
Gertuko magia
onena, Elgetako
Espaloian  > 31

"Euskara erabili
ahal izatetik
erabili nahi
izaterako
jauzian dago
gakoa"
Patxi Baztarrika 
Hizkuntza Politikarako
sailburuorde ohia > 082010eko maiatzaren 7a > Egubakoitza > X. urtea > 420. zenbakia > Doan banatzekoa  www.goiena.net

ARRASATE
Musakolako 54 garajetan sartu
dira eta bi auto eroan dituzte  > 12

BERGARA
Koldo Eleizalde eta Iraburuko
zirkulazioa berrantolatuko dute  > 17

KIROLA
Saskibaloian, Eskoriatzako neskek
lauko finala jokatuko dute > 30G2a

AURKIBIDEA

Debagoiena  > 04-05
Iritzia > 06
Gutunak > 07
Elkarrizketa > 08
Herriak > 11-29
Kirola > 30
Kultura > 33
Gazteak > 34
Sailkatuak > 35
Telebista-Irratia > 36
Eskelak > 36-37
Berri-zakua > 37
Non-zer > 38-39

"Nire lana txistua aupatzea izan da
eta domina ezustekoa izan da" > 33

LEIRE KORTABARRIA

Osinagak bihar jasoko du Euskal Herriko
Txistularien Elkartearen zilarrezko domina.
Irudian oñatiarra unibertsitateko klaustroan. 

Olandixoko
tunela gertu
egongo da
ekainerako
BUKATZEAR Falta da
tunela asfaltatzea eta
tunelaren aho
bakoitzean egiten ari
diren biribilguneak
amaitzea   

100 LANGILE
Sanjuanetarako
bukatu nahi dute eta
gogor dabiltza lanean,
hiru txandatan, 100
langile inguru > 04

AZPIEGITURAK > SAIHESBIDEAK

GOTZON OSINAGA > TXISTULARIA

Saharako
umeak etxean
hartzeko dei
egin dute
Tindufeko errefuxiatuen kan-
palekuetan bizi diren neska-
mutikoak Oporrak bakean
programaren barruan etxean
hartu gura dituzten herrita-
rrei dei egin diete Sahararen
aldeko  Debagoieneko elkar-
teek; Arrasateko  Nubi, Are-
txabaletako Iesbaa eta Berga-
rako Bubisher elkarteek.
Hain justu ere, uztail eta abuz-
tuan etxean Saharako umeak
etxean hartzeko izena eman
daiteke maiatzaren 20ra bitar-
tean. > 05

JENDARTEA > ELKARTASUNA

Goienako Bergarako erre-
dakzioak egoitza berria
estreinatuko du astelehe-
nean. Hain zuzen, Ibarra
kaleko 6. zenbakira joango
dira, duela gutxira arte Arce-
lor-Mittalen bulegoak izan
dituen eraikinera. Hori
horrela, han ere zabalik izan-
go ditugu ateak herritarren-
dako, astelehenetik dome-
kara, 10:00-13:00 eta 15:30-
18:30 ordutegian.

Goienak egoitza
aldatu du,
Bergaran

            



"Zenbait herrialdetan,
ama izan diren 11
urteko neskatilak
ikusten ditugu, eta
sexu bidez
kutsatutako gaitzak"

"Ginekologoarengana
joateko txanda zazpi
hilabetera ematen
badidate, zein
garrantzi ematen
zaigu emakumeoi?"

ESANAK

lanean, ikuspuntu feminista bate-
tik. Haurraldeko zuzendari Patri-
cia Poncek orain esku artean dituz-
ten egoerak laburtzen dizkigu:
"Ama izan diren 11-12 urteko nes-
katoak dauzkagu, ikasketak utzi
dituzten neskak, Bolivian batez
ere amen heriotza-tasa oso altuak,
eta zenbait herrialdetan, sexu
bidez kutsatzen diren gaitz trans-
misio altua emakumeengan". 

Beste honako arazoetaz ere
hitz egin dute egunotan: "Nige-
rian, Indian… amatasunarekin
lotutako heriotza-tasa oso handia
da. Batzuetan, emakumeak 20
egun baino gehiago darama fetua
hilda, eta berak ez daki; bestal-
de, Indian, neskatila datorrela
dakitenean, abortatu egiten da;
Bolivian, nerabe asko haurdun
geratzen dira, eta sexu bidez
transmititutako gaixotasun tasa
handia dago; baita Dominikar
Errepublikan eta Haitin ere. Fal-
ta zaiguna da gizonezkoek ere
erantzukizuna hartzea; emaku-
meok bakarrik ezin dugu".

ZAZPI HILABETERA TXANDA
Euskal Herriko emakume eta
neskei begira ere egiten dute lan:
"Hemen, biolentzia prebenitzeko
egiten dugu lan: emakumeak ezin
dezakeenean erabaki metodo
antisorgailuaren gainean, edo
izango dituen ume kopuruaren
gainean, edo neskato bati abor-
tatu eragiten zaionean, hori bio-
lentzia mota bat da". 

11 URTEREKIN, AMA
Haurraldek urteak daramatza
Latinoamerikako, Afrikako eta
Indiako emakumeen sexu osasun
eta ugalkortasun eskubideen alde

LEIRE KORTABARRIA > OÑATI
Emakumeen osasun eta ugalke-
ta eskubideak, berdintasuna lor-
tzeko borroka, genero eta sexu
biolentzia, gizonezko eta emaku-
mezkoen arteko ardura banake-
ta eta, batez ere, Latinoamerika-
ko eta Asiako hainbat herrialde-
tako emakumeen egoera eta
euren premiak, gai horiek guz-
tiak mahai gainean jarri dituzte
hiru egunetan Arantzazun. Izan
ere, Haurralde gobernuz kanpo-
ko erakundeak Arantzazu auke-
ratu du martitzenean hasi eta
atzora, eguena arte iraun duten
Emakumeen Osasun Sexual eta
Ugalkorraren inguruko nazioar-
teko jardunaldiak egiteko.

Emakumeek eurek ekarri
dituzte euren kezkak Arantzazu-
ra, eta nazioartean izen handia
lortu duten ordezkariak izan dira:
adibidez, Sonia Pierre haitiar
jatorriko dominikarra, 2006an
Giza Eskubideen Robert F. Ken-
nedy saria jasotakoa.

Haurraldek bere burua eta
helburuak Debagoienean ezagu-
tarazteko aukera izan du, eta
honako helburuak bete: Hego eta
Iparreko eragile sozialen sare bat
eratzen joatea, erakundeetako
langileak trebatuaz; parte har-
tzen duten erakundeek politikan
eragin dezaten aukerak sortzea;
eta gazteen, emakumeen eta gizo-
nezkoen artean sexu eta ugalke-
ta osasun eta eskubideen arloan
lan egiteko tresna berriak lantzea.

Haurraldek urteak
daramatza Afrikako,
Latinoamerikako eta
Indiako emakumeen
osasun eta
ugalkortasun
eskubideen alde
lanean, ikuspuntu
feministatik

Arantzazuko
jardunaldietan,
hainbat herrialdetako
eragileei lan tresna
berriak eman nahi
izan dizkiete, eta
politikan eragin
dezaten aukerak
sortzeko lan egin

JENDARTEA > EMAKUMEA

Emakumeei
laguntzeko
sarea indartzen
Arantzazun

Azken urteotan osasun zer-
bitzu publikoan ginekologo
gutxiago egotearen gainean ere
hitz egin digu Poncek: "Euskal
osasun zerbitzu publikoa onene-
tarikoa da, baina gabeziak ditu,
eta hala, ginekologoarengana

joateko txandak oso luzeak dira.
Alde batetik, kanpaina egiten
badute minbizia prebenitzeko,
eta bestetik, txanda zazpi hila-
beterako ematen badidate, ze
garrantzia ematen digute ema-
kumeoi?"

JARDUNALDIAK Haurralde GKEk
antolatuta, emakumeen sexu eta
ugalkortasun osasuna landu dute
hainbat elkartek hiru egunean

NAZIOARTEA Helburuetako bat
izan da Euskal Herriko eta
Ameriketako eta Asiako emakume
taldeek elkarlana indartzea

Haurraldeko zuzendari Patricia Ponce, Indiako emakume batzuekin; Asiako, Latinoamerikako eta Afrikako emakumeekin egiten du lan, batik bat, Haurraldek.

DATUA

%33
EMAKUME, BIKTIMA

Nazio Batuek diotenez, munduan
hiru emakumetik batek biolentzia
jasaten du emakume izateagatik:
kolpeak, bortxaketa, ukitzeak…
Haurraldek horretan lan egiten du,
batez ere, gerran dauden lekuetan.
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Estatutu Sozialen 32 artikuluak dioenaren arabera,
Ohiko Batzar Orokorrerako deia egiten da.

OHIKO BATZAR OROKORRA
Deialdia

Eguna: 2010ko Maiatzaren 15a.
Ordua: 10:30ean lehen deialdia eta 11:00etan bigarrena.
Tokia: Garaia Berrikuntza Gunearen Auditorioa (Arrasate).

GAI ZERRENDA

1. Aurreko aktaren onespenari buruzko txostena
2. Memoriaren irakurketa eta onarpena

2.1. 2009ko kudeaketari buruzko akordioa
2.2. 2010eko kudeaketa planaren onarpena

3. 2009ko kontuen eta balantzearen azterketa
4. Soberakin garbien banaketa
5. Ekonomia araubideari buruzko estatutuen xedapenak 

5.1. Sarrera kuotak eta ekarpena
5.2. Kapitalari egindako ordainketa
5.3. Ipdk aplikatzeko irizpideak

6. Mondragon taldeari eta erkop kooperatibari buruzko txostenak
7. Kontseilu errektorearen jakinarazpenak
8. Baliabideen batzordeko kideak berritzea
9. Galde - eskeak

2010ko apirilaren 30ean

AUZO LAGUN, KOOP. E
ARRASATE

Patricia Ponce > Haurraldeko kidea



L.K. > OÑATI
Sonia Pierre dominikarra da, gura-
so haitiarren alaba. Mudha elkar-
tea zuzentzen du, haitiar jatorriko
dominikarrek, batez ere, jasaten
duten diskriminazioa salatzeko.
Hilary Clintonek eta Edward Kennedy
AEBetako senatari zenak bere lana
errekonozitu dute. Bere lanaren
berri eman du Arantzazun.

Ze mezu ekarri nahi izan duzu Aran-
tzazura?

Mudha elkarteak egin duen lana
jakinarazi nahi izan dut, eta Domini-
kar Errepublikan gure komunitateko
emakumeek duten egoera: gero eta
emakume gehiago kutsatzen dira sexu
bidezko gaixotasunekin, batez ere
GIBarekin; bestalde, nerabe asko haur-
dun gelditzen dira; eta hau dena ger-
tatzen da gure komunitatea oso pobrea
delako eta informazio falta dagoela-
ko. Gure elkartea 1973an hasi zen lane-
an, eta gure helburua orduz geroztik
da haitiar jatorriko dominikar ema-
kumearen eta emakume etorkinaren
bizi-kalitatea hobetzea.

Haitiar jatorriko dominikarren ego-
era gainerako dominikarrena baino
okerragoa da?

Bai, desberdintasun egoeran gau-
de, eta aberrigabe antzekoak gara.
Urtarrilaren 26ra arte indarrean egon
den dominikar konstituzioaren arabe-
ra, han jaiotako guztiak dominikarrak

dira, etorkinen seme-alabak eta ira-
gaitzazko, transituan dauden pertso-
nen seme-alabak izan ezik. Gure ego-
era ez da hori, hortaz, eskubide osoa
daukagu dominikar aberritasuna iza-
teko; baina urratu egiten zaigu esku-
bide hori, eta horrekin batera, oina-
rrizko beste eskubide asko: hezkun-
tza, osasun edo hautagarritasun
eskubideak, adibidez. Bestalde, abe-
rritasuna geneukanoi ezeztatzen dihar-
dute azken hiru urteotan. 

Komunitate horren barruan, emaku-
mearen egoerak ze berezitasun ditu?

Emakume dominikarrak aberrita-
suna dauka; haitiar jatorrikoak gare-
nok,ez. Horrekin, emakumeok lehen-

dik ere egoera okerragoan bageun-
den –ez geneukan etxebizitza eskubi-
dea, adibidez–, orain are okerrago gau-
de: hezkuntza eta osasun eskubide-
ak eta beste asko mugatu egin
dizkigute. Dominikar mugimendu femi-
nistak horien alde borroka egin behar
izan du.

Haitin ere egon zarete laguntzen?
Bai, eta laguntza humanitarioa bai-

noharatago joan gara; han ezarri gara
eta laguntza psikosoziala eman dio-
gu jendeari. Jaso den laguntza ez da
denongana ailegatu –9 milioi biztan-
le dira– eta zeukaten gutxia apurtu
egin da; eta emakumeen eta umeen
egoera da kritikoena. Kanpalekuak jen-
dez gainezka daude, eta emakumeak
zaurituak eta umeak zaintzen gera-
tzen dira, eta, lehen bezala, familia-
rendako janari bila ere joan behar iza-
ten dute; baina, era berean, tratu txa-
rrena emakumeak jasaten du, eta guk
lan egin dugu laguntza emozionale-
an eta komunitatearen garapenean,
eta emakumeen elkarteak indartzen.

Jaso duzue laguntzarik?
Bai; zehazki, emakumeen elkar-

teen liderrei laguntza emateko babe-
sa jaso dugu. Hala, Haurraldek medi-
kuak eta erizainak bidali ditu, oso gai-
tasun eta gizatiartasun handikoak, eta
zinez egin dute lan. Hizkuntza ez da
muga izan, eta itxaropena eraman dute
Haitira.

"Haitin, emakumeak jasaten du tratu txarrena"
Sonia Pierre > Mudha elkarteko zuzendaria

GOIENKARIA

ta Afrikako emakumeekin egiten du lan, batik bat, Haurraldek. HAURRALDE
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Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00   ZAPATU GOIZETAN ZABALIKKataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34  Faxa: 943 77 13 13

Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3, Roneo ondoan.

Europar Batasunaren arautegiak ezartzen
duen bataz besteko energia kontsumoaren
araberako energia aurreztea.

ALMACENES ARRASATE
FAGOR, ASPES, EDESA eta MERKATUKO MARKARIK ONENAK.
Etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

1200 b/min
7 Kg

Sailkapen energetikoaA+

1000 b/min
7 Kg

Sailkapen energetikoaA+

1000 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoaA+

Sailkapen energetikoaA Sailkapen energetikoaA

230 €375 €

LABEA HA 1116X

275 €

GARBIGAILUA ALF 1106

340 €

GARBIGAILUA ALF 1127 

375 €

GARBIGAILUA WM-10E20EP

Sailkapen energetikoaA+

295 €

HOZKAILUA AFD-145 

145
x
55
x
60

Sailkapen energetikoaA+

545 €

GARBIGAILUA DFW 802W

1200 b/min
8 Kg

INDUKZIOA SPRING I-3LB

45cm

Sailkapen energetikoaA+

410 €

HOZKAILUA AFC-185 

185
x
60
x
60

Sailkapen energetikoaA

285 €

ONTZI GARBIGAILUA AL-045

1400 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoaA+

525 €

GARBIGAILUA L-74950A



ARANTZAZU EZKIBEL > ARRASATE
Arrasateko mendebaleko
saihesbideko lanak martxa one-
an doaz, eta aurreikusitakoaren
arabera bukatzea da Diputazio-
aren asmoa. Hasiera baten jarri-
tako data izen zen 2010eko san-
juanetarako amaitzea lanok; eta
Osar Rekalde Bidegiko komuni-
kazio arduradunak azaldu du
lanetan atzerapenak izan dituz-
ten arren sanjuanetarako lano-

Obretako arduradunek
adierazi dute lanak
martxa onean doazela
eta aurreikusitako
data betetzea espero
dutela; hau da,
sanjuanetarako lanak
amaituta egongo dira 

AZPIEGITURAK > SAIHESBIDEAK

kin amaitzea espero dutela.
"Olandixoko tuneleko obrak
ondo doaz; izan dira arazoak,
baina lanean gabiltza obra amai-
tzeko hasieran jarritako epera-
ko", dio Rekaldek.

TUNELEKO INSTALAZIOA
Dagoeneko tunela zulatuta eta
eginda dago; orain falta dena da
tuneleko instalazioa egitea. "Bes-
teak beste, kamerak jartzea eta

Olandixoko tunelean
instalazioa jartzea eta
asfaltatzea falta da

horiek probatzea", azaldu du
Rekaldek.

Tunelaren bi ahoetan egin
behar dituzten biribilguneak
amaitzea da falta den beste lana;
eta baita errepidea asfaltatzea
ere. "Asfaltoa botatzeko, beha-
rrezkoa izango da eguraldiak
laguntzea", dio Rekaldek. Hala,
eguraldiak lanen amaiera bal-
dintza dezakeela adierazi du
Rekaldek.

100 LANGILE
"Gogor dabiltza lanean helburua
betetzeko; hiru txandatan egiten
dute lan 100 langile inguruk",
azaldu du Rekaldek.

Gogoratu behar da Olandixo-
ko saihesbideak Arrasate eta
Aretxabaleta arteko errepide
zaharra eta Aramaiora doan
errepidea lotuko dituela. Bi kilo-
metro luzeko saihesbidea izan-
go da, 860 metroko tunelarekin. 

Olandixoko tunela, Garaia gunetik ikusita. A.E.

UNEDek 31
ikastaro
emango ditu
uda partean

A.E. > BERGARA
UNED-Bergarak dagoeneko prest
ditu udako IX. ikastaroak. Guz-
tira, 31 ikastaro antolatu dituz-
te, ekainaren 15etik uztailaren
2ra bitartean emango direnak.
Ikastaroetan landuko diren gaiak
izango dira: giza zientziak, psi-
kologia aplikatua, gizarte zien-
tziak eta hizkuntzen inguruko
arlo berria. Gainera, bost tailer
ere diseinatu dituzte aurtengo
udarako.

IZENEMATEA 
Udako ikastaroetan matrikula-
tzeko azken eguna izango da
maiatzaren 31. Horretarako, jo
UNED-Bergarak San Martin pla-
zan duen egoitzara; deitu 943 76
90 33 zenbakira; idatzi info@ber-
gara.uned.es helbidera, edo
www.uned.es/ca-bergara ataria-
ren bitartez.

Deskontu bereziak prestatu
dituzte UNEDen matrikulatuta-
ko ikasleendako, INEMen izena
emanda dauden langabetuenda-
ko eta Kutxako bezeroendako. 

