietako txapelketako
azken jardunaldia –domekan partiduak amaitu ostean sari bana-
keta eta kopako zozketa egingo dute–, eta oraindik jokoan dago
lehenengo postua. UD Akabaoak (54) dago lider, baina CM Erro-
ta-gain (52) taldeak jardunaldi bikoitza izango du.

Akabaoak taldeak zapatuan jokatuko du (21:00etan, barruan)
eta ordurako jakingo dute Errota-gainek zer egin duen asteburu-
ko lehen partiduan (Errota-gain-Zigalikatis, 20:00). Domekan,
berriz, Errota-gain taldeak goizeko lehenengo orduan (09:30) joka-
tuko du bigarren partidua, Niu Timen kontra. Tarte laburra izan-
go dute partidu batetik bestera errekuperatzeko.

Jone Uria, Julio Soto,
Joxe Agirre, Iker
Zubeldia eta Uxue
Alberdi izango dira
gaur, 22:30ean,
taula gainean

BERTSOAK > SAIOA

XABIER URTZELAI > BERGARA
Jarduneko ordezkariak eta Ber-
garako bertso eskolakoak lane-
an izango dira gaur Bergarako
pilotalekuan. Lanean,goian aipa-
tutako bertsolarien aurrean gai-
jartzaile jardunean ibiliko dire-
lako, baina neurri berean baita
gozatzen ere. Gozatzen eurek pro-
posatutako gaien aurrean bertso-

Erramu-zapatuko bertso saioa
egingo dute gaur pilotalekuan

lariek ze norabide hartzen duten
ikusten, eta bertsoak entzuten.

Iazko saioarekin alderatuta
agerikoa da gaur Bergarako egon-
go diren bertsolariak ez direla
horren ezagunak, iaz besteak bes-
te Unai Iturriagaren, Amets Arza-
llusen eta egun txapelaren jabe
den Maialen Lujanbioren bisita
izan genuelako. Txapeldunen
ligakoakziren horiek, baina Jone
Uria (Algorta, 1990), Julio Soto
(Gorriti, 1987), Joxe Agirre
(Azpeitia, 1929), Iker Zubeldia
(Zegama, 1981) eta Uxue Alberdi
(Elgoibar, 1984) ere puntakoak
dira, eta askotan izenarekin baka-
rrik ez da saio borobila ateratzen.

Iazko saioak harrera ona izan
zuen, eta giro polita egon zen
pilotalekuan; gaurkorako ere bes-

te horrenbeste espero dute (22:30,
sarrera bost euro).

GAZTEAK, NAGUSIEN KONTRA
Gaurko saioari Joxe Agirre bete-
ranoak jarriko dio piperra eta bai-
ta umorea ere, bere generazioko-
ak ez diren gazteak izango ditu-
eta pilotalekuko taulagainean
ondoan. Seguru gai-jartzaileek
hortik tira egingo dutela, lehen-
goa eta oraingoa, alegia. Azpei-
tiarrak, baina, bertso txapelke-
tako finalean erakutsi zuen 81
urterekin ere sasoiko dagoela,
taulagainera igo eta ez zuelako
handik jaisteko presarik. Horren-
bestez, hobe dute laurogehiko
hamarkadan jaiotako bertsola-
riek argi ibili, zaharrakoraindik
badu-eta zer abestu. 
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'Merkataritza kulturan
blai' ekimena Udalak
jarri du abian eta 37
merkatarik onartu
dute; puntuak banatzen
hasiko dira gaur, gero
sarrerengatik
trukatzeko Arkupen

MERKATARITZA > EKIMENA

MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA

Eguaztenean aurkeztu eta gaur-
tik aurrera abian da Merkatari-
tza kulturan blaiekimena. Herri-
ko merkataritza suspertzeko
asmoarekin kulturarekin uztar-
tu du Udalak, eta Kutxaren lagun-
tza jaso du horretarako. 37 mer-
katarik egin dute bat proposame-
narekin;  besteak beste ,
opari-dendek, jantzi-dendek, itur-
gintzek eta ile-apaindegiek.

Kultura ekitaldiak sari izanda
merkataritza bultzatuko dute

Gaur hasi eta urtea bukatu
bitartean puntuak banatuko dituz-
te 37 denda horietan: 30 eta 50
euro arteko erosketagatik, 2 pun-
tu; 50 eta 75 euro artekoagatik, 3
puntu; eta 75 eurotik gorakoaga-
tik, 4 puntu. Horiek gero Arkupe-
ko ikuskizunetarako eta zinema
emanaldietarako sarrerengatik
trukatu ahal izango dituzte herri-
tarrek: umeendako ikuskizuna
eta zinema komertziala, 8 puntu;
zinekluba, 6 puntu; eta gainera-
ko ikuskizunak, 4 puntu.

Horrez gain, hiru hilabetean
behin 40 euroko bi txartel zozke-
tatuko dituzte, gero 37 denda
horietan erabiltzeko. Eta Kutxak,
berriz, beste zozketa bat egingo
du erosketak Kutxaren txartela-
rekin ordaintzen dituztenen arte-
an; bazkariak eta afariak zozke-
tatuko ditu.

Ekimenarekin bat egin duela dioen pegatina jartzen Aintzane Aizpurua. M.A.

M.A. > ARETXABALETA
Kirol etxe aurrean dagoen ber-
degunean zer egin erabakitzeko
abian jarritako parte-hartze pro-
zesua bihar bukatuko dute. Hiru-
garren eta azken saioa egingo
dute Arkupen (10:00-12:00), eta
orain arte agertutako proposa-
men guztien artetik bakarra hau-
tatu beharko dute.

KALITATEZKO EKARPENAK
Kudeatuz egitasmoaren barruan
dago berdegunearen parte-hartze
prozesua eta 30 bat lagun egon dira
aurreko bi saioetan; batzuk elkar-
teetako ordezkariak, beste batzuk
interesa agertutako herritarrak. 

Lehen saioan proposamenak
bota zituzten: kirolgunea eta jolas-
parkea; errekan putzua eta berde-

gunea; kanpoko igerilekua; par-
ke botanikoa; aparkalekuak…
Kalitatezko ekarpenak izan zire-
la aipatu zuen alkateak orduan.
Bigarren saioan, proposamen
baloratu egin zituzten Hirigintza
eta Kirol teknikariek ikuspuntu
teknikotik. Eta bihar, adostasu-
na lortu eta bakarra hautatu
beharko dute guztien artean.

UDALA > PARTE-HARTZE PROZESUA

Kirol etxeko berdegunearen azken saioa

> GAZTEAK
Elantxobera joateko
izenemate epea zabalik
dago domekara arte
Pazko astean zabalik egongo da
Atxagazte gaztelekua eta hain-
bat ekintza egingo dituzte: api-
rilaren 6an, eskulanak; 7an, afa-
ri-merienda; eta 8an, ping-pong
eta mahai-futbol txapelketak.

Apirilaren 9tik 11ra, ostera,
irteera egingo dute Elantxobe-
ko aterpetxera. 12 eta 14 urte
artekoendako antolatu dute eta
Eskoriatzakoekin joango dira.
Izenemate epea zabalik dago
domeka arte, gaztelekuan ber-
tan. Kostua 35 euro da.

> OSPAKIZUNA
Hiruatxetik buelta eta
bazkaria presoak
gogoan dituztela
Presoen aldeko mendi martxa
izenarekin egun osoko ospaki-
zuna egingo dute bihar, hilak
27. Mendi ibilaldiarekin hasi-
ko dute eguna (09:00): Mitarte
plazatik irten eta Hiruatx ingu-
rura joango dira. Ondoren, sal-
da hartuko dute Areantzako
Mitarte Garai baserrian (12:30).
Eta bazkaria Urbaltz elkartean
egingo dute. Arratsaldean tri-
kitilariak izango dituzte lagun
kalean eta bukatzeko elkarre-
taratzea egingo dute.

Aretxarte merkatarien elkarteak,
ostera, hilero egingo ditu zozketak
eta martxoan banatutako zenbakie-
kin gaur egingo du. Hil honetako
saria Baster-Alde jatetxean bi
lagunendako afaria da.

Apirileko zenbakiak banatzen
hasiko dira gero Aretxarteko
merkatariak eta saria izango da
Zumaiako talasoterapian egun-pasa:
bazkaria, zirkuitua eta masajea.

Martxoko zozketa

ARETXARTE

M.A. > ARETXABALETA
Kurtzebarri institutuko lauga-
rren mailako ikasleak Herbe-
hereetan izan dira astean. Cuijk
herriko Merlet College institu-
tuko hainbat ikaslerekin pasa-
tu dituzte egunok eta gaur itzu-
liko dira.

Elkartrukea udazkenean
hasi zuten, orduan etorri ziren-
eta Herbehereetako ikasleak
gurera, Euskal Herria ezagutu
eta elkarlanari ekiteko. Orain,
aretxabaletarrak joan dira
Cuijk herrira, bisita itzuli eta
elkarlanean hasitako proiek-
tuari bukaera emateko.

HEZKUNTZA > ELKARTRUKEA

INGELESA ETA ELKARBIZITZA
Merlet College ikastetxeak
koordinatzen duen Nazioarte-
ko Astea izeneko proiektuaren
barruan dago ikasleen bisita.
Europako hainbat herrialdeta-
tik etorritako ikasle eta irakas-
leek euren bizipenak, ikuspun-
tuak eta kultura adierazpenak
trukatu dituzte egunotan, inge-
lesa eta elkarbizitza ardatz har-
tuta. Hala, euskal kulturaren
gaineko tailerrak –Aretxaba-
letako ikasleek prestatuak–;
kultura arloko bisitak –muse-
oak, parkeak…–; eta kirol ekin-
tzak egin dituzte.

Herbehereetan eman dute
astea Kurtzebarriko ikasleek
Euskal kulturaren berri eman diete Europako
hainbat herrialdetako ikasle eta irakasleei

Herbehereetako ikasleek gurera egindako bisita. KURTZEBARRI INSTITUTUA
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Ezkontzak



Ezkontzak benetan neketsuak
izan ohi dira. Aurrena ile-apain-
degira joan behar da, gero janz-
tera; elizkizuna edo zeremonia
zibila, elizatik edo udaletxetik
jatetxerako bidea, eztei bazka-
ria… Etengabe gora eta behera
mugitu behar izaten dute egun
horretan bikoteak eta gonbida-
tuek; halakoetan ez dator batere
gaizki laguntza apur bat, eta
horretarako ditugu garraio
enpresak eta ospakizun osteko
ostatua.

Eguna bikain amaitzeko,
hotela edo landetxea

GARRAIOA ETA OSTATUA

NEREA MENOR 

E
zkontzetan, ospakizun guz-
tietan bezala, jan bapo egi-
ten dugu, baita edan ere.
Halakoetan autoa hartzea ez

da oso ideia ona izaten eta horreta-
rako autobus zerbitzua kontratatzen
dute ezkongai askok; baita ostatua
ere, parrandaren ondoren etxeraino
gidatu behar ez izateko.

Ezkontza osteko gaua une berezia izan ohi da ezkonberrientzat. GOIENKARIA

"AUTOBUSEAN MUGITUKO NAIZ"
"Elizara, jatetxera, pubera
parranda jarraitzera, argazkiak
ateratzera… nahi duten lekura
eramaten ditugu bidaiariak", dio-
te Leintz Garraiokoek. Euren
ardura da gonbidatuak alde bate-
tik bestera eramatea eta euren
betebeharra haien mozkorral-
diak jasatea. "Arazo gehien ema-
ten dituen zerbitzua jatetxetik
irten eta autobusean igotzen dire-
nean izaten da. Jan eta dantza
egin ondoren, jendeak alkohola
edaten duenez majo jartzen da".

Autobus zerbitzua eskaintzen
denean gonbidatu gehienek era-
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arantzazuko santutegia hotela

Zuen ezkontza eguneko
amets guztiak 

burutzeko prest dagoen 
paregabeko lekua

biltzen dute. Benetan erosoa da
autoa hartu behar ez izatea, batez
ere herri ezberdinetan ospatzen
badira ezteia eta bazkaria. "Nor-
malean, ume txikiak dituztenak
dira autobusa erabiltzen ez dute-
nak. Arau oso zorrotzak bete
behar dira umeak ibilgailuetan
eramateko", adierazi digute
Leintz Garraioak enpresakoek. 

GAU ZORAGARRIA
Eguna bukatu ostean, leher egin-
da egongo dira gonbidatuak eta
ezkonberriak. Eguna bikain
amaitzeko hotela edo landetxea
aukeratzen dute askok. Gurean
eskaintza zabala dago; asko ingu-
ru ikusgarrietan, gainera. 

Horren adibide dugu Elgeta-
ko Eguzkitza landetxea. Aizkorri-
ra begira dagoen gelan lo egin eta
naturaz inguratuta gosari goxo-
az gozatu ahal izango dute. Zer-
bitzu gehigarriak ere badituzte;
masajea, esaterako. Ezkonberrien
logelak lorez apaintzen dituzte.

Masajeak eta
halako

zerbitzuak
eskaintzen dira

ostatu batzuetan



Ausartzeko
deia
bikoteei

GONBIDAPENAK ETA OPARITXOAK

Gonbidatuen zorionak eta opariak
jasotzen dituzte beti ezkonberriek.
Edozelan ere, badaude eurek gon-
bidatuei eskaintzen dizkieten opa-
ritxoak ere. Ezkongaiek horrela-
koei garrantzi handia ematen die-
tela jakin dugu Debagoieneko
gonbidapen eta oparitxo saltzai-
leekin berba egin ondoren. 

Ezkontza nolakoa izango den
adierazle modura hartzen dituz-
te askok gonbidapenak. Ezkontza
klasikoa prestatu dutenek, adibi-
dez, gonbidapen klasikoak eska-
tzen dituzte. Horrela adierazi
digute KOH diseinu grafikokoek
eta Garbil inprimategikoek. 

Orokorrean ezkongaiak klasi-
koak ei dira; hala ere, jende moder-
noagoa ere badago: "Azkenaldian,
tonalitate ilunekoak eskatzen dira;
lehen ez zen gonbidapen beltzik
ikusten", adierazi digute Garbile-
koek. Loretxo eta kapaz osatuta-
ko gonbidapenak ere egiten dituz-
te eta testua, poliki, baina aldatzen
doala dirudien arren, oraindik
badaude gurasoek idatzitako tes-
tu klasikoa aukeratzen dutenak
ere. Gonbidapen egileek ausar-
tzeko gomendioa egiten digute. 

NEREA MENOR

K
lasikoak garen arren,moder-
nizatzen ari ei gara ibarrean.
Platertxoak alde batera laga
eta orain kandelak edota pas-

minak oparitzen ditugu. Betiko gon-
bidapenak eskatzen jarraitzen dugun
arren,badaude ausartagoak,eta kolo-
re ilunak eta paper birziklatua geroz
eta gehiago ikusten dira gurean.

GUZTIZ ORIGINALAK
DIREN DISEINUAK

Udaberriko koloreak asko
erabiltzen dira gonbidapenei
dagokienez. Apaindutako

letra tipoak gailentzen dira eta
osagarri modura loretxoak
erabiltzen dira. Gonbidapen
modernoak egiteko gomendioa
egiten digute KOHn: "Aldi berean
modernoak eta eleganteak diren
gonbidapenak egin daitezke".
Aukera ezberdinekin zirriborroak
diseinatu eta gero, bi asteren
bueltan izango ditu bikoteak
gonbidapenak etxean. 

OPARIETAN, GERO ETA
MODERNOAGOAK GARA

Oparitxoak egiterakoan
badirudi modernizatu egin
garela. "Pasmina eta diru-

zorro asko eskatu dizkigute
azkenaldian", dio Mizke gozoki eta
opari-dendako Maribik. Esandako-
ez gain, kafea hartzeko edalontziak
eta xaboiak asko saldu dira
emakumeeen artean. "Gizonezko-
entzat, labanak, poltsikoak huste-
koa eta ardo eta xanpain botila
txikiak eskatzen dizkigute, gehien-
bat". Umeendako opariak ere
sartzen dituzte gozokiekin batera. 
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• Andregaientzako lore-sortak
• Eliza eta jatetxeen dekorazioa
• Lorategi eta terrazen diseinua
• Paisajismo estudioa

Eibarreko errepidea z/g   ELGETA

Tel. eta faxa: 943 78 90 84

Poltsikokoa: 679 41 66 97

e-posta: casaeguzkitza@hotmail.com

ETA ORAIN ZERBITZU BERRIEKIN:

ZELULAK
BIRSORTZEKO
KAPSULA
ETA MASAJEAK



Dudarik gabe emaztegaia da
ezkontzetan protagonista han-
diena. Guztiak bere orrazkera,
makillajea eta, batez ere, bere soi-
nekoaren zain egon ohi dira.
Ospakizunaren zati garrantzi-
tsuenetarikoa da jantzia eta are
gehiago emakumearena. Orri
hauetan proposamen ezberdinak
egingo dizkiegu ezkongaiei aur-
tengo joerak erakutsiz. 

Hala ere, soinekoa osatu beha-
rra dago: zapatak eta, gehienbat,
lore sorta oso garrantzitsuak dira
ezkontza egunean. 

Zapata takoidunek ezin dute
huts egin. Zuriak dira orokorre-
an eta larruzkoak, punta borobi-
larekin, loretxoekin, strassdela-
ko apaingarriz hornitutakoak,
joera guztientzako lekua dago

soinekoen estiloak oso ezberdi-
nak dira-eta. Orokorrean soine-
koaren kolorekoak edo oso antze-
rakoak izan ohi dira zapatak,
baina zilar edo urre ukituak
dituztenak ere aproposak izango
dira bizi apur bat emateko jan-
tziari.

BASA-LOREEN SORTA
Zapatak aukeratu ondoren, lore
sortaren momentua iritsi da.
"Basa-lorez osatutako lore sortak
dira aurtengo joera nagusia, eta
zurtoina erakusten dutenak",
azaldu digute Ninika loradenda-
koek. "Badaude gehiegi apaindu-
takoak ere, baina ez da ohikoa".
Koloreei dagokienez, sorta ber-
de eta zuriak asko eskatzen dire-
la adierazi digute, "loreei dago-
kienez, peonia, hortentsia eta fre-
sia loreak asko erabiltzen dira
orain; neguan, tulipanak bezala-
koak gehiago". 

Lore sortaren tamaina soine-
koaren eta emaztegaiaren arabe-
rakoa izaten da (emakume altua-
goek sorta handiagoak eraman
ohi dituzte). "Pertsonaren berez-
ko estiloa ere oso garrantzitsua
da sorta aukeratzerako orduan,
baita ezkontza egingo den lekua
ere, eliza edo udaletxea", azaldu
digute Ninikan.

Joera klasikoei eutsiz ukitu
berritzaileak soinekoetan

MODA: EMAKUMEA

IPUINEKO PRINTZESEN
LIRAINTASUNA GAUR 

Argazkiko soineko honek
ipuinetako printzesen jantzien
ezaugarri guztiak biltzen ditu:

koroa, harri bitxiak eta jantzi
panpoxa. Gainera, denboraldi
honetako joerarik argiena berega-
natzen du: kortsea. Zilar koloreko
estanpatuak gonatik ezberdintzen
du goiko aldea eta monotonia
hausten du. Nude kolorekoa da,
betiko zuri koloretik pixka bat
aldenduz, kolore apur bat sartuz.

LOREAK ETA BULAR
ALDE ORIGINALA

Benetan bular alde deigarria du
argazkiko soinekoak. Ohituta
gaude erabat ohorezko hitz

estiloko soinekoak ikustera
ezkontzetan, baina honek duen
mugimendua eta itxura originalak
freskotasuna ematen dio soinekoa-
ri. Erabat zuria den arren, loreez
apaindutako kapa da gehien ikusten
dena eta atzeko oihalarekin
kontrajarriz bizitasun asko ematen
dio diseinuari. 

OHIKOTASUNAREKIN
HAUTSIZ, BELTZA

Aurtengo emaztegaiek badute
beste aukera bat: beltza
erabiltzea, baina gehiegikeri

gabe. Mahuketan, tiranteetan,
gerrikoan edo josturetan, adibidez.
Argazkikoak aipatutako azkeneko
bi zatietan du beltza. Ohiko jantziak
guztiz baztertu ditu diseinatzaileak
eta beste momentu batzuetarako
dirudien soinekoa sortu du oraingo-
an. Freskoa, berritzailea eta
erabiltzen erraza. 

NEREA MENOR

E
skaintza benetan zabala da
emaztegaien soinekoei dago-
kienez. Motzak ,luzeak,kolo-
re askokoak edota zuriak aur-

kitu daitezke ia edozein lekutan. Dan-
dar luzeak ikusgarriak dira baina baita
kortseak ere. Pensatu beharreko xehe-
tasunak hainbeste izanik, soineko
bakar bat aukeratzea izango da orain
emaztegaien arazo handiena. 
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Guztiz Eder Estetika Zentroa 
Plazera biontzat

• Aurpegiko tratamenduak: 
azido hialuronikoarekin eta bitamina konplexuarekin eginda.

• Gorputzeko Peeling-a eta hidratazioa.
• Gorputzeko tratamendu berria “Termasons”, 

gorputza primeran edukitzeko.
• Harri bolkanikoekin egindako masajea.

• Betiko manikura, pedikura, depilazioa eta solariuma.
• Laser bidezko depilazioa profesionaltasunez egiteko aukera paregabea.

Zerbitzurik onena gure bezeroen esku.