Esan behar da ikastaroetan
parte hartuko dutela UNEDeko
irakasleez gain beste unibertsi-
tate batzuetako ikasleek eta bai-
ta gaietan adituek ere.

Udako ikastaroak
izango dira ekainaren
15etik uztailaren 2ra
bitartean

HEZKUNTZA

'Ezkutuko
bidea' mendi
ibilaldia
domekan
A.E. > OÑATI
Arantzazuko Adiskideak elkarte-
ak Ezkutuko bidea mendi ibilal-
dia egingo du domekan. Arantza-
zuko Santutegia hoteleko kafete-
gitik abiatuko dira mendizaleak,
09:00etan. Nahi duen edonor dago
gonbidatuta ibilaldira.

BI ORDU ETA ERDI 
Ibilaldiak bi ordu eta erdi iraun-
go du eta zazpi kilometroan 300
metroko desnibela igoko dute.
Helburuak dira parte-hartzaile-
ek domeka atsegina pasatzea eta
abiapuntua Santutegian duten
sei ibilbideren bitartez Arantza-
zu eta ingurunea modu sakona-
goan ezagutzea. 

Guztira, sei ibilaldi antolatu
dituzte; domekakoa bigarrena
izango da.

AISIALDIA
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2010eko OHIKO BATZAR OROKORRERAKO DEIA

Kontseilu Errektorearen erabakiz, Elkartearen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen da.
Batzarra, Gesalibarko Aita Menni Hospitalean, Areto Nagusian, egingo da
2010eko maiatzaren 14an, 15:30ean lehen deia eta, kasua balitz, bigarrenean,
16:00etan, egun eta toki berean, hurrengo eguneko gai zerrendaren arabera:

GAI ZERRENDA
1. Aktak onartzeari buruzko informea eta akordioa.
2. Memoria irakurtzea eta onartzea.

2.1. 2009ko Gestioari buruzko akordioa.
2.2. 2010eko Gestio Plana onartzea.

3. Mondragon Componentes eta Fagor Taldeari buruzko txostenak.
4. 2009ko Kontuen eta Balantzeen azterketa.
5. 2009ko Emaitzen banaketa.
6. Erregimen ekonomikoari buruzko estatutu xedapenak.
7. 2010 ekitaldirako lan Aurrerakinen inguruko erabakiak. 
8. Fagor, S.Coop.eko Estatutu Sozialak aldatzea*.
9. 2/2010 Araua, Heziketarako eta Kooperatiba Sustapenerako eta Interes
Publikoa duten beste helburu batzuetarako Kontribuzioa aplikatzeko irizpideak.
10. Entitateen gaiak

10.1. Mondragon
10.2. Euskadiko Kutxa
10.3. Lagun-Aro

11 .Kontseilu Errektorearen jakinerazpenak 
12. Kanpoko Auditoreak izendatu.
13.  Zaintza Batzordeko kideak berritzea.
14. Fagor eta Mondragon Componenteseko Batzar Orokorrerako ordezkarien
hautapena.
15. Galderak eta eskaerak.

COPRECI, KOOP. ELK.

*Espresuki jakinarazten da bazkide guztiek dutela FAGOR, KOOP.E. Estatu Sozialei buruz pro-
posatutako aldaketen testu osoa eta berorren txosten justifikatzailea egoitza sozialean azter-
tzeko eskubidea, eta dokumentu horiek dohainik eskuratu edo bidaltzeko.

Kontseilu Errektoreko Idazkaria
Aretxabaletan, 2010eko apirilaren 22an

OHIKO BATZAR NAGUSIA

D E I A

Eguna: 2010eko maiatzaren 14a.
Ordua: 15:30ean lehen deialdia eta16:00etan bigarrena.
Tokia: Santa Ana antzokia - Oñati.

GAI ZERRENDA

1. Aurreko akta onartzeari buruzko txostena eta Batzar Nagusi honen akta 
onartzeko bazkideak izendatzea.

2. 2009ko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea, eta 2010eko gestio 
plana berrestea.

3. ULMA Taldeari buruzko txostena.
4. 2009ko ekitaldiko kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
5. Auditorea izendatzea.
6. Emaitzak banatzea.
7. Heziketako eta Kooperatiba Sustapeneko eta interes publikoko beste

xede batzuetarako ekarpenaren (H.K.S.E.) erabilera. 
8. Egituraz gaindiko erakundeekin zerikusia duten gaiak.
9. Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak.
10. Mendeko ekarpen finantzarioen jaulkipena.
11. Kontseilu Errektoreko kideak berritzea
12. Zaintza Batzordeko kideak berritzea.
13. Kontseilu Sozialeko kideak berritzea.
14. Galderak eta eskaerak.

OHARRA: Bazkide guztiei gogorarazten zaie kanpo auditoriak aztertutako urteko kontuak, emai-

tzak banatzeko proposamena eta gestio txostena egoitza sozialean eskura dituztela Batzar

Nagusira bitartean aztertu ahal izateko.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA

Oñati, 2010eko maiatza

ULMA Hormigón Polímero, Koop. E 
Oñati
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Mitologian, erritoetan eta historian jasotzen da ema-
kumeak ezinbestekoak izan garela herrien eraiki-
tze prozesuetan. Bizitza eman eta zaintzen dugu;

gatazkatan, bake prozesuak aldarrikatu eta bultzatzen
ditugu. 

Hala nola Palestinan, Saharan, Irlandan, Kolonbian,
Argentinan, Guatemalan... Ez dugu inor ahaztu nahi. Segu-
ru gatazka dagoen herrialde bakoitzean konponbidearen
alde lan egiten duen emakume talde bat dagoela.

Euskal Herrian ere Ahotsak sortu zen. Herri aske bat
izateko, gatazka honetan konponbidea eta elkarrizketa ezin-
bestekoak direla aldarrikatzeko eta lortzeko.  

Etorkizunean, ahotsa, Euskal Herri aske baten histo-
ria kontatu eta kantatzeko erabili ahal izan dezagun. Ani-
ma zaitez. Hurrengo bilera, ekainaren 2an, 18:30ean, Arra-
sateko Emakume Txokoan. Ongi etorria izango zara.

Lehengo, oraingo eta
etorkizuneko ahotsak

Arrasateko Ahotsak taldearen txokoa

e m a k u m e o n  a h o t s a k

20.000 lagun espero
dituzte, eta dagoeneko
hasi dira zirkulazioa
antolatzeko 
bilerak egiten;
autobusa erabiltzea
aholkatzen dute 

KULTURA > OHARRA

MIREIA BIKUÑA > ANTZUOLA
Hilaren 29an eta 30ean Antzuo-
lan egingo dute Mundumira jaial-
dira autobusez joatea eskatzen du
Udalak. Bi egun horietan 20.000
lagun espero dituzte, eta guztien-
dako ez dago aparkalekurik
Antzuolan.

Arazo horri irtenbidea ema-
teko hasi dira bilerak egiten Foru
Aldundiko eta Eusko Jaurlaritza-
ko, Pesako eta Ertzaintzako ardu-
radunekin. Atzo bertan egin
zuten bigarren bilera.

ORDU LAURDENERO 
Mundumirako antolatzaileek
zehaztu dute Antzuolan dauden
enpresetako aparkalekuak (Goiz-
per, Elay...) gastronomia eta arti-
sau postuetako pertsonendako,
antolakuntzarendako eta jaial-
diarekin zerikusia duten pertso-
nendako erreserbatuko dituzte-
la. Hori horrela, herritik kanpo-
ra aparkalekuak egokituko
dituzte bisitariendako.

Antolatzaileen asmoa da auto-
busa erabiltzeko gonbita egitea.

Mundumira jaialdira autoz ez
joatea eskatzen du Udalak

Pesako autobusak ordu laurde-
neko maiztasunaz joango dira
Antzuolara. Dena den, autobusen
ordutegien eta autoak aparka-
tzeko tokien berri datozen aste-
etan emango du Udalak.

'HIRU TENPLUEN IBILBIDEA'
Antolatzaileek, bestalde, irteera
berezia antolatu dute hilaren
22rako. Hain zuzen ere, GR-120
Hiru tenpluen ibilbidea egingo

dute. Loiolatik Arantzazuraino-
ko bidea egingo dute; guztira, 45
kilometro eta 11 orduko ibilaldia.
Autobusa 05:30ean irtengo da
Oñatitik eta 06:00etan Loiolatik.

Ibilaldian parte hartu gura
dutenek edo informazioa jaso
gura dutenek 902 181 471 telefo-
nora dei dezakete, edo info@mun-
dumirafes ta .com edo
turismo@debagoiena.com helbi-
deetara mezua idatz dezake.

Iazko Mundumira jaialdiko parte-hartzaileak, kaleko ikuskizunean. GOIENKARIA

M.B. > BERGARA
Tindufeko errefuxiatuen kanpa-
lekuetan bizi diren neska-mutiko-
ak etxean hartu gura dituztenei
dei egin diete Sahararen aldeko
herrietako elkarteek. Nubi, Iesbaa
eta Bubisher elkarteetan izena
eman daiteke hilaren 20ra arte.

Arrasateko, Eskoriatzako eta Oña-
tiko familiek Nubi elkartearen
685 724 817 telefonora dei dezake-
te; aretxabaletarrek 626 639 164 tele-
fonora; eta Bergarako, Antzuola-
ko eta Elgetako familiek Bubisher-
ko kideekin egon beharko dute.
Dena den, izena eman aurretik

Oporrak bakeanprogramaren gai-
neko informazioa gura dutenek
www.oporrakbakean.jimbo.com
webgunean begira dezakete.

Elkartasun proiektu horren
helburua da Saharako umeei bes-
te errealitate bat ezagutzeko auke-
ra ematea.

BATZARRA BERGARAN 
Bestalde, proiektuaren gaineko
informazioa emateko batzarra dei-
tu du Bubisher elkarteak hilaren
13rako, 20:00etan, Bergarako kul-
tura etxean.

JENDARTEA > ELKARTASUNA

Ume sahararrak hartzeko
izenematea hilaren 20ra arte

M.B. > ARRASATE
Enplegu Zerbitzu Publikoak
emandako datuen arabera, urtea
hasi zenetik lehen aldiz egin du
behera langabeziak Debagoiene-
an. Apiril bukaeran 3.252 langa-
be zeuden ibarrean, hilabete
hasieran baino 208 gutxiago.
Debagoieneko langabezia tasa
%10,49 zen.

GEHIENETAN BEHERA 
Apirileko datuak herrika hartu-
ta, Antzuolan eta Leintz Gatza-
gan izan ezik (aurreko datu berak
izan dituzte), gainerako herri
guztietan langabe gutxiago dau-
dela ikusten da. Jaitsiera nabar-
menena Arrasaten izan dute: api-
rilean martxoan baino 117 langa-
be gutxiago zeuden.

Langabezia tasari dagokio-
nez, Elgetak du txikiena: %4,88;
eta Arrasatek handiena: %11,76.

BEHERA
Debagoienean ez ezik, Hego Eus-
kal Herriko lau lurraldeetan ere
behera egin zuen langabeziak
apirilean: 5.206 langabe gutxia-
go zeuden apirilaren 30ean.

LANGABEZIA > DATUAK

Apirilean 208 langabe gutxiago Debagoienean

Zaborraren kudeaketa da esku artean daukagun ara-
zorik larrienetakoa. Agintariei dagokie erabakiak har-
tzea, baina herritarren inplikazioa ezinbestekoa da.

Ez da politikarien kontua bakarrik. Geu guztiona da ara-
zoa eta geure esku dago, hein handian, irtenbidea.

Une honetan, bi eredu dauzkagu mahaiaren gainean.
Batetik, Gipuzkoako sei partzuergotik lauk eta Foru Aldun-
diak bultzatzen dutena: bost edukiontzi erabiltzea birzi-
klatzeko eta birziklatzen ez den zaborra Zubietan egin nahi
duten errauskailuan erretzea.
Bestetik, San Markos eta Deba-
goieneko mankomunitateek
bultzatu nahi duten atez atekoa.

Galdera asko datorkit buru-
ra: zenbat kostako da erraus-
kailua egitea? Errauskailuaga-
tik beste kultura edo kirol egi-
tasmo batzuk baztertuko dira?
Errauskailua kutsakorra da
Greenpeace eta halakoek dio-
ten moduan? Zergatik ez du inork nahi errauskailurik etxe
ondoan? Eta, bestetik: zer egiten dugu atez atekoarekin bir-
ziklatzea lortzen ez den zaborrarekin? Zabortegi zikin
horiek berreskuratu behar ditugu? Norbaitek nahi du
zabortegirik etxe ondoan? Ze kostu dauka atez atekoak?
Bideragarria da? Jendea prest legoke? Ametsa da?

Bada garaia eztabaida herritarrengana hurbiltzeko
eta, erabakiak hartu baino lehen, komeni bada, herrita-
rrei galdetzeko ze ereduren alde dauden.

Zaborraren kudeaketa,
herritar guztion ardura

"Guztiona da
zaborren arazoa
eta geure esku
dago irtenbidea,
hein batean"

Eneko Azkarate > 'eazkarate@goiena.com'

e t x e k o  l e i h o t i k

> Hedabideon ardura
da gaiaren gaineko
informazioa eman eta
eztabaidak sortzea.
Goiena Telebistara
gonbidatu nahi ditugu
Hondakinen Partzuergo-
ko eta Mankomunitate-
ko ordezkari bana, bi
ereduen gainean ezta-
baidatzeko.

> Usurbilen atez atekoa
probatu dute; diotenez,
arrakastaz. Herritarrei
ereduen gainean galdetu-
ta, atez atekoa hobetsi
dute. Errauskailua gertu
gertuan izango dutelako
ote? Bestalde, Katalu-
nian atez atekoa probatu
eta huts egin duela diote
beste batzuek...



Bergarara etorri berritan, udaletxera etorri eta batari eta bes-
teari bere burua aurkezten jardun zuen batean ezagutu nuen
aurrez aurre.

Harrezkero, denok txunditu gaitu, bereziki, jendearekin harre-
manak egiteko agertu duen gaitasunagatik. Denok ikusi dugu kale-
an, hamar minuturen barruan, oraintxe katekesiko ume talde bate-
kin jolasean, hurrengo gazte batzuekin berriketan eta handik bere-
hala edadeko batzuekin jardunean.

Udaletxera etorri zen moduan joan omen da –ez dakit egia ala
leienda den– gazteen lokaletara ere, koka-kola latak eskuetan: "Zuek
etzarete nigana etorriko eta ni nator zuengana".

Ezustean irakurri nuen Munillaren izendapenaren kontra
GOIENKARIA honetan idatzi zuen
artikulua; bereziki, bere izenbu-
ruagatik: egurra.

Eta harriduraz irakurri dut
bere izendapenaren ingurukoak
azalduz idatzi duen azkeneko arti-
kulutxoa ere. Eliz kontuei buruz-
ko nire ezjakintasunetik deigarria
egin zitzaidan bikario izateko eska-
ria Santa Marinako aitorlekuan
egin izana, norbere bekatuak, isilpean gorde beharrekoak... ager-
tzen diren tokian. Ez du, hala ere, berak sekretuan gorde.

Orain Kakux badoa, Munillaren ondora. Izaten dira oso izae-
ra desberdineko pertsonaz osatutako bikoteak, funtzionatzen
dutenak. Bai familia bizitzan, baina baita gizarte-mailan ere. Ipar
Irlandako gobernura begiratu baino ez daukagu. Aldeak alde –segu-
ruena handiak izango dira–, hau ere izan liteke horietako bat. 

Kakux badoa eta Bergaran nabarituko da bere hutsunea. Bere-
ziki nabarituko dute berak elizara gerturatu dituen ume eta gaz-
teek, baina baita beste guztiok ere. Uda ondoren ez da izango
normalean Antzuolako eta Bergarako kale eta elizetan. Eta
GOIENKARIAn?

'Kakux'

"Kakux badoa eta
Bergaran
nabarituko da bere
hutsunea"

Estepan Plazaola

z a b a l i k

u s t e a k  u s t e

Mirari Altube

Ez naiz aparteko futbolzalea, baina bai herriko taldeak
animatzearen aldekoa eta joaten naiz Ibarra futbol zelaira.
Joan bai, baina sufritu ere bai askotan, eta ez jokalariak

ezinean ikusten ditudalako. Harmailetan eserita gaudela edozer
esateko askatasuna dugu, antza: irainak epaileei; isekak
aurkako taldeko jokalariei… Zeinek handiagoa bota, gainera;
helduek eta umeek, guztiek. Behin entzun behar izan nuen: "Zer
gura duzu? Futbola ez da gero zapi-jolasa". Ez dakit, ba, zer den,
baina, kirol gehienetan ez bezala, errespetu falta itzela dago.

Futbola ez da zapi-jolasa

Boikota
Anjel Lertxundi
http://berria.info/blogak/lertxundi/

2003 urtean, Euskaldunon
Egunkaria itxi berri,
Euskaldun Unibertsala

saria eman zioten Martin
Ugalderi. Ankerkeriaren
gorazarrea eten zuen pozño
bakarrenetako bat izan zen
hura. Antonio Basagoitik
Martinen saria salatu zuen eta
sekulakoak esan Martinen
kontra, orduko gobernuaren
kontra. Euskadiko Kutxa ere
–sariaren babesle ekonomi-
koa– ez zen lintxamendutik
libratu: "Jendeak jakin behar
du aurrezki kutxa horrek
bulegoak dituela Euskaditik
kanpo ere: Bartzelonan,
Burgosen, Kantabrian,
Errioxan, Leonen, Madrilen,
Palentzian, Salamancan…
Bezeroek ikusiko dute zer
egiten duten beren diruare-
kin".

Zazpi urte geroago Egiba-
rren mihiluzeak hitz torea-
tzaile batzuk bota ditu euskal
merkatuek Espainiara begira-
tzeari buruz. Basagoitik itsu-
itsuan egin dio eraso Egiba-
rren trapuari: "Jeltzalearen

hitzek euskal produktuen
kontrako boikota eragin
dezakete (…) eta euskal
ekonomia arrisku bizian
jarri".

Zezenen memoria adarmo-
tza omen.

Joxan
Ormazabal, in
memoriam

Joxe Aranzabal
http://goiena.net/blogak/faroa/j

Atzo jakin nuen Joxan
Ormazabal  hil dela,
haur literaturan gehien

irakurri dudan idazleetako
bat. Gustuko nituen haren
prosa erraza eta txinparta.
Eta inbidia sentitu nuen orain
dela zenbait hilabete irakurri
nionean oso pozik ari zela 60
urterekin erretiroa hartuta.
Horregatik, estutu egin
zitzaidan bihotza jakin
nuenean utzi egin gaituela. 

Haren omenez, lotara joan
aurretik, goiko bideo hau
ikusi –orain dela gutxi Sautre-
la-k egina– eta Antonio Bolas
irakurri nuen. Eskerrik asko,
Joxan!

Alex Ugalde

m a r r a z k i z

b l o g - t o p k o p l a k

Enaitz Alustiza

Gure artean oso presente 
dago Eyjafjällajokull,
indar handia izan du eta
oraindik ez dago ahul.

Zer da Eyjafjällajokull hori?
Azaldu behar dut dana:
mundu erdiri oporraldia
jodidu zion bolkana.

Magma, zarata, su, lurrikara 
eta errauts partikulak,
zinetan ere ez dira ikusten 
horrelako pelikulak.

Ikaratuta Europa osoan
zerua itxi ei zuten, 
orain badakit kuku-rik ere
zergatik ez zen entzuten.

Eta turistak negar zotinka
eta haserre benetan,
a ze putada egon beharra
beste aste bat oporretan!

Keari horren beldur handia…
zebiltzan exageratuz,
larunbat gabaz tabernanaskoz
gehiago dago (momentuz).

Eyjafjällajokull
bolkanak
dakarrena
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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

Eta ondo 
pentsatuak...

A ze erosoak...

Bai, 
noski

Zuek muntatuko
dituzue?

Hemen
sinatu, hemen, 

hemen, eta kitto!Barrikadetara!



Oñatiarroi
Lourdes Idoiaga
(Alkatea)
Oñati

Normalean ez dut ohiturarik
azken boladan LAB HELDUAK-
en ordezkariek idazten dihar-
duten idazkien tankerakoei
erantzuteko, jakina, pertsona-
ren izen onaren aurkako
kanpaina sorrarazteko helbu-
ruarekin eginak eta lekuz
kanpoko informazioa edo eta
nire adierazpenetatik moztuta-
koa erabiliz, guztiz modu
alderdikoian gainera. Ez dut
erantzun izan, benetan, nahia-
go dudalako lanean jarraitu eta
denborarik ez galtzea.

Baina kanpaina horretan
informazioaren zati bat biltzen
duten datuak ematen badira eta
herritarrengan kezka sortzeko
eran erabiltzen badira, are
gehiago kasu honetan egiten
den moduan Gizarte Zerbitzuak
bezain gai delikatuan, beha-
rrezkoa ikusi dut kontzeptuak
argitzea, herritarrek jakin
dezaten Korporazio honen
jarduna nolakoa den.

Beraz, nire intentzioa
guztiaren berri herritarrei
ematea da, ez LAB HELDUAKi,
hauek Gizarte Zerbitzuen
errealitatea zuzen baloratu
nahi izan balute, nik neuk
erabiltzen dihardudan iturri
berera jo besterik ez baitzuten,
2009ko Aurrekontuaren
Likidaziora.

Datuetatik ateratako zatiak
okerrak direla diot eta ez
luzatzearren diru-atal guztiak
bildu gabe, errealitatea kon-
tzeptuen bidez argituko dut:

1)Denok dakigu Aurrekon-
tuak urterako aurreikuspenak
direla, aurreko urtean hurren-
goari begira egiten direnak.
Horregatik ez da nahikoa bi
urtetako aurreikuspenak
konparatzea, diagnostiko
serioa egiteko.

2010eko Aurrekontu egokia
egin ahal izateko, 2009an
benetan gastatu zena ere
kontuan hartu behar da, ez
aurreikusitakoa bakarrik.
Alegia, nik 2009rako 100 euroko
gastua aurreikusten badut
baina benetan 80 euro gastatu,
erabat beharrezkoa da 2010era-
ko aurreikuspenean gastatuta-
koa hartzea erreferentzia gisa
(80 euro). Kontuan hartu behar
dira, gainera, balizko aldagaiak
ere, Zerbitzu horiei zuzenean
dagokien legerian, eta baita,
esate baterako, aurrekontuko
ataletan beste departamentue-
tara aldatutakoak, eta abar.

Premisa honen menpe,
betiere, garbi utzi nahi dut
zerbitzu nagusia den Etxerik
Etxekako Zerbitzuan 2009an
572.742 euro gastatu zela eta
2010erako aurrekontua 612.000
eurokoa dela; beraz, benetako
igoera ez da beraiek dioten

moduan %2koa, %+6,85ekoa
baizik.  

Era berean, betiere 2009an
gastatu zena gogoan hartuta eta
2010erako Aurrekontuekin
alderatuz, adibidez:

-Tutelatutako etxebizitzak
aipatuz diote %-15 aurrikusten
dela, baina egia da %+12,61
aurreikusten dela;

-Eguneko Zentroko Egoki-
tzapenari %-48,5 jartzen diote
eta errealitatean %+94ko
aurreikuspena dugu; 

-Jubilatu Etxeko Gastu eta
Dirulaguntzak atalean %-16,72
aipatzen dute, baina errealitate-
an %+22ko gehikuntza du... eta
halaxe gertatzen da beste atal
batzuetan ere, Egoitzako
gastuari eusteko puntuan
bezalaxe...

Hala ere, egia da, eta ez dut
inoiz kontrakorik esan, badire-
la murrizketa batzuk beste
Departamentuetan bezalaxe,
baina ez larrialdi sozialeko
egoerei aurre egiteko diru-
ataletan, horiek benetan zaindu
beharrekoak baitira, eta halaxe
egin da. Hemen ere ez dugu
iruzurrik egin.

2)Eta herritarrak engaina-
turik senti ez daitezen argituta-
ko guztiaren beharra badago
ere, denen gainetik garrantzi-
tsuena hauxe da, beste udalerri
batzuen aldean Oñatiko Gizarte
Zerbitzutan ez dagoela "lista de
espera"-rik laguntzak lortzeko,
udalerri batek arlo horretan
bizi duen errealitatearen
benetako neurgailua dena.

Horrek bai ematen diela
herritarrei gestio onaren
segurtasuna, esan nahi baitu
behar beste langile eta behar
beste diru aurreikusteko gai
izan garela.

Bestalde (eta ez dut nahi
merezi duen kalifikatiboa
jartzea), balorea behar da
esateko krisi garaian kaltetuak
"handi-mandi dirudun hoiek"
izan beharrean ahulenak
kaltetu nahi izan ditugula guk.

Esan dena deskalifikatzeko
hauxe baino ez dut esango:
aurrekontuaren austeritate-
errebisioa egin genuela 2009ko
aurrekontutik 324.754,66 euroko
dirutza libratzeko, Udaletik
Oñatiko 45 langabe kontratatze-
ra bideratuak (udalerriko
langabezia %10 murriztu
zuena). Era berean, herritarren
artean eta alderdi politikoen
artean ekimen honek izan zuen
harrera ikusita, 2010eko
Enplegu Planarekin jarraitzea
erabaki dugu, langabezian
daudenak zuzeneko edo
zeharkako kontratu bidez
lanean jartzeko (gazte, emaku-
me eta gizarte arriskuan
dauden pertsonak). Beraz, ez
dut uste gure ahalginaren
jasotzaile diren hauek direnik
"handi-mandi dirudunak".

Eskerrak datuek bakoitza
bere tokian jartzeko indarra
duten eta baita guri, esku

artean ditugun konpromisoak
betez lanean jarraitzeko
animoa emateko ere!

Aupa, UDA!
Igor Arenaza
Aretxabaleta

Baten batek esaten dau "gura
douena izen geike, benetan
sinistu ezkero"; ni neu bat
nator afirmaziño horrekin.
Hortarako hiru esker ezberdin
erabiliko dittut.

Eskerrik asko; zuei, zuzen-
daritza taldekuoi, itzalien
egitten dozuen lan ikaragarri
horregatik; UDA deitzen dan
proiektu honi jatorri eta
norabide bat emutiarren. Batik
bat zuri, "Presi".

Mila esker, lehenengo taldia
osatzen dozuenoi: entrenatzai-
le, delegatu, jokalari, fisio…
txikitasunien izugarri haundi
zarielako. Horko batek diño
"liburu honen bukaerie guk
geuk idatziko dogula"; aurreko
kapituluak irakurritta oso-oso
harro nau zuetaz.

Esker mila, eta mila, eta
mila, zuei guztioi, Atxabaltako
jentiai, UDAko zaliei, zahar eta
gaztiei, neska eta mutilei, beste
behingoz zer garen garbi
uztiarren; haunditasunien
nagusi, zeharo nagusi. Urtien
ziher eta Amurrion emundako
erakustaldixan parte hartzen
uztiarren. Benetan sentittutako
dana nire bihotzaren barnien
dau eta zueik emundakua da.

Danien, balore finko eta
trinko batzuk nabari dittut,
hala nola batura, konpromisua,
esfortzua, umiltasuna, ilusi-
ñua… jarri deigun hori danori
barriro laban zapaturako eta
etorkizunerako.

Eskerrik asko, Atxabalta;
mila esker, UDA; eta esker
mila, danoi!

Aupa, UDA!

Ion Agirrek 29
urte kartzelan
Naia Bailez
(Aramaioko presoen senide eta 
lagunak)
Aramaio

Egunkarietako efemerideek
historikoki data garrantzitsuak
izan diren gertaerak ekartzen
dizkigute gogora. Data batzuek
aurrerapenak ekarri zizkigu-
ten, beste batzuek gaixotasunak
eta beste batzuek garaipenak.
1981eko maiatzaren 11k, ordea,
Aramaioko pertsona batengan
berebiziko aldaketa ekarri
zuen, baita familia eta lagunen
etsipena ere, urte luzeetan
luzatu dena. Orain dela 29 urte
Ion Agirre Azpiko atxilotu
zuten eta gaur egun espetxean
jarraitzen du.

Kondena beteta eta gaixota-
sun sendaezinak izan arren,
espetxean aurkitzen da Ion
Agirre. Hainbat kartzelatatik
pasa da, zertarako zerrendatu,
denok dakigu eta dispertsioa-
ren zantzuak zeintzuk diren.
Orain, Basauriko kartzelako
erizaintza moduluan dago eta
honako gaixotasunak jasan
izan ditu: hipertentsio arteria-
la, diabetesa, bizkarreko
arazoak, mokorretik eta
Dupuytre-ren gaitzetik operatu
zuten... baina terrorismoaz hitz
egiten duten horiei ez zaie
axola. Elkarbizitzarako plana
diseinatzen duten bitartean,
espetxeetako politika suntsi-
tzailea aplikatzen diete Ioni eta
baita beste euskal preso
politikoei ere.

Muga guztien gainetik, data
garrantzitsu bat gogora ekar-
tzea ezinbestekoa zaigu: Ion
Agirrek kartzelan pasatako 29.
urtemuga. Aramaion, Maiatza-
ren 11n kontzentrazioa izango
da, 19:30ean, herriko plazan,
Ionek kalean egon beharko
lukeela salatzeko eta zapatuan,
maiatzaren 15ean, manifesta-
zioa Aramaioko kaleetatik,
18:00etan. Gogoratzeko moduko
data izatea espero dugu,
elkartasunak ez baitu mugarik.

Euskal Herria eraiki nahi
baldin badugu, askatasuna eta
bakea aldarrikatuz: preso
gaixoak eta kondena beteta
dutenak kalera! Euskal presoak
Euskal Herrira! Ion Agirre
etxera!

EAJ: alderdia,
interes eta iritzi
guztien gainetik
Iñigo Arregi
(Bergarako ezker abertzalea)
Bergara

Bergararrok berriz izan dugu
EAJ/PNVren alderdikeriaren
lekuko zuzenak izateko aukera.

Errege Seminarioaren eta
Arrizuriaga Jauregiaren arteko
permutaren aurkako jarreran
bakarrik gelditu da EAJ/PNV.
Eta ez da izango jarrera hau
nagusitu dadin azpijokorik
egin ez duelako. Udalean
ordezkaritza duten alderdi
politikoa guztiak, herriko
eragileak eta UNED bera bi
eraikinen arteko permutaren
alde azaldu dira behin baino
gehiagotan 2008az geroztik.
EAJ/PNV da permuta hori
herriarentzat txarra dela
esaten duen bakarra, horreta-
rako gezurretara jotzeko
lotsarik izan gabe, gainera.
Baina hori ez da oztopo izan
bere alderdi-irizpideak inposa-
tzeko. Bergaran eztabaida
galdu duenean eta Udalean
nahiz kalean permutaren
aldeko iritzia nagusi denean,

alderdiko Gipuzkoa Buru
Batzarrera jo du bere iritzia
inposatzeko laguntza bila.

Gipuzkoako Foru Aldundia
da UNED Patronatuko patronu
nagusia, ordezkaritzaren
%63rekin, eta horrela, Foru
Aldundiak bergararron eta
UNEDen interesak defendatu
beharrean (horixe baitagokio
Foru Aldundiari) EAJ/PNVren
eskutik alderdi-interesak
defendatzea erabaki du, berriz
ere.

Permutaren aurkako
inolako argumenturik gabe eta
zentzugabeki luzatu du 2008tik
2010era eztabaida. Eta erabakia
hartzeko konpromisoa zuen
egunean honakoa izan da
erabakia: urte batez gehiago
luzatuko dugu erabakia.

Operazioa garbia da:
EAJ/PNV jadanik hauteskun-
de-urtean sartuta dago. Markel
Olano izango da Foru Aldundi-
rako zerrenda-buru 2011ko
hauteskundeetan. Permutaren
aldeko erabaki hartzeak alderdi
barruko urak harrotuko
lituzke, permutaren aurkako
erabakia hartzeak herriko urak
harrotuko lituzke. Edonola ere,
egoera eskasa bere kalkulu
elektoraletarako. Irtenbidea:
irits gaitezen 2011ko hautes-
kundeetara konflikturik gabe.
Herriko alderdikideekin lagun
eta bergararrak gehiegi
haserretu gabe; ez dadila
Markel Olanoren irudia
zikindu.

Eginda izango dituzte
2011ko kalkuluak. Honezkero
Ezker Abertzalea legez kanpo
egoteko aukerarekin jokatuko
zuten. Hala, beraien mesedeta-
rako izango delakoan, 2011ko
hauteskundeak pasa ondorene-
rako irudikatu duten eszenato-
kiaren arabera hartu dute
erabakia.

Bergararentzat eta UNE-
Dentzat oso-oso garrantzitsua
dela permuta horren inguruko
erabakia lehenbailehen har-
tzea? Bost axola Alderdiari.
Alderdia salbu badago, gal
dadila herria. Hori da
EAJ/PNVren jarrera Bergaran
nahiz Gipuzkoan. Lehenengo
alderdia eta bere interes
elektoralak, eta gero herria.

Baina EAJk, honezkero,
jakin beharko luke: eztabaida
galdu egin duela eta gehiengoa-
ren iritzia eta erabakia errespe-
tatzea dela demokraziaren
oinarrietako bat.

Pasa den asteko prentsaurre-
koak erakutsi zuen permutaren
aldeko lanak jarraitu egiten
duela eta baduela nork bultza-
tu.Agian hauteskunde-urteko
amesgaiztoa bihurtuko zaio
EAJ/PNVri alderdiaren
mesedetan hartu duen erabakia.

Bergarak eta UNEDek
behar eta merezi dutelako, gu
prest gaude permutaren aldeko
ibilbidean gainontzeko bidela-
gunekin jarduteko.

IRAKURLEAREN GUTUNAK Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karak-
tere edo 50 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. GOIENKARIAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin bate-
ra bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen
eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Barrenkalea 33 
20570 BERGARA

Telefonoa:
943 25 05 05

Faxa:
943 25 05 12

Posta elektronikoa:
goienkaria@goiena.com
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"Euskara erabili ahal izatetik erabili
nahi izaterako jauzian dago gakoa"

Patxi Baztarrika > Hizkuntza Politikarako sailburuorde izandakoa

Euskararen etorkizuna euskaldu-
nen, hau da, dakitenen esku
dagoela dio Patxi Baztarrikak. Era-

bili "ahal izatetik" erabili "nahi
izatera" jauzi egitea dela garran-
tzitsua. Hala ere, hizkuntzen arte-

ko bizikidetzarako, euskaraz ez
dakitenen ardura ere badela dio
euskarak tokia izatea eta etorki-

zuna izatea. Babel madarikazioa
baino gehiago aniztasunaren eta
pluraltasunaren irudia dela dio.

ELEANIZTASUNA

"Espainiako Estatuak
funtzionatzen du

elebakarra izango balitz
bezala"

GAZTELANIA

"Ezinbestekoa da
gaztelaniak euskarari

gaur egiten diona baino
leku handiagoa egitea"

ENEKO AZKARATE > ARRASATE
Patxi Baztarrika (Ataun, 1958) Hiz-
kuntza Politikarako sailburuorde
izandakoak hizkuntzen arteko bizi-
kidetza aldarrikatzen du Babeli
gorazarre argitaratu berri duen
liburuan. Horri buruz dihardugu.   

Ze mezu zabaldu nahi izan du-
zu Babeli gorazarreliburuan?

Izenburuak laburbiltzen du
helburua: batetik, Babel, horrek
esan nahi duen guztiarekin; eta
bestetik, azpitituluak dioena:
bizikidetza, hizkuntza politika.
Ez, nolanahikoa, gainera, baizik
eta zilegi eta eraginkorra den
hizkuntza politika. Honekin esa-
ten ari gara hizkuntza politika bat
baino gehiago existitzen direla
eta bat baino gehiago egin daite-
keela. Eta liburuan, modu bate-
ko hizkuntza politikak nondik
nora jo beharko lukeen esaten da.
Hau guztia, ez bakarrik gure
lurraldeetara mugatuta, baizik
eta pentsatuz hizkuntza politika-
ren, hizkuntza aniztasunaren eta
bizikidetzaren kontuak ez dire-
la toki jakinetara mugatzen.

Urte hauetako eskarmentua
baliatu duzu entsegu hau idaz-
teko?

Hala da. Batekin eta bestea-
rekin elkarlanean jardunez, han-
dik eta hemendik hartuaz, kon-
traste honekin eta bestearekin,
eta irakurketa ugari eginez sor-
tutako lana da.

Zergatik egin diozu gorazarre
Babeli?