Kale Barria 29, behea (Orbea etxea, parke aldetik) 20560 Oñati  Tel.: 943 78 01 46

Kale Zaharra 3. Oñati. Tel.: 943 78 28 14. 
mizke@euskalnet.net

Emakume, gizon eta umeentzako ezkontza opariak



Emaztegaiaren soinekoa izaten
da ezkontzaren erdiguneetako
bat. Hala ere, urteak aurrera
joan ahala, gizonezkoen nagusi-
tasuna hazten doa eta estilo asko-
ko trajeak aurkitu daitezke gaur
egun. 

Ohiko trajeari agur esan dio-
tenak asko dira, gehiengoa hain
zuzen ere. Egunez egun liraina-
goak izan ohi dira jantziak geroz
eta gehiago zaintzen den gizonez-
koa janzteko.

KOLOREENTZAKO LEKU GUTXI
Aurreko urteetan traje koloretsu
asko ikusi ditugu, aurten baina
hauek alde batera laga behar
ditugu azkeneko joera jarraitu
nahi badugu. "Urte honetan kolo-
re soilagoak asko ikusiko ditu-

gu", adierazi digute Mujika jos-
tundegian. "Duela urte batzuk
eramaten ziren lebita eta semi-
lebita luzeak ere desagertu egin
dira dagoeneko, oraingo trajeak
motzagoak dira". 

Trajeekin gertatzen den
modura, txalekoak ere soilagoak
bihurtu dira, eta lehen kolore
argietakoak aurkitzen genituen
arren, 2010ean txaleko gehienak
ilunak eta beltzak izango dira.
"Liso faltsua ere asko eramango
da. Distira apur bat dutenak ere
bai". Atzealde beltza dutenetatik
askok marrazki txiki metaliza-
tuak izan ohi dituzte, bizitasun
apur bat emateko. Altzairu kolo-
re iluna eta argia ere moda-
modan daude txalekoei dagokie-
nez. Alkandorak zuriak izango
dira, traje ilunekin kontrajarriz.

PUNTA BOROBILEKO ZAPATAK
Topolino tankerako zapatak dira
arrakastatsuenak aurten. Leuna-
goak dira, aurreko urteetakoak
baino jostura gutxiago dituzte eta
aurreko iazko punta laukiak alde
batera uzten dituzte. "Topolino-
ek punta borobilduagoa dute eta
luze samarra", esan digute jostun-
degian. Jantzia osatzeko osaga-
rriak erabiliko ditugu: adibidez,
belarri handiko gerrikoak. 

Traje ilunak eta alkandora
zuriak arrakastatsuenak

MODA: GIZONA

SWAROZKY BITXIAK
APAINGARRITZAT

Argazkikoa traje beltza da, urte
honetan ikusiko ditugun
gehiengoen moduan. Txale-

koa, satin azpildura dauka eta
trajearen kolorekoa da. Alkandora
argia nagusitzen da, zuria da
distirekin eta kolore ilunen monoto-
niarekin hausten du. Gorbata
diskretu bat du soinean swarovski
harri bitxiez apaindutakoa. Aurten-
go joerarik argiena dugu hau eta
bizitasuna ematen dio konjuntuari. 

HIRUGARREN POLTSIKOA
ERLOJUARENDAKO

Oraingoan ere traje beltza eta
alkandora zuria ikusten dira
argazkian. Traje honen

elementu adierazgarriena txalekoa
da. Zilar kolorekoa da eta botoi
inklinatuak dauzka; moda-modan
dago hori. Ohiko poltsikoez gain
badu berezitasun bat: erloju-
poltsikoa. Txalekoan eta baita jakan
ere hiru poltsiko ditu, aipatutakoa
txikiena da eta ezkerrean, goiko
aldean egon ohi da. 

METALIZATUA GIZON
AUSARTENDAKO

Zilar edo gris koloreko trajea
dugu azkeneko hau. Estilo
ausartagoak nahiago dituzten

gizonezkoendako da aproposena.
Iluna izaten jarraitzen duen arren,
ez du zerikusirik traje beltzarekin.
Elementu guztiak mikroespiga
metalizatuan eginda daude,
alkandora zuria izan ezik. Grisaren
inguruko tonuak dituzten alkando-
rak ere ondo joango ziren konjuntu
honetan.

NEREA MENOR

G
izonezkoek geroz eta traje
eskaintza zabalagoa dute.
Joera askoren artean hauta-
tzeko aukera dute beraz; hala

ere,koloreak alde batera lagako dituz-
te aurten eta harri bitxiz apainduta-
ko gorbatak jantziko dituzte lepo
inguruan. Txalekoei dagokionez,berri-
tasun asko daude eta osagarriak
behar-beharrezkoak izango dira. 
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Barrenkale 1 • Tel.: 943 76 29 91 • BERGARA

Presta zaitez ezkontzarako!

Jantziak neurrira egiten ditugu

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

Proiektuak • Koltxoiak • Horma-armairuak • Altzariak neurrira Ateak • Eskailerak • Leihoak • Tarimak • Egur lanak orokorrean

Aroztegia
San juan 1a • BERGARA • Tel.: 943 76 54 91 • Faxa: 943 76 08 04

Altzari denda
Ikerleku zeharbidea • BERGARA • Tel.: 943 03 46 30



Ezkontzetan, ospakizunaren
momentu gogoangarrienak eta
dibertigarrienak bazkaltzeko
orduan gertatzen dira beti. Horre-
gatik, garrantzitsua izaten da oso
jatetxe egokia aukeratzea. Auke-
rak asko dira: menu izugarriak
edo apalagoak, doako edana,

musika taldea edo DJa... Guztiek
ondo pasatzeko proposamen asko
dago; ondo aukeratzea da kontua.

TXANGURROA ETA ANTXUMEA
Orokorrean, aurretik osatutako
menuak izaten dituzte jatetxee-
tan eta horien artean aukera deza-

kete ezkongaiek. Oñatiko Etxe
Aundi jatetxean, esaterako,
ezkontzetarako sei menu dituz-
te, plater ezberdinekin: legatza
txangurroz beteta; oreina, ahate-
konfita eta bakailao-entsalada,
besteak beste. Solomilloa betiko
platera da, baina geroz eta gutxia-

go eskatzen dela esan digute Ber-
garako Lasa jatetxean: "Egiten
zailagoak diren platerak nahia-
go ditu jendeak. Orain, oreina eta
halakoak eskatzen dizkigute
gehiago". Hala ere, menuan erre-
zeta modernoak klasikoagoekin
uztartzen saiatzen dira, "guztien
gustuko platerak sartzeko". 

Leintz Gatzagako Gure Ame-
tsa jatetxean, aldiz, antxumeak
du arrakasta handien. "Lupia
(lubina), rapea eta bogabante-
entsalada asko eskatzen dute,
baina, duda barik, antxumea
aukeratzen dute gehienek".

Duela gutxi hartu du Arantza-
tzuko Santutegia Hotela Mikel
Quesadak. Haiek ere ezkontzak
ospatzeko jantoki ederrak dituz-
te, eta baita eskarmentua ere,
adierazi diguten moduan: "Lehe-
nago ere ibili gara ezkontzak
prestatzen. Gure menuetan pla-
ter tradizionalak sukaldariaren
ukitu bereziekin uztartzen ditu-
gu". Santutegiko plateren artean,
trufa eta pinaziz betetako bildo-
tsa, txahal-masaila eta ahate-kon-
fita daude. 

DANTZA ETA MUSIKA
Bapo bazkaldu ondoren, musika
eta dantzaren ordua heltzen da.
Horretarako, ezkongaiek musika
talde eta DJaren artean aukera-
tu behar dute. Debagoienean, DJa
aukeratzen da gehienetan eta,
jendea animatze aldera-edo,
menuarekin doan edariaz apar-
te gonbidatuentzako doako eda-
riak ere kontratatzen dira sarri.

Menu modernoak
lekukoaren bila 

JATETXEAK

NEREA MENOR 

H
amar pla ter  inguruko
menuak aukeratzen dira iba-
rrean. Orain, doako edariak
ere kontratatzen dira gehie-

netan,eta,jatetxearen apainketaz gai-
nera, giroa ere kontuan hartzen da. 

Ohiko solomilloa
baino nahiago

izaten da oreina,
ahate-konfita edo

antxumea

Ezkongaien ardurarik handiena da menua gonbidatuen gustukoa izatea; horretan saiatzen dira ibarreko jatetxeak. GOIENKARIA

EZKONTZAK24 PUBLIZITATEA
2010eko martxoaren 26a

100 eta 200 gonbidaturendako jangelak ditugu.

www.etxeaundi.com
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Krisiak krisi, ezkonbidaiak bizi-
tzan behin egiten diren pentsae-
ra ez da aldatu eta beraz, ezkon-
berriek ez diote gastuei larregi
erreparatzen. Hori bai, Arrasa-
te Bidaiak agentziako Ane Bere-
ziartuak adierazi du bikoteek
agentzia ezberdinak konparatze-
ko joera dutela eskaintza merke-
enen bila. Gainera, Bereziartuak
gaineratu duenez, hainbat biko-
te hasi dira egun gutxiagorako
eta gertuago bidaiatzen. 

Ohiturak aldatzen doaz; lasai-
tasuna eskaintzen zuten hondar-
tzak bai, baina bikote gazteek
abentura ere eskatzen diete bidai
agentziei. Abentura eta mugi-
mendua bai, baina lasaitasuna
ere bai: oso ohikoa da, adibidez,
Barcelo Bidaiak agentziako Gar-
biñe Elortzak jakinarazi duenez,
New York bisitatu ostean Punta
Cana edo Hawain egun batzuk
egitea. Hortaz, ezkonberrien arte-
an joera nagusia da leku ezber-
dinak konbinatzea, bizitza osoan
ahaztuko ez duten bidaiarako. 

JOKIN BEREZIARTUA

E
zkontza eguneko zoramena-
ren ondoren bikoteak bere-
biziko garrantzia ematen dio
ezkonbidaia bidaia ahaztezi-

na izateari. Izan ere, oro har, bizi-
tzan behin egiten den bidaiaren pen-
tsaera da nagusi oraindik bikoteen
artean,eta horregatik,bizi dugun kri-
si ekonomikoak ez du larregi muga-
tzen bidaion antolaketa. 

AMERIKETAKO ESTATU BATUAK, HONDARTZAREKIN BATERA

Ameriketako Estatu Batuak hainbat bikoteren aukera dira oraindik.
Esate baterako, ezkonberrien artean New York-ek izugarri erakar-
tzen du oraindik eta oso ohikoak dira bertara antolatzen diren

bidaiak. Hori bai, dorreen hiria beste leku batzuk bisitatuz konbinatzea
da joera nagusia. Hala, New York-en lau edo bost egun egin ostean bi
dira aukera ohikoenak: Maia Erribera bisitatzea –hondartza ere aprobe-
txatuz– edo Hawai zein Punta Cana moduko hondartzetara joatea. 

ARGENTINAKO KONTRASTEAK, MODAN

Barcelo Bidaiak agentziako Garbiñe Elortzak jakinarazi duenez,
Argentinara bidaia egitea "modan" dago. Elortzak dioenez, hain-
bat bidaia antolatzen dituzte Argentinako kontrasteez gozatzeko

–Buenos Airesko beroa eta Patagoniako hotza– eta bertako ohiturak
ezagutzeko bisita antolatuak egin ohi dituzte. Gainera, Argentina atzean
utzi eta Brasilgo hondartzetara zein Txileko Pascua irlara joatea gustu-
ko izaten dute ezkonberriek. 

Krisiak ez du 'bizitzako bidaia' -ren pentsaera aldatzea lortu
EZKONBIDAIAK
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Leintz Garraioak, urbano zerbitzuaz gain, 
txangoak, ezkontzak, sagardotegiak e.a.

LEINTZ GARRAIOAK S.L.
Musakola, 20 (Pereda)

20500 ARRASATE

Tel.:  943 71 27 07 / Faxa: 943 79 14 19
Posta-e: leintzgarraioak@leintz.com
www.leintz.com

ARRASATE BIDAIAK • Kontzeziño kalea 12 ARRASATE 
Tel.: 943 71 25 30 / Faxa.: 943 79 74 45 
E-posta.: d4051@marsans.es

Arrasate Bidaiak
B I D A I A - A G E N T Z I A  E L K A R T U A

CIE 2214

ZURE AMETSETAKO BIDAIARAKO 
ERREZTASUNAK EMANGO DIZKIZUGU!

Ezkon-bidaietan beherapen ikaragarriak
•

Ordainketetarako erreztasunak
•

Aste bukaera bateko egonaldi baten zozketa



a' -ren pentsaera aldatzea lortu

ASIA, GERO ETA GEHIAGO ERAKARTZEN DUEN KONTINENTEA

Asia da ezkonberriek egiten duten beste aukera bat; azken urteetan gero eta gehiago, gainera. Asiako
herrialdeen artean helburu ohikoenen artean daude Japon, Tailandia eta Polinesia –Balira joatea modan
dago, adibidez–. Asiaren berezitasunak ezagutu ostean bikote askok Australiara jaistea erabakitzen dute.

Alderantziz ere egiten da: bereziki Australiako kostaldea ezagutu ostean –Sydneyko zeruertza (skyline famatua)
bisitatzea oso ohikoa da– Asiako hego-ekialderantz egiten dute askok. 

DOMINIKAR ERREPUBLIKA, HUTSIK EGITEN EZ DUEN AUKERA

Ezkonberriek aukeratzen duten bidaia ohikoenetarikoa eta urtero
hutsik egiten ez duena da Dominikar Errepublikara joatea. Barcelo
Bidaiak agentziako Garbiñe Elortzak adierazi duenez, eskaintza fin-

koa da. Lasaitasuna, hondartza xarmagarriak eta eguraldi ona dira ezkon-
berriek halako lekuetan eskatzen dutena. 
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Norberaren
araberako
edertasun
trataerak

ESTETIKA

Aurpegirako tratamenduak dira
ezkontza egunerako garrantzi-
tsuenak, eta aurpegiaren arabe-
rakoa izaten da tratamendua.
Hortaz, tratamenduak erabat per-
tsonalizatuak izaten dira. Ange-
la estetika zentroko Jon Apraizek
adierazi duenez, aurpegiak berak
eskatzen du zein den tratamen-
dua. Bestalde, gorputza leun iza-

teko peeling-a da tratamendu arra-
kastatsuena eta ileek sortzen
dituzten buruhausteendako sen-
dagaia laserra da, zalantza barik. 

MAKILLAJERAKO, 'MUNDU BAT' GARA
Guztiz Eder zentroko Arantzazu
Txintxurretak dioenez, makilla-
tzerako orduan bakoitza "mundu
txiki bat" da. Batzuei asko gusta-
tzen zaie eta beste batzuei, aldiz,
gutxi. Estetika zentroek, noski,
protagonistak eskatzen duena
egiten dute. Hori bai, Angela Foto-
depilazioko Jon Apraizek hona-
koa uste du: "Makillaje on bate-
rako bi dira faktore garrantzitsue-
nak: erabiltzen diren produktuak
eta makillatzen duen pertsona". 

Ezkontza egunerako dena ger-
tu dago, eta bikotea lasai, aurrez
egin dituen proba guztiak direla-
eta. Estetika zentroak lasaitasun
hori emateaz arduratzen dira.

JOKIN BEREZIARTUA

E
stetikari dagokionez,ezkon-
tza egunerako lasai egoten
dira emaztegaia eta senar-
gaia. Izan ere, estetika zen-

troek aurrez egiten dituzte proba guz-
tiak protagonistengan eta egun bere-
zirako ez da beldurrik izaten alde
horretatik. Estetika zentroek eskari
bera izaten dute emaztegai zein
senargaiarendako. 

LASERRA, EMAZTEGAIEN
ILEENDAKO SENDAGAIA

Emaztegaien buruhauste
handiena aurpegiko ileak
izaten dira. Horien aurkako

sendagai eraginkorrena laserra da
zalantza barik, eta azkenaldian oso
ohikoa da laser tratamendua
jasotzea ezkontzaren aurretik.
Bibote eta bikainetan aplikatzeaz
gain, izterrondoetan, besapeetan eta
izterretan ere aplikatzen da laserra;
trataera honek estetikaren mundua
aldatu du. Bestalde, gorputza leun
eta lirain izateko peeling-a da
tratamendu arrakastatsuena.

SENARGAIEN ESKAERA,
EMAZTEGAIEN BERBERA

Estetika zentroek emaztegaia-
ren trataera bera ematen diote
senargaiari, egun eskaria ere

bera da-eta. Gizonezkoetan ere
laserra da ileen aurkako etsai
nagusia: bizarrean –pixka bat–,
lepoan, bizkarrean eta begi ondoko
ileetan aplikatzen zaio bereziki.
Bestalde, aurpegia garbitu, hidratatu
eta oxigenatzeko tratamenduak ere
ematen zaizkio, gizonentzat oso
komenigarriak izaten dira-eta.
Finean, denetarik probatzeko gertu
sartzen dira estetika zentroetan. 
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Egongeletan, bereziki, espazioak berebiziko garrantzia dauka. GOIENKARIA Erraz digeritzeko koloreak dira nagusi logeletan. GOIENKARIA

Sukaldeetan zuria da nagusi; argitasunak agintzen du. GOIENKARIA

Apainketa buruhauste iturri izan
ohi da ezkonberriak etxe berrian
sartzen direnean. Bada, salbues-
penak salbuespen, etxean altza-
ri gutxi –espazioaren onerako–,
sinpletasuna eta dirua aurrezte-
ko pentsamoldea dira nagusi.
Koloreei erreparatuz, zuriak eta
beltzak agintzen jarraitzen dute
eta neutraltasuna da ezkonbe-
rriek gustuko dutena. 

Sukaldeetan, Servimasako
Ainhoa Galarragak laster dato-
rren joera bat aurreratu digu:
"Oraindik gurean ez da ezarri,
baina katalogoetan gero eta
gehiago heltzen dira egongela
eta sukaldea batzen dituzten
eskaintzak". Galarragak adiera-
zi duenez, hainbat bikotek etxe
zahar baten sartzean obra handi
bat egin behar badute, egongela
eta sukaldea batzea eskatzen
dute. Bestela, berritasun gutxi.
Kolore zuria nagusi, sukaldeetan
argitasunak agintzen du-eta.
Etxetresna elektrikoetan herdoil-
gaitza nagusitzen da, eta hozkai-

Espazioa eta sinpletasuna
ETXEAREN APAINKETA

JOKIN BEREZIARTUA

B
ikote ezkonberriek etxe berria
apaintzeko orduan espazio-
ari berebiziko garrantzia ema-
ten diote,eta sinpletasuna da

aukeratzen dutena. Apainketaren
inguruan epe luzerako pentsamoldea
da nagusi; hau da,elementu batek ez
dezala gela oso baten dekorazioa bal-
dintzatu. Finean, aurrezte plana da
nagusi, baita apainketan ere.

lu handiagoak – 1,85etik 2 metro-
taraino– eta labe txikiagoak
–60tik 45 zentimetroraino– eska-
tzen dira. Gainera, ontzi-garbigai-
lua ezinbesteko etxetresna bihur-
tu da. Finean, sukalde arinak
gura dituzte ezkonberriek.

Bestalde, Ugarte aroztegiko
Asun Lezetak dioenez, "erraz dige-
ritzeko" koloreekin datoz logela
eta egongelak: zuria eta beltza, eta
intxaur kolorea zuriarekin kon-
binatuta. Gainera, logeletan kris-
tal lakatuak nagusitzen doaz, gela-

ri zabaltasuna ematea helburu
zuten ispiluen kalterako. Armai-
ru, kaxoi eta ateetan push siste-
ma hasi da sartzen –heldulekua
sakatuz zabaltzen dira–. Azkenik,
bainugeletan koloredun estalkiak
eta beira asko erabiltzen hasi

dira. Altzariak ez du lurra ukitu
nahi eta lauza zuriak eta beltzak
dira nagusi. Lauzetan ia ezberdin-
tzen ere egiten ez diren marraz-
kitxoak –loreak, bereziki– datoz.
Finean, bikotea ez da askorik kon-
plikatzen etxea apaintzerakoan.
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M.B. > ESKORIATZA
Gaztelekua zabalik egongo da
Pazko astean. Apirilaren 6an
zabalduko dute eta eskulanak
egiteko aukera izango dute gaz-
teek egun horretan. Hurrengo
egunean, afari-merienda egingo
dute; eta apirilaren 8an, berriz,
ping-pong eta mahai-futbol txa-
pelketak jokatuko dituzte.

ELANTXOBERA IRTEERA
Hiru eguneko irteera ere gerta-
tu dute egun horietarako. Txatxi-

Domekan, hilak 28,
amaituko da Pazko
astean Elantxobera
egingo duten hiru
eguneko irteeran izena
emateko aukera

AISIALDIA > GAZTELEKUA

lipurditik azaldu dutenez, 12 eta
14 urte bitarteko gazteak Elan-
txobeko aterpetxera joango dira
apirilaren 9tik 11ra.; horrekin
batera, gogorarazi dute domeka
baino lehen eman behar dela
izena (hilak 28) Gazteria Zerbi-
tzuan edo gaztelekuan bertan.
Irteeraren prezioa 35 euro izan-
go da. 

Irteera horren harira, anto-
latzaileek gurasoendako bilera
antolatu dute. Astelehenerako,
martxoak 29, jarri dute hitzor-
dua gaztelekuan.