Jakinekoa da, Bibliaren ira-
kurketaren arabera, Babel mada-
rikazioa dela, zerbait negatiboa.
Nik, aldiz, uste dut Babelen inter-
pretazio positiboa egin behar
dela, hain justu ere, Babel aniz-
tasunaren eta pluraltasunaren
irudia delako. Pluraltasunaren
aldarria egin nahi dut liburu
honetan. Azken batean, gizakiok
zerbait baldin bagara, gizaki dife-
renteak gara. Ezberdintasun eta
partikulartasun hori aberasta-
sun iturri besterik ez da eta uni-
bertsaltasuna osatzen dute. Ez
dago unibertsaltasuna partiku-
lartasunik barik eta unibertsal-
tasuna ukatzen duena da parti-
kulartasunekin bukatu nahi
duen uniformetasuna.

Euskararen etorkizuna eta
garapena bermatu nahi badi-
tugu, euskarari beste ikuspe-
gi batetik begiratu behar dio-
gula diozu liburuan. Zer esan
nahi duzu?

Zeinen esku dago euskararen
etorkizuna?

Herritarren esku. Dakienari
dagokio erabiltzea. Erabiltzeko
aukerak edukitzen eta sortzen
jarraitu behar dugu eta hizkun-
tza politikak horretan du zeregin
handia. Baina erabili ahal izate-
tik erabili nahi izaterako jau-
zian dago gakoa. Garrantzitsua
da euskaratik urrun daudenak
jabetzea bizikidetzari egin die-
zaioketen ekarpenik garrantzi-
tsuena dela euskarara hurbil-
tzea. Ez dezatela pentsa euskara
gehiago erabiltzen ez bada daki-
tenen erruz dela, baizik eta nahi
izanda ere beren hizkuntzan jar-
duteko zailtasunak dituena eus-
karaz aritu nahi duena dela. 

Ze iritzi daukazu Nafarroako
Gobernuak euskararekiko
daukan jarrerari buruz?

Oso kezkagarria da. Nafa-
rroako herri aginteak euskara-
ren erabilera etengabe bultzatu
ordez, euskararekiko urruntze
bat egin du. Europako eremu
urriko hizkuntzen karta bera
ere ez du onartzen Nafarroako
Gobernuak.

Zertan aldatu da hizkuntza
politika sozialistak karguan
daudenetik?

Hizkuntza politikan halako
geldotze edo mantsotze bat izan
da urtebete honetan. Esaterako,
aurreko legealdian lan handia
egin zen Euskararen Aholku
batzordean, Euskara XXI gogoe-
ta adosteko. Kolore eta ikuspegi
askotako jendeak eman zion babe-
sa prozesu horri. Eta horrek,
orain arte, ez du jarraipenik izan. 

Euskara ez da lehentasuna
oraingo gobernuarendako?

Agerikoa da. Jarrera bultza-
tzaileak behar ditu Jaurlaritzak
euskararekiko. Ezin zaio begira-
tu mesfidati edo beldurti, jarre-
ra sustatzaileak behar ditu. 

Lehendakariak esan du euska-
ra ikasten diharduela, baina
batzuetan piper egiten duela.

Lopez lehendakaria delarik
egiten dituen esaldien artean,
esaldi on bezala ez da gogoratua
izango, baizik eta esaldi desego-
ki bezala gogoratuko dugu. Hiz-
kuntzaren bizikidetasunari dago-
kionez, jarrera egoki, eredugarri,
sustatzaileak behar ditugu.

tasuna errespetatzen edo ain-
tzat hartzen duenik?

Zoritxarrez, begien bistakoa
da. Espainiako Estatua gizarte
eleanitza da. Ia biztanleen erdia
bizi gara gaztelaniaz gain beste
hizkuntzaren bat ere ofiziala duen
lurralde batean. Baina Espainia-
ko Estatuak funtzionatzen du ele-
bakarra izango balitz bezala. Jus-
tizia administrazioan gaur ezi-
nezkoa da prozedura judizialak
euskaraz egin ahal izatea. RTVEn
beste hizkuntzek lekua izan behar
dutela dio Konstituzioak, baina
hori ez da betetzen… 

Beste betaurreko batzuekin
begiratu beharko genioke gaia-
ri. Batetik, hizkuntza gatazka
daukagula bistakoa da. Baina
gatazka konpontzeko modu ezber-
dinak daude. Nahi badugu era-
bili hegemoniaren diskurtsoa
–eta berdin zait orain hegemoni-
ko dena edo ez izanik izateko
borrokan diharduena–; hau da,
hierarkizaziotik begiratzen
badiogu gatazkari, oker gabiltza.
Hori ez da ona bizikidetzarako.
Ez hizkuntzaren bizikidetzarako
ez eta bizikidetza sozialerako ere.
Horregatik, egokiagoa da gataz-
ka bizikidetzatik planteatzea. 

Euskararen eta gaztelaniaren
arteko bizikidetza?

Bai. Ezinbestekoa da gaztela-
niak euskarari gaur egiten dioe-
na baino leku handiagoa egitea.
Hizkuntza batek iraungo badu,
erabili egin behar da eta behar
ditu erabiltzeko guneak, espa-
zioak, aukerak… Partekatzearen
bidea da hizkuntzen bizikidetza
txukun kudeatzeko modu era-
ginkorra. Zehaztasunetara etorri-
ta: txipa aldatu behar dugu eus-
kal eta erdal hiztunok. Euskal hiz-
tunok jabetu behar dugu azken
urteotako aurrerapausoei esker
sekula baino gehiago dagoela
euskararen etorkizuna geuk egi-
ten dugunaren esku. Erabiltzeko
aukera daukagunok ahalik eta
modu natural eta ohikoenean
erabiltzen badugu, inork harta-
ra behartu gabe, euskarak etor-
kizun oparoa izango du.

Eta euskaraz ez dakitenak?
Ez dezatela pentsa euskararen

etorkizuna euskaraz dihardute-
nen arazoa bakarrik denik, bai-
zik eta euskararen etorkizuna
haien kontua ere badela eta bizi-
kidetza harmoniatsua nahi badu-
gu, euskararen mundura hurbil-
du beharko dutela. Hori ere, batez
ere, herritarren esku dago. 

Euskal Herrian eleaniztasu-
na lortzeko bidean gaudela
uste duzu?

Euskara eta gaztelania, ber-
dinkidetasunari dagokionez,
desorekan baldin badaude gaur
egun, oreka bilatzera jo beharko
dugu. Euskara dagoen egoera
ahul horretatik egoera indar-
tsuagora pasatzeko, ezinbeste-
koa da hizkuntza politiko publi-
ko aktiboa eta, horren gainetik,
herritarren atxikimendua.

Zalantzan jartzen duzu Espai-
niako Estatuak hizkuntza aniz-

ENEKO AZKARATEHizkuntza politikaren ardura izan zuen Ibarretxerekin Baztarrikak.

goiena.net/bideoak
Elkarrizketa osoa, webgunean.
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SUKALDE ETA BAINUETAN ESKAINTZA BEREZIA

KIBUC GURE AMETSA
ALTZARIAK ETA OSAGARRIAK

BEZEROAREN NEURRI ETA BEHARRETARA EGOKITUTAKO 
AURREKONTUAK EGITEN DITUGU.

- BARNEALDEAK DISEINATU ETA ZAHARBERRITZEN DITUGU.
- URTE ASKOTAKO ESPERIENTZIA DUGUN LANGILE PROFESIONALAK GARA.
- ETXEAN EDOZEIN ERATAKO BERRIKUNTZAK EGITEARI BURUZKO AHOLKUAK  

EMATEN DITUGU.

www.kibuc.com
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Kultura aretoarendako izenak
proposa ditzakete eskoriatzarrek

LEIRE KORTABARRIA > ESKORIATZA
Santa Anako komentu zaharre-
an egingo duten antzokia buka-
tuta egoten denerako, izena era-
bakita izan dezan gura du Esko-
riatzako Udalak. Izen hori ez da
izango Santa Ana antzokia… edo
beharbada bai, izen hori herri-
tarren ideiak eta proposamenak
jasotzeko Udalak ireki berri duen
epe barruan eskoriatzarren batek
proposatzen badu eta ontzat ema-
ten baldin bada. Udalak gonbida-
tzen ditu herritarrak eraikin
berrirako izenak proposa ditza-
ten, eta horretarako bi bide ipi-
ni ditu: euskara@eskoriatza.net
helbide elektronikoa eta udale-
txeko erregistroan sarrera egitea.

Izan ere, baliabide berri hori
Zaldibar antzokia deitu dadin

proposatu zuen osoko bilkuran
Iñaki Pierrugues PSE-EEko zine-
gotziak. Horrek mahai gainean
ipini zuen sarritan gertatzen den
fenomeno bat, Udaleko Euskara
arduradun Mari Carmen Arrie-
tak dioskun moduan: "Horrela-
ko eraikinak egiten direnean,
inaugurazio bezperetan eraba-
kitzen dira izenak, bat-batean, eta
gura dugu aurrea hartzea".

Izenen bat proposatu gura
duten herritarrei eskatzen die-
te, hori bai, izena justifikatu
dezatela.

'ZALDU' ETA 'IBAR' HITZETATIK
Pierrugues zinegotziak Zaldibar
izena mahai gainean ipini zuen,
eta proposamen hori batzorde
informatibo baten landu zuen
Udalak. Zaldibar, toki-izen gisa,
ez dago hain hedatuta eskoriatza-
rren artean, baina zinegotzi hark
esaten duenez, "Eskoriatza Deba
eta Bolibar ibaien artean zegoen
herria zenean, Zaldibar zubia
zen hiru sarreretako bat". 

Euskara teknikariak txosten
bat egin zuen izen horren gaine-
an: "Euskaltzaindiak dioenez,
zaldibarhitzaren esanahia dator
zaldueta ibarhitzen bategitetik;
zaldu hitz zahar bat da ibar-baso,
gaztelaniaz soto dena esateko;
eta hori bat dator leku horrekin,
erreka ondoan zegoelako zelaia
eta zubia".

Era berean, erabaki beharko
da izen propioaren laguna. Arrie-
tak ontzat ematen du antzoki dei-
tzea, Iñaki Pierruguesek propo-
satu bezala; areto ondo-izenaren
aldean hobesten du hura. Baina
hitz horren gaineko proposame-
nak jasotzeko ere zabalik dago
Udala.

ESKORIATZA > TOPONIMIA

HIL OSOAN Udalak maiatzaren 31ra arte jasoko
ditu herritarrek dituzten proposamenak

ARGUMENTATUTA Eskaera bakarra da norberak
justifika dezala proposatzen duen izena

'ZALDIBAR' Dagoeneko badago aukera bat: Iñaki
Pierruguesek botatako 'Zaldibar antzokia' izena

Komentu, zinema eta gaztetxe izandakoa erabilera askotako areto edo antzokia izango da. EDU MENDIBIL

"Aitaita aretozain izan zen zineman, eta nik lagundu egiten nion"
Iñaki Pierrugues zinegotziak gogoz eutsi dio antzoki
berriaren izenaren kontuari; leku hori oso esangura-
tsua da beretako, izan ere, hantxe jaio zen: "Ni Santa
Anako komentu zaharrean jaio nintzen, eta maitasun
berezia diot leku horri", esaten digu. Hori gutxi balitz,
komentu izan ondorengoko etapako oroitzapenak ere
baditu: "Zinema ere izan zen; bada, gure aitaita
aretozain izan zen han, eta nik lagundu egiten nion;
tartean, filmak ere ikusten nituen".

Leku horren historian murgildu da Pierrugues:
"Mojak Letetik jaitsi ziren hara, baina XIII. eta XIV.

mendeetan dagoeneko bazegoen Zaldibar zubia.
Eraikinari dagokionez, pentsa dezakegu herriko
indianoek finantzatutako obra bat izan zela; Juan de
Mondragon, adibidez. Santa Ana izena bera Potositik
datorrela ere pentsa genezake".

Bere esanetan, "Zaldibar izena ez da belaunaldiz
belaunaldi gaur egunera ailegatu, San Juan edo
Olaeta izenekin gertatu den ez bezala". Berak
proposatutakoa izan edo beste bat izan izena,
Pierruguesendako momentua da garrantzitsua:
"Izenarekin pentsatzeko unea zen".

LABUR

ESANAK

"XIII.-XIV. mendeetan
dagoeneko bazegoen
Zaldibar zubia; hain
zuzen, Eskoriatzak
zituen hiru
sarreretako bat zen"
Iñaki Pierrugues > Zinegotzia

"Horrelako eraikinen
kasuan, askotan
inaugurazio bezperan
aurkezten dira izenak;
hori saihestu nahi
dugu"
M. Carmen Arrieta > Teknikaria

Herriak
> ARRASATE
Alfredo Villar
topatzen
laguntzeko dei
egin dute > 13

> BERGARA
Koldo Eleizalde eta
Iraburu noranzko
bakarrekoak
izango dira > 17

> ARETXABALETA
Airearen kalitatea
neurtu dute, eta
emaitzak aurkeztu
dituzte > 24

> ANTZUOLA
Ekainean hasiko
dira eskolaren
aterpea egiteko
obrak > 27

Arrasate > 12-15 Bergara  > 16-19 Oñati > 22-23  Aretxabaleta > 24-25
Eskoriatza > 26 Antzuola > 27 Aramaio > 28 Gatzaga > 28 Elgeta > 29



b e r e  u s t e z

Futbola existituko ez
balitz, asmatu egin
beharko genuke, funtzio

oso garrantzitsua betetzen bai-
tu milioika pertsonaren pre-
sentzian, Lurrean. Ondoko
lerroetan datoz egun hauetan
izandako zenbait gertaera. 

Futbola ongietorrian.
Lagun batzuek ume bat izan
dute eta hor hari dira fami-
liako tradizioari eutsi edo ez;
bataiatu edo ez, alegia. Baina
aitonak, debate horren berri
izan gabe, adierazi die bere
gogoa: "Haurtxoa gure futbol
taldearen bazkide egin behar

dut, ekardazue agiri tamaina-
ko argazki bat!". 

Futbola tartean. Aurreko
asteburuan, 2016an Donostia
Europako kultura kapitala
eskatzeko ekitaldiak burutu
zituzten. Musika saio handi
batez itxi zuten programa,
eta bertan bildutakoek Euro-
pako himnoa eta Txoria txo-
ri abestu zituzten. Irratian
entzun nituen herritarren iri-
tziak. Batek honela esan zuen:
"Ondo egon zen, baina hobe-
to egon zitekeen Realaren
himnoaz bukatu balute!".

Futbola agur esaterakoan.
Hileta-elizkizun batean, zen-
duaren lagun batek hitza har-
tu zuen pulpituan: "… eta
dagoen lekuan dagoela adi
egongo da gure taldeak joka-
tu behar dituen partiduei, ira-
bazi egingo dugu-eta!".

Futbola
hasieratik
amaierara

"Futbolak funtzio
oso garrantzitsua
betetzen du milioika
pertsonengan,
Lurrean"

Ander Etxeberria

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Lapurretak asko hazi dira Arra-
saten. Apirileko azken astean
lekuko batek emandako xeheta-
sunen arabera, Erguingo Uribu-
ru kaleko etxe baten sartu ziren,
eguerdian, eta iloba etxean lotan
zegoela. Bitxiak eta dirua lapur-
tu zituzten. Hori dela eta, Ertzain-
tzak gomendatu du etxean egon
arren atea beti giltzaz ixtea. Bes-
talde, azken bi asteetan Udal-
tzaingoak 15 salaketa jaso ditu,
autoetako aparailu elektrikoak
eramaten saiatu direlako.

"AUTOEN BILA ETORRI DIRA" 
Hala ere, martitzen gauean Musa-
kolako garajeetan izan zen lapu-
rretak izan du oihartzun handie-
na. San Isidro eliza pareko gara-

Martitzen gauean izan
zen lapurreta; kaltetuek
salaketa bateratua jarri
dute, eta ikerketa
oraindik zabalik dago

Ibai Arregiren garajean ere sartu ziren lapurrak; handik ez zuten ezer eraman. J.B.

GERTAERAK > LAPURRETAK

Musakola auzoko 54 garajetan
sartu eta bi auto eraman dituzte 

Musakolako garajeetan sartzeko
oso metodo erraza, azkarra eta
eraginkorra erabili zuten lapurrek.
Ateko sarraila ondoan zuloa egin
eta giltza ingeles batekin zabaldu
zituzten. Segurtasun sarraila
zutenak ezin izan zituzten zabaldu. 

Bestalde, Bergarako Martoko
kaleko zortzi garajetan ere sartu
ziren lapurrak, ordu batzuk
geroago. Bada, Ertzaintzak
jakinarazi du garajeotan sartzeko
lapurrek Arrasateko sistema bera
erabili zutela. 

Modu erraza, azkarra
eta eraginkorra

LAPURRETA ,  NOLA?

Sarraila zulatu zuten atea zabaltzeko. J.B.

jeetako eskuinaldeko galerian
sartu ziren lapurrak, 04:00 ingu-
ruan. Bertan, 54 garajetako ate-
ak zabaldu zituzten, eta, Ertzain-
tzak jakinarazi duenez, besteak
beste, bi auto eraman zituzten:
Opel Astra bat eta Citroen mar-
kako beste bat. Ibai Arregiren
garajean ere sartu ziren: "Niri ez

didate ezer lapurtu eta gauza
baliotsuak zeuden; nire ustez,
autoen bila etorri dira". Kaltetuek
salaketa bateratua jarri dute. 

Lapurren identitatearen gai-
nean Ertzaintzak badu susmoren
bat, baina ikerketa oraindik zaba-
lik dagoela adierazi du.  

ELKARTEAK > GASTRONOMIA JARDUNALDIA

J.B. > ARRASATE
Danok-Bat elkartearen 75. urteu-
rrenaren ospakizun egitaraua-
ren barruan, jardunaldi gastro-
nomikoa egin zuten eguaztenean;
jatekoa beti da-eta garrantzitsua
elkarte gastronomiko baten. Joan
den apirilaren 19an garaiko pro-
duktuak izan zituzten hizpide
eta Nafarroako esparragoez goza-
tzeko aukera izan zuten. Bada,
oraingoan, nazioarteko sukalda-
ritzaren txanda izan da, eta,
Gillermo Muxika sukaldari arra-
satearrak gidatuta, Arabiako

Gure menuan dastatu ohi ez diren zaporeak
ezagutzeko, jende asko Danok-Bat elkartean

zaporeak ezagutu ahal izan dituz-
te. Izan ere, kuskusa prestatu du
Muxikak, barazki eta haragiz
lagunduta. 

IKUSI, IKASI ETA GOZATU 
Antolatzaileek espero zuten bai-
no jende gehiago batu da: 20 bat
lagun. Muxikak platera presta-
tzeko azalpenak eman ditu, eta
ikusleek azalpenok sukaldetik
bertatik jarraitu dituzte. Hau da,
kuskusa nola egiten den ikusi eta
ikasi dute; eta, noski, baita pla-
teraz gozatu ere. Gillermo Muxika, platera erakusten. J.B.

> EKIN EMAKUMEAK
15. urteurreneko
ekitaldien balorazio
positiboa egin dute
Elkartearen 15. urteurreneko
ekitaldiak amaitu ostean, balo-
razioa egiteko ordua heldu da.
Hala, pozik agertu dira Ekine-
koak ekitaldietan izan den
"parte-hartze jendetsua" dela-
eta. Gainera, elkartea ezagu-
tarazi, sendotu eta 15 urteotan
lortutako fruituak erakustea
zuten helburu, eta, adierazi
dutenez, euren asmoak eta
nahiak bete egin dira. Azke-
nik, eskerrak eman gura diz-
kiete ekintza guztiak aurrera
eramaten lagundu dutenei,
euren "interes bako lanaga-
tik". Baita ekintzotan kolabo-
ratu duten guztiei ere.
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BEDOÑABE HAURRESKOLA
Matrikulazio epea zabalik
NOIZ: Maiatzaren 3tik 14ra.
NON: Bedoñabe Haurreskola, Alfonso VIII,1 Tel.: 943 79 76 86

Musakolako Haurreskola, Elkano 8 Tel.: 943 79 13 03

NORENTZAT: 2009 eta 2010 urteetan jaiotakoentzat.
MATRIKULATZEKO ORDUTEGIA:  09:00-15:00

ZATOZ 
GEURERA!



JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Txatxilipurdik antolatzen dituen
udalekuetan parte hartu ahal iza-
teko izenemate epea gaur amai-
tzen da. Hortaz, udaleku ireki
zein itxietan parte hartu gura
dutenek gaur entregatu behar-
ko dute eskaera orria eta matri-
kulazioa ordaindu dutela froga-
tzen duen ziurtagiria. 

Udaleku itxiei dagokienez,
10 eta 12 urte artekoak Axkixu-
ra –Getaria– joango dira aste-
beterako, hiru txandatan. 12 eta
14 urte artekoak Oriora joango
dira eta 14 eta 16 urtekoendako,
berriz, Kosta ala Kosta ekime-
na antolatu dute: Garaion hasi
eta kostalde ingurutik 11 bat
eguneko ibilaldia egingo dute,
etapaz etapa. Bestalde, udaleku
irekiak Jardun eta Loramendi
elkarteekin batera antolatuko
ditu Txatxilipurdik, 2 eta 11
urte artekoendako. Berritasu-
na da adin tarte horretako nagu-
sienekin Txindoki mendiko par-
kera joango direla. 

Udaleku ireki zein itxietan parte hartzeko
izenemate epea gaur amaitzen da; baita
begirale izan gura dutenendako ere

AISIALDIA > UDALEKUAK

BEGIRALE ESKAEREK, GORA
Txatxilipurdik jakinarazi du
begirale izateko iaz baino "eska-
era gehiago" jaso dituztela.
Komunikazio kanpaina indar-
tsua egin dute eta kanpoko hain-
bat eskaera jaso dituzte: Eibar,
Ermua eta Irundik, besteak bes-
te. Kanpokoek, normalean, uda-
leku itxietan jarduteko eskae-
ra egiten dute. Azkenik, anto-
latzaileak pozik daude jasotako
eskaera kopurua dela-eta.

Gaur amaitzen da
izenemate epea

Alfredo
Villar non
dagoen
jakin ezinik 
J.B. > ARRASATE

Alfredo Villar arrasatearra
bilatzen buru-belarri dihardu
haren familiak. San Juan de
Dios ospitaleko gaixoa zen
eta urtarrilaren 11n, ohiko
moduan irten zenetik, sen-
diak ez du ikusi. Desagertua-
ren anaiak kamioilari baten
deia jaso zuen Nanterretik
(Frantzia), Villarrek hala
eskatuta. Kamioilariak ezin
izan zion lagundu, lekurik ez
zuelako. Orduan, berriz gal-
du zen haren arrastoa. Hona-
koa da familiako bozeramai-
learen telefonoa: 670 22 89 05. 

DESAGERPENA

Alfredo Villar. GOIENKARIA

Arrasate Musikalen agenda, beteta
Arrasate Musikaleko ikasleek hainbat ekintzatan hartuko dute parte datozen
egunotan. Hasteko, bihar, hilak 8, ballet taldea Gasteizen egingo den
nazioarteko ballet jardunaldietan izango da (18:00). Hilaren 12an, piano
taldeak saioa eskainiko du Oñatiko Santa Ana kultura etxean (18:30), eta
hiru egun geroago, banda txikia eta eskolako talde instrumentala Musakola-
ko jaietan izango da; Santa Ana elizan joko dute (19:00). Azkenik, maiatza-
ren 16an banda nagusiak Olatzagutian (Nafarroa) joko du, kalejira eta guzti. 

ARRASATE MUSIKAL

DATUA

100
BEGIRALE ESKAERA INGURU

Txatxilipurdik jakinarazi duenez,
begirale izateko iaz baino
"eskaera gehiago" jaso dituzte
aurten. Asteon jasotzen aritu
dira oraindik. Orain arte 100
eskaera inguru jaso dituzte. 
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Babes ofizialeko etxeetarako eskaintza bereziak



Lasagabaster
izan da kopako
irabazlea

MONDRABERRI

Joan den asteburuan argazkian duzuen Lasagabaster taldeak jaso zuen
kopako garaikurra (3-1), nahiz eta markagailuan Betrayer aurreratu zen.

Zaldibarko txapelketak, baina, aurrera jarraitzen du, eta oraingo
asteburuan ligaxkako lehenengo jardunaldia egongo da jokoan. Zapatuan
11:30ean Betrayerrek eta Iriztuk jokatuko dute eta 12:30ean AT Celayak
eta Abokajarrok. Domekan beste bi partidu izango dira: 11:30ean
Lasagabaster eta Dribling eta 12:30ean McAwen Dauen eta Dublin.

X.U. > ARRASATE
Lehen nazional mailako MUri
bi partidu geratzen zaizkio
kategoria horretan. Jaitsiera
faseari itxaropentsu ekin zion
Javier Zurbanok zuzentzen
duen taldeak, hasieran taldeen
artean parekotasun handia
zegoelako.  Hala ere, jaitsiera
fasea aurrera joan ahala Oin-
txekoek bi partidu baino ez
dituzte irabazi, eta, azkenean,
sailkapeneko zuloan sartu dira 

Hala, MUkoek orain txa-
pelketan epaile lanak egingo
dituzte, geratzen zaizkien bi
partidu horietan euren kon-

SASKIBALOIA > LEHEN NAZIONAL MAILA

trarioek asko izango dutelako
jokoan. Pena da Arrasatekoak
ez egotea egoera berean. Hala,
badirudi Zurbanok jokalari
gazteenei minutuak emateko
aprobetxa ditzakeela parti-
duok.

PROBINTZIALA, IGOTZEKO GERTU
Klubeko lehenengo taldeak
kategoria galdu duen neurrian,
maila probintzialean jokatzen
dabilen Mondragon Unibertsi-
tateak aukerak ditu kategoriaz
igotzeko; hau da, maila autono-
mikora igotzeko.

Juan Carlos Davilak zuzen-
tzen duen taldeak Easo Zahar
taldea mendean hartu beharko
du, datorren denboraldian mai-
la autonomikoan egon ahal iza-
teko. Bihar, zapatua, jokatuko
dute partidu hori, 16:00etan,
Musakolako kiroldegian.

Zurbanoren mutilek Easo
Pastas hartuko dute bihar
Kategoria galduta,
denboraldia
amaitzeko bi partidu
geratzen zaizkie

> ESKUBALOIA
Ford Mugarri, kopako
laugarren
garaipenaren bila
Ford Mugarri Arrasatek
kopan bolada onean jarraitu
nahi du Usurbilen kontra par-
tidua irabazita (zapatua, 17:30,
Iturripe).

Ligan denboraldi biribila
egin ostean, Edu Orgazen
mutilek kopan orain arteko
hiru partiduak ondo irabazi
dituzte, eta bi jardunaldi bai-
no ez dira geratzen hurrengo
fasea hasteko.

Beteranoen
martxarako
izenematea
zabalik
X.U. > ARRASATE
Besaidek ekainaren 5ean egin-
go du beteranoen irteera. Egun
osorako irteera izango da, eta
oraingoan, Deba eta Zumaia
arteko zeharkaldia egingo
dute, oinez, kostaldetik. Gero,
Zumaian autobusak futbol
zelaiaren ondoan egongo dira
zain eta Zestoako bainuetxe-
ra joango dira bazkaltzera.

Izena emateko nahikoa da
Euskadiko Kutxako kontuan
(30350202762021021758) dirua
sartzea: bazkide eta federa-
tuek 50 euro; bazkide ez fede-
ratuek eta federatuta daude-
nek baina bazkide ez direnek,
52 euro; eta gainontzekoek 54
euro ordaindu beharko dituz-
te irteerara joateko.

MENDIA

XABIER URTZELAI > ARRASATE
Musakolako jaien barruan azken
urteotan egin duten mendiko
bizikleta irteerak geroago eta
indar handiagoa hartu du. Orain-
goan, baina, auzoko jaiak baino
astebete lehenago egingo dute
irteera: "Domekan 09:00etan izan-
go da irteera ordua, baina anto-
latzaileok 08:00etatik izango gara
izenak hartzen [Ziar-Ola elkarte
parean]. Hala, aurten domekan
jartzea erabaki dugu, zapatuan
lan egiten duten dendari eta bes-
telakoek ere proban esku har
dezaten", adierazi du Arkaitz
Zeziagak.

Horrenbeste lan egin eta gero,
beldur dira eguraldi txarrak jen-
dea atzera botako duen: "Hori,
baina, ez dago gure eskuetan.
Aurten hainbat aldaketa egin
ditugu ibilbidean, eta lana har-
tu dugu bide asko garbitzen. Aste
barruan izan gara ibilbidea zelan
dagoen ikusten, eta bai, tarte
batzuetan lokatza dago, baina
bizikleta gainean ibiltzeko ez
dago inongo arazorik".

Musakolako jaien
barruan egingo dute
domekan mendiko
bizikleta irteera

Egunotan bota duen
euria ez da eragozpen
izango prestatutako
ibilbidea ondo egiteko

Urrian Besaidek antolatu zuen ibilbideari –argazkian– erreleboa hartuko dio domekan Musakolako martxak. GOIENKARIA

MENDIKO BIZIKLETA > MUSAKOLAKO III. MTB IRTEERA

Zeziaga: "Mendia lokaztuta dago, bai, baina
ibilbidean ederto ibil daiteke bizikletan"
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Ibilbidearen profila Luzera: Ibilbide motza 23 kilometro, ibilbide luzea 36 km  
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ARRITXU BARRUSO > ARRASATE
Albert Pla (Sabadell,1966) kan-
tautore katalanak gero eta gus-
tukoago ditu antzerki aretoak.
Bere azken lanak ere horixe
uzten du agerian: La diferencia
antzerkia eta musika uztartzen
dituen ikuskizuna da. 

Sabadellekoa, oraingo hone-
tan, bakarrik igoko da taula gai-
nera; tira, bakarrik ez: gitarra
elektrikoarekin eta buru gaine-
an daraman argiz betetako tra-
mankulu deigarri batekin. 

Hain justu ere, gitarra elek-
trikoa eta argien jolasa erabili-
ko ditu azken diskoko abestiak
janzteko. Kantuetan denetarik
aurkituko dugu: istorio tragiko-

Ikuskizuna 20:00etan hasiko da eta Sabadelleko
kantautorea bakarrik igoko da taula gainera

KONTZERTUA > ALBERT PLA

ak, egunerokotasunarekin lotu-
takoak, abesti gogorrak eta
surrealistak beste batzuk. Bai-
na guztiek helburu berbera dau-
kate: ongiaren eta gaizkiaren,
positiboaren eta negatiboaren
arteko marra zein estua den iru-
dikatzea. Non dago muga? Zein
da desberdintasuna? Hortik,
bere azken diskoaren izena: La
diferencia.

ZUZENA ETA POLEMIKOA 
Albert Pla jarraitzaile sutsuak
edo etsai amorratuak dituen
artista horietakoa da. Bere esti-
lo zuzena eta gogorra da horren
arrazoia. Sentimenduz beteriko
abestien bitartez gizarte gai deli-

katuak eta politikarekin zeriku-
sia dutenak sakon lantzen ditu,
betiere bere zinismo eta ironia-
rekin.

22 urte zituela igo zen lehen
aldiz taula gainera, Jaenen egin
zen kantautoreen jaialdi baten.
Arrakasta sekulakoa izan zen
eta berehala argitaratu zuen
lehen LPa: Ho sento molt. 1989an

Albert Pla kantautoreak musika eta antzerkia uztartzen ditu azken ikuskizunean. GOIENKARIA

izan zen hori eta ordutik hona bes-
te zortzi disko kaleratu ditu. Dena
dela, oihartzun handien lortu
zuena Veintegenarios en Albur-
querque izan zen, 1997an.

ZINEMAN ERE BAI
Pantaila handian ere egin du lan
Albert Plak. Airbagfilmean egin
zituen lehenengo aktore lanak eta

Isabel Coixeten Los que amanfil-
mean ere hartu zuen parte. Zine-
man, aktore lanak egiteaz gain,
El día de la Bestia eta Carne tré-
mulafilm ezagunendako musika
ere egin du.  

Zapatuan ere Amaia antzo-
kian aktore eta musikari lane-
tan ikusiko dugu Alber Pla. Ikus-
kizuna 20:00etan hasiko da.

'La diferencia'
lana aurkeztuko
du bihar Albert
Plak Amaian

Hiru taldeon ibilbidea
ezagututa, festa giroa
eta ikuskizuna
ziurtatuta daude;
kontzertuak 22:00etan
hasiko dira

GAZTETXEA > ROCK ETA PUNK GAUA

A.B. > ARRASATE
Rock eta punk doinuak entzun-
go dira gaur gauean Arrasate-
ko gaztetxean. Donostiako Dis-
cipulos de Dionisos, Madrilgo

Interprete Desconocido, Discipulos de Dionisos
eta Los Chicos taldeak gaztetxean gaur gauean

Los Chicos eta Arrasateko Inte-
prete Desconocido taldeak igo-
ko dira taula gainera. Hiru tal-
de horiek ezagututa, beraz, fes-
ta eta ikuskizuna ziurtatuta
daude.  

Donostiako taldeak jarrai-
tzaile asko ditu gure ibarrean; ez
da Arrasatera datozen lehenen-
go aldia eta gaur ere gaztetxea
bete egingo dute, seguruenik.
Porno-punka egiten duen talde
horrek hiru disko ditu kalean:
Adictos al porno guarro, Como
una droga eta Los enigmas de la
conducta humana.

Discipulos de Dionisos talde-
arekin ikuskizuna ziurtatuta
badago, Los Chicos taldearekin
festa eta parranda etorriko dira.
Madrildarrek rock ganberroaeta
dibertigarria egiten dute. Los
Chicosko mutilak ere Arrasaten
egonak dira beste behin ere. 

Hirugarren taldea etxekoa
izango da: Interprete Desconoci-
do. Punk-rocka egiten dute eta
azkenaldian kontzertu asko ema-
ten ari dira. 

Kontzertuak 22:00etan hasiko
dira eta sarrera bost euro ordain-
du beharko da. 

Discipulos de Dionisos taldearekin ikuskizuna ziurtatuta dago. GOIENKARIA

> MUSIKA
3 aretoan 'Remember festa' egingo dute bihar,
zapatua, lau disko-jartzailerekin

Arrasateko 3 aretoan urtetan atzera egingo dute bihar; Remem-
ber festa antolatu dute eta duela urte batzuetako technoa entzu-
teko aukera izango da. Lau disko-jartzaile arduratuko dira giroa
berotzeaz: Koldo Intermusik, Pablo Akaros, Haitz eta Balza. 

Festak gauerdian hasi eta domeka goiz partera arte iraungo
du, seguruenik. Sarrerak hamar euro balio du.

> ZINEMA
'Alicia en el país de las maravillas' filma ikusgai
domekan eta astelehenean Amaia antzokian 

Horrenbesteko oihartzuna lortu duen Alicia en el país de las mara-
villas filma ikusteko aukera izango da domekan eta astelehenean
Amaia antzokian. Domekan 17:00etan eta 19:30ean emango dute fil-
ma eta astelehenean, 20:30ean.

Egueneko zineklubean, bestetik, Erresuma Batutik datorren An
education filma emango dute, 20:30ean. Lone Scherfig-ek zuzendu-
tako filmak 2009an Oscar sarietarako hiru izendapen izan zituen.  

ARRASATEKULTURA 15GOIENKARIA
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Arrasate pasealekua 33

Berezitasunak
Kazuelatxoak
Ogitarteko

hotz eta beroak
Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58

ARRASATE

ARRASATE Tel.: 943 79 67 76

Patxi
PATXI 

CASTRO

Era guztietako aulkien 
konponketa

•
Tapizatu lanak

•
Zumezko eta kanaberazko 

artikuluen salmenta
•

Besaulki, mahai, saskiak e.a

943 78 71 65
639 01 69 69



Irizarreko obrak direla eta
GOIENKARIAk Labegaraietan
izango du egoitza berria, Arcelor
Mittalek duela gutxira arte
bulegoak izan dituen eraikinean,
eliza ondoan, Ibarra 6 zenbakian.
Hain justu ere, astelehenetik,
hilaren 10etik, aurrera egongo da
han GOIENKARIAren erredakzioa.

Hori horrela, han ere zabalik
izango ditugu ateak herritarrenda-
ko. Eskelak, zorion agurrak eta
iragarki sailkatuak jasotzeko, edo
beste edozertarako, bertan izango
gaituzue, astelehenetik domekara,
10:00-13:00 eta 15:30-18:30
ordutegian.