ROKODROMO TXAPELKETA
Oporrak iristen diren bitartean,
baina, asteburu honetan ekimen
interesgarriak egingo dituzte:
bihar, zapatua, balance bike zir-
kuitua izango dute gertu eta
domekan, rokodromo txapelketa.
Esandako bi ekimen horiek
18:00etan hasiko dira.

Pazko astean irteera
egingo dute

'El príncipe
de mentiras'
antzezlana
dago gaur
M.B. > ESKORIATZA
Antzerkia dago gaur gauean
unibertsitateko aretoan. El
príncipe de mentiras izeneko
antzezlana egingo du, debal-
de, Edurne Agirrezabalak,
22:30ean.

Bakarrizketaren bidez,
senarraren bizitzaren mende
dagoen emakume batek biko-
te-bizitzan izandako bizipe-
nak kontatuko ditu, harre-
manaren hastapenetan hasi
eta tratu txarren mugara iri-
tsi arte. Tartean, senarraren
ama gaixotu egingo da, eta
emakumeak lan egiteari utzi-
ko dio amaginarreba zaintze-
ko; senarrak, bitartean, beti-
ko bizimoduari eutsiko dio.
Zalantzak baino ez dituen
arren, senarra ez uztea era-
bakiko du azkenik.

ANTZERKIA

MIRIAN BITERI > ESKORIATZA
Herrira kanpoko herrialdeetatik
gero eta jende gehiago etortzen
dela jabetuta, Eskoriatzako Uda-
lak, Aretxabaletako Udalarekin
eta Leintz Udal Euskaltegiarekin
batera, euskara Aisa ikastaroa
gertatu du ostera ere etorkinen-
dako. Euskara zerbitzuko tekni-
kari Mari Carmen Arrietak jaki-
narazi digu laugarren urtea dela
hori antolatzen dutela eta datozen
egunotan, udalerrian bizi diren
etorkinek gutuna jasoko dutela
etxean, ikastaro horren gaineko
informazio zuzenarekin. 

Euskara ikasteko oinarri-
oinarrizko ikastaroa dela jakina-
raziko zaie horretan, eta euska-
rarekin harremanik izan ez duten
16 urtetik gorako etorkinei zuzen-
dutakoa dela. Ikastaroa 60 ordu-

koa izango da eta izena ematen
dutenen artean adostu beharko
da zein egun eta ordutan eman-
go diren eskolak.Asmoa da aste-
an hiru egunetan izatea horiek,
egun bakoitzean bi ordu sartuta.

MARTXOAREN 31RA ARTE
Interesatuek martxoaren 31ra arte
dute izena emateko aukera, herri-
ko kultura etxean, Udal Gizarte
zerbitzuetan edo 943 71 46 88 tele-

fono zenbakian. Arrietak azaldu
du eskolak apirilaren 19ko aste-
an hasiko direla eta ekainaren
25eko astera arte luzatuko direla.

Ikas-materiala HABEk jarri-
ko du, eta HABEren eta Udala-
ren artean ordainduko dute. Ikas-
leek, berriz, matrikula sinbolikoa
bakarrik ordaindu beharko dute.
Horren prezioa ez da aldatu. Inte-
resatuek 10 euro bakarrik ordain-
duko dituzte.

MARTXOAREN 31ERA ARTE
Leintz Udal Euskaltegiko ardu-
radun Karmele Agirregabiriak
aipatu du asmoa dela Aretxaba-
letan eta Eskoriatzan izena ema-
ten dutenekin talde bakarra osa-
tzea. Joan den urtean, bi herrie-
tako 15 lagunek parte hartu zuten
esandako ikastaroan. Peru,
Kolonbia, Maroko eta Boliviako
40 urteko emakumeak ziren
gehienak.

Martxoaren 31 baino
lehen eman behar da
izena kultura etxean
edo Gizarte zerbitzuan

60 ordukoa da;
apirilaren erdialdetik
ekainaren amaiera
arte iraungo du

Aurreko urteotan egindako ikastaroetako parte-hartzaileak, eskolan. IKER BARANDIARAN

EUSKARA > UDALA

Etorkinak euskarara hurbil
daitezen ikastaroa gertu dute

o h a r r a k

UMEAK 
> PlayStation ludotekan

Gaur, 18:00etan, PlaySta-
tion kontsolarekin jolastu ahal
izango dira 7 eta 12 urte arte-
ko neska-mutikoak ludotekan.

KIROLA
> Asteburuko kirol hitzorduak

Hiru norgehiagoka joka-
tuko dira aste bukaeran.
Bihar, zapatua, saskibaloiko
partidu bi izango dira:
16:00etan, kadete mailakoa,
Eskoriatza Krafft-Axular tal-
dearen kontrakoa;  eta
18:00etan, senior mailakoa,
Eskoriatza Krafft-San Sebas-
tianen aurkakoa. Domekan
gazte mailako areto-futbola
dago, 11:00etan, Etxekoen eta
Orixe Tolosaren artean.

AISIA
> Gaur amaitzen da udalekue-
tan izena emateko epea

Gaur amaituko da Diputa-
zioak 7-13 urte arteko umeen-
dako antolatutako udalekue-
tan izena emateko epea. Gaz-
teria Zerbitzuan eta www.
gipuzkoa.net/oporraldi web-
gunean eman daiteke izena.

ZERGAK
> Ibilgailuen gaineko zerga
ordaindu behar da

Aurtengo urteari dagokion
trakzio mekanikodun ibilgai-
luen gaineko zerga ordaindu
behar da. Zerga-ordainketa
helbideratuta daukatenei
maiatzaren 5ean egingo zaie
kobrantza. Ordainketa helbi-
deratu barik dutenek maia-
tzaren 5era arte dute boronda-
tezko ordainketa egiteko.

M.B. > ESKORIATZA
Domekan, Eskoriatzako IV. Mar-
go Lehiaketa egingo dute. Uda-
letik jakinarazi dutenez, nahi
duenak parte hartu ahal izango
du horretan eta teknika librea
da. Gaia, aldiz, urterokoa izan-
go da: Eskoriatza, hain justu. 

Oihalak 09:00etatik 11:00eta-
ra zigilatuko dira herriko kul-
tur etxean eta goiz osoa izango
dute lan egiteko; izan ere, mar-
golanak 13:00etatik 14:00etara
bitartean entregatu beharko
dira-eta Ibarraundi museoan.
Jarraian, bazkaria egongo da 16
urtetik gorako parte-hartzaile-
endako, 14:30ean. Epaimahaia-
ren erabakia, berriz, 18:30ean

16 urtetik gorakoen mailan hiru sari banatuko
dira: irabazleak 500 euroko saria jasoko du;
bigarrenak, 250; eta hirugarrenak, 150

ARTEA > PINTURA

jakinaraziko da museoan eta,
jarraian, sari banaketa egingo
dute. 16 urtetik gorakoetan (16
urtekoak barne) hiru sari egon-
go dira: irabazleak 500 euro lor-
tuko ditu; bigarrenak, 250; eta
hirugarrenak, 150. Adin horre-
tatik beherakoetan, pintatzeko
materiala irabaziko dute lehe-
nengo hirurek. 

ERAKUSKETA, HILAREN 28AN
Margolanak martxoaren 28tik
apirilaren 16ra ikusgai egongo
dira Ibarraundi museoan.
Horren harira, Udaletik gogo-
rarazi dute saritutako margo-
lanak antolatzaileen esku gera-
tuko direla.

Margo lehiaketa
egingo dute etzi
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MIREIA BIKUÑA > OÑATI
2009-2010 ikasturtean Lege Sozio-
logia Institutuan masterra egiten
egon diren ikasleak euren herrie-
tara itzuliko dira gaurtik hasita.
Hala, Friendshipprogramak ate-
ak itxiko ditu. Iraila ezkero, 18
ikaslek eta 23 oñatiarrek parte
hartu dute egitasmoan. Helburua
zen Antixena etxean egon diren
atzerriko ikasleen integrazioa
erraztea. Programa bukatu egin
dute, eta guztiak, antolatzaileak,
ikasleak eta herritarrak, oso
pozik daude esperientziarekin.

IRTEERA ASKO
Nazioarteko Lege Soziologia Ins-
titutuko kideek Finlandiako Uni-
bertsitatean martxan zegoen eki-
menetik hartu zuten Frienship
egitasmoa martxan jartzeko
ideia. Deialdia egin zuten herri-
tarren artean, eta 23 oñatiarrek
erantzun zuten. "Lehen aldia iza-
teko, erantzun ona jaso genuen",
esan digu egitasmoko koordina-
tzaile Susana Arresek.

Irailean elkar ezagutu zuten
guztiek, eta ordutik hona ekin-

Lege Soziologia
Institutuan masterra
egin duten ikasleek eta
herritarrek jardun dute
iraila ezkero, eta
askotariko ekintzak eta
irteerak egin dituzte

Friendship programan parte hartu duten ikasleak eta oñatiarrak Gernikako Batzar Nagusietara egindako irteeran. AXIER EGAÑA

tza asko antolatu dituzte. Jakin
dute Oñatiko jaiak nola ospatzen
dituzten; herriko ondare histori-
ko-kulturala ezagutzeko aukera
izan dute; eta, oro har, Euskal
Herriko txoko esanguratsuenak
bisitatzeko aukera izan dute.

Lucero Ibarra (Mexico), Nan-
dibaye Akingar (Txad) eta Stanis-
law Golebioswki (Polonia)
Friendship egitasmoko kideak
izan dira. Hirurek oso gustura
hartu dute programa eta esan
digute Oñati eta oñatiarrak eza-
gutzeko aukera zuzena izan dute-
la. Gaineratu digute euren etxe-
tik kanpo egin dituzten sei hila-

beteak azkarrago pasa zaizkiela.
"Etxetik kanpo egotea ez da erra-
za, eta egonaldia arinago egite-
ko lagunak beharrezkoak dira.
Nik, behintzat, betiko egin ditut
lagunak Oñatin. Axier, Idoia,
Maite, Jon, Andoni, Eva, Ander...
Eskerrik asko, bihotz-bihotzez!",
dio Golebioswkik.

"HERRITAR GUTXI"
Parte-hartzaile guztiek azpima-
rratu dute kultura ezberdineta-
ko ohiturak ezagutzeko aukera
izan dutela; besteak beste, Argen-
tinako, Indonesiako, Italiako,
Turkiako eta Sierra Leonako

kideek parte hartu dute progra-
man. Oñatiarrek ere esperien-
tzia itzela izan dela esan digute,
baina herritar gehiagoren inpli-
kazioa beharrezkoa dela etorki-
zunean. "Oñatiar gutxi ibili gara.
Hasieran gehiagok eman zuten
izena, baina, azkenean, gutxi
batzuk ibili gara. Dena den, espe-
rientzia oso aberasgarria izan da.
Lagunak egiteko, euren ohitu-
rak ezagutzeko eta ingelesa lan-
tzeko aukera izan dugu. Hurren-
go ikasturterako herritarrak gon-
bidatu gurako genituzke", esan
digute Joseba Guridik, Maria
Almeidak eta Axier Egañak.

JENDARTEA > HEZKUNTZA

'Friendship' programan 18 ikaslek
eta 23 oñatiarrek parte hartu dute

"Euskaldunak itxiak
zinetela uste nuen,
baina kontrakoa
erakutsi didate;
gurekin oso
adeitsuak izan dira "
Lucero Ibarra > Ikaslea

"Batez ere,
programan parte
hartu duten pertsona
guztien konpromisoa
azpimarratuko nuke;
eskerrik asko!"
Nandibaye Akingar > Ikaslea

"Eskolatik kanpo
'bizitza' egiteko
aukera izan dugu;
lagunak egin ditut,
betiko, eta herrian
integratuta egon naiz"
Stanislaw Golebiowski > Ikaslea

"Antolatzaileen lana
nabarmenduko nuke;
hasieratik bukaerara
informazioa eta
laguntza jaso ditugu
euren aldetik"
Maria Almeida > Oñatiarra

"Onena lagun berriak
ezagutzea izan da, eta
txarrena, eurekin
egoteko nahi beste
denbora ez dudala
eduki"
Andoni Fernandez > Oñatiarra

"Herrialde
ezberdinetako
pertsonak ezagutzeko
aukera izan dugu, eta
Oñatitik mugitu
barik!"
Axier Egaña > Oñatiarra

ESANAK

M.B. > OÑATI
Susana Arrese da Friendship pro-
gramaren koordinatzailea. Egitas-
moa bukatuta, balorazio eske jo
dugu harengana. 

Ze balorazio egin duzu?
Lehen urtea izanik energia

handia eta denbora luzea kendu
dit, baina balorazioa oso positiboa
da, duda barik. Antolatzaileok
gustura gaude, eta baita ikasleak
eta herritarrak ere.

Zergatik erabaki zenuten halako
programa bat martxan ipintzea?

Halako programa baten
beharra zegoela ikusten genuen.
Iaz Finlandian egon ginen, eta
handik hartu genuen ideia.
Atzerriko ikasle bat Finlandiara
heltzen denean, hango ikasle bat
zain izaten du. Azken 20 urteotan
masterreko ikasle batzuk saiatu
dira herriko jendearekin hartu-
emanetan ipintzen, baina zaila
egiten zitzaien. Friendship progra-
maren bidez lortu dugu. Masterre-
ko lehen ikaslea Oñatira heldu
zenean herritar bat zegoen haren
zain Antixenan.

Nola antolatu dituzue ekintzak?
Hasieran, harrera-bilera egin

genuen guztiekin. Ondoren, eurek
antolatu dituzte ekintzak. Dena
den, mail bidez guztiek ezagutu
dituzte ekintzak eta irteerak.

Aurrera jarraitzeko asmorik
baduzue?

Bai, aurretik egiten den
esfortzuak merezi duela uste dut.
Gurekin egon diren ikasleen eta
oñatiarren gomendioak jarraituz,
ekainean aurkeztuko ditugu,
hedabideen bidez, ikasturte berriko
ikasleak. Asmoa da uztailerako
herritarren izenak batzen hastea
eta posta elektroniko bidez hartu-
emanetan jartzea.

Masterreko ikasleak irailean
helduko dira Oñatira. Herriko jaiak
direla eta, ekintzaz beteriko
hilabetea izaten da, eta denboraz
antolatzea komeni da.

Friendship programa irailaren
20an hasiko dugu.

"Ikasturte
berrirako
deialdia ekainean
egingo dugu"

Susana Arrese > 
Koordinatzailea

GOIENKARIA
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b e t e r a n u a k

EMAITZAK

A TALDEA
Albok-Indar 85 . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Bundeswehr-Gaur Bai . . . . . . . . 4-4
Lozorromo-Sasquatch . . . . . . . . . 2-1
Zorrobero-Gibel Boys. . . . . . . . . 2-0

PARTIDUAK 

LIGA AZKEN FASEA, MARTXOAK 27
15:00: 
Zorrobero-Joxely/ Marku
16:30: 
Gibel Boys-Kalañatassaray/ Mattin
18:00: 
Txarrixak-Sasquatch/ Arrilla

LIGA AZKEN FASEA, MARTXOAK 28
13:30: 
Nandrolona-Dollygans/ Moli

> Arduraduna 15:00-16:30:
Indar 85
> Arduraduna 18:00-13:30:
Ankarteko

SAILKAPENA 

A TALDEA P J
1. Zorro Bero . . . . . . . . . . . 24 8
2. Doolygans . . . . . . . . . . . 16 8
3. The Gibel Boys . . . . . . . . 15 8
4. Sasquatch . . . . . . . . . . . . 10 8
5. Albok. . . . . . . . . . . . . . . . 10 8
6. Indar 85 . . . . . . . . . . . . . . 8 8
7. Gaur Bai . . . . . . . . . . . . . . 7 8
8. Lozorromo . . . . . . . . . . . . 6 8
9. Bundeswehr . . . . . . . . . . 5 8

B TALDEA P J
1. Txarrixak . . . . . . . . . . . . 18 8
2. Kalañatasaray . . . . . . . . 16 8
3. Nandrolona . . . . . . . . . . 16 8
4. Joxely . . . . . . . . . . . . . . . 14 8
5. Xaguxar . . . . . . . . . . . . . 14 8
6. Txuskos . . . . . . . . . . . . . . 11 8
7. Etxaixat . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8. Ankarteko . . . . . . . . . . . . . 5 8
9. Jai Ari . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8

GOLEGILE ONENAK

1. Joseba Albizu (Doolygans) 16
2. Joseba Agirre (Txarrixak) . 13
3. Gorka Zelaia (Joxely) . . . . . 11
4. Carlos Gonzalez (Zorrobero) 8
5. Yerai Varela (Zorrobero) . . 8

Txapelketaren
bigarren fasea
hasiko dute

Lehenengo faseko
partidu guztiak jokatuta,
ligako eta kopako faseak
hasiko dituzte aste
bukaeran. Bi multzoeta-
ko lau talde onenek
ligako fasea jokatuko
dute, eta gainerako
guztiek kopakoa.

Bihar eta etzi, ligako
lehen jardunaldia
jokatuko dute. Aldiz,
kopako lehen kanpora-
ketak apirilaren 10ean
eta 11n jokatuko dituzte.

Antolatzaileek
zehaztutako egutegiaren
arabera, finalak maiatza-
ren 8an eta 9an jokatuko
dituzte.

> DEIALDIA
Hil bukaerako
elkarretaratzea
egingo dute gaur
Oñatiko presoen senideek eta
preso ohiek deituta, hileko
azken egubakoitzeko elkarre-
taratzea egingo dute gaur,
19:30ean, plazan. Urtea hasi
zenetik egin bezala, euskal
presoei elkartasuna adieraz-
teko eta haien eskubide zibil
eta politikoak errespeta dai-
tezela eskatzeko bilduko dira.

> ELIZA
Erramu-domeka
ospatzeko familia
meza egingo dute etzi
Katekesi taldeak antolatuta,
familia meza egingo dute etzi,
12:00etan, Erramu-domeka
dela aprobetxatuta. Elizkizu-
na hasi aurretik, 11:45ean,
erramuen bedeinkapena egin-
go dute parrokiaren sarre-
ran. Ondoren, haurrek kape-
ran entzungo dituzte elizkizu-
naren inguruko kontuak.

> DEIALDIA
Magia ikuskizuna
Txan magoaren
eskutik etzi
Errekalde Herri Eskolako
guraso taldeak antolatuta,
Txan Magoak ikuskizuna
egingo du etzi Santa Ana
antzokian, 17:00etan. Sarre-
rak salgai daude eskolako
idazkaritzan, hiru eurotan.
Era berean, egunean bertan
eros daitezke aretoko sarre-
ran lau eurotan.

> KIROLA
Senior mailako
saskibaloikoak
Araberriren kontra
Sailkapeneko lehen lekuan
jarraitzeko irabazi beharre-
ko partidua jokatuko du
bihar Aloña Mendik Arabe-
rriren kontra (Zubikoa,
18:00). Oñatiarrek lehia estua
dute Lizuan eta Santurtzi tal-
deekin. Biek ala biek euren
kiroldegietan jokatuko dute
aste bukaeran.

> KIROLA
Verkol Aloñak
Kukullagaren bisita
jasoko du bihar
Eskubaloiko senior mailako
neskek talde indartsu baten
kontra jokatuko dute bihar
Zubikoan, 16:30ean: Kukulla-
ga bizkaitarrek 17 partidue-
tatik lau bakarrik galdu eta
24 puntu dituzte sailkapene-
an. Oñatiarrei, aldiz, kosta
egiten zaie partiduak irabaz-
tea, eta hamar puntu baka-
rrik batu dituzte.

Bi eper eta hiru faisai ehizatu zituen
Zanbranan (Araba) jokatutako proban eta
gainerako 17 parte-hartzaileak menderatu zituen

KIROLA > EHIZA

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Jose Ignacio Leibarrek irabazi
zuen hilaren 20an Zanbranan
(Araba) jokatutako herri maila-
ko ehiza txapelketa. Guztira, bi
eper eta hiru faisai ehizatu zituen,
eta 502 puntu batu zituen. Hamar-
garren aldiz jantzi zuen txapela,
eta oso pozik zegoen. "Ez da lehen
aldian bezala, baina ilusioa egi-
ten dit. Gazteak indartsu datoz,
eta lehenengo bukatzea geroz eta
zailagoa da", esan digu irabazle-
ak. Haren atzetik sailkatu ziren

Jose Ignacio Leibarrek
irabazi zuen herri
mailako ehiza txapelketa

Josu Lizarralde (lau eperrekin),
Mikel Otxoa-Angiozar (lau epe-
rrekin) eta Aitor Zugasti (hiru
eperrekin).

TXAKURREN LANA 
Giro onean jokatu zuten herri
mailako ehiza txapelketa. 36 eper
eta 15 faisai askatu zituzten.
09:00etatik 13:00etara ehizan ibi-
li ziren guztiak txakurren lagun-
tzarekin. Animalien lana ezinbes-
tekoa da halako txapelketetan.
"Txakurrak eperrak edo faisaiak

topatzen ditu, eta lurretik altxa-
razten dituenean, ehiztariok tiro-
katu egin behar ditugu", dio Lei-
barrek. Zapatuan, Goiz txakurra
bera baino argiago ibili zela esan
digu irabazleak: "Txakurrak
altxatutako hiru pieza ez nituen
harrapatu. Huts egin nuen".

Zapatuan haizea zebilen Zan-
branan, eta tenperatura epela.
Horregatik, beharbada, pieza
gutxi ehizatu zituzten parte-har-
tzaileek. "Askatutako 15 faisaie-
tatik sei bakarrik harrapatu geni-
tuen, eta hori ez da normala. Txa-
kurrendako giro txarra egiten
zuen", dio Leibarrek.