GOIENKARIA
Arcelor-Mittalen
bulegoetara

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Egauztenean, hilaren 12an, hasi-
kodira Irizar jauregia zaharberri-
tzeko lanak. E Planaren barruan
egingo diren lanok Goitu Eraikun-
tzak SL enpresak egingo ditu, hari
esleitu dizkio-eta Udalak 1.109.478
eurotan. Lanen zuzendaritzaz,
berriz, Zetabi Arkitektura Bule-
goa arduratuko da, jauregiaren
zaharberritze proiektua idatzi
duen enpresa bera. 

Helburua da jauregia erabat
berritzea eta konpondu eta gero,
Helduen Heziketa Iraunkorra
(HHI), Udal Euskaltegia eta KZgu-
nea kokatuko dira XVII. mende-
an Urrutia-Espilla familiak erai-
kitako jauregian.

AZKEN ALDAKETAK
Egingo diren lanek Aldundiaren
Ondare departamenduko tekni-
kariek ezarritako irizpideak
jarraituko dituzte –eraikinaren
barruko distribuzioa eta izaerak
mantentzea, babestutako ondare

Goitu Eraikuntzak SLri
esleitu dizkiote lanok
1.109.478 eurotan eta
abenduaren 10erako
bukatu beharko ditu

GOIENKARIA

den heinean–; bestetik, hezkuntza-
rako erabilera izango duenez, bada
ezaugarri horiek dituen egoitza
baten beharrak asetuko dute. Bes-
talde, irisgarritasuna erabat ber-
matuko dute. Hain justu ere, egin-
go den lan nagusietako bat izan-
go da igogailua jartzea. Bestalde,
sarrera nagusitik igogailura iris-
teko mailak daudela kontuan izan-

da, mugikortasun arazoak dituz-
tenendako beste sarrera bat ego-
kituko dute jauregiaren eta
Barrenkale 35 eraikinaren artean
dagoen pasabidean. 

HIRU SOLAIRU
Sotoa, behe, lehen, bigarren eta
hirugarren solairuak eta teilatu-
pea ditu etxeak. Sotoa eta behe

solairua Udal Euskaltegiak eta
HHIk partekatuko dute; lehen
solairua HHIrendako izango da eta
bigarrena, Udal Euskaltegirako.
Hirugarren solairuan KZgunea
joango da. Bestalde, teilatupean 60
bat lagunendako aretoa ere egin-
go dute. 

Lanak abenduaren 10erako
bukatzea aurreikusi dute.

LANAK > E PLANA

Eguaztenean hasiko dira
Irizar zaharberritzeko lanak

> AISIALDIA
Erromeria-afaria
bihar, zapatua,
Munibe plazan
Bihar, zapatua, izango da Uda-
lak Jardun elkartearekin eta
Moiazpi eta Abarka dantza
taldeen laguntzarekin antola-
tutako erromerietako azkena.
Hiru erromeria egin dira api-
ril eta maiatzean barrena eta
biharkoa berezia izango da;
izan ere, erromeriarekin bate-
ra afaria ere egongo da.

20:30ean kalejira egongo
da herriko trikitilariekin eta
gero, afaria, Munibe plazan
egokitu duten karpan. Afalos-
tean, erromeria hasiko da
Antsotegi eta Larrañaga tri-
kitilariekin.

> PAZKOAK
Barrakak jartzeko eta
plazako txosnarako
eskari epea zabalik 
Maiatzaren 18tik ekainaren
2ra arte "kanposantu ondoko
lursaila feria, jostaleku eta
postuekin okupatzeko" kon-
tratua egiteko lehiaketa anto-
latu du udalbatzak. Hilaren
12ko 12:00ak dira aurkezteko
azken eguna. Era berean, San
Martin plazan jarriko duen
txosna ustiatzeko lehiaketa
deitu du. Interesatuek ins-
tantzia bidez  aurkeztu behar
dute eskaria eta mugaeguna
da maiatzaren 11ko 12:00ak. 

> MERKATARITZA
Udaberriko lehen
jolasleku ibiltaria
gaur Fraiskozurin
Jardun euskara elkarteak 3
eta 12 urte bitarteko haurren-
dako udaberriko jolasleku
ibiltaria antolatu du. Hiru
saio izango dira: gaur, eguba-
koitza, Fraikozurin; maiatza-
ren  14an, Espoloian; eta maia-
tzaren   28an, Martinez de Ira-
la kalean. 

Euskal kantuak abestu
eta jolasak eta tailerrak egi-
teko aukera izango dute nes-
ka-mutikoek. Saiook  Jardu-
neko begiraleek dinamizatu-
ko dituzte Jarduntxo
txoriaren laguntzarekin.

Gazteria Kontseiluaz,
drogen kontsumoaz...
jardungo dute; baita
gurasoen proposamen
eta kezkak jaso ere

JENDARTEA > GAZTERIA

M.B. > BERGARA
1994 eta 1997. urte bitartean jaio-
tako seme-alabak dituzten gura-
soendako batzarra deitu du Uda-
leko Gazteria Sailak. Maiatzaren
13an, eguena, izango da batzarra,
19:00etan, osoko bilkuren areto-
an, eta batzarrean parte-hartze-

Udalak 12-16 urte artekoen
gurasoendako batzarra deitu du
ra deitzen ditu Udalak esanda-
ko gazteen gurasoak.

PREBENTZIOA HELBURU 
Udala adin horretako gaztetxoe-
kin batzartzen ari da azken hila-
beteetan, Gazteria Kontseilua-
ren barruan, gazteok proposatu-

Kontsumo ohituren berri jardun-
go dute, datuak emango dituzte… 

Udal arduradunen ustez, gaz-
tetxoei dagokienez, haien gura-
soak oso eragile garrantzitsuak
dira. Hori horrela, euren propo-
samenak, kezkak, zalantzak…
jaso nahi dituzte. 

tako ekintza bereziak antolatze-
ko. Bada, batzar horretan gazte-
ondako antolatzen diren aisial-
dirako ekintza horiez gain, adin
horretan gertatzen diren alkohol
eta bestelako drogen kontsumo-
ari buruzko azalpenak emango
dituzte Askagintzako adituek.
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BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

BERGARA
607 34 90 43

GARRAIOAK

Grua zerbitzua
Zerbitzu publikoa | Era guztietako kargak



Euskara
ikasten
dutenentzat
laguntzak
M.B. > BERGARA

Udalak euskararekin lotuta-
ko dirulaguntzak eskaintzen
ditu: alde batetik, Udako Eus-
kal Unibertsitatearen ikasta-
roetan parte hartzen dute-
nendako laguntzak; eta bes-
tetik, Udal Euskaltegitik
kanpo euskara ikasten dute-
nendako laguntzak. Zehazki,
barnetegietan edota bestela-
ko euskaltegiren baten ikas-
ten dutenendako izango dira
laguntza horiek; izan ere,
Udal Euskaltegiak berak
eskaintzen dizkie laguntzak
bertan ikasten dutenei. 

2009-2010 ikasturtean edo
2010ean egingo diren ikasta-
roendako dirulaguntzen eska-
ria 2010eko irailaren 15a bai-
no lehen egin beharko da Uda-
leko erregistro orokorrean.

Informazio gehiagorako,
dirulaguntza eskatzeko bete
beharreko inprimakiak eta
dirulaguntzen arautegiak
eskuratzeko jo www.berga-
ra.net/Udala/Antolaketa/eus
kara/zerbitzuak helbidera
edo deitu Euskara Zerbitzu-
ra: 943 77 91 66.

EUSKARA

ESANAK

"Seminarioa
estrategikotzat dute,
kultura ekipamenduak
jartzeko, baina hiru
urte eta gero ez dakigu
ze ekipamendu diren"
EAJ alderdia 

Euzko Alderdi
Jeltzaleak "egoki"
baloratu du "trukearen
behin betiko erabakia
2011ra atzeratzea"
MONIKA BELASTEGI > BERGARA
EAJ alderdiak Seminarioa-Arri-
zuriaga trukearen gainean duen
iritzia eman nahi izan du, aurre-
ko astelehenean trukearen alde
dauden Gobernu taldeak, PSE-
EEk eta EAk egin zuten moduan.

Hala, erredakziora bidalitako
prentsa oharrean dio: "UNEDe-
ko Patronatuak trukearen behin
betiko erabakia 2011ra atzera-

tzea, egoera ekonomikoa eta Jaur-
laritzaren parte-hartzea arrazoi-
tuz, egokitzat baloratzen dugu". 

Era berean, herritarrei lau
jakinarazpen egin nahi dizkiete:
batetik, "Aranzadi ikastolari
haren espazioa handitzeko eman-
dako baimena positibotzat jotzen
dugu", diote. Eta gehitzen dute:
"Horrela, ikastolak bere jardun
osoa Seminarioan eskaini ahal
izango du eta horrek Bergarako
eskola mapa berregituratzen
lagunduko du".  

UNED zentroaren harira dio-
te: "UNEDek ere, egin beharreko
egokitze obren ondoren, haren
proiektua Seminarioan aurrera
eramatea ahalbidetuko du".

Bestetik, Bergarako ondare
historikoa "balioan jartzea ahalbi-
detzen" duela uste dute, "STOA en-
presan egindako ikerketaren ara-
bera". Bukatzeko, arlo ekonomi-

koa ere aipatzen dute: "Seminarioa
gaur egun herriaren esku geldi-
tzeak hiru milioi euroko galera
ekarriko dio Bergarari, eta Arri-
zuriaga galtzea ere –UNED Semi-
narioan birmoldatzea 6,5 milioi
dira eta Arrizuriagan, 3,5". Horre-
kin batera, zera dio EAJk: "Arrizu-
riaga jauregia eta haren ingurua
leku paregabea da liburutegi eder
bat, kultura etxea, taldeendako
lokalak, wi-figunea eta beste hain-
bat azpiegitura han kokatzeko.
Arrizuriagak eta han egin daite-
keen handitzeak aukera asko
emango dizkio Bergarari".

MOZIOARI ERANTZUNA 
Era berean, EAJk bere iritzia
azaldu nahi izan du hilaren 26an
egindako osoko bilkuran truke-
aren alde Gobernu taldeak, PSE-
EEk eta EAk onartutako mozio-
aren harira: "Mozioan Errege
Seminarioa estrategikotzat dute,
han kultura ekipamenduak
kokatzeko, baina hiru urte iga-
ro eta gero ez dakigu zeintzuk
diren aipatutako ekipamenduak,
ez dutelako ezer aurkeztu". Eta
bukatzeko hau gehitzen dute:
"UNEDek Arrizuriaga nahiago
izatea ulertzekoa da; nola ez,
bada!, dagoen tokian egonda!". 

AZPIEGITURAK > SEMINARIOA-ARRIZURIAGA TRUKEA

EAJ: "Herriari 3 milioiko
galera ekarriko dio
Seminarioarekin geratzeak" 

o h a r r a k

HEZKUNTZA
> HHIkoak dagoeneko Marto-
ko auzoko eskoletan daude

Astelehenean hasi zituz-
ten eskolak egoitza berrian,
Martoko kaleko 8 eta 22. zen-
bakietan. Zetroko arduradu-
nen esanetan, normaltasun
osoz eta ohiko ordutegian
dihardute. 

OSPAKIZUNA
> Irukurutzeta eguna ospatu-
ko dute etzi, domeka  

Irukurutzeta eguna izan-
go da etzi, domeka, eta osin-
txuarrek jakinarazi dute
11:15ean salda, ardoa eta txo-
rizoa banatuko dutela. Egu-
raldi txarra eginez gero, Atse-
den txaboletan elkartuko
dira.

OSPAKIZUNA
> Angiozarko Goimendin San
Migel jaia ospatuko dute

Domekan meza egongo da
San Migel baselizan, 12:30ean,
eta gero luncha eta trikitila-
rien saioa egongo dira.

M.B. > BERGARA
Koldo Eleizalde eta Iraburuko zir-
kulazioa berrantolatzeko erabakia
hartu du Udalak. Hain justu ere,
noranzko bakarreko zirkuitua jar-
tzea da asmoa: autoak Iraburu
kaletik sartuko dira eta Koldo
Eleizaldetik irten. Gaur egun bi
noranzkokoak dira bi kaleak, bai-
na askotan pilaketak izaten dira,
batik bat Koldo Eleizalden, bi ibil-
gailu gurutzatzen direnean. Bada,
zirkulazioa berrantolatuta irten-
bidea eman nahi diote horri, auzo-
tarrek egindako eskariak aintzat
hartuta. Hain zuzen, apirilaren
27an egindako batzarrean eman

zizkieten aldaketen berri auzota-
rrei eta begi onez ikusi dituztela
azaldu dute Udaleko arduradu-
nek.

Zirkuitua modu horretan egi-
tearen arrazoia da Iraburu kale-
an hormaren zein lorategien kon-
tra aparkatzen diren autoendako

lekuak mantentzea, aparkaleku-
rik galdu gabe. Horrela, gidariek
ateak errepidearen aldera gera-
tzen dira eta autoak hormaren kon-
tra gertura daitezke, bidean leku
handiagoa utzita.

Koldo Eleizalde kaleko 38. zen-
bakiko garajeen kasuan, eta zir-

kuitu bukaeran daudela kontuan
izanda, 30 bat metroan bi noranz-
ko izango ditu kaleak garajeota-
ra sarrera errazteko.

Udaletik aurreratu dutenez,
uztail eta abuztuan jarriko dute
seinaleztapena eta irail hasieran
aldatuko dute zirkulazioa.

Egun, bi noranzkokoak
dira, baina maiz
arazoak egoten dira bi
ibilgailu gurutzatzeko

Uztail eta abuztuan
seinaleztapena aldatu
eta irail hasieran egin
nahi dute aldaketa

Koldo Eleizalde kalean izaten da pilaketa handiena. M.B.

HIRIGINTZA > AUZOAK

Koldo Eleizalde eta Iraburu noranzko
bakarreko jarriko dituzte zirkulazioarentzat 
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Aristi, joan den domekan Seguran, lehenengo helmugaratzen.

Domeka eguerdian Soraluce BKE taldeak igoera faseko liderra hartuko du
Labegaraietan, oraindik partidurik galdu ez duen Egia

ESKUBALOIA > EUSKADIKO TXAPELKETARAKO IGOERA FASEA

Muniategi: "Egiaren kontra
korrika egitea ez da nahikoa"

XABIER URTZELAI > BERGARA
Soraluce BKEk igoera faseko itzu-
liko lehenengo partidua jokatu-
ko du domekan Labegaraietan
(12:30). Horrek esan nahi du Jose-
txo Muniategiren mutilei bost
final geratzen zaizkiela, eta dome-
kan izango dutela lehena. Gaine-
ra, kontrarioa ez da nolanahikoa
izango: "Talde bizkorra da, gaz-
tea, joko aldetik oso landuta dago-
en taldea da, eta fisikoki ere ondo
prestatuta dauden jokalariak
dituzte". Talde hori, baina, ligan
ez zen Bergara baino gehiago
izan, joanekoan berdindu egin
zutelako, eta itzulikoan irabazi.
Baina igoera fasea oso indartsu

hasi dute; donostiarrak liderrak
dira lau puntuko aldearekin, eta
atzetik datoz Bergara eta Deus-
tua, berdinduta.

"AZKAR JOKATZEA EZ DA NAHIKOA" 
Talde azkarra da Donostiakoa,
baina ezaugarri horrekin egin
nahi diote bergararrek aurre:
"Guk talde azkarraren fama dugu,
eta kantxan erakutsi beharko
dugu hori. Garrantzitsua izango
da gure defentsako lana, ondoren
kontraeraso onak eta bortitzak
lortzeko, baina domekako parti-
dua irabazteko korrika egitea ez
da nahikoa izango, kontraeraso-
ko jokaldi horiek ondo amaitu

beharko ditugu; horrela egingo
diegu min". Hala, Muniategik
badaki Egia non den indartsu:
"Euskarriaz egiten duten jokoan
eta buruz-buruko jokaldietan".

PARTIDU ASKO ETXEAN
Gizonezkoen senior mailakoa,
baina, ez da asteburuko norgehia-
goka bakarra izango. Zapatu
eguerdian (12:30) infantilek joka-
tuko dute, eta arratsaldean bi
partidu izango dira, gazte maila-
ko neskek (17:45) eta mutilek
(19:15) jokatuko dute.

Domeka goizean (10:30),
berriz, eskubaloiko hastapen
saioak izango dituzte gazteek.

TXIRRIDULARITZA > SEGURAKO SARIA

X.U. > BERGARA
Sumofic taldeko ziklista denbo-
raldi biribila egiten dabil, eta
joan den domekan baieztatu zuen
hori Segurako lasterketan lehe-
nengo postuan helmugaratuta
(2.01.41). Sumoficekoa eguneko

Seguran azkarrena izan zen Mikel
Aristi, gertu mendiko kriteriumerako

ihesaldian sartu zen, beste hiru
txirrindularirekin batera, eta
helmugatik 25 kilometrora kon-
trarioak atzean utzi eta hiru men-
date bakarrik gainditu ostean
irabazi zuen lasterketa –eta men-
diko saria–. Lokatza Sumofic tal-

deko gainontzeko ordezkariek
ere lan ona egin zuten, taldeka
bigarren sailkatu ziren-eta. Hala,
oraingo asteburuan bolada on
horrekin jarraitu nahi dute Laz-
kaon eta Legorretan egingo duten
mendiko kriteriumean. TXIRRINDULARI.NET

Elgoibarren kontrako irudia. GOIENKARIA

> SASKIBALOIA
Ligako azken partidua
jokatuko du Soraluce
BKE taldeak
Soraluce BKE taldeak astebu-
ruan jokatuko du ligako azken
jardunaldia, eta, kategoria
berrira moldatzeko ahalegin
guztiak egin badituzte ere, sail-
kapenean azkenaurreko
lekuan daude eta kategoria
galduko dute. Zapatuan (16:00)
liderra izango dute aurrean. 

> AUTO LASTERKETAK
Gorla Racing taldeko
lagunek laguntza
eskatu dute
Maiatzaren 15ean egingo dute
Gorlako XIX. igoera, eta las-
terketa antolatzeko ardura
izango duten Gorla Racing tal-
deko ordezkariek herritarren
laguntza eskatu dute. Anima-
tzen denak dei dezala 636 649
792 telefonora edo idatz deza-
la bergararacing@live.com
helbidera.
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Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

CAMACHO
Drogeria

Usaindegia

Bidekurutzeta 24 
BERGARA
943 76 13 35

GURIA
Taberna

Bidekurutzeta 5
BERGARA

943 76 20 34

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Gidabaimena euskaraz zein gazteleraz atera  dezakezu
Informa zaitez

Fraiskozuri plaza 5   Tel.: 943 76 41 50   BERGARA

EDEL
TAPIZ DENDA

Etxerako artikuluetan aukerarik haundiena 

Alfonbrak, kortinak, kortinoiak, 
koltxak, edredoiak, etab.

Zure bulegoetan giro atsegina behar baduzu, ez ahaztu pertsiana-motarik 
egokienaren berri eskatzea.

BBiiddeekkuurruuttzzeettaa 1144 BBEERRGGAARRAA

PINTXOAK eta 
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!!

Irala z/g
Bergara 

943 76 07 92

EUXEBIO II



Jon Balentziaga
artistarekin
lanean Mariaren 
Lagundian
Mariaren Lagundia ikastetxean
Jorge Oteitza eskultorearen
gaineko proiektuaren inguruan
lanean dihardute. Horrekin lotuta,
Jon Balentziaga artista bergara-
rraren ekarpena jasotzeko aukera
dute ikasleek. Ez hori bakarrik:
azalpenak jasotzeaz gain, haren
laguntzarekin tailerrean eskultu-
rak egingo dituzte. Ondoko
irudian, ikastetxeko 2. mailako
ikasleak ageri dira, Jon Balentzia-
garekin batera. MARIAREN LAGUNDIA IKASTETXEA

> ZINEMA
'Están vivos' filma ikus
daiteke etzi gaztetxeko
zineklubean
Zineklubean, Están vivos ize-
neko filma ikusi ahalko da
asteon herriko gaztetxean.
Ray Nelsonen Eight o’clock
in the morning liburuan oina-
rrituta dago hori (1963). Thri-
ller-a eta umore beltza uztar-
tzen dituen zientzia-fikzioz-
ko film horretan, gizarte
kontsumista baten atzeraldi
ekonomikoari dagoen bel-
durra agerian uzten da. Etzi,
domeka, ikusi ahalko da,
18:00etan. 

Jakina denez, gai distopi-
koak jorratzen ari dira hila-
bete honetan zineklubean.
Hilaren 16an, Battle royale
ikusi ahalko da gaztetxean;
eta maiatzaren 30ean, berriz,
Hijos de los hombres.  

'Apirilean
musika'-k
harrera ona
izan du

M.B. > BERGARA
Apirilean Musika-ren seiga-
rren edizioaren balorazio posi-
tiboa egin du Marije Ugalde
musika eskolako zuzendariak.
Apirilaren 17an hasi ziren
ekintzak, eta, zikloa luzea izan
bada ere, guztia "oso ondo"
irten dela esan dute. 

Urtero moduan, abesba-
tzek batu dute jende gehien.
Horren harira, apirilaren
29an 200 ume batu zirela
nabarmendu du. Horrekin
batera, aipatu du musika
modernoaren lehiaketak ere
oso harrera ona izan duela;
aurten, maila handiko 16 tal-
dek hartu dute parte. Organo
ikasleek aurten lehen aldiz
egin dituzten bi emanaldiekin
ere oso pozik geratu dira. 

Abesbatzen eta
organo ikasleen
emanaldiek jende
asko erakarri dute

MUSIKA

MIRIAN BITERI > BERGARA
Martitzena ezkero, Bearteko gaz-
tetxoek egindako lanak ikus dai-
tezke udaletxeko osoko bilkuren
aretoan. Orain arte kultura etxe-
an egin izan dute erakusketa hori,
urtero; aurten, baina, KZguneko-
ak daude kultura etxeko areto
horretan, eta, hori dela-eta, uda-
letxean jarri behar izan dute. 

Ainhoa Alberdi irakasleak
azaldu digu 25 neska-mutikoren
30 pintura inguru egongo direla
erakusgai hilaren 15era arte,
honako ordutegian: astelehenetik
egubakoitzera, 18:00etatik
21:00etara; eta zapatuetan,

Orain arte kultura etxean jarri dute erakusketa;
aurten, baina, osoko bilkuren aretoan dago

12:00etatik 14:00etara. Pintura
erakusketan 5 eta 13 urte bitarte-
koen lanak daude. Horien gaiei
dagokienez, denetarik dago: txi-
kienek eurei egokitutakoak egin
dituzte; esaterako, animaliak. Eta
gainerakoek, konplikatuagoak,
hala nola natura hilak eta pai-
saiak. Alberdik esan du ikastur-
tean egindakoak direla: "Zapatu
goizetan egiten dituzte margoak;
normalean, bizpahiru hilabete
ematen dituzte bat margotzen".

ZAPATUAN, MARRAZKI TAILERRA
Erakusketak irauten duen bitar-
tean, ikasleek hainbat ekimen

egingo dituzte: bihar eguerdian,
esaterako, marrazkiak egingo
dituzte osoko bilkuren aretoan.

Bestalde, Alberdik gogorara-
zi du dagoeneko izena eman dai-

tekeela Beartek uztailerako ume-
endako gertatu duen ikastaroan.
Hilaren 30ean amaitzen da izena
emateko epea. Astelehenetik egu-
bakoitzera izango dira eskolak. 

PINTURA > UMEAK

Bearteko
ikasleen 30 lan
ikusgai daude
udaletxean

Udaletxeko osoko bilkuren aretoan jarri dute aurten erakusketa. MIRIAN BITERI
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Fisioterapiaren arloan gai
asko daude; zuek zein gai tra-
tatzen dituzue zentroan?

Hauek dira tratatzen ditu-
gun gaiak: errehabilitazio uro-
ginekologikoa eta biszeral-diges-
tiboa, erditze aurreko prestake-
ta, erditze osteko errekuperazioa,
gimnasia abdominal hipopresi-
boa (GAH), tratamendu trauma-
tologikoak (fisioterapia oroko-
rra) eta etxez etxeko fisioterapia. 

Zein da zuen espezialitatea?
Fisioterapiaren arloko hain-

bat gai lantzen ditugun arren,
neuromiostatika biszerala eta
errehabilitazio uroginekologiko
biszeral-digestiboa dira gure
espezialitateak. Horrez gainera,
erditze aurreko prestaketan zein
erditze osteko errekuperazioan
ere espezializatu gara, eta baita
fisiosexologian ere. 

"Tratamendu
espezializatuak
ditugu oinarri"

ELKARRIZKETA: ANE CORANTI ETA ANE REMEDIOS / FISIOTERAPEUTAK

NAROA ODRIOZOLA

A
ne Coranti eta Ane Reme-
dios Sane fisioterapia zen-
troko arduradunak dira;
martxoan zabaldu zuten,

Bergaran. Fisioterapia arloko tra-
tamendu espezializatuen eskaintza
zabala dute Corantik eta Remedio-
sek. Baita bezeroaren nahiaren ara-
berako saioak ere. Haiekin izan
gara zentroan eskaintzen dituzten
tratamenduez hitz egiteko. 

Coranti eta Remedios, Bergarako zentroan. NAROA ODRIOZOLA

Beraz, digestio aparatuko ara-
zoren bat edo idorreri arazoa
badut ere, zuengana jo deza-
ket, ezta? 

Bai, baina arazoaren arabe-
ra. Digestio aparatua konplexua
da, eta haren disfuntzioak ere
konplexuak zein ugariak izan
daitezke. Horrelakoetan, diges-
tio aparatuan espezializatua
dagoen mediku batekin elkarla-
nean jardungo genuke. Idorreri
arazoei dagokienez, emakumeen
artean arazo ohikoa da. Gaine-
ra, erditze ostean behar bezala-
ko errekuperazioa egin ezean,
zoru pelbiko ahula izaten dute
askok. Horrelakoak ere trata-
tzen ditugu. 

Zein metodo erabiltzen duzue
gaitzak tratatzeko? 

Gaixotasunaren eta pertsona-
ren araberako tratamendu espe-
zializatuak dira. Orokorrean,
zoru pelbikoaren errehabilita-
ziorako elektroestimulazioa
(gimnasia pasiboa), biofedbac-
ka (muskuluok nola uzkurtu

ikastea), gimnasia abdominal
hipopresiboa (GAH), tratamen-
du posturalak eta hainbat ahol-
ku eskaintzen ditugu. Besteak
beste, gernu-inkontinentzia edo
uzki-inkontinentzia duten gaixo-
ei konponbidea emateko erre-
mintak dira. 

Zenbat irauten dute tratamen-
duek? 

Hainbat gauza hartu behar
dira kontuan tratamenduaren
denbora zehazteko: arazoa zein
den, pertsonak duela zenbat jasa-
ten duen, gaitzaren jatorria, sin-
tomak ageri diren edo ez, eta
pertsona zenbateraino inplika-
tzen den. Sintomak azaltzen
diren momentutik kaltea egina
dagoela esan dezakegu; beraz,
tratamenduak luzeagoak izaten
dira. Gainera, errehabilitazioa ez
da kontsultan amaitzen den zer-
bait eta horregatik oso garran-
tzitsua da prebentzio lana. 

Taldeko zein bakarkako tera-
piak egiten dituzue? 

Bai. Sintoma konkretu bate-
kin datorkigun pertsonari trata-
mendu pertsonala eskaintzen
diogu. Baina taldekako terapiak
ere egiten ditugu, prebentzio
moduan. Apirilean, esaterako,
gimnasia abdominal hipopresi-
boko (GAH) bi talde izan genituen
eta maiatzerako beste bi talde
ditugu. Eskariaren araberako

eskolak antolatzen ditugu. Hala
ere, norbaitek nahi izanez gero,
ikastaro pertsonalizatuak ere
eskaintzen ditugu.

Zein arazo izaten dira ohiko-
enak?  

Gernu aparatuari dagokio-
nez, gernu-inkontinentzia, uzki-
inkontinentzia, gernu-infekzio-

ak eta onddo baginalak dira ara-
zo ohikoenak. Digestio apara-
tuari dagokionez, berriz, idorre-
ria oso ohikoa da, emakumeen
kasuan batez ere. Era berean,
errefluxu (bihotz errea) arazoak
ere asko entzuten dira.

Arazo horiek ohikoak dire-
nez, normaltzat jotzen ditugu.
Oker al gaude? Erabateko kon-
ponbidea dute? 

Arazoak ohikoak izateak ez
du esan nahi normaltzat jo behar
ditugunik. Garaiz edo momentu
egokian tratatuz gero, guztiz osa-
tzeko aukera handia dago. Bai-
na arazo horiek ez izateko, pre-
bentzioaren garrantzia azpima-
rratu nahiko genuke. 

"Erditze osteko
errekuperazio

ezak zoru pelbiko
ahula eragin

dezake"

"Arazoak ez
izateko,

prebentzio lanaren
garrantziaz ohartu

behar dugu"

BEHAR DUZUNA20 PUBLIZITATEA
2010eko maiatzaren 7a

fisioterapia zentroa - Errehabilitazio uroginekologikoa 
  eta biszeral-digestiboa.
- Tratamendu traumatologikoak.
- Erditze aurreko prestaketa.
- Erditze osteko errekuperazioa.
- Gimnasia abdominal hipopresiboa (GAH).
  (Ikastaroak hilero)
- Etxez etxeko fisioterapia.

Ane Remedios Sanchez
Ane Coranti Gabilondo

Ibargarai 35
20570 Bergara
Tel.: 943 25 24 40
sanefisioterapia@hotmail.es

%15eko 
DESKONTUA*
txartel hau aurkeztuz gero.

*Baliogarria ekainaren 7ra arte.



Bikini operazioarengaraia da;
nabaritu duzue zentroan?

Neguaren ondoren jendea
larritzen hasten da, eta zaintzen:
elikadura zaindu, dieta egin…
Guk etengabeko harremana dugu
Donostiako klinika-dietista bate-
kin, egiten dugun guztiak medi-
kuen oniritzia jasotzen du. 

LPG delako makina duzue zen-
troan. 

Bai, LPG makinarekin egiten
dugu lan. Koipea mugitzen du eta
era berean drainatu. Oso atsegi-
na da eta gorputz osoa moldeatzen
du. Nahiko makina esklusiboa da
eta momentuan onenetarikoa,
medikoki frogatua dago zeluliti-
sarendako oso aproposa dela,
desagertzen laguntzen du. Gu 20
saioko packak eskaintzen ditugu,
gorputz-tratamendua denez nahi-
ko luzea izan ohi da-eta. 

Makina horretaz gain, baduzue
bestelakorik? 

Presoterapia eta drainatze-
linfatikoa oso tratamendu arra-
kastatsuak dira. Ia antzerakoak

"Bitamina tratamendua ona
da eguzkia hartzen hasteko"

ELKARRIZKETA: ANGELA GARTZIA / ANGELA ESTETIKA ZENTROA

NEREA MENOR

A
skotariko tratamenduak
eskaintzen ditu Angela este-
tika zentroak: masajeak,
m i k ro p i g m e n t a z i o a . . .

Momentu honetan, baina, bikini ope-
razioarekin zerikusia dutenak dira
arrakastatsuenak. Zentroko eskain-
tza benetan zabala da, laser bidez-
ko depilaziotik hasi eta bitamina tra-
tamenduetara. Uda heldu aurretik
gorputza prest izateko aproposak. 

"Oso pozik gaude
laser bidezko

depilazioarekin,
emaitzak benetan

onak dira"

"LPG makina oso
aproposa da

zelulitisa
desagertzen
laguntzeko"

Angela Gartzia, 15 urte estetizista lanean. NEREA MENOR

dira biak, baina drainatzean guk
geuk ematen dugu masajea eta
bestean makina batek. Presotera-
pia merkeagoa da, baina askok
nahiago dute eskuen sentsazioa
makinarena baino. Likidoak ken-
tzeko oso aproposak dira trata-

mendu hauek, eta askotan LPGre-
kin batera erabiltzen dira. 

Oso onak izan arren, makinek
eurek bakarrik ez dute asko-
rik lortuko. 

Aipatutako tratamendu eta
makina hauek oso emaitza onak
ematen dituzte. Hala ere, trata-
mendua jarraitu nahi duenak
bere aldetik ere zerbait egin behar
du. Elikadura zaindu beharra
dagoela argi dago eta gorputza
mugitu egin behar dugu. Nik
paseo onak ematea gomendatzen
dut beti. Ur asko edatea ere oso
ona da zelulitisaren aurka, eta

tabakoa txarra. Zirkulazioaren-
dako ez da batere ona. 

Gizonezkoen kasuan, zer da
gehien eskatzen dutena?

Gizonezkoek zelulitis eta hala-
ko arazo gutxiago dute, tripatxoa

izan dezakete, agian. Egia da
eurak ere geroz eta gehiago zain-
tzen direla, baina argaltzeko-eta
gimnasiora gehiago jotzen dute
halako zentroetara baino. Aurpe-
giko azala zaintzearen garran-
tziaz duela gutxi jabetu dira eta
larruazal-garbitzeak eskatzen diz-
kigute. Asko laser bidezko depi-
lazioa egitera etortzen dira, biz-
kar eta bular-aldea batez ere. 

Kontraesanik badu laserrak?
Ba, eguzkia, esaterako.

Neguan  eta udazkenean da lase-
rra egiteko momenturik egokie-
na, azala ez dugulako horrenbes-
te erakusten. Depilazio era honek
sentibera uzten du azala eta eguz-
kiak orbanak sor ditzake. Haur-
dun edota edoskitze garaian dau-
den emakumeendako ez da bate-
re gomendagarria. Medikazio
jakin batzuek ere kontraesanak
sor ditzakete, horregatik aipatu-
tako Donostiako medikuei ahol-
kua eskatzen diegu tratamendua-
rekin hasi baino lehen. 11 urte
daramatzagu laser depilazioa
eskaintzen eta oso pozik gaude,
emaitzak onak dira eta azkenal-
dian eskaria asko hazi da.

Zer gomendatuko zenioke jen-
deari uda aurreko sasoirako?

Orain, bitamina tratamen-
duak aurpegi eta gorputzarenda-
ko. Erradikal libreei aurka egite-
ko oso onak dira eta eguzkia har-
tzen hasten garenean gure azala
prestatzen laguntzen digute.
Zaharkitzea ekidin egiten dute
bitaminek eta azala hidratatuta
uzten digute. Hala, kolore beltza-
rana askoz ere politagoa izango da. 
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MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Larraitz Legorburu (Oñati, 1974) eri-
zaina da, eta hilabete egon da Hai-
tiko hiriburuan urtarrileko lurrika-
rak kaltetutakoekin lan egiten. Port
Au Prince-eko ospitalean egon da
sendaketak egiten eta kanpin-den-
dan egin du lo.

Osakidetzak egindako deial-
diari baietza eman eta hilabe-
te egin duzu Haitin.

Haurralde GKErekin egon
naiz hilabete. Guztira, sei erizain
eta hezitzaile bat egon gara.

Osakidetzak deialdia egin
zuenean izena eman nuen lagun
batekin, eta psikologoarekin bi
hitzaldi eduki ondoren, hegazki-
na hartu genuen martxoaren
12an. 

Ze lan egin duzue han?
Batez ere sendaketa lanak

egin ditugu Port Au Prince-eko
ospitalean. Lehenengo bi egune-
tan Dominikar Errepublikan
egon ginen, Haurralde fundazio-
ak duen Mudha erakundean. Han
hitzaldi batzuk egin genituen,
eta Port Au Prince-era joan ginen.
Inafose delako gunean egon ginen
kanpin-dendatan.

Gainera, aste bukaera baten
Leogango umezurtz-etxean egon
ginen umeekin. Eraikina deu-
seztatuta dago, lurrikararen epi-
zentroa han izan zen-eta.

Nola daude lurrikaran min
hartu zutenak?

"Haitiarren filosofia
bizirautea da; euren
egoera asimilatuta dute"

Larraitz Legorburu > Erizaina

Egoera hobetu egin da. Gu
lurrikara gertatu eta bi hilabete-
ra egon gara, eta egoera asko
hobetu dela diote.

Ospitalean askoz lan gutxia-
go izan dugu, sendaketak egin
ditugu-eta. Dena den, aurreran-
tzean traumatologia eta fisiote-
rapia alorrean izango dute lan
handiena. Hortxe dute gabezia
handiena. 

Zer egoeratan bizi dira Haiti-
ko hiriburuan?

Lurrikarak utzitako hondaki-
nak kalean daude. Erotitako etxe-
ak, eskolak, eraikinak... honda-
kinak jaso barik daude. Han egon-
dako hilabetean hondeatzaile
bakarra ikusi dugu. Lanean
dihardute, baina euren lan errit-
moak ez du zerikusirik hemen-
goarekin. Gainera, lurrikarak
utzitako ondorioez gain, kaleetan
zikinkeria asko dago. Ez dute
zakarrontzirik, eta gauza guz-
tiak lurrera botatzen dituzte.