Sailkapeneko lehenengo lau-
rek iraileko eskualdeko txapel-
ketan parte hartuko dute.

Aitor Zugasti, Jose Ignacio Leibar, Mikel Otxoa-Angiozar eta Josu Lizarralde, harrapatutako piezekin. IGOR ARRESE

Ganbara kantu eskolako kideek egingo dute bihar

M.B. > OÑATI
Ganbara kantu eskolako kideek
udaberriko kontzertua egingo
dute bihar, 19:00etan, Santa Ana
antzokian. Berezia izango da,
Hirugarren Munduko haurren

askatasunaren eta bakearen alde-
ko emanaldia izango da-eta.
Horren harira, bakearen aldeko
kantuak eta Hirugarren Mundu-
ko haurren gaineko irudiak eta
datuak eskainiko dituzte.

ASKOTARIKO MUSIKA
Gainera, Ganbarako bost taldeek
–kantu tailerra I, kantu tailerra
II, Ganbara Txikitxoak, Ganbara
Txiki eta Ganbara Gazte– hiruhi-
lekoan landutako kantuak abes-
tuko dituzte. Besteak beste, poli-
fonia, jazza, gospela, eta euskal
musika eskainiko dituzte. Aitor
Biainek eta Miren Plazaolak egin-
go dituzte zuzendari lanak eta Eli
Mendiaratzek eta Miren Plazao-
lak joko dute pianoa. 

Sarrerak kultura etxean eros
daitezke bost eurotan.

MUSIKA > ABESBATZA

Hirugarren Munduko
haurren aldeko kontzertua

o h a r r a

DEIALDIA
> Argizaiola erakusketa ikus-
gai domekara arte

2009an Euskal Herriko
argazki lehiaketa ezberdine-
tan saritutako erretratuak
18:00etatik 20:00etara ikus dai-
tezke. Besteak beste, Josu
Garai oñatiarraren Khoton
eta Elurretako errekatxoak
izeneko argazkiak ikus daitez-
ke. Guztira, 50x40 zentimetro-
ko 34 erretratu daude.



Aiherran egingo duten jaiarekin 25. urteurreneko
ospakizunei amaiera emango diete

SENIDETZEA > OSPAKIZUNA

ARANTZAZU EZKIBEL > ANTZUOLA
Apirilaren 18an egingo dute
Aiherraren eta Antzuolaren arte-
ko 25. urtemugako azken jaia.
Bere egunean Antzuolan egin
zuten moduan –urriaren 11n–,
oraingoan, Antzuolarrak Aihe-
rrara joango dira eta han egin-
go dute jai handia. 

Urteurreneko azken jaia
apirilaren 18an izango da 

Egun horretan Udalak auto-
busa doan jarriko du Aiherrara
joateko. Aurrez, baina, izena
eman beharko da. Interesa dute-
nek udaletxera jo beharko dute;
943 76 62 46 telefonora deitu; edo
kultura@antzuola.nethelbidera
idatzi. Dagoeneko aukera dago
izena emateko.

EGINGO DITUZTEN EKINTZAK 
Aiherran egingo duten azken
festarako antolatu dute progra-
ma: bi herrien arteko herri kiro-
lak egingo dituzte, umeen antzer-
kia, herri biak lotzeko erakun-
deen arteko ekintza sinbolikoa,
luncha, bazkaria eta bazkalondo-
ren kantu eta dantza saioa egin-
go dute.

Modu horretan amaitutzat
emango dituzte senidetzea ospa-
tzeko egin dituzten ekitaldiak.

Senidetza ospatzeko antolakuntza lanetan ibili diren antzuolar batzuk. GOIENKARIA

A.E. > ANTZUOLA
Kultura zinegotzi Patxi Olaba-
rriaren esanetan, armarrien
gaineko hitzaldiekin hasieran
jarritako "helburuak bete" egin
dira. Herritarrengan "intere-
sa" piztu duen gaia izan da arma-
rritik 12 kanoiak kentzearena.

"Hitzaldietan parte hartu
dutenengan ikusi dugu jendea
kanoiak kentzearen alde dago-
ela", dio Olabarriak. "Zailagoa
izango dena da behin kanoiak
kendutakoan armarria nola
geratuko den adostea", gaine-

Udalak oraindik ez du
zehaztu zeintzuk
izango diren
hurrengo pausoak;
asmoa da prozesua
aurten bukatzea 

ARMARRIA > HITZALDIEN BALORAZIOA

ratu du. Izan ere, herritar
batzuen iritzia da armarrian
agertzen diren Maria eta erre-
gea ere kentzea, eta armarri guz-
tiz berria egitea. 

GIPUZKOAKO ARMARRIA 
Contexto histórico de la supues-
ta batalla de Belateizan zen lehe-
nengo hitzaldia; bigarrena Flo-
ren Aoizek egin zuen: 1512: Esta-
tu independente baten inbasioa.
"Jendea gehien harritu duena
izan da orain arte ofizialki era-
kutsi digutena eta Nabarral-
dek kontatzen duena ez datoze-
la bat", dio Olabarriak.

Rosa Aierbek, martitzene-
an, Gipuzkoako armarriaz ber-
ba egin zuen. "Agirre lehenda-
kariak 36an eman zituen lehe-
nengo pausoak; orain dela 30
urte Gipuzkoako armarritik
kendu ziren kanoiak. Sekuen-
tzia logika baten barruan sar-
tzen da", azaldu du Olabarriak. 

Hitzaldiek balio izan dute
historia "ez ofiziala" erakutsi
eta armarria ezagutzeko  

'Emakumea lanean' erakusketa
Gizarte Ongizate Sailak antolatuta, Emakumea lanean, etxean eta
kanpoan erakusketa egiteko 50 argazki inguru jaso dituzte udaletxe-
an eta Gizarte Zerbitzuetan. Herritarren parte-hartzea ezinbestekoa
izan da erakusketa antolatzeko. Apirilaren 17an, 18an, 24an eta 25ean
izango da erakusketa Olaran etxean. Irudian, argazkietako bat.

ANTZUOLAKO UDALA

o h a r r a k

AFARIA
> Haitiren aldeko afari solidarioa
zapatuan Olalden

Anelkarrek antolatuta, elkar-
tasun afaria egingo dute zapa-
tuan Olalde elkartean, 21:30ean. 

LEHIAKETA
> Argazki lehiaketan argazkiak
aurkezteko azken eguna, apirila-
ren 30a

Antzuola eta antzuolarrak
argazki lehiaketa. Hirugarren

urtez jarraian egingo dute aipa-
tutako lehiaketa, eta lanak apiri-
laren 30a baino lehen aurkeztu
behar dira Antzuolako udaletxe-
an. Parte hartu ahal du herrian
jaio edo bizi den edonork. 

HITZORDUA
> Ipuin kontalaria Torresoroan
zapatuan, 18:00etan

Eñaut Gorbea ipuin kontala-
riaren saioa bihar, zapatua, Torre-
soroan, 18:00etan. 

FUTBOLA
> Antzuolak bihar goizean jokatu-
ko du Estalan, 11:00etan

Erregional preferente maila-
ko taldeak bihar, zapatua, joka-
tuko du Estalan, 11:00etan. Sora-
luzeren aurkako lehia izango da. 

TXISTULARIEN DIANA
> Txistularien ohiko diana dome-
kan 10:00etan

Txistularien diana herrian
zehar domekan, 10:00etan. 

34 GOIENKARIA
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EGAÑA
Era guztietako arotz lanak

Tarima eta parketa jartzea
Zoruen kutxilatu eta barnizatuak

Kalegoi 21, ANTZUOLA Tel.: 943 76 64 23

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak:
Etxean hazitako 

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren, 1. 
ANTZUOLA
Tf. 943 76 64 34
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ARAMAIOKO UDALA
Euskara saila

Euskaraz txakurrei bakarrik?
Txakurrek uau uau
egiten dute baina!!!

Aker, Pintxo, lasai

joan hombre!! ¡Jolin,

cómo se ponen estos

perros cuando 

salimos al monte!

AHTren
kontrako
ekitaldiak

E.M. > ARAMAIO
Ri-Rau egurra emungotzau
lelopean eta Gazte Asanbladak
deituta, AHTren aurkako eki-
taldiak izango dira bihar, zapa-
tua, Aramaion. Plaza ondoko
biribilgunean 10:00etan hasi-
ta, AHTko lanen eragina ikus-
teko mendi ibilaldia izango
da; obretaraino hurbilduko
dira. Eta 14:00etan bazkaria
izango da eskolako jangelan.
Txartelak Aramaioko taberne-
tan eskuragarri daude, 12 euro-
tan. Bazkalostean, bideo ema-
naldiak, trikitilariak eta ber-
tsolariak izango dira, giroa
alaitzeko. 18:00etarako pote-
oa iragarrita dago, plazan hasi-
ta, eta amaitzeko, 20:00 alde-
ra, kontzertua izango da esko-
la azpian, Gorroto eta Alta
Tension taldeekin eta errome-
ria talde batekin.

Gazte Asanbladak
deitu ditu ekintzok
biharko, zapatua

DEIALDIA

Zuhaitz berriak San Adrianen
Zuhaitz Eguna ospatzeko, San Martin eskolako Lehen Hezkuntzako
ikasleek gorostiak, pagoak eta haginak landatu zituzten San Adrian
ermitaren ondoan aurreko eguenean, martxoaren 18an. 80 ikaslek hartu
zuten parte eta Urkiolako hiru begirale eta Udaleko Jon Errasti eta
Joseba Jauregi zinegotziak ere ikasleei azalpenak eta laguntza ematen
izan ziren. Udala arduratu zen ondorengo hamarretakoaz eta bazkariaz.
Haur Hezkuntzako neska-mutikoek martxoaren 5ean egin zuten Zuhaitz
Eguneko landaketa, Andra Mari baseliza ondoan. 

SAN MARTIN

M. MANIAS/E. MENDIBIL > ARAMAIO
Aramaixoko aurrerakin proiek-
tuaaurkeztu zuten astelehene-
an udaletxean. Proiektuak bi
proposamen jasotzen ditu: bate-
tik, egurra erreta Ibarrako etxe
guztiak berotzeko sarea osa-
tzea; eta bestetik, herriko lehe-
nengo sektoreari bultzada ema-
teko Baserri Barri ekimena
martxan ipintzea.    

ENERGIA AURREZTU
Udalak energia aurreztu nahi
du eta CO2 emisioak gutxitu.
Horixe da, hain justu ere, bio-

Erretako egurrarekin
Ibarrako etxebizitzak
berotzea lortuko
litzateke

UDALA > AURKEZPENA

masako galdaren berokuntza
sistemak ahalbidetuko duena.
Kultura etxearen ondoan gal-
dara handi bat ipiniko litzate-
ke, eta bertan erretako egurra-
rekin Ibarra osoko etxebizitzak
berotu. Aurrekontua 2,4 milioi
euro inguru da.

Baserri Barri proiektuare-
kin, aldiz, lehenengo sektorea
eta baserri mundua indartu
nahi da, kudeaketa ereduak
aldatuta. Besteak beste, Ara-
maioko baserrietan ekoizten
diren produktuekin marka bat
sortzea da asmoa, eta 3,6 milioi
euro bideratuko dituzte. 

Udalaren asmoa da erakun-
de publikoen partetik dirula-
guntza jasotzea. Asier Agirre
alkatearen arabera, herritarrei
aurrerago aurkeztuko zaizkie
proiektu horiek zehaztasun
handiagoarekin. 

Biomasako
galdara eta
'Baserri Barri'

> ERREPIDEA
Asier Agirre alkatea
Errepide diputatuarekin
elkartuko da gaur
Asier Agirre alkateak Arabako
Errepide Saileko diputatu Luis
Alberto Zarrabeitiarekin, Dipu-
tazioko teknikariekin eta Adife-
ko ordezkariekin bilera izango du
gaur, egubakoitza, Arabako Dipu-
tazioan, goizez. Besteak beste, A-
2620 errepidearen mozketak era-
gindako kalteak, Aramaio eta
Arrasate arteko errepidearen
konponketa eta bide alternatiboa
izango dituzte aztergai.

> JAIAK
San Martin jaiak
prestatzeko bilera
astelehenean
Astelehenean, martxoaren 29an,
Jai batzordeak bigarren bilera
egingo du udaletxean, 19:00etan,
San Martin jaiei begira. Azken
urteotan gertatu den moduan,
herriko kultura taldeekin bate-
ra Jai batzordea zabala izatea da
Udaleko arduradunen asmoa.
Ainara Inuntziaga Kultura zine-
gotziak eta Itxaso Aspiazu tekni-
kariak dei  egin diete herriko tal-
deei bileran parte hartzera.

> IBERDROLA
Argindar etenaldia
egingo dute domeka
goizean Aramaion
Argindarraren banaketa sarean
egin beharreko hobekuntzak eta
handitze lanak direla eta, argi
mozketa izango da Aramaio oso-
an domekan, martxoaren 28an,
08:00etatik 11:30era. Iberdrolak
egindako eskaera bategatik egin-
go dute argi mozketa eta aldez
aurretik erabiltzaile guztiei bar-
kamena eskatu nahi diete. Ole-
tan izan ezik, Aramaio osoan
izango da argi mozketa. Udaletxean astelehenean egindako aurkezpeneko irudi bat. MIREN MANIAS
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> INTERNET
Ikastaroak egiteko
aukera dago gaur
KZgunean
Aitor Madrid dinamizatzailea
izango da gaur arratsaldean
KZgunean (16:00-20:00). Herri-
tarren zalantzak erantzungo
ditu eta ikastaro motzak –bi
ordukoak– egiteko aukera
eskainiko du. Gainera, hain-
bat ikastaro berriak dira; bes-
teak beste, Audacity eta Draw
programen gainekoak.

Izenemate epea martitzenean bukatuko da

MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA
Udaleko Gizarte Zerbitzuek zoru
pelbikoa indartzeko ikastaroa
antolatu dute. Apiril eta maiatz

perineoaren funtzioa ezagutzea
da, arazoak prebenitzen hasi eta
tratamenduaren berri ematea. 

Ikastaroa hasiko dute argibi-
de teorikoak emanaz, eta prakti-
kak egingo dituzte gero. Hainbat
saio izango dira –egunak eta
orduak oraindik zehaztu barik–
eta azken saioan norberaren zoru
pelbikoaren balorazioa egiteko
aukera eskainiko dute. "Emaku-
mearen bizitza kalitatean zeresan
handia duela perineoaren fun-
tzionamendu egokiak", diote Ama-
zulo elkarteko fisioterapeutek.

artean izango dira saioak Gatza-
gan bertan, baina izena aurrez
eman behar dute interesatuek,
udaletxera deituta. Martitzenean,

hilak 30, bukatuko da horretara-
ko epea. Ikastaroaren kostua 30
euro da. 

EMAKUME GUZTIENDAKO
Amazulo elkarteko fisioterapeu-
tak izango dira gidari ikastaro-
an. Emakumeendako dira saioak,
batez ere erditu ondoren edo
menopausia sasoian daudenen-
dako, histerektomia izan edo pixa
galtzen dutenendako eta orokorre-
an gorputzaren funtzionamendua
ezagutu gura dutenendako. Hel-
buru nagusia zoru pelbiko edo

LEINTZ GATZAGA > IKASTAROA

Zoru pelbikoa
indartzeko saioak

LARRAITZ ZEBERIO > ELGETA
"Gipuzkoako herri guztiak bisi-
tatzen ari naiz, eta Elgetara ere
etorri naiz". Markel Olano dipu-
tatu nagusiaren hitzak dira. Aste-
lehenean izan zen herrian. Azpie-
gituretako diputatu Eneko Goia-
rekin batera etorri zen. Lau udal
ordezkari zituen Elgetan zain;
Oxel Erostarbe alkatea eta Ana
Gillegi, Patxi Basauri eta Iñaki
Ugarteburu zinegotziak. Herriak
dituen premiak izan zituzten

Besteak beste, saihesbidea, Aixolako zentroa eta
patronatua izan zituen hizpide udal ordezkariekin

aztergai. "Saihesbidearen lanak,
garraio publikoa, gasa eta tele-
komunikazioak", esan zuen Oxel
Erostarbe alkateak bilera amai-
tu ostean. "Aixolako zentroari
buruz eta Domingo Iturbe patro-
natuaren egoerari buruz ere jar-
dun dugu".

HARTUTAKO KONPROMISOAK
Olanok konpromisoa hartu zuen
saihesbidearen exekuzio proiek-
tua aurten idazteko. Agindu zuen,

ELGETA > UDALA

Markel Olano
Elgetan izan da

halaber, Aixolako zentroaren gai-
neko informazio guztia izango
duela Elgetako Udalak. Gainera-
ko puntuen inguruan ez zuen
konpromiso zehatzik hartu.

OPOSIZIOA ERE EKITALDIAN
"Ditugun arazoak bertatik berta-
ra ezagutzera etorri da. Lehe-
nengo pauso bat da, eta positiboa",
esan du Iñaki Ugarteburuk. 

o h a r r a k

ZUHAITZ EGUNA
> Domekan 10 zuhaitz landatuko
dituzte Asentzion

Udalak domekan Asentzion
egingo den zuhaitz landaketara
gonbidatu ditu Herri Eskolako
neska-mutikoak. 10:30erako egin
dute hitzordua Asentzioko apar-
kalekuan. "Aukera paregabea
izango da Asentzion egin diren
lanak ikusteko", adierazi du herri-
ko alkate Oxel Erostarbek. Hamar
zuhaitz landatuko dituzte.

ERROMERIA
> Jainaga eta Narbaitza trikitilariak
Herrixa dantzan saioan domekan

Primerako erantzuna izan
dute Herrixa dantzanekimenaren
barruan Espaloian egindako lehe-
nengo bi saioek. Domekan, hilak
28, dantza saio berezia izango da;
izan ere, zuzeneko musikarekin
egingo dute. Jainaga eta Narbai-
tza trikitilariek alaituko dute mar-
txoko dantza saioa. Ohikoa den
moduan, 19:00etan izango da.

IKASTAROA
> Yoga irakasle titulua eskuratze-
ko ikastaroa, apirilean hasita

Yoga Integratuko eskolak
antolatuta, apirilaren 17an egin-
go dute lehenengo saioa. Zortzi
hilabeteko iraupena izango du;
hilean bi zapatutan elkartuko
dira. Ikastaroaren prezioa 1.350
euro da. Argibide gehiago 675 801
835 telefono zenbakian edo
www.yogaintegrado.comhelbide
elektronikoan.

L.Z. > ELGETA
Aste berezia izan da honakoa
Herri Eskolan. Kultura Astea
egin dute, eta askotariko jokoak
eta ekimenak egin dituzte zentro-
ko neska-mutikoek. Lehen Hez-
kuntzako gazteek, alde batetik, eta
Haur Hezkuntzako umeek, bes-
tetik, kultura zirkuitua egin dute
gelaz gela eta filmak ikusi dituz-
te. Bisitak ere izan dituzte.

LITERATURAZ ETA ANTZERKIAZ
Lehen Hezkuntzako gazteek Aiz-
pea Goenagaren bisita izan zuten
martitzenean. Literaturaz eta
antzerkiaz aritu ziren aktore eta
idazlearekin. 

Haur Hezkuntzako umeek,
berriz, Pello Añorgaren ipuin
kontaketa saio izan zuten eguaz-
tenean. Aste aberasgarria izan da
guztiendako ere.

ELGETA > HEZKUNTZA

Aizpea Goenaga eta Pello
Añorga, eskolan bisitari

Erretiratuen
batzordean
bi lagun
gehiago

L.Z. > ELGETA
Urteko batzar orokorrean
hartutako erabakia da. Aurre-
rantzean, zazpi beharrean
bederatzi kide izango ditu
zuzendaritza batzordeak.
"Zuzendaritzakook hilaren
31n elkartuko gara karguen
banaketa egiteko", esan du
Zezilio Totorikaguenak.
"Batzordean bi lagun gehia-
go egoteak ardurak gehiago
banatzea ahalbidetuko du.
Hori zen helburua". 

LANAK, JAI OSTEAN
Aurreko astean egindako
urteko batzarrean, Ozkarbin
egitekoak diren irisgarrita-
sun lanak ere aipatu zituzten.
"Esan digute jai ostean hasi-
ko dituztela lanak", esan du
Totorikaguenak. "Pozik dau-
de bazkideak".

ORDAINKETAK, BANKU BIDEZ
Erretiratuek, bestalde, ezin-
go dute aurrerantzean Ozkar-
bin ordainketarik dirutan
egin. Eskatzen zaie kontu
korronteko zenbakia batzor-
deko baten bati ematea.

Luis Mari Arantzeta
eta Fermin Iribar
sartu dira
zuzendaritzan

ELGETA 

Aizpea Goenaga, martitzenean, Herri Eskolako gazteekin. TXOMIN MADINA

Markel Olano eta Eneko Goia patronatuaren eraikina ikustera eraman zituzten. L.Z.

PARTIDUAK, HILAK 28, DOMEKA (10:30)
1. Adrian Gorostiza-Asier Osoro/Oskar Sarasua-Xanti Dosuna
2. Iban Retolaza-Xabier Ubera/Eneko Maguregi-Andoni Elortza
3. Odei Zenitagoia-Mikel Beretxinaga/Asier Untzetabarrenetxea-Asier Morales

Eñaut Arantzeta-Haritz Gallastegi eta Odei Zenitagoia-Mikel Beretxi-
naga finalerdietarako matematikoki sailkatuta daude. Kontua da bes-
te bi bikoteak zeintzuk izango diren. Domekan argituko da guztia.

Finalerdietarako bi txartel daude
jokoan domekako partiduetan

f r o n t e n i s  t x a p e l k e t a
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PILOTA > BERGARAKO LAU T'ERDIKO SORALUCE KOOP. SARIA

Unai Ontsalok jantzi du Bergarako lau
t'erdi barruko lehenengo txapela

XABIER URTZELAI > BERGARA
Finaleko jaialdiak ez zuen hutsik
egin, pilotariek neurria eman zute-
lako. Txapela janzteko lehian Yol-
dik eta Ontsalok partidu pareka-
tua jokatu zuten, baina azken txan-
pan, markagailuak 17-17 erakusten
zuela Ontsalok bi tanto egin zituen
sakez, eta horrek min egin zion
Uhartekoari: "Nekatuta zaudene-

an, bi tanto sakez egitea gauza han-
dia da", adierazi zuen partidu
amaieran txapeldunak.

Hain zuzen ere, Ontsalo hasi
zen indartsu (0-3), baina Yoldik
berehala erakutsi zuen ez zuela
erraz amorerik emango. Lehe-
nengo txaloak 5-4koan, Yoldik
tantoa amaitzen asmatu ez eta
Ontsalok batera eta bestera korri-
ka ibili ostean tantoa eginda.
Biak amorruz, mekaguenka,
batak tantoa egin zuelako eta
besteak aukera alferrik galdu
zuelako; tanto horretan Ontsalok
egin zuen moduko korrika saio-
ek, baina, ordaina izaten dute.

Parean jarraitu zuten biek,
bai akatsak egiten, baita tanto-

ak amaitzen ere (6-6, 10-13, 14-14,
17-17). Yoldi izan da txapelketa
osoan sakea ondoen egin duena,
baina finalean Ontsaloren aurre-
an ez zuen errentagarritasun
handirik eskuratu.

Partidua gogortzen hasita
zegoen ordurako, eta, aurreratu
moduan, Ontsalok sakez lortuta-
ko bi puntuko aldea erabakiga-
rria izan zen (17-19). Bazirudien
Yoldik partidua berdinduko zue-
la berriro (18-19), baina ezin izan
zion tanto hari ere jarraikorta-
sunik eman. Ontsalok egindako
18-20koa ederra izan zen, eta 18-
21ekoan Uhartekoak GOITBko
kamera azpian amaitu zuen, zaba-
lean, txapa ondoan. Haraino era-

man zuen Ontsalok, azken esto-
kada zezenari (18-21). Ordura arte
ez, baina orduan amore eman
zuen Yoldik, fisikoki leher egin-
da; azken tantoa amaituta (18-22),
zaleen txalo artean, lurretik altxa-
tzen lagundu zion txapeldunak,
Ontsalok. 

HIRUGARREN, LARRAÑAGA
Finalaren aurretik Larrañaga
eta Mugurutza bergararra lehia-
tu ziren –Aitor Mendizabalen
ordez, eskuko arazoekin–. Hala,
sari polita Mugurutzarendako,
baina baita konpromisoko parti-
dua ere, "etxekoen aurrean bost
tanto egitea ez zelako gozoa izan-
go". Bada, ez, partidu ederra izan

zen –finalak baino emozio han-
diagoa izan zuen–, nahiz eta hasie-
rako tantoetan biek ala biek huts
asko egin.

Larrañagak alde polita har-
tu zuen, aireko jokoari esker (13-
19), baina Mugurutzak tantoa
egin, pilota aldatu eta partidua
berdindu zuen (19-19). 20-20koa
arratsaldeko tantorik politena
izan zen; biak leher eginda, eta
lehenengo koadro barruan tan-
toa amaitu ezinka; mahoneroak
bi paretako ona. Txalo zaparra-
da. Bergarakoak eskuan izan
zuen garaipena (21-20), baina ez
zuen errematatu. Errematerako,
Larrañagaren azkena (21-22), gra-
batzekoa.

Ezkerrean Yoldi, airez pilota astintzeko unean Onsalo zain duela; goian eskuman torneoko lau pilotari onenak, Soraluce kooperatibako ordezkariekin; behean Muguruza, atzean Larrañaga duela. XABIER URTZELAI

ENEKO YOLDI

18-22
UNAI ONTSALO

X.U. > BERGARA
Unai Ontsalok (Areso, 1985)
txapela jantzita erantzun
zien finalaren ostean
GOIENKARIAko galderei,
oraindik izerditan. 

Partidu gogorra izan da,
parekatua.

Bi, detaile txikiek
erabaki dute norgehiago-
ka. Azken txanpan sakez
bi tanto egitea gauza

handia da, norbera
nekatu ez eta gainera
abantaila hartu. Hor egin
diot min.

Gustura gaur egindako
partiduarekin?

Gaur bai, Mendizaba-
len kontrako finalerdian
ez nintzelako batere
gustura geratu, sentsazio
txarrarekin joan nintzen
etxera. Gaur, baina, lan

handia egin dugu; hutsak
izan ditugu, baina baita
tanto politak ere.

Torneo polita izan da.
Oso polita. Ikusi da

afizionatu mailako pilotari
onenak izan direla
txapelketan eta horrek
asko esaten du. Gainera,
finalerdiak eta finala oso
jaialdi ederrak izan direla
uste dut.

"Hutsak egin ditugu, baina baita tanto politak ere"
Unai Ontsalo > Txapelduna

X.U.

"Partidu gogorra izan da, biak
neka-neka eginda iritsi gara
norgehiagokaren azken zatira,
baina tarte horretan hark hobeto
eutsi diola uste dut; airez ibili
naiz, presa larregirekin. Bestalde,
pozik nago horrelako maila izan
duen torneoa jokatzeko deitu
didatelako. Pilotaleku eder
honetan, gainera".

"Fisikoki Ontsalok
hobeto eutsi dio"

Eneko Yoldi > 
Bigarren sailkatua

"Zailena egin dut, markagailuan
atzetik joan eta berriro ere
kontrarioa harrapatu. Baina
partiduaren azken zatian ez dut
errematatzen jakin. Bestalde, oso
gustura geratu naiz egindako
partiduarekin. Pena, Aitor
Mendizabalek behar zuelako
hemen, baina haren ordez
jokatzea saria izan da niretako".

"Ez dut partidua
errematatu"

Ander Mugurutza > 
Laugarren sailkatua
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FUTBOLA

Bigarren maila
Cordoba-Reala
Zapatua. 18:00. Cordoba.

Hirugarren maila
Aretxabaleta-Cultural Dur.
Domeka. 16:30. Ibarra.

Gazteak, liga nazionala
Aretxabaleta-Ariznabarra
Zapatua. 17:45. Ibarra.

Gazteak, euskal liga
Bergara-Abetxuko
Domeka. 17:45. Ipintza.

Erregional ohorezko maila
Bergara-Aloña Mendi
Zapatua. 17:00. Agorrosin. 

Mondra-EHU Vasconia
Zapatua. 16:30. Mojategi.

Erregional preferentea
Soraluze-Antzuola
Zapatua. 11:00. Antzuola. 

Aretxabaleta-Elgoibar
Zapatua. 15:30. Ibarra.

Erregionala, igoera fasea
Bergara B-Amaroz
Zapatua. 18:00. Ipintza. 

Intxurre-Mondra
Zapatua. 16:00. Elorri.

Erregionala, kopa
Danena-UDA Arizmendi
Zapatua. 16:30. Elbarrena.

Ohorezko gazteak, kopa
Aloña Mendi-Orioko
Domeka. 16:30. Azkoagain. 

Mondra-Ilintxa
Zapatua. 18:30. Mojategi.

Gazteak, igoera fasea
Urnieta-Aretxab. B Arizmen.
Zapatua. 17:45. Urnieta.

Gazteak, kopa
Arizmendi-Bergara
Zapatua. 10:30. Almen.

Ohorezko kadeteak, igoe.
Bergara-Lengokoak
Domeka. 16:00. Bergara. 

Vasconia-Aretxab.Arizmendi
Zapatua. 12:00. Donostia.

Emakumezkoen igoera f.
Allerru-Arizmendi
Zapatua. 12:30. Plazeta. 

Lagun Onak-Mondra

Domeka. 16:30. Garmendipe.

Emakumezkoen kopa
Anaitasuna-Bergara
Zapatua. 17:30. Azkoitia. 

Amaikak Bat-Aloña Mendi
Zapatua. 15:30. Deba.

ARETO FUTBOLA

Euskadiko Txapelketa
M. Petronor-Eskoriatza
Zapatua. 19:30. Gallarta.

Gipuzkoako bigarren m.
UDA Orly-Donibane
Zapatua. 18:00. Almen.

Gazteak mutilak
Goierri-Aloña Mendi
Domeka. 12:30. Urretxu. 

Eskoriatza-Orixe Tolosa
Zapatua. 16:00. Intxaurtxu.

SASKIBALOIA

Lehenengo maila, jaitsi.
Easo Pastas-MU
Zapatua. 20:00. Donostia.

Maila autonomikoa
Aloña Mendi-PFerd Araberri
Zapatua. 18:00. Zubikoa.

Euskadiko Txap. Gazteak
MU A-Tav Fundacion Bask.
Domeka. 12:00. Iturripe.

Senior gizonezkoak
Soraluce BKE-Kostkas
Zapatua. 16:00. Labegaraiet.

Aloña Mendi-Take Orbela
Zapatua. 16:00. Zubikoa. 

MU-Leihoak Zast
Zapatua. 16:00. Musakola. 

Soraluce BKE B-Katu Kale
Domeka. 18:30. Labegar.

Senior emakumezkoak
Eskoriatza-Krafft Atletico
Zapatua. 18:00. Intxaurtxu.

Gazte emak. Errendimen.
MU B - Soraluce BKE
Domeka. 11:45. Musakola.

Kadete gizon. Errendime.
MU A-Take Tovar
Zapatua. 12:00. Musakola.

Kadete gizon. Partaidetza
Soraluce BKE-Andoain
Zapatua. 10:00. Mariaren L.

MU B-Hernani
Domeka. 09:45. Musakola.

ESKUBALOIA

Euskadiko Txap. Gizonez.
Ford Mugarri-Urola
Zapatua. 18:00. Iturripe.

Euskadiko txap. Emakum.
Verkol Aloña-Kukullaga
Zapatua. 16:30. Zubikoa.

Euskadiko gazte. Emakum.
Aiala Zarautz-Verkol Aloña
Zapatua. 11:30. Zarautz.

Euskadiko kadete. Emaku.
Aiala Zarautz-Verkol Aloña
Zapatua. 10:00. Zarautz.

Territoriala, igoera fasea
Egia-Soraluce BKE
Zapatua. 17:30. Donostia.

Bigarren territoriala
Arrasate-BKL Iñausti
Zapatua. 16:00. Iturripe.

Federazio saria 
Hondarribia-Aloña Mendi
Domeka. 11:00. Hondartza.

JD Amaña-Bergara Soral.
Zapatua. 18:00. Labegarai.

Aiala Osta.-Citroen Chapime
Zapatua. 11:00. Zarautz.

Foru Aldundiko torneoa
Tolosa-Bergara Soraluce
Domeka. 10:30. Tolosa.

PILOTA

Udaberri txapelketako
finalak
Egubakoitza:
Astigarraga, senior (19:15):
Arrasate-Beloki. 

Aduna, gazteak (18:30):
Goierri-Arrasate2
Eskoriatza-Lagunaki. 

Zapatua:

Ikaztegieta, kadeteak (11:00):
Hondarribiko-Arrasate

MENDIKO BIZIKLETA

Euskadiko Opena,
Aramaioko III. Sari
nagusia
Domeka. 10:30. Arriolan

a s t e b u r u k o  h i t z o r d u a k

Beti-Bustikoak ondo Espainiako Kopan

Joan den astean egin zuten Irunen Espainiako kopako lehen saioa –250
palista izan ziren–, eta Beti-Bustik sei ordezkari izan zituen. Aritz
Gimbert –argazkian– 22. sailkatu zen eta ezin izan zen finaletara pasa,
ezta beterano mailan Kuxi ere. Gaztetan Josu Mentxaka seigarren izan
zen, eta Iñaki Usobiaga zortzigarren. Kadetetan aipatzekoa Patxi
Ugaldek lortutako lehen postua, eta Beñat Lizarralde ere ondo,
bederatzigarren. Bada, Aste Santuan ez dute atsedenik hartuko: Seo de
Urgelen (Katalunia) eta Poun (Frantzia) lehiatuko dira.

BETI BUSTI

XABIER URTZELAI > ARAMAIO
Aramaioko Opena aurreko edi-
zioak baino lehenago dator orain-
goan, iaz maiatzean egin zuten
proba egutegiaren hasierara pasa
dute-eta. Hala, domekakoa (10:30,
Arriola auzoa) Euskadiko BTT
Zentroko egutegiko lehenengo
lasterketa izango da; hala ere, iba-
rreko hainbat ziklista Tuteran
izan ziren joan den astean, Caja
Rulal BTT kopan esku hartzen.

Eta domekan irteera puntuan
izango dira Debagoieneko talde-
etako ordezkariak, bai Lizarral-

Domekan egingo dute, 10:30ean hasita Euskadi
BTT Zentroko Aramaioko III. sari nagusia;
Aramaiokoa egutegiko lehen proba izango da 

MENDIKO BIZIKLETA > ARAMAIOKO III. SARI NAGUSIA

de Kirolak taldekoak –senior mai-
lan eta baita gazte mailako kate-
gorian ere–, eta baita CDR talde-
an dabiltzan arrasatearrak ere
–iaz Iñigo Roldan zazpigarrena
izan zen Aramaion.

IAZ ISMAEL ESTEBAN AZKARRENA
Iazko lasterketan, baina, Ismael
Esteban (Ciclos Maestre) izan
zen azkarrena. Kantabriako
ziklistak erakustaldia egin zuen
bizikleta gainean, bi minutuko
tartea atera zion-eta Joseba Leo-
ni (B. Cannon). Eta hirugarren

helmugaratu zen Patxi Cia (Con-
nor). Orain dela bi urte ez beza-
la, iaz eguraldiak lagundu egin
zuen, eta ibilbidean lokatzak ez
zuen proba behar baino gehiago
zaildu; hori bai, aldapa gora poli-
tak ditu. Ikusteko dago domekan
ziklistek ze egoeratan aurkituko
duten zirkuitua; izan ere, aste
barruan zaparradaren bat edo
beste egin du, baina biharko euria
iragarri dute. Eta domekarako,
berriz, eguraldi ona. 

Domekako lasterketari dago-
kionez, 23 urtez azpikoek, elite
mailakoek eta Master 30 katego-
riakoek bost itzuli egingo diz-
kiote zirkuituari; master 40 kate-
goriakoek, lau itzuli; gazte eta
emakumezkoek, hiru itzuli; eta
kadeteek bi itzuli egingo dituzte.

Euskadiko txapelketak
Aramaion du lehena

Aramaioko lasterketako irteera unean, iazko irabazle Ismael Esteban (Ciclos Maestre) argazkiaren erdian. GOIENKARIA

Manu Diazen eta Pablo
Diazen mutilek
sailkapenean postu
lasaietan daudela
jokatuko dute bihar
Agorrosinen 17:00etan

X.U. > BERGARA
Puntu premia barik jokatuko
dute bihar Bergarak (35) eta Alo-
ña Mendik (40) Agorrosinen
(17:00). Oñatikoek aspaldi ez dute
ligan Agorrosinen jokatu, eta

FUTBOLA > HIRUGARREN MAILA ETA OHOREZKO ERREGIONALA

Bergarak eta Aloñak derbia jokatuko dute
bihar; Aretxabaletak Durango hartuko du

Pablo Diazendako ere estreinal-
dia izango da ibarreko derbi bate-
an –Mondraren kontra egon zen
Mojategin, baina taldea ikusten–.
Neurri handian bi taldeek eginak
dituzte aurtengo lanak, eta aha-
lik eta ondoen sailkatzeko asmo-
arekin, hiru puntuen aparteko
behar barik zelairatuko dira bi
taldeak, derbia irabazteko gogoz.

Joan den asteko garaipenaren
ostean Pablo Diazek onartu zuen
geratzen ziren partiduetan
gutxiago jokatu duten jokalariei
minutuak eman nahi zizkiela.
Bergarako entrenatzaileak,
berriz, harmailetatik jarraitu

beharko du lehia, Berion kalera-
tu egin zuten-eta.

Mondrak, berriz, joan den
astean aurretik atzera datorren
Idiazabalen irabazita (5-1) etxe-
an jokatuko du bihar (16:30), EHU
Vasconiaren kontra.

UDAK DURANGOREN BISITA
Hirugarren mailan, otsailean oxi-
genoa eman zioten bi garaipen
eskuratu eta gero, Aretxabaleta
jaitsiera postuetan da berriro
ere. Hala, domekan Durangoren
kontra jokoan egongo diren pun-
tuek garrantzia handia izango
dute (16:30, Ibarra).



MIRIAN BITERI > BERGARA
Gaztea irratiak 20 urte bete ditu aste-
on. Haren hastapenetan ibilitako
Jone Larrañaga antzuolarrak garai
haiek gogorarazi ditu eta han bizi
izandako esperientziaren berri eman
digu lerrootan.  

Noiz sartu zinen orduko Eus-
kadi Gaztean?

Hasieran, 1990. urtean. Cas-
ting-a egon zen eta proba asko
gainditu ostean sei lagun sartu
ginen lan egitera. Gauza berria
zen, euskaraz ez zegoen-eta horre-
lakorik. Hizkuntza eta forma alde-
tik dena zen ezberdina. Orain ere-
du asko badaude, garai hartan
irrati-formulan 40 principales
bakarrik zegoen; hura zen erre-
ferentzia bakarra. Horrelako zer-
bait egin nahi zen, baina Euskal
Herrira egokituta.

Emisioa martxoan hasi bazen
ere, aurretik entseatzen hasi
ginen, zuzenean egongo bagina
bezala lan egiten. Orduan, euska-
raz emititzen zuen bakarra Eus-
kadi Irratia zen. Baina hango hiz-
kera eta tonua ezberdina zen. Ere-
du berria sortu behar izan genuen. 

Nolakoak izan ziren lehenen-
go emisio haiek?

Emisioa 07:00etan hasten zen
eta 22:00ak arte irauten zuen.
Bakoitzak asteko sei egunetan

"Erronka
zen Gaztea,
dena berria
zen-eta"

1992an ateratako argazkia; besteak beste, Jone Larrañaga, Irantzu Karrera eta Joseina Etxeberria agertzen dira. JONE LARRAÑAGA

Jone Larrañaga. M.B.

"Ekaitz perfektua izeneko progra-
ma egin dut beti Gaztean. Lehen
20:00etatik 21:00etara zen eta
orain 22:00etatik 23:00etara.
Eguneko azken programa da.
Formulatik libre dagoen programa
da, eta askotariko estiloetako
musika jartzen dut; saiatzen naiz
estilo eta garaien arteko nahaske-
ta orekatua egiten". 

Fermin Etxegoien
Kazetaria

GAUR EGUN LANEAN DAUDEN DEBAGOIENDARRAK

"Nire programan estilo
eta garaien arteko
nahasketa egiten dut"

"Zortzi urte daramatzat Gaztean; bi
hilabeteko ordezkapena egiten hasi
nintzen. Sartu nintzenetik, bilakae-
ra handia izan da, saio asko egin
ditut-eta: Coffee Station, Top
Gaztea, Norabide guztiak, Elektro-
radiograma eta Kalefonia, besteak
beste. Orain, Global funk egiten dut
egubakoitz gauean, musika beltza
eta elektronikoa uztartuta". 

Arkaitz Billar
Kazetaria

"Bilakaera handia
izan da nirea, saio
asko egin ditut-eta"

"2007an hasi nintzen. Egun, bi saio
egiten ditut: Top Gaztea, zapatuan
zerrendaren errepasoa egiten dugu;
bestetik, domekan, disko berriak
aurkezten ditut. Gero, telebistan,
Gaztea Klip daukat. Gustura nago,
bi pasioak uztartzen ditut. Bestalde,
irratiaren bilakaera garrantzitsua
izan da azkenaldian, hirukoiztu egin
da; 110.000 entzule ditugu egun". 

Oihan Vega
Kazetaria

"Entzule kopurua
hirukoiztu egin da:
110.000 ditugu egun"

egiten zuen lan; aste bakoitzean
ezberdina zen jaieguna. Irratian,
airean hiru ordu ematen geni-
tuen, eta gainontzeko beste hiru
ordu horiek prestatzen, musika
entzuten eta erreferentzia eta
informazioa jasotzen ematen geni-
tuen. Horretaz gain, Euskadi Irra-
tirako publizitatea grabatzen
genuen eta musika programa bat
ere egiten genuen. 

Esperientzia polita, orduan…
Oso polita. Nik hiru urte eta

erdi eman nituen han eta orain-
dik oso gogoan daukat. Garai hare-
kin eta jendearekin askotan gogo-
ratzen naiz. 

Giroa ona izango zen...
Bai, hala zen. Gainera, ilusio

handiarekin egiten genuen lan.
Dena berria zenez, erronka han-
dia zen. Euskadi Gaztea, musika
festa zen orduko leloa eta horre-
kin ibiltzen ginen gora eta behe-
ra egun osoan. Gainera, garai har-
tan dena analogikoa zen; auto-kon-
trola geneukan; hau da, guk egiten
genuen dena. Single eta biniloe-
kin ibiltzen ginen, CDak berriak
ziren orduan. Gogoratzen naiz,
gainera, eta laurden guztietan
AEBetan entzuten ziren nobeda-
deak jartzen genituela. Beste garai
bat zen. 

Anekdotarik bai?
Milaka. Behin Tapia eta Letu-

riak Juergasmoa izeneko diskoa
atera zuela. Hura aurkezten hasi
eta bukatzean, lapsus baten, juer-
gasmoa esan beharrean orgas-
moa esan nuen. Ez dakit zenbat
bider entzun behar izan nuen!
Beste behin, kantu berri bat iri-
tsi zen eta aurkezterakoan, titu-
lua asmatu behar izan nuen, ez
nuelako gogoratzen. Denak bat-
batekoa izan behar zuen, fresko-
tasunik gal ez zezan.

> GAZTEMANIAK
Sarrerak 7 euro
kostatuko dira
Oñatin eta
Arrasaten > 40

> KONTZERTUA
Saio esperimentala
egingo dute Plaza
eta Garmendia
txalapartariek > 40

G2a
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA

> PATXI
UGALDE
15 urte ditu,
bergararra
da eta
piraguismoa
maite du:
Beti-Busti
taldeko kide
da eta
Espainiako
Kopa irabazi
du > 42

Ane Larrañaga > 
Euskadi Gazteako esatari ohia
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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.

GOIENAKO 
PENDRIVE-A
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

LEIRE KORTABARRIA > DONOSTIA
Foru Aldundiaren Haur eta Gaz-
teria Zuzendaritzak bultzatzen
duen Gaztemaniak programare-
kin bat egin dute aurten ere Arra-
sateko eta Oñatiko udalek, eta
bakoitzean bi kontzertu egingo
dira aurten programa horren
eskutik. Eguaztenean aurkeztu
zuten Gaztemaniak 2010.

Foru Aldundiak asteon
aurkeztu du
Gaztemaniak 2010
programa; Oñatin bi
kontzertu izango dira
eta Arrasaten beste bi

MUSIKA > GAZTEMANIAK 2010

Berritasunetako bat da sarre-
ren prezioa igo egingo dela:
Aldundiak proposatu die Arra-
sate eta Oñatiko udalei sarreren
prezioa gaur egungo 5 eurotik 7
eurora pasatzea; Donostian, 7
eurotik 9 eurora.

"AHALEGIN EKONOMIKO HANDIA" 
Haur eta Gazteen Zuzendaritzak
bere gain hartu ditu berriz Gaz-
temaniak programari eusteko
konpromisoak, "nahiz eta horrek
dakarren ahalegin ekonomiko
handia egin beharra krisi ekono-
miko larriko testuinguru hone-
tan", arduradunen esanetan. Kon-
tzertu bakoitzaren batez besteko
gastua 3.480 eurokoa izango da for-
matu handietan, eta 2.320 eurokoa,
formatu txikietan. 

Bestalde, eguneratu egin ditu
Arrasate, Oñati, Donostia, Hon-
darribia eta Zarauzko udalekin
zituen lankidetza hitzarmenak.
Udal guztiek eutsi diete progra-
maren gainean hartutako kon-
promiso ekonomiko guztiei, bai-
na Oñatin lehen baino kontzertu
bat gutxiago antolatuko du Aldun-
diak. Urtarrilean Sorkunek Oña-
tin egindako kontzertua Gaztema-
niek antolatutakoa izan zen.

GAUR, HONDARRIBIAN 
13 kontzertu izango dira aurten:
bi Arrasaten, Hondarribian, Oña-
tin eta Zarautzen; eta bost, Donos-
tian. Zazpi kontzertu izango dira
martxotik ekainera bitartean,
eta beste seiak, irailetik abendu-
ra bitartean.

Gaztemaniekin bat egin
dute Arrasate eta Oñatik

Sorkunek Oñatin jo zuen urtarrilean, Gaztemaniak programaren eskutik. GOIENKARIA

Kontzertu didaktikoa emango dute gaur, Oñatiko
Gaztelekuko Topalekuan, 18:00etan hasita

ENEKO AZKARATE > OÑATI
Euskal sustraidun musika dute
gustuko Iñaki Plazak eta Jon
Garmendiak. Besteak beste, urte
askotan jardun dute Kepa Jun-
kerarekin batera. Baina, berezia
da haien musika. 

Molde, bide eta estetika
berrien bila dabiltza eta, hala,
esperimentazioak erabateko
garrantzia dauka haien proposa-

menean. Esaterako, darabilte
txistua, alboka eta txalaparta,
euskal musika tradizionaleko
instrumentuak; eta baita perku-
sioak ere. Baina, horiekin bate-
ra darabiltzate haiek propio
asmatutako instrumentuak. Eta,
hauen artean, nabarmentzekoa
da Tublogh izena jarri diotena,
PVC materialaz egindako tutuen
bidez diseinatua. 

Azken bi urteotan musika
berriak ikertzen ibili dira eta 20
Hatz Proiekt izenburuarekin
bataiatu duten proiektuan mur-
gildu dira: 20 hatzeko proiektua.
Hain justu ere, izenburu hori
jarri diote iaz argitaratu zuten
diskoari. Txalapartari eta triki-
tiari soinu eta testura berriak
aurkitu nahi izan dizkiete.

ASPERTZEKO BETARIK EZ
Gaur, egubakoitza, haien propo-
samen berritzailea ikusteko
aukera izango da Oñatiko Gazte-
lekuko Topalekuan. Emanaldi
didaktikoa izango da, 18:00etatik
aurrera. Kepa Junkeraren eta
beste batzuen diskoetan parte
hartu ostean (Berrogüetto, Ibon
Koteron, Faltriqueira, Tejedor...),
euren musika bertatik bertara
gozatzeko aukera dago. Aspertze-
ko astirik ez da izango, seguru. 

MUSIKA > SAIO DIDAKTIKOA

Musika tradizionala eta
esperimentazioa, Iñaki Plaza
eta Jon Garmendiarekin
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Egin dugu salto
Orain digitalera salto egin dugu:

> BERGARAN ETA OÑATIN
Goiena Telebista dagoeneko digitalean:
BERGARAN, OÑATIN, ARETXABALETAN, ESKORIATZAN,
ARRASATEN ETA LEINTZ GATZAGAN.

Laster digitalean:
ANTZUOLAN, ARAMAION ETA ELGETAN.IIkkuusstteekkooaa!!

Oihane Isasi, Goiena Telebistako errealizatzailea, Azkaraten zubisaltoa egin ondoren.

52KANALEAN

GOITB 
DIGITALEAN
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NAROA ODRIOZOLA > BERGARA
Errekak ondo ezagutzen ditu Patxi
Ugaldek. Piraguan sartuta eta
arrauna eskuan duela ur korron-
teen kontra joaten da kolore des-
berdinetako ateak zeharkatuz.
Hori egiteko entrenamendu gogo-
rrak egiten ditu eta ordu asko
eskaintzen dizkio piraguismoari.
Harekin izan gara bere esperien-
tziaz berba egiteko.  

Ez da oso mundu ezaguna pira-
guismoarena.  

Ez da oso ezaguna, ez. Zerbait
irabazten dutenean telebistan
jartzen dute jaitsiera, baina bes-
tela ez da ezer agertzen. 

Zenbat modalitate ditu pira-
guismoak? 

Modalitate asko daude, bai-
na ezagunenak dira rodeoko
kayaka (olatuak hondartzan eta
errekan hartzea), kayak surfa
(surf egitea, baina beste piragua
berezi batzuekin), ur-biziak
(abiadurarekin jokatuz) eta esla-
lom ur-biziak. Nik azkeneko hori
egiten dut. Bi ate mota daude: ber-
deak eta gorriak. Ate berdeetan
jaitsi egin behar da eta gorriei
buelta eman behar zaie. Gutxie-
nez, hemezortzi ate dira, eta
gehienez, 26. 

Nondik datorkizu piraguismo-
arekiko zaletasuna? 

Lagun batek piraguismoa egi-
ten zuen eta egun baten harekin
probatzera joan nintzen. Ordutik
hona, piraguismoa egiten dut.
Lehen, futbolean jokatzen nuen,
baina ez nintzen oso ona eta utzi
egin nuen.  

Beti-busti kirol elkarteko kide
zara. Noiztik? Zenbatek osa-
tzen duzue taldea?  

Duela hiru edo lau urte hasi
nintzen elkartean. Bi talde dau-
de: infantiletik beherakoena eta
kadeteena. Kadeteen taldean bos-
pasei lagun gara. 

Kayakean Gipuzkoako txapel-
dunorde izan zara. Zer moduz-
ko esperientzia izan zen?

Oso esperientzia ona izan zen.
Asko kostatzen da irabaztea eta
emozio handia sartzen zaizu lor-
tzean. Beti izan ditut zalantzak
irabaziko ote nuen edo ez, baina
aurtengo txapelketan ez ditut
hainbeste zalantza izan. 

Hori gutxi balitz, eslalomeko
Espainiako III. kopa irabazi
duzu. Zer sentitzen da? 

Ezin da deskribatu. Emozio
handia sentitzen da. Galizian

"Eslalomeko Espainiako III. kopa
hamahiru ehunengatik irabazi nuen"

Patxi Ugalde > Piraguista

jokatu zen txapelketa eta
hamahiru ehunengatik irabazi
nuen. 

Zenbat denbora eskaintzen dio-
zu piraguismoari? 

Asteko sei egun eskaintzen
dizkiot. Entrenamenduak plani-
fikatuak egoten dira eta horien
arabera denbora luzeagoa edo
laburragoa eskaintzen diot. 

Nolakoak izaten dira entrena-
menduak? 

Batzuetan korrika egiten
dugu, gero gimnasioa eta gero
uretan aritzen gara. Entrena-
mendu mota asko daude uretan
egiteko: teknika, lehiaketa simu-
lazioak, eta abar. 

Piraguismoa egiteko indarra
eduki behar da?  

Jende askok pentsatzen du
indarra bakarrik dela, baina tek-
nikak ere asko egiten du. Guztia
ez da indarra. 

Eta kirol gogorra da piraguis-
moa?  

Oso gogorra da, bai psikolo-
gikoki eta bai fisikoki. Batzue-
tan, burua nahasirik daukazu-
nean, ez duzu ondo pentsatzen
eta akats bategatik guztia gal
dezakezu. 

Inoiz beldurrik izan duzu?  
Askotan. Frantzian izan nin-

tzen piraguismoa egiten den
erreka natural baten eta beldur
handia pasatu nuen bertan.
Erreka oso handia zen eta ez
nekien nondik nenbilen ere... 

Bakarkako kirolen alde on eta
txar bat.  

Egiten duzun guztiak zuri
bakarrik eragiten dizu. Hori da
bakarkako kirolek duten alde
ona. Txarrari dagokionez, guztia
zuk egin behar duzula eta ez dau-
kazula inor laguntzeko. Lehiatze-
ko, bakarkako kirolak nahiago
ditut, baina lagunekin jokatzeko,
taldekoak.  

Ikasketei dagokienez, zer zabil-
tza ikasten?

DBHko hirugarren maila egi-
ten dihardut Aranzadin. Ez dut
pentsatu zer egingo dudan gero,
oraindik denbora luzea daukat-
eta horretarako. 

Bestelako zaletasunik badau-
kazu? 

Bizikletan ibiltzea gustatzen
zait. Saltoak egiten ibiltzen naiz.
Patinetean ibiltzea ere asko gus-
tatzen zait. 

NAROA ODRIOZOLA

Piraguismoa gogoko du Patxi
Ugaldek. Duela hiruzpalau urte
hasi zen Bergarako Beti-busti

elkartean. Ordutik hona, hain-
bat sari irabazi ditu bergararrak
eslalomeko modalitatean; bes-

teak beste, kayakean Gipuzko-
ako txapeldunordea izan da eta
eslalomeko Espainiako III. kopa

irabazi du. Horrez gain, DBHko
hirugarren mailan dihardu Aran-
zadi ikastolan.

Herria: Bergara. Adina: 15 urte. Ikasketak: Derrigo-
rrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila egi-
ten dihardut Aranzadi ikastolan.Zaletasunak:Bizi-
kletan eta patinetean ibiltzea, piraguismoa... Kiro-
lari bat: Joan Crespo piraguista. Erreka arriskutsu

bat: Frantziako Bur Sanmaurice. Ikusitako azken
filma: Jason Friedberg eta Aaron Seltzer-en Casi
300. Komiki bat: Francisco Ibañezen Mortadelo eta
Filemon. Bizi izateko leku bat: Bergara. Bisitaturi-
ko lekurik politena: Praga. 

PERTSONALA
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1/ ETXEBIZITZAK

101. SALDU

AAnnttzzuuoollaa.. Sagasti auzoan 
90 metro koadroko etxebizitza
salgai edo errentan. Hiru loge-
la, 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 zenba-
kietara.

AArreettxxaabbaalleettaa.. 72 metro koadro-
ko etxebizitza salgai erdigune-
an. Hiru logela, egongela, sukal-
dea eta komuna. Trastelekua-
rekin. Prezio interesgarria. 
Deitu 659 64 67 38 telefono zen-
bakira.

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. Dei-
tu 659 72 06 64 telefonora.

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.. Lope Agirre kalean 110
metro koadroko duplexa salgai.
Lau logela, egongela, sukaldea
eta bi komun. Deitu 659 53 87
62 telefonora.

103. ERRENTAN EMAN

OOññaattii.. San Lorentzo auzoan hiru
logela, egongela, bi bainugela,
sukaldea eta bi balkoi dituen
etxebizitza errentan ematen
da. Berogailuz eta altzariz hor-
nitua. 600 euro. Interesa due-
nak dei dezala 657 71 63 85 
edo 943 00 58 54 telefono zen-
bakietara.

104. ERRENTAN HARTU

BBeerrggaarraa.. Bi logelako etxebizi-
tza behar du errentan familia
batek. Deitu 650 62 12 94 tele-
fonora.

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

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

105. ETXEAK OSATU

AArrrraassaattee.. Logela ematen da
errentan Arrasateko erdigune-
an. 619 78 63 41.

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

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

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

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

2/ GARAJEAK

201. SALDU

BBeerrggaarraa.. Ibargarai 37an 17 m2ko
garajea salgai. 636 09 93 93 edo
626 81 71 28.

204. ERRENTAN HARTU

BBeerrggaarraa..Garaje bat hartuko nuke
errentan Bolun. 658 73 35 96.

OOññaattii.. Bidebarrieta kalean gara-
je bat hartuko nuke errentan.
600 02 32 19 edo 646 69 77 77.

3/ LOKALAK

303. ERRENTAN EMAN

4/ LANA

401. ESKAINTZAK

AArrrraassaatteenn eeddoo BBeerrggaarraann ume-
ak zainduko nituzke; esperien-
tzia daukat. 696 84 19 51.

BBeerrggaarraa eettaa AArrrraassaattee.. Emaku-
me gaztea erizain laguntzaile
lan egiteko gertu. 943 76 52 34
edo 677 09 72 68.

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

BBeerrggaarraa.. Emakumea gertu zain-
tza lanetarako, orduka lan egi-
teko. Esperientziaduna. Rakel.
663 65 76 85.

BBeerrggaarraa.. Neska gaztea umeak
zaintzeko edo tabernan lan egi-
teko gertu. 600 24 58 27.

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

BBeerrggaarraa.. Neska gertu zaintza
lanetarako, orduka lan egiteko.
Esperientziaduna. Iris. 677 73
79 59.

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
esperientziadun neska gertu
nagusiak zaintzeko. 637 18 07
23.

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.. Emakumea gertu
lan egiteko. 606 64 16 09.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
umeak edo nagusiak zaintzeko
edo garbiketa lanak egiteko.
Esperientziaduna. 689 88 97 66.

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
emakumea gertu sukaldari
laguntzaile lanak egin edo per-
tsona nagusiak zaintzeko. Ordu-
ka edo asteburuetan. Deitu 697
93 73 32 telefonora.

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.. Gaztea gertu erai-
kuntzan edo bestelako arlo
batean lan egiteko. Deitu 696
48 42 50 zenbakira.

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

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutil gaztea taber-
nan lan egiteko gertu. 689 93
58 41.

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

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska euskaldu-
na prest pertsona nagusiak
zaintzeko asteburu zein jaiegu-
netan, egun osoan. Klinika
laguntzaile tituluduna eta etxe-
an bertan bizi izateko gertu. Itsa-
so. 943 74 82 09.

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.

LLaannttxxooaakk eeggiitteekkoo gertu: elek-
trizitatea, margotzea, iturgin-
tza, eta abar. Gorkagatik galde-
tu. 692 26 27 69.

MMuuttiill ggaazztteeaa harategian lan egi-
teko gertu. Zatikatze lanetan tre-
bea. Gerardo. 610 91 33 40 edo
943 53 36 72.

MMuuttiill brasildarra, 35 urtekoa,
sukalde laguntzaile, zerbitzari,
garbitzaile jarduteko gertu. Zer-
bitzari laguntzaile ikastaroa
egin dut Gamarrako ostalaritza
eskolan. 945 56 27 80 edo 634
85 69 78.

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

5/ IRAKASKUNTZA

502. EMAN

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

BBeerrggaarraa.. Kimikan lizentziadun
batek matematika, fisika eta

KKaarrrroo ddeennddaa.. Inesca Dakota
modeloa. 2001ekoa, 5 lagunen-
tzako, bi logela eta erdian pasi-
llo bat dago. Hozkailua karro-
an eramateko prestaturik dago.
Aramaio. Joserra. 685 72 05 90
edo 655 71 33 76.

KKoollttxxooiiaa salgai. 90 cm. Berria.
Prezioa adostuko da. 670 08 12
16.

KKoottxxee--kkaappoottaa eettaa aauullkkiiaa.. Silver
Cross etxeko kotxe-kapota bere
poltsarekin eta umea handi egi-
ten denerako Bambino World
aulkia. Dena 400 euro, nego-
ziagarri. Tamaragatik galdetu.
Arrasate. 679 23 27 93.

KKoottxxee--kkaappoottaa.. Bebe Confort
etxeko kotxe-kapota saltzen
dut. 150 euro, negoziagarriak.
Tamaragatik galdetu. Arrasate.
679 23 27 93.

LLaannddaarreeaakk.. 6 urteko landare-
ak. Tuya Plicata eta Espela. 667
91 55 90.

LLllaannttaakk eettaa gguurrppiillaakk.. Elurreta-
rako. 155 zabaleran, 13 erradio-
ko M+S 78Q neurriko bi gurpil
eta llantak. 50 euro. Aramaio.
Joserra. 685 72 05 90 edo 655
71 33 76.

MMaahhaaii lluuzzaaggaarrrriiaasalgai. 2 metro-
koa. Egur eta kristalezkoa. 100
euro. 635 74 27 43.

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

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

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

SSnnooww ttaauullaa salgai, US-40 mar-
kakoa. Taula eta fijazioak 85
euro. Taulak 1,65 metro neur-
tzen du eta egoera onean dago.
671 92 06 49.

TTeelleebbiissttaa.. 28 hazbetekoa. Bi
urte dauzka. 150 euro. 616 22
49 64 

UUrrrreeaa.. 24 kilateko urrea salgai.
656 75 76 98.

802. EROSI

LLuurrssaaiillaa erosiko nuke Bergaran
edo inguruetan. Deitu 669 17
09 51 telefonora.

806. GALDU

BBeellaarrrriittaakkooaa galdu nuen Arra-
sateko alde zaharrean otsaila-
ren 26an. Urre zuria. Balio sen-
timentala du. Aurkitu duenak dei
diezadala, 619 45 42 87 telefo-
no zenbakira.

CCaannoonn aarrggaazzkkii kkaammeerraa galdu
nuen zapatu gauean, martxo-
aren 20an, Arrasaten. Aurkitu
duenak dei dezala 617 30 02 06
telefonora eta Aitorrengatik
galdetu.

PPoollttssaa eettaa ppoollttssiikkookkoo tteelleeffoonnooaa
galdu ditut Bergarako Zabalo-
tegi aretoan. 653 73 77 86.

807. AURKITU

IIrraakkuurrttzzeekkoo bbeettaauurrrreekkooaakk aur-
kitu nituen Arrasateko Santa
Marina auzoan otsailaren 21ean.
Zureak badira, deitu zenbaki
honetara. Juanjo. 943 79 96 71.

DEBAGOIENA

Estetizien 
profesionala 

behar da. Urtetako 
esperientziarekin.

686 67 34 66

ARRASATE

Bazkidea behar 
da ostalaritza 
negoziorako.

679 39 13 32

ARETXABALETA

Taberna-jatetxea
errentan 

ematen da. 
Bezero fidelak. 

943 77 21 24
696 02 42 10

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:
• Ozaeta 105 m2. Berritua.
• Elusu baserria. Berritua. Oso ondo.
• Artekale 60 m2. Berritua. 153.258 €.
• Zubiaurre 67 m2. Berritua. Eguzkitsua.
• Zabalotegi 60m2. Oso ondo
• Barrenkale 82 m2. Berritua.
• Osintxu. 70 m2. Igogailuarekin.
• 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 €.
• Bidekurutzeta 65 m2. Berritua. Igogailuarekin.
• 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 €.

EMUN KOOP. E.k, lan munduan euskararen
normalizazioan diharduen enpresak, langile
premiak asetzeko eta lan poltsa osatzeko
hauek behar ditu:

EUSKARA PLANAK GARATZEKO HIZKUNTZA TEKNIKARIAK

Kontuan hartuko da:
• Euskararen normalizazioan edota euskalgintzan esperientzia

izatea.
• Horrez gain, komunikatzeko gaitasunak, taldeak dinamizatzeko 

gaitasunak eta antzeko konpetentziak. 

Probak apirilaren 19an, arratsaldean, egingo dira, eta hautatutakoei
bakarrik deituko zaie.

Curriculuma bidaltzeko sartu gure webguneko (www.emun.com),
"lan bila?" atalean.

Azkeneko eguna apirilaren12a da, osteguna.

1. ETXEBIZITZAK
101. SALDU
102. EROSI
103. ERRENTAN EMAN
104. ERRENTAN HARTU
105. ETXEAK OSATU
106. BESTELAKOAK

2. GARAJEAK
201. SALDU
202. EROSI
203. ERRENTAN EMAN
204. ERRENTAN HARTU
205. BESTELAKOAK

3. LOKALAK
301. SALDU
302. EROSI
303. ERRENTAN EMAN
304. ERRENTAN HARTU
305. BESTELAKOAK

4. LANA
401. ESKAINTZAK
402. ESKAERAK
403. BESTELAKOAK

5. IRAKASKUNTZA
501. JASO
502. EMAN
503. BESTELAKOAK

6. MOTORRA
601. SALDU
602. EROSI
603. ALOKATU
603. KONPONDU
604. BESTELAKOAK

7. ANIMALIAK
701. SALDU
702. EROSI
703. EMAN
704. BESTELAKOAK

8. DENETARIK
801. SALDU
802. EROSI
803. EMAN
804. HARTU
805. TRUKATU
806. GALDU
807. AURKITU
808. BESTELAKOAK

9. HARREMANAK
901. AGURRAK
902. HARREMANAK
903. DEIAK
904. BESTELAKOAK

10. RELAX

PARTIKULARREN IRAGARKIAK ORDAINDUTAKO ATALAK: 
ETXEBIZITZA SALDU/ALOKATU. LOKALA SALDU/ALOKATU.GARAJEA SALDU/ALOKATU. MOTORRA SALDU/ALOKATU. 

GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 20 ¤ (BEZ BARNE).
Iragarki partikularretan astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.

GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

IRAGARKI SAILKATUAK

sailkatuak@goiena.com edo www.goiena.net/sailkatuak

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

BERGARA

Janari izoztuen 
denda eskualdatzen

da azokan.

943 76 56 91
943 76 52 07

402. ESKAERAK

3355 uurrtteekkoo mutil brasildarra,
legezko dokumentuekin, gertu
nagusiak zaintzeko. Geriatria
ikastaroa egin dut eta esperien-
tzia dut. 634 85 69 78.

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

AArrrraassaattee.. Bertako neska gertu
nagusiak zaintzeko. Esperien-
tzia daukat. 618 00 08 28.

AArrrraassaattee.. Emakume euskaldu-
na gertu orduka lan egiteko:
nagusi edo umeak zaindu, plan-
txa eta abar. 699 54 17 27.

AArrrraassaattee.. Emakumea gertu
sukaldean lagundu, plantxa edo
garbiketak egiteko, orduka. Dei-
tu 647 16 40 49 telefono zen-
bakira.

AArrrraassaattee.. Zerbitzari edo garbi-
keta lanak egingo nituzke. Dei-
tu 619 78 63 41 zenbakira.

kimikako eskola partikularrak
ematen ditu. Maila guztiak. Ira-
kaskuntzan esperientzia. 648 06
79 85.

EEsskkoollaa ppaarrttiikkuullaarrrraakk.. Irakasle
ikasketak dituen neska gertu
Lehen Hezkuntzako eta Bigarren
Hezkuntzako lehenengo ziklo-
ko ikasleei eskola partikularrak
emateko. 655 71 39 27.

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

6/ MOTORRA

601. SALDU

NNiissssaann MMiiccrraa automatikoa sal-
gai. Gidatzen erraza. Ia berria.
45.000km. Deitu 649 19 64 04
telefono zenbakira.

OOppeell VVeeccttrraa 1.800 16 V autoa
salgai. Mendeurrenekoa. Ekipa-
mendu osoa eta bola. 170.000
km. 2000koa. Gomendatzeko
modukoa. 2.200 euro. Deitu
662 02 92 78 telefonora.

RReennaauulltt MMeeggaannee autoa salgai.
1900 Turbo Diesela. 100 ZP.
2000koa. Aire girotua, beira-igo-
gailu elektrikoak, ixte-sistema
zentralizatua, direkzio lagun-
dua, ispilu automatikoak eta
ABSa. 2.200 euro. 635 74 27 43.

602. EROSI

112255 cccc--kkoo mmoottoorrrraa.. Erabiltzen
ez duzun 125cc-ko motor hori
erosiko nizuke. 647 31 64 41.

7/ ANIMALIAK

703. EMAN

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

8/ DENETARIK

801. SALDU

AAkkuuaarriiooaa salgai. 100 litrokoa.
Osagarriekin. 50 euro. Deiut
616 22 49 64 telefonora.

AAnnggiioozzaarrrreenn 1.500 metro koa-
droko lursaila salgai. Eraikitze-
ko baimena duena. Bi bizitza-
ko etxea egiteko. 180.000 euro.
647 51 52 54.

NNiikkoonn DD6600.. Nikon D60 reflex
digitala salgai. Ordezko bateria
opari. Deitu 634 46 68 65 tele-
fonora eta Manurengatik gal-
detu.

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

AArrmmaaiirruuaa salgai. 2 metroko
zabalera. Ate japoniarrekin. 200
euro. 635 74 27 43.

GGiittaarrrraa eelleekkttrriikkooaa.. Academy
markakoa. 60 eurotan. Gutxi
erabilia. 626 94 16 42.
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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 Euskaldunak

hizketan.

14:15 On ein. 

14:45 Berriak. 

15:15 Ur eta Lur.

15:45 Itsasoari begira.

16:15 Ikusten.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Ilunpean.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Gipuzkoa kultura.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Sakonduz.

22:45 Kiroleroak.

23:15 Kalekantoi. 

2233::4455 Magazinea

00:45 Emisio amaiera.

Egubakoitza, 26

08:00 Marrazki bizidunak.

10:30 Barrebusa.

11:30 On ein 

12:00 Goiena Magazinea.

13:00 Eltze beroa.

13:30 Erloklip

14:00 Bergarako lau

t’erdiko pilota

txapelketa

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 Ikusten. 

22:30 Euskaldunak

hizketan.

00:00 Harmailatik.  

00:30 28 klip. 

01:00 Erloklip.

01:30 Emisio amaiera.

Zapatua, 27

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 Gipuzkoa Kultura. 

15:45 Marrazki bizidunak.

18:15 Barrebusa. 

19:15 Ikusten. 

19:45 Euskaldunak

hizketan.

20:15 Kiroleroak.

21:00 Goiena Magazinea.

22:00 Bergarako lau

t’erdiko pilota

txapelketa. 

00:00 Emisio amaiera.

Domeka, 28

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 Kalekantoi. 

18:15 Sakonduz. 

18:45 Ilunpean.

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, 29

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, 30

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 Erreportajea.

23:00 Kalekantoi

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguaztena, 31

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 Gipuzkoa Kultura. 

15:45 Marrazki bizidunak.

18:15 Barrebusa. 

19:15 Ikusten. 

19:45 Euskaldunak

hizketan.

20:15 Kiroleroak.

21:00 Goiena Magazinea.

22:00 Gipuzkoa kultura.

22:30Euskaldnak hizketan.

23:00 Ilunpean.

23:00 28 klip.

23:30 Erloklip.

00:00 Emisio amaiera.

Eguena, 1

ARRASATE

Zapatua, 27 Ruiz Perez Nafarroa Etorbidea, 1 943 79 14 09
Domeka, 28 Etxeberria Zarrugalde, 42 943 77 16 30
Astelehena, 29 Azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
Martitzena, 30 Azkoaga Iturriotz, 17 943 79 79 99
Eguaztena, 31 Fernandez Maisu Aranberri 943 79 22 26
Eguena, 1 Español Araba Etorbidea, 14 943 79 18 65
Egubakoitza, 2 Etxeberria Zarrugalde, 42 943 77 16 30

BERGARA

Zapatua, 27 Zabala Barrenkale, 25 943 76 16 87
Domeka, 28 Zabala Barrenkale, 25 943 76 16 87
Astelehena, 29 Guallar San Antonio, 5 943 76 11 05
Martitzena, 30 Estella Matxiategi, 5 943 76 19 63
Eguaztena, 31 Mozos Iparragirre, 2 943 76 12 15
Eguena, 1 Urritikoetxea Oxirondo Plaza, 4 943 76 11 74
Egubakoitza, 2 Zabala Barrenkale, 25 943 76 16 87

OÑATI

Zapatua, 27 Anduaga San Lorentzo, 3  943 78 21 16
Domeka, 28 Anduaga San Lorentzo, 3  943 78 21 16
Astelehena, 29 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Martitzena, 30 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Eguaztena, 31 Garate Kale Barria, 42  943 78 05 58
Eguena, 1 Garate Kale Barria, 42  943 78 05 58
Egubakoitza, 2 Garate Kale Barria, 42  943 78 05 58

ARETXABALETA-ESKORIATZA

Zapatua, 27 Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99
Domeka, 28 Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99
Astelehena, 29 Agirre Gorosarri Plaza(Esko.) 943 71 48 28
Martitzena, 30 Agirre Gorosarri Plaza(Esko.) 943 71 48 28
Eguaztena, 31  Agirre Gorosarri Plaza(Esko.) 943 71 48 28
Eguena, 1 Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99
Egubakoitza, 2 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

HERRI BAZKARIRAKO TXARTELAK
Irakurle batek mezu bat bidali digu posta bidez
honakoa galdetzen: "Egunkarian irakurri duda-
nez, Erramu-zapatuan herri bazkaria egingo da Bergaran;
seme-alabekin joateko asmoa dugu. Non erosi behar dira
txartelak eta zenbat balio dute?".

Martxoaren 27a egun berezia da Bergaran; izan ere, Erra-
mu-zapatua ospatzen da, eta, ohikoa den moduan, aur-
ten ere herri bazkaria antolatu dute. Udal Pilotalekuan
izango da. Txartelak Ariznoan, Pol-Polen eta pilotaleku-
ko tabernan eskura daitezke 18 eurogatik. Hamar urte-
tik beherakoentzat 10 eurotan daude salgai. 

JAI BATZORDEA OSATZEKO DEIALDIA
Aramaioko irakurle batek deitu digu honakoa galdetzeko:
"Jakin dudanez, Aramaioko udalak Jai batzordea osatze-
ko deialdia egin du; horretarako batzarra noiz egingo den
jakin nahiko nuke".

Aramaioko jaiak prestatzeko Jai batzordea eratzea pen-
tsatu du Udalak. Hori dela eta, herritarren parte-hartzea
eskatzen da. Horretarako, martxoaren 29an bilera egin-
go da Aramaioko udaletxean, 19:00etan.

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

Kulturaz
betetako saioa
eguenean

Kulturako zenbait alderdi
jorratuko dira egueneko
Gipuzkoakultura saioan:
kontzeptualismoaren
gaineko erreportajea, bi
libururen gaineko hausnar-
keta, eta Iparraldea bertan
jardunaldien barruan
Hamaika ipuin ikuskizuna. 

GOITB, 'Gipuzkoakultura'
> Eguena, 22:15GOIENKARIA

Asteburuko
kirol proben
gainbegiratua

Asteburuko kirol probei
gainbegiratua egingo die
Xabi Urtzelai kazetariak.
Besteak beste, Aramaion
mendiko bizikleta lasterke-
ta izango da domekan, eta
Bergaran, Bergara-Aloña
derbia. Horiek eta albiste
gehiago Harmailatik saioan.

GOITB, 'Harmailatik'
> Astelehena, 22:15

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

Zapatua, 27
Zerua hodeitsu izango dugu
zapatuan eta euria egiteko pro-
babilitatea handia izango da.
Tenperaturari dagokionez, man-
tendu egingo da. 

Domeka, 28
Goizaldean zerua hodeitsu egon-
go den arren, egunak aurrera
egin ahala oskarbitzen joango
da. Tenperaturari dagokionez,
domekan gora egingo du. 

DEBAGOIENEAN

Zapa tuan
h o d e i t s u
egongo da eta
euria egiteko
probabilitatea
handia da. Dome-
kan eguraldiak hobera
egingo du; ez da euririk
egongo eta tenperatu-
rak gora egingo du. 

EUSKAL HERRIAN
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Aretxabaletako Leire Arenazaeta Begoñako Koldo Duarte Are-
txabaletako udaletxean ezkonduko dira gaur, martxoak 26. Ondo-
ren, eztei-bidaia Birmaniara egingo dute. Etxekoen partetik, zorio-
nak eta ondo pasatu eguna!

Arrasateko Nerea Bergaretxe eta Roberto Carabias martxo-
aren 27an ezkonduko dira Uribarriko elizan. Ondoren, Akebaso
jatetxean bazkaria egingo dute. Eztei-bidaian Estatu Batuetara
eta Hawaiira joango dira. Familia eta lagunen partetik, zorionak!

h i l d a k o a k

• Maria Arana Astigarraga. Bergaran, martxoaren 16an. 90 urte.
• Antonio Ugarte Aiastui. Oñatin, martxoaren 17an. 79 urte.
• Maria Larrañaga Larrañaga. Bergaran, martxoaren 17an. 90 urte.
• Txomin Ribera Etxebarria. Oñatin, martxoaren 18an. 83 urte.
• Maria Cristina Salazar Larrañaga. Arrasaten, martxoaren 19an. 86 urte.
• Ventura Martin Martin. Bergaran, martxoaren 19an. 89 urte.
• Julian Erostarbe Leibar. Oñatin, martxoaren 19an. 77 urte.
• Eugenia Idigoras Okina. Arrasaten, martxoaren 20an. 75 urte.
• Alfonsa Martin Martin. Oñatin, martxoaren 20an. 92 urte.
• Marina Romero Sainz. Arrasaten, martxoaren 21ean. 80 urte.
• Maria Dolores Ugalde Garitano. Bergaran, martxoaren 22an. 92 urte.
• Alberto Kortabarria Anduaga. Oñatin, martxoaren 23an. 76 urte.
• Juan Antonio Romero Martinez. Arrasaten, martxoaren 24an. 85 urte
• Nagore Aranburu Suarez. Oñatin, martxoaren 25ean.

ESKER ONA

Juanita 
Aguirre Osoro
Pablo Zumelagaren alarguna

Arrasaten, 2010eko martxoaren 26an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali 

dizkiguzuenoi, eskerrik asko 
sendikoen izenean.

Arrasaten hil zen 2010eko martxoaren 16an, 92 urte zituela.

ESKER ONA

Maria 
Arana Astigarraga

Roman Igarzaren alarguna

Bergaran, 2010eko martxoaren 26an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali 

dizkiguzuenoi, eskerrik asko 
sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 2010eko martxoaren 16an, 90 urte zituela.

Aritz 
Azpiazu Bengoa

Etxekoak.
Oñatin, 2010eko martxoaren 26an.

Beti izango
zara gurekin.

2005eko martxoaren 25ean hil zen.

5. URTEURRENA

MEZA

Eugenia 
Idigoras Okina

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Haren arimaren aldeko meza 
domekan, martxoaren 28an, 

11:00etan, Arrasateko San Juan
Bataiatzailearen parrokian ospatuko da.

Arrasaten hil zen 2010eko martxoaren 20an, 75 urte zituela.

Isabel 
Arabaolaza Inza

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza zapatuan, 
martxoaren 27an, 19:00etan, Oñatiko Mikel

Deunaren eliza nagusian ospatuko da.
—

Maitasunez, beti izango zaitugu gure bihotzean.
Bere familia.

2009ko martxoaren 30ean hil zen, 87 urte zituela.

Santiago 
Anduaga Guridi

2009ko martxoaren 21ean hil zen, 82 urte zituela.

URTEURRENA

Bertaratuko zareten guztioi, 
eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza zapatuan, 
martxoaren 27an, 19:00etan, Oñatiko Mikel

Deunaren eliza nagusian ospatuko da. 
—

Santi, zu ezagutu eta maitatzeko
zortea izan genuenok, bihotzean

zaramatzagu eta ez zaitugu inoiz ahaztuko.

URTEURRENA

ESKER ONA

Maria 
Larrañaga Larrañaga

Bergaran, 2010eko martxoaren 26an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali 

dizkiguzuenoi, eskerrik asko 
sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 2010eko martxoaren 24an, 90 urte zituela.

ESKELAK
GOIENKARIAn eskela jarri nahi baduzu, deitu telefono honetara eguen eguerdia baino lehen:

943 25 05 05
Edo zatoz ordezkaritza batera.

Eskelaren prezioa: 120 euro.
Prezio berezia: egubakoitzeko eta asteleheneko GOIENKARIAn, bietan, argitaratuz gero, 160 euro.

Goienkaria: astero, 36.000 irakurle (CIES) Gipuzkoan.

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

Nagore 
Aranburu Suarez

Zure kuadrillia eta lagunak.
Oñatin, 2010eko martxoaren 26an.

2010eko martxoaren 25ean hil zen.

OROIGARRIA

Bizi izan zara adorez
eta erakutsi diguzu
jarraitzen kemenez.

Zure irrifarrea gurekin
geratzen denez,

betiko gure bihotzean izanez,
agurtzen zaitugu
geroarte esanez.
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ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

GAIA ERAKUSKETA IRAUNKOR BERRIA 
Energia eta Natura dira erakusketa honetako ardatz nagusiak.
Bisita gidatuak asteburutan: 13:15 eusk. eta 17:45 gazt.

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.

PLANETARIUM DIGITALA
Erresoluzio handiko irudi ikusgarriak kupula osoan proiektatuta.
Asteburu eta jai-egunetako saioak:
12:00-13:00-15:30-17:00-18:00.

Eboluzioa: Izakion historiako gertaera eta unerik 
garrantzitsuenek azaltzen dizkigu
Biziaren jatorria: Lurraren eta Eguzki Sistemaren jatorria 
erakusten digun saioa
Itsua izar begiekin: Itsu bat eta tirano bat protagonista 
dituen ipuin animatu bat
Kartoizko suziriaren sekretua: Haurrei zuzendutako 
saioa. Eguzki sistemako planetak
Donostiatik zerura begira: Zuzeneko saioa, gaur ikus 
dezakegun zerua ezagutzeko
Infinity Express: Unibertsoa eta Eguzki Sisteman zehar bidaia
Kaluoka’hina, uharri sorgindua: Haurrei zuzendutako 
saioa.Arrain koloretsuen abenturak.

ERRUSIAR MENDIA SIMULAGAILUA
Asteburu eta jai egunetan irekita 
11:30-14:30 eta 15:30-19:00

Martxoak 26-31
Jokoa

ARRASATE
> 26. doke txapelketa jokatuko dute
etzi, domeka, Arrasateko gaztetxoek

Gazte mailako (14 urtera arteko) 26.
doke txapelketa jokatuko dute etzi,
domeka, Monterron parkean, 11:00etan.
Apirilaren 2an, berriz, 30. elkarteen
arteko doke txapelketa izango da. SUDC
elkarteak antolatzen du.

Artea

OÑATI
> Musika saio didaktikoa egingo dute
Plaza eta Garmendia txalapartariek

Txistua, alboka, txalaparta eta eurek
asmatutako beste instrumentu batzuk
joaz, euskal sustraidun musika esperi-
mentazioarekin nahastuko dute Iñaki
Plazak eta Jon Garmendiak, gaur,
egubakoitza, gaztelekuan, 18:00etan.

Musika

ARRASATE
> Bitter Honey taldeak lehen diskoa
aurkeztuko du kontzertuan

Danbaka lehiaketan parte hartu zuen
Bitter Honey taldeak Songs of love &
destruction diskoa aurkeztuko du zuzene-
ko baten, gaur, egubakoitza, 3 aretoan.
Arrasateko Cool Circus taldeak ere joko
du. 23:00etan hasiko da emanaldia.

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

Musika
BERGARA

> Orfeoi Txiki, Orfeoi Txikitxo
eta Gabero taldeen kontzertua

Orfeoi Txiki, Orfeoi Txiki-
txo eta Gabero taldeek emanal-
dia egingo dute.

Gaur, egubakoitza, Mariaren Lagundia-
ren elizan, 19:30ean.

BERGARA
> Ganbara Gazte eta Gaberoren
musika erlijioso eta modernoa

Musika erlijiosoari klasiko
itxura kendu eta XXI. mendeko
ukitua emanda, kontzertua
egingo dute Oñatiko Ganbara
Gaztek eta Bergarako Gaberok.
Obrak erlijiosoak dira, baina
gaur egungo ukituarekin.

Etzi, domeka, Mariaren Lagundiaren
elizan, 19:00etan.

OÑATI
> Ganbarak 3. munduko umeen
aldeko kontzertua egingo du

Ganbara kantu eskolako
ume eta gazte abesbatzek
udaberriko kontzertua egingo
dute, eta eskolako harrobi
osoak hartuko du parte: kantu
tailerrak I eta II, Ganbara
Txikitxoak, Ganbara Txikik
eta Ganbara Gaztek. 3. mundu-
ko umeen askatasun eta
bakearen gaineko argazki eta
bideo muntaia bat izango dira,
eta gai horren gaineko abestiak
abestuko dituzte.

Bihar, zapatua, Santa Ana antzokian,
19:00etan.

ARRASATE
> Distorsion eta Rat+zinger
taldeen kontzertua

Distorsion 80ko hamarkada-
ko punk taldeak kontzertua
egingo du. Rat+zinger taldeare-
kin. Sarrera 10 eurotan salduko
dute aldez aurretik, eta 12
eurotan, leihatilan.

Bihar, zapatua, 3 aretoan, 23:00etan.

Antzerkia
ESKORIATZA

> 'El príncipe de mentiras'
bakarrizketa ikusteko aukera

Edurne Agirrezabala
aktoreak El príncipe de menti-
ras delako antzezlana egingo
du. Emakume batek bikotean
izandako bizipenak kontatuko
ditu, harreman hasieran bion
artean zegoen kimikatik gaur
egungo tratu txarren mugarai-
no. Sarrera doakoa da.

Gaur, egubakoitza, unibertsitatean,
22:30ean.

ARRASATE
> 'El txou de Patxi' antzezlana
egingo du Gorka Aginagaldek

Patxi Arrigagorritxorribe-
rrigoitia pertsonaiaren bitar-
tez, Gorka Aginagalde aktoreak
El txou de Patxi delako baka-
rrizketa barregarri eta satiri-
koa egingo du.

Gaur, egubakoitza, Kontzezino kaleko
Iamai kafetegian, gauerdian.

OÑATI
> Txan magoak emanaldia
egingo du etzi, domeka

Txan magoak ikuskizuna
egingo du, Errekalde Herri

Eskolak antolatuta. Sarrerak
eskolan eros daitezke, 3
eurotan, eta egunean bertan,
Santa Anan.

Ikuskizuna etzi, domeka, izango da
Santa Ana aretoan, 17:00etan.

Erakusketak
GASTEIZ
> Juan Jose Altuna Akizu
margolariaren lanak, ikusgai

Juan Jose Altuna Akizu
margolari arrasatearrak
erakusketa inauguratuko du
gaur, egubakoitza, Ikusiarte

aretoan, eta zabalik egongo da
apirilaren 15era arte, honako
ordutegian: martitzenetik
egubakoitzera, 18:30-21:00;
zapatuetan, 12:00-14:00 eta 18:30-
21:00; astelehen eta jaiegunetan
itxita egongo da.

Inaugurazioa gaur, egubakoitza,
Ikusiarte aretoan (Correria, 8), 18:00etan.

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.

Kulturateko klaustroan, martxoaren
28ra arte.

ARETXABALETA
> Gipuzkoako txakurren gaineko
argazki erakusketa

Manuel Montielek Gipuzko-
ako herri guztietako txakurren
argazkiak ipiniko ditu ikusgai.
Gaur, egubakoitza, irekiko da
erakusketa.

Arkupen, egunero 11:00-13:00 eta
18:00-20:00; zapatuetan, 11:00-13:00;
domeka eta jaiegunetan, itxita.

BERGARA
> Hildakoak hilobietatik ateraz,
duintasunak berreskuratuz

Hildakoak hilobietatik
ateraz, duintasunak berresku-
ratuz delako erakusketa ipini
du Aranzadi Elkarteak, Eusko

BERGARA
> Erramu-zapatua ospatuko dute Bergaran eta
gaur, egubakoitza, bertso saioa egingo dute

Erramu-zapatuko jaiaren egitarauaren barruan, gaur,
egubakoitza, bertso saioa izango da pilotalekuan, 22:30ean,
Jone Uria, Julio Soto, Joxe Agirre, Iker Zubeldia eta Uxue
Alberdirekin, Jardunen eskutik. Bihar, feria izango da;
11:00etan, Luma Gorri oilasko-dastatzea izango da Munibe
plazan; 12:00etan, erakusketako behien erakustaldi gidatua;
eta beste hainbat ekintza, gauera arte.

Feria 09:30ean zabalduko dute. Erdigunean egongo dira postuak eta ekintzak.

PROPOSAMENA
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b o n o  f o t o a

Gure bailarako zein herritan daude argazkiko
baserriak eta nola du izena parajeak?

Argazkia eta galdera > Jose Felix Diaz de Tuesta

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO Goienako edozein egoitzara

ZORIONAK AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEARI:

Arrasateko Iñaki Iriondo. 
Erantzun zuzena:  Anboto eta Udalatx. 

* 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!

Jaurlaritzaren laguntzarekin.
Aranzadiko ikertzaile eta
boluntarioek joandako 10
urteetan egindako hobitik
ateratze lanak ikus daitezke,
argazkitan. 

Erakusketa gaur, hilak 26,
inauguratuko dute, eta 
apirilaren 18ra arte egongo da
zabalik.

Aroztegi aretoan, honako ordutegian:
astegunetan, 18:00-20:30; zapatuetan,
12:00-14:00 eta 18:00-20:30; jaiegunetan,
12:00-14:00.

Bestelakoak
ESKORIATZA
> Taldeko dantza ludikoen
ikastaroa dago bihar, zapatua

Euskal Herriko eta Europa-
ko taldeko dantza ludiko
tradizionalak erakutsiko ditu
Patxi Monterok bihar, zapatua.
Prezioa da 5 euro. Argibideeta-
rako, deitu 943 78 90 70 telefono
zenbakira.

Bihar, zapatua, kultura etxean, 18:00-
20:00.

ANTZUOLA
> Haitiren aldeko afari solida-
rioa deitu du Anelkarrek

Anelkar elkartearen
eskutik, Haitiren aldeko afari
solidarioa izango da. 
25 euro da.

Bihar, zapatua, Olalde elkartean,
21:30ean.

ARAMAIO
> AHTren aurkako Ri-Rau eguna
antolatu dute zapaturako

Aramaixo Tropikaleko
Gazte Asanbladak antolatuta,
Ri-Rau, egurre emungotzau
lelopean, AHTren aurkako
eguna egingo dute zapatuan.
Honako egitaraua antolatu
dute: mendi martxa, biribilgu-
nean hasita (10:00); bazkaria
eskolako jangelan (14:00);
poteoa, plazatik hasita (18:00);
kontzertuak eskola azpian
(20:00); eta erromeria.

Bihar, zapatua, egun osoan.

ELGETA
> Herrixa Dantzan ekitaldia
egingo dute etzi, domeka

Hileko azken domekero
moduan, Herrixa Dantzan
ekitaldia egingo dute oraingo
aste bukaeran, Patxi Monterok
gidatuta. Oraingoan, zuzeneko
musika izango dute, Jainaga
eta Narbaitza trikitilarien
eskutik.

Ekainean, uztailean eta
abuztuan ez dute egingo
Herrixa Dantzan.

Etzi, domeka, Espaloia antzokian,
19:00etan.

ESKORIATZA
> Aire zabaleko margo lehiaketa
jokatuko da etzi, domeka

Aire zabaleko margo
lehiaketaren 4. edizioa jokatu-
ko da etzi Eskoriatzako
kaleetan. Sari banaketa
18:30ean egingo dute, Iba-
rraundin, eta segidan, margo-
lanen erakusketa zabalik
geratuko da, apirilaren 16ra
bitartean.

Etzi, domeka, 09:00etan hasita; sari
banaketa 18:30ean da, Ibarraundin.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Celda 211
Zapatua: 19:30, 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Lili, la princesa hada
Domeka: 17:00.

GAZTETXEA

The war on
democracy
Domeka: 17:30.

ARETXABALETA

ARKUPE

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

Shorts: la piedra
mágica
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTUR ETXEA

Precious
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Ponyo en el
acantilado
Egubakoitza, zapatua eta
domeka: 17:00. 

BERGARA

ZABALOTEGI

Enemigos públicos
Domeka: 19:30.

Mi vecino Totoro
Domeka: 17:00.

GAZTETXEA

La caja Kovak
Domeka: 18:00.

ELGETA

ESPALOIA

Los cronocrímenes
Eguaztena: 21:30.

ARAMAIO

KULTUR ETXEA

El soplón
Egubakoitza: 22:15.

Zafarrancho en el
rancho
Domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO
ANTZOKIA

Cómo entrenar a tu
dragón
Zapatua: 17:00, 19:45.
Domeka: 17:00.

El escritor
Zapatua: 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

COLISEO 1

Cómo entrenar a tu
dragón
Egubakoitza: 20:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

El escritor
Zapatua: 17:00, 19:45.
Domeka: 17:00.

COLISE0 2

El escritor
Egubakoitza: 20:30.

Precious
Zapatua: 17:00, 19:45,
22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GURIDI

El libro de Eli
17:30, 20:00, 22:30.

Querido John
17:30, 20:00, 22:30.

Tensión sexual 
no resuelta
17:00, 18:50.

Cómo entrenar a tu
dragón
17:00, 18:50, 20:40, 22:30.

Acantilado rojo
17:00, 19:45.

El secreto de sus ojos
22:30.

Pájaros de papel
17:30, 20:00, 22:30.

En tierra hostil
17:00, 19:30, 22:15.

Shutter Island
20:40. 

FLORIDA-GURIDI

Millennium 3
17:30, 22:30.

El mal ajeno
18:00, 20:15, 22:30.

Ajami
17:30, 20:00, 22:30.

Las viudas de los
jueves
17:30, 22:30.

Hermanos
18:00, 20:15, 22:30.

Precious
20:15.

El concierto
18:00, 20:15, 22:30. 

YELMO CINEPLEX

Avatar 
(3D emanaldiak)
22:00.

Cómo entrenar a tu
dragón 
(3D emanaldiak)
16:00 (zapatua eta dome-
ka), 18:00, 20:00.

Acantilado rojo
19:30, 22:00, 00:30.

El libro de Eli
15:40 (zapatua eta dome-
ka), 17:50, 20:05, 22:20,
00:35.

Tensión sexual 
no resuelta
16:10 (zapatua eta dome-
ka), 18:10, 20:10.

Tiana y el sapo
16:20 (zapatua eta dome-
ka), 18:20.

Millennium 3
19:50, 21:50, 00:25.

Invictus
16:30 (zapatua eta 
domeka).

Percy Jackson y el
ladrón del rayo
16:00 (zapatua eta dome-
ka), 18:10.

Cómo entrenar a tu
dragón
17:00 (zapatua eta dome-
ka), 19:00, 21:00, 23:00,
00:50.

Shutter Island
19:00, 21:40, 00:20.

Precious
22:10, 00:10.

Pájaros de papel
20:20, 22:35, 00:50.

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

El mal ajeno
16:15 (zapatua eta dome-
ka), 18:15, 20:15, 22:30,
00:45.

En tierra hostil
15:30 (zapatua eta dome-
ka), 17:45, 20:00, 22:20,
00:40.

Zinema

Lynn Barber kazetari bri-
tainiarrak bizitzako lehe-
nengo amodioari buruz

idatzi zuen. Testu horietan
oinarrituz, Nick Hornbyk gidoi
bat idatzi zuen eta gidoi hori
BBCren ekoizpenarekin zine-
ma bihurtu da Lone Scherfig
(Italiano para principiantes,
Wilbur se quiere suicidar) zuzen-
dari daniarrak zuzenduta. An
educationLondresen kokatuta
dago 1961. urtean. Istorioaren
protagonista nagusia Jenny 16
urteko ikaslea da. Bidaiak, kul-
tura frantziarra, Paris, musi-
ka eta liburuak maite ditu, eta
ez da gustura bizi garai harta-
ko bizimodu gris eta asperga-
rrian. 30 urte pasatxo dituen
mutil bat ezagutuko du, eta
horren agerpenak beti amestu
izan duen bizitza eta esperien-
tziak ezagutzea ekarriko dio. 

Bi pertsonaien arteko
harremanak hasieratik buka-
era arte ikusteko aukera izan-
go dugu. Hasierak ipuin itxu-

ra du: neskatila gazteak bere
printze urdina ezagutuko du eta
horrela bere amets guztiak bete-
tzen joango dira.  Prozesu hori
oso ondo deskribatuta dago:
argazkiak, musikak… ondo
azaltzen dute momentu haieta-
ko magia, bizitza nola aldatzen
den, eta horri mutilaren xar-
ma gehitzen badiogu (beti daki
zer egin edo hitz egokia nola
topatu), erraz uler dezakegu
neskaren maitemina. Alde
horretatik, neskaren pertso-
naia oso ondo azalduta dago,
gertatzen den guztia haren ikus-
puntutik heltzen zaigu: etxeko
eta eskolako giroak, garai har-
tako pentsamoldea eta erreali-
tatearen eta fantasiaren arte-
ko aldeak. Hori dela eta, ondo
ezagutuko dugu Jennyren iza-
era, eta gertatzen den guztiak
harengan duen eragina  ondo
irudikatzen da. Agian  haren
ikuspuntua erabiltzen delako,
mutilaren pertsonaiaren itxu-
ra bakarrik ezagutuko dugu,
eta ondo egongo litzateke haren
portaerari buruzko datu gehia-
go izatea, baina hori beste film
bat izango litzateke.

> Zuzendaria: Lone Scherfig.
> Aktoreak: Carey Mulligan, Peter

Sarsgaard, Alfred Molina.
> Erresuma Batua, 2009. 
> 95 min.

AN EDUCATION ***

Ametsak eta errealitatea

Antonio Zabala

Eskasa:*  Balekoa:**  Ona: ***  Oso ona:****  Bikaina:*****

El escritor
17:30, 20:00, 22:30, 00:50.

Arthur y la venganza
de Maltazard
15:30 (zapatua eta dome-
ka), 17:30. 

Green zone
15:45 (zapatua eta dome-
ka), 18:00, 20:15, 22:30,
00:45.

Los hombres que
miraban fijamente a
las cabras
15:35 (zapatua eta dome-
ka), 17:25.

Martxoaren 26tik 30era.
Gauerdiko emanaldiak,
egubakoitzean eta 
zapatuan.

ÁBACO 
BOULEVARD

Millennium 3
22:05.

Tensión sexual 
no resuelta
16:30, 18:30, 20:30, 22:30,
00:30.

Hermanos
20:15, 22:30, 00:40.

El libro de Eli
15:45, 18:05, 20:25, 22:45,
01:00.

Los niños de
Timpelbach
16:20, 18:15.

Acantilado rojo
16:05, 19:10, 22:00.

Tiana y el sapo
16:10, 18:15.

Green zone
15:45, 18:00, 20:20, 22:40,
01:00.

Cómo entrenar a tu
dragón
16:00, 16:30, 18:00, 18:30,
20:05, 20:30, 22:35, 01:00.

Los hombres que
miraban fijamente a
las cabras
20:15, 22:15.

El escritor
17:00, 19:30, 22:10, 00:45.

Shutter Island
16:30, 19:15, 22:00, 00:45. 

Pájaros de papel
19:30, 20:00, 22:30, 01:00.

Cazadores de
dragones
16:15, 18:15.

Martxoaren 26tik 30era.
Gauerdiko emanaldiak
egubakoitzean eta zapa-
tuan.
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Prezio hauekin, edonork izan dezake eskuko ordenagailua!

Eskaintza esklusiboa

... eta ehunka produktu eta eskaintza aurkituko dituzu gurean.

Enpresa kudeaketa aplikazioak
•

Era guztietako webguneen diseinua
•

Etxerako eta enpresetarako salmenta

Domingo Irala z/g 
(Ariznoa aurrean) 

BERGARA  Tel.: 943 15 01 01

HP COMPAQ 610 eramangarria
• Teknologia: Core 2 Duo  2 GHz 
• T5870  64  | 
• RAM: 4 GB 
• Pantaila: 15,6"  
• 320 GB SATA disko gogorra
• Modeloa: GMA X3100  

• Integratutako webcama: Bai 
• Bateriaren iraupena: 5 ordu 
• Sistema eragilea: Windows 7 Premium
• Pisua: 2,490 kilo
• DVD±RW DL  
• Bluetootha: Bai  

499499€€

www.microsiervos.com

ARRITXU BARRUSO > ARRASATE
Iñaki Martiarenak ikusmen urri-
tasuna dauka, baina hori ez da
eragozpena bere zaletasun gus-
tukoena egiteko. Neguan, eguba-
koitza iristearekin batera, Fran-
tziara alde egiten du eskiatzera:
"Abiadura sentsazioa asko gus-
tatzen zait; ondo sentitzen naiz".

Dena dela, eskiatzea aste
bukaerako zaletasuna baino
gehiago da Martiarenarendako.
Azken bost urte hauetan ONCE-
rekin hainbat txapelketatan har-
tu du parte eta domina bat baino
gehiago ekarri du etxera: "Orain
dela hiru urte, zilarrezko domi-
na lortu nuen Euskadiko txapel-
ketan, eta brontzezkoa Espainia-
koan. Nire urte onena izan zen".
Aurten Kataluniako txapelketan
zortzigarren postuan geratu da
eta orain prestatzen ari da apiri-
laren 4ean Cerlerren jokatuko
den Espainiako txapelketarako.  

EMAZTEA DU GIDARI 
Eski egokitua egiteko ezinbeste-
koa da gidari lanak egiten dituen
pertsonarekin ondo moldatzea.

Martiarenak, alde horretatik,
abantailarekin jokatzen du: emaz-
te Yolanda Zubigaraik gidatzen
du elurretan. Hogei urte baino
gehiago daramatzate elkarrekin;
beraz, bikote sendoa osatzen dute.
"Elkarrekin hasi ginen eski ego-

kitua egiten; hura izan da beti nire
gidaria. Garrantzitsua da elkar
ondo ulertzea. Hura aurretik joa-
ten da eta aginduak ematen diz-
kit: ezkerrera edo eskumara joan
eta salto edo izotz plakak badau-
de, horietaz ohartarazi".

Baina ezaguna bakarrik ez, esti-
matua ere bada; ikusi besterik ez
dago jendeak nola agurtzen duen
kalean. Aste bukaeretan Donos-
tiara joaten da familiarengana,
baina Arrasaten ere oso ondo
zaintzen dutela adierazi digu.  

EZAGUNA ETA ESTIMATUA
Jaiotzez donostiarra izan arren,
Arrasaten ondo ezaguna da Mar-
tiarena. Hamabost urte darama-
tza ONCEko kupoiak saltzen;
gaur egun Musakolako postuan
eta parrokia inguruan egoten da.

IÑAKI MARTIARENA Ezkerreko argazkian Arrasaten, eskiak eskuan dituela, eta eskuinekoan emaztearekin La Mongie eski estazioan (Frantzia). YOLANDA ZUBIGARAI

Eski gainean urritasunik ez
ESKI EGOKITUA Ikusmen urritasuna
izan arren, emaztearen laguntzarekin
eskiatzen du Iñaki Martiarenak

TXAPELKETAK Azken bost urteetan
hainbat domina irabazi ditu eta orain
Espainiako txapelketa prestatzen dabil

DONOSTIARRA Aste bukaeretan bere
herrira joaten da, baina Arrasaten ere
ondo zaintzen dutela dio

"Orain ezkongabea
naiz eta
emakumeek ilarak
egiten dituzte
nirekin egoteko"
Silvio Berlusconi > 
Italiako lehen ministroa

Ahoa zabaltzen duen bakoitze-
an haren hitzak jasoko bage-
nitu, gure Ahoberotarteak pro-
tagonista bera izango luke beti:
Silvio Berlusconi. Txundituta
ei dauzka emakumeak, eta gu
horrek txunditzen gaitu. Biko-
tekiderik ez duela esan du;
bikotekiderik ez, baina, antza
denez, ezta amamarik ere. 

Mikel Irizar > 'www.goiena.net/blogak/piperrautsa'

p i p e r r a u t s aa h o b e r o i t u r r i  o n e t i k a i ,  e n e !

Ez nuen joaterik izan Amaiako ekitaldira, baina asko
interesatzen zait egitasmoa. Debagoiena ekimen
askoren sorleku izan da, ekonomia, hezkuntza,

komunikazio edota gizarte alorretan, mundu zabaleko
hainbat komunitaterentzat erreferentzia bihurtzeraino.

Baina bulkada horri osotasun ikuspegia falta izan
zaio osagai guztiak egitasmo bakarraren baitan txerta-
tzeko, auto-eraketa ariketa kolektiboa eginaz. Kontua
da ea ibarrak ba ote duen borondaterik komunitate
sendo eta kohesionatua izateko, bere kide guztien
ongizate eta giza garapena bermatuz. Azken urteok
zalantza piztu dute nigan, espero nituen hainbat bilaka-
era gertatu ez direlako. Ahultze bidean ikusten dut
ibarra. Hain zuzen horregatik nago ni ere prest Bagara
gurdia bultzatzeko.

Bagara

Horrela errazagoa da
eskuekin jatea

Beti esan izan ohi da ez dagoela
eskuekin jatea moduko plazerrik;
modu horretan erosoagoa eta gar-
biagoa izango da, behintzat. 

Gose eta Anger taldeek Espa-
loian egingo duten emanaldia
grabatu egingo du ETB3 tele-
bista kateak. Kontzertua api-
rilaren 17an izango da,
22:00etan hasita. Motorrak
berotzen hasi nahi dutenek
Anger taldearen azken disko-
ko abestiak doan jaitsi ahal-
ko dituzte taldearen webgu-
netik. Bestetik, laster ikusgai
izango dugu Gose taldeak
Japonian grabatutako azken
bideoklipa. 

Gose eta Anger taldeen
kontzertua telebistan
grabatuko dute
Elgetan

 