Haitiarrek zer kontatzen dute
euren egoerari buruz?

Bizi duten egoeraren jakitun
dira. Haitiarrek bizitzeko beste
filosofia bat dute: bizirautea, ale-
gia. Egunero oinarrizko gauzak
lortzeko egiten dute lan; besteak
beste, jatekoa eta edatekoa.

Etxea galdu duten guztiak
kanpalekuetan daude, kanpin-
dendatan, edo lau makilakin eta
plastiko batekin egindako txabo-
latan. Hilabetean ez dut inor
negarrez ikusi. Euren egoera asi-
milatuta dute.

Zer da gehien harritu zaitue-
na?

Leogango umezurtz-etxean
egon ginenean hango umeek
duten maitasun beharrak hunki-
tu ninduen gehien. Ezezagunak
ginen eurendako, baina besoak
zabalik hartu gintuzten. Ume txi-
kienek gure besoetan lo hartzen
zuten. Bestalde, Haitin dagoen
biolentzia ikaragarria da. Gaue-
tan, kanpin-dendatan geundene-
an tiro-hotsak entzuten genituen,
pelikuletan bezala. 

Baina, egia esan, ez dugu ino-
lako arazorik eduki. Oso ondo tra-
tatu gaituzte.

Lurrikara gertatu zenean GKE
gehienek deialdi zabala egin
zuten laguntza eskatzeko.
Jasotako material hori heldu
da Haitira?

Port Au Prince-eko ospitale-
an biltegi erraldoia dute, eta han

bildu dute material guztia; mate-
rial asko eta ona. Gu heldu gine-
nean kaxatan sartuta zegoen. 

Arazoa da lurrikara gertatu
zenetik hiru hilabete pasa dire-
la eta ospitalea pribatizatu egin
dutela. Emergentzia epea hiru
hilabetekoa da, eta aurrerantze-
an ospitaleko zerbitzua eta GKE-
ek bidalitako materiala erabili
gura dutenek ordaindu egin
beharko dute.

Hilabete bakarrik izan da. Gus-
tura geratu zara?

Bai. Neure harri-koskorra
jarri dut, eta gustura nago. Espe-
rientzia itzela izan da.

Itzuliko zinateke?
Orain ez, baina bizpahiru urte

barru, bai. Haurralde Fundazio-
ak lur batzuk erosiko ditu Leo-
ganen umezurtz-etxe berria egi-
teko. Eraikina bukatzen dutene-
an, gustura itzuliko nintzateke
euren egoera ikusteko.

Dena den, urte askotako lana
dute han, euren egoera ahalik eta
normalena izan dadin.

"Hondakinak kalean
daude; hilabetean

hondeatzaile bakarra
ikusi dugu"

"Leogango umezurtz-
etxeko umeek duten
maitasun beharrak

hunkitu nau gehien"

LARRAITZ LEGORBURULarraitz Legorburu Leogango umezurtz-etxeko umeekin.

Afari ederra
egin zuten
batutako zizekin
Migel Arregi Azpilleta-k kilo bat
ziza batu zituen apirilaren 27an.
Hezetasunari esker eta eguzkiaren
goxotasunarekin ziza dezente
irten ziren apiril bukaeran.
Gustura batu zituen Azpilleta-k
zizak, eta etxekoekin afari ederra
egin zuen. "Heldu da ziza garaia,
eta apiril bukaeran egindako
eguraldia aproposa izan zen. Asko
zeuden, ziza-leku ederrak", esan
digu Azpilleta-k. Ez diguna argitu
da non harrapatu dituen zizak:
"Hori ezin da esan, bestela... Leku
sekretuak dira". MIGEL ARREGI

M.B. > OÑATI
Jose de Azpiazu musika esko-
lak Debagoieneko piano jotzai-
leen kontzertua antolatu du
hilaren 12rako. Guztira, iba-
rreko 40 neska-mutiko elkartu-
ko dira; hain zuzen ere, Oñati-
ko, Arrasateko, Bergarako,
Eskoriatzako eta Elgetako
musika eskolako kideek parte
hartuko dute. Emanaldia
18:30ean egingo dute Santa Ana
antzokian.

EGINDAKO LANA ERAKUSTEKO 
Ibarreko musika eskoletako
piano jotzaileek ikasturtean

MUSIKA > KONTZERTUA

zehar landutako piezak eskai-
niko dituzte. Gurasoen aurre-
an euren lana erakusteko auke-
ra izango dute.

Jaialdia iragartzeko Oñati-
ko musika eskolak kaleratu
duen oharrean herritar guz-
tiak gonbidatzen dituzte jaial-
dira. "Guztiendako tokia dago
Santa Anan. Ikasleendako oso
inportantea da halako emanal-
diak egitea", diote.

Era berean azpimarratzen
dute, Debagoieneko musika
eskolen "laguntza eta parte-har-
tze barik" ezingo liratekeela
halako jaialdiak antolatu.

Ibarreko piano jotzaileek
jaialdia egingo dute
Oñatiko, Arrasateko, Bergarako, Elgetako eta
Eskoriatzako musika eskolakoak bilduko dira
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M.B. > OÑATI
San Migel txiki jaiek hartuko
diete lekukoa Olabarrietako jaiei.
Gaurtik domekara arte askotari-
ko ekitaldiak egingo dituzte Kale
Zaharrean.

Jaiak 18:00etan hasiko dituz-
te Alberto Arregiren omenezko
nesken futbol txapelketako fina-
larekin. Ondoren, mutilen fina-
la jokatuko dute, eta etxafuego-
ak bota. Txorimaloek eta erral-
doiek girotuko dute Kale
Zaharra txistularien laguntza-
rekin, eta txosnen gunean sagar-
do, ardo eta gazta dastatzea egin-
go dituzte.

Gaur, 22:30ean, rock kontzer-
tua egingo dute Oñatiko Asfikzia,
Arrasateko Bitter Honey eta
Berako Sexty Sexers taldeek.

ZAPATUKOAK
Bihar auzoko umeak izango dira
protagonista. 12:00etan marraz-

ki lehiaketa egingo dute eta
19:00etan haur parkea jarriko
dute, puzgarri eta guzti.

Eguerdian auzoko elkartee-
tan salda eta txorizo dastatzea

egingo dute, eta 16:00etan moun-
tain bike zeharkaldiari hasiera
emango diote. 19:00etan herri
kirolen jaialdia egingo dute, eta
jarraian kebaba dastatzeko auke-

Kale Zaharrako
plazatxoan egingo
dute saioa 22:30ean,
San Migel Txiki jaien
barruan

Asfikzia oñatiarrek kontzertua egingo dute gaur, 22:30ean. GOIENKARIA

JAIAK > SAN MIGEL TXIKIAK

Asfikzia, Bitter Honey eta Sexty Sexers
taldeek kontzertua egingo dute gaur 

ra egongo da txosnen gunean.
Eguna bukatzeko, 22:30ean, Tri-
ki Ta Ke taldeak erromeria egin-
go du Kale Zaharreko plazatxo-
an.

AUZOKO EMAKUMEEN BAZKARIA
Domekan 12:00etan auzoko hilda-
koen aldeko elizkizuna egingo
dute agustindarren elizan. Ondo-
ren, auzoko kaleetan ibilaldia
egingo dute Gerardo Elortzare-
kin. Antzinako kontuak eta isto-
rioak kontatuko ditu Elortzak.
Agustindarren eliza kanpoan
elkartuko dira, 12:45ean.

Urtero moduan, auzoko ema-
kumeek bazkaria egingo dute,
14:30ean, eta ondoren mus txapel-
keta jokatuko dute.

Oñatz dantza taldeko neska-
mutikoek eta bertso eskolakoek
saio bana egingo dute: dantza-
riek 19:00etan eta bertsolari gaz-
teek 19:30ean.

San Migel txiki jaiak buka-
tzeko, luncha egingo dute,
20:30ean, txosnen gunean, eta
Gorkak, Mirenek eta Agurrek
erromeria egingo dute. 

00:00etan, azken egunotan
saldu dituzten txartelen zozke-
ta egingo dute, eta etxafuegoak
bota.

Beteranuen
finalak
jokatuko
dituzte bihar
M.B. > OÑATI

Herriko Futbol Txapelketa
azken txanpara heldu da.
Bihar jokatuko dituzte den-
boraldiko azken partiduak;
hain zuzen ere, ligako eta
kopako finalak eta hiruga-
rren eta laugarren postuak
zehazteko partidua.

Lehen partidua, hiruga-
rren eta laugarren postuak
zehazteko, Sasquatchek eta
Zorroberok jokatuko dute
13:00etan. Ondoren, kopa txa-
pelketako finala jokatuko
dute Indar 85 eta Gaur Bai tal-
deek 14:30ean.

JOSE LUIS AGIRRERI OMENALDIA
Azkenik, beteranuen txapel-
ketako bi talde onenak final
handian lehiatuko dira
16:00etan: Joxely edo Dolly-
gans izango da txapeldun. 

Bestalde, beteranuen txa-
pelketako antolatzaileek ome-
naldi berezia egingo diote iaz-
ko ekainean hil zen Jose Luis
Agirreri. Finala hasi aurre-
tik ekitalditxo bat egingo dute
Agirrek beteranuen alde egin-
dakoa gogoratzeko.

KIROLA

OÑATI 23GOIENKARIA
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2 eta 3 logelako etxebizitzak eta garajeak
Oñatiko herrigunean, 
Eroski ondoan
Lehen mailako materialak
Prezio interesgarriak,
254.000 eurotik aurrera

Informazioa: 943 78 28 90
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Bertako okelak eta odolosteak

BENGOA
URDAITEGIA

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

• ALTZARIAK

• DISEINUA

• APAINKETA

M
A

obiliario

RENAZA

Miguel Angel Barrero eta Lourdes Canton doktoreak airearen kalitatearen azterketak emandako emaitzak azaltzen. M.A.

MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Airearen kalitatearen gainean
egindako azterketaren emaitzak
aurkeztu zituzten eguaztenean
Kimika Fakultateko adituek. Mar-
kole auzoan egindako bigarren
azterketa izan da, lehenengoa
2007an egin zuten-eta.

Iazko martxotik maiatzera
egon zen airearen laginak jasotzen
dituen Jaurlaritzako unitate mugi-
korra futbol zelai alboan. Hark
uneoro hartu zituen airearen lagi-
nak bi kontu aztertzeko: airean
dauden partikulak eta gasak. Era
berean, 24 orduro laginak hartzen
dituen filtroak jarri zituzten par-
tikuletako metalak aztertzeko.

jarraipena egin diote eta ikusi
dute oso nabarmen egiten duela
gora lanegunetan, eta aste bukae-
ran jaitsi. 

Bestalde, partikula horiek
duten metal kopurua txikia dela
ondorioztatu dute, eta aztertutako
hamaika metaletatik emaitzarik
deigarriena zinkak eman du –egun
batzuetan izugarri egiten du gora.

Gasei dagokienez, bost azter-
tu dituzte eta ez dute gainditzen
legeak ezarritako mugarik. 

Hala, bada, adituek ondorioz-
tatu dute "partikulak egon badau-
dela", baina emaitza horiek "edo-
zein hiri ingurunetan jasotako-
en antzekoak" direla.

BIZILAGUNEN PROPOSAMENAK
Azalpenak entzuten egondako
bizilagunak ez ziren guztiz kon-
forme geratu azterketarekin. Eta
hainbat proposamen egin zituz-
ten hurrengo batean azterketa
errepikatzeko: unitate mugiko-
rraren kokapena aldatzea; udaz-
kenean jasotzea laginak, haizea-
ren norabidea beste bat delako;
eta aluminioa ere aztertzea zin-
karekin batera.

Markole auzoko
airearen azterketak ez
du eman aparteko
ondoriorik; partikula
kopuruak hiru egunean
muga gainditu arren, ez
dela larritzekoa diote

araudiak dio 50eko maila ezin dela
gainditu urtean 35 aldiz baino
gehiagotan, eta hiru hilabetean
hiru aldiz gainditu dute Markolen.
Gainera, partikulen kopuruari

PARTIKULA ASKO, LEGE BARRUAN
Laginak jaso ziren sasoian ibilita-
ko haizea ipar-ekialde/ipar-men-
debalekoa izan zen nagusi, eta
ekialde/hego-ekialdekoa ere bai.

Aireko partikula –10 mikrome-
tro baino txikiagoak–  kopuruaren
batez bestekoa 22,6 mikrogramo
metro kubiko izan da, 2007an bai-
no txikiagoa. Indarrean dagoen

INGURUMENA > AIREAREN KALITATEAREN AZTERLANA

Aireko partikula kopurua eta gasak
ohikoak dira eta legea betetzen dute

dagoen eraikina erabiliko du eta
gainerakoa etxeak egiteko izan-
go da. 

Ingurumen eraginaren azter-
lana ere aurkeztu zuten astele-
heneko osoko bilkuran eta Hiri-
gintza teknikariak etxebizitzen
gaineko xehetasunak eman
zituen. 250 eraiki ahal izango
dira: %60 (150 etxe) prezio libre-
koak izango dira; %20 (50 etxe)
tasatuak; eta %20 (50 etxe) babes
ofizialekoak. Ortuzal eraikuntza
enpresaren eskuetan dago ingu-
ru hori eta hark erabakiko du
noiz egingo dituen etxe horiek. 

Aho batez onartu zuten izen-
dapen aldaketa.

HILETA ZIBILAK HERRIAN
Ezohiko osoko bilkuran udal
ordenantza bat ere onartu zuten,
herrian hileta edo omenaldi zibi-
lak egin ahal izateko araudia.
Alkateak jakinarazi zuen herri-
tarren aldetik ez dela eskaera-
rik egon, baina aurreratu eta
araututa utzi gura dutela. Uda-
letxe osteko lorategia eta Iturri-
gorri pilotalekua izendatu dituz-
te hiletendako gune. Hori ere aho
batez onartu zuen udalbatzak.

M.A. > ARETXABALETA
Tubos de Precision lantegia
egondako inguruaren izendapen
aldaketari eman zion hasiera
astelehenean udalbatzak. Ezohi-
ko osoko bilkura egin zuen, gaiak
presa du-eta; izan ere, Mondra-
gon Unibertsitateak ikus-entzu-
nezko fakultatea egingo du ber-
tan dagoen Vergara, Jauregui,
Resusta y Cia izeneko eraikine-
an eta 2011-2012 ikasturtean esko-
lak ematen hasi gura du. Osoko
bilkuran udalbatzako zazpi kide
izan ziren.

250 ETXEBIZITZARENDAKO LEKUA
Herriko iparraldeko sarreran
dagoen Tubos lantegi inguruak
industria erabilerarako izenda-
pena dauka, eta, astelehenean
egindako hasierako onarpenare-
kin, hezkuntza ekipamendurako
eta etxebizitzak egiteko izenda-
tuko dute. Unibertsitateak orain

UDALA > OSOKO BILKURA

Tubos lantegiaren
izendapen aldaketa

M.A. > ARETXABALETA
Kurtzebarri BHI institutuko
Batera guraso elkarteak ikas-
tetxeko jaia egingo du bihar,
hilak 8, Herriko Plazan. Horren
helburua da eskola osatzen
duten ikasle, irakasle eta gura-
soek goiz ludiko eta lasaia pasa-
tzea elkarrekin. Etxafuegoek
jaia iragarri eta txapelketekin
hasiko dute (11:00): mahai fut-

HEZKUNTZA > KURTZEBARRI INSTITUTUA

bola, ping-ponga, txingak eta
globoen jokoa. Gero, Mihiluze
eta patata tortilla txapelketak
egingo dituzte (12:00) eta buka-
tzeko luncha (13:30).

Gainera, azoka jarriko dute,
ikasleek etxetik ekarritako
materialarekin: liburuak, joko-
ak, diskoak… Eta bidezko mer-
kataritzako denda ere egongo
da Hiruatxen eskutik.

Ikasturte bukaerako jaia
egingo dute bihar plazan
Batera guraso elkarteak antolatu du eta
txapelketak eta azoka egongo diraLantegia egondako

lekuan unibertsitatea
eta etxebizitzak
egingo dituzte

> IKUSKIZUNA
Goio Arrietaren
bakarrizketa gaur,
bigarren aldiz
Joan den egubakoitzean bete
egin zen Arkupeko Zaraia
aretoa Goio Arrietaren baka-
rrizketa ikusteko: Harri irra-
tixe. Eta bigarren saioa egin-
go du gaur (22:00), orduan
ezin izan zutenendako ikusi. 

Musikaren gaineko gogo-
eta egiten du Arrietak, ikus-
entzunezkoak erabilita. Ez
du gehiagorik argitu gura,
gaurko saiora joaten direnei
pistarik ez emateko. Hala ere,
umore giroan egindako ordu
eta erdiko saioa da, eta ikus-
leak oso gustura atera ziren
aurreko egubakoitzean.



MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Gaur ilunkeran ibilbide berriaren aur-
kezpen ekitaldia egingo du Loramen-
di elkarteak (19:00). Herriko sortzai-
le batzuk izango dituzte lagun eki-
taldian: Karmele Igartua, Aitor
Ziardegi eta Oier Sarasua musika-
rekin lagunduta; Lide Pagaldai eta
Lur Gurrutxaga trikitilariak; Are-
txabaletako abesbatza; eta Iurgi
Etxeberria aktorea.

Ibilbide berriari ekin diozue
Itxi atia zabalik leloarekin.
Zer esan gura duzue horrekin?

Aretxabaletako euskalgintzan
eta kulturagintzan erreferentea
izan da Loramendi. Azken bi urte-
ak, aldiz, nahiko zailak izan dira;
dirulaguntza murrizketek eta
Arkupek bidearen gainean haus-
nartzen jarri dute. 2009an eginda-
ko mintegian margotu genituen
elkartearen zertzeladak, eta gero,
bidean joan gara orduan landu-
takoen emaitzak balioztatzen eta
hobetzen. Proiektu berriekin
gatoz, baina aurreko ibilbidetik
badugu zer hartua, eta, azkenean,
sorreratik funtsean izan duena da
hartzen duguna: gure helburua eta
lan eremua euskara da. Aurreko
garaiko atea ixten dugu, baina fun-
tsari eta bidean ikasitakoari atea
zabalik uzten diogu. Elkarteak,
ahal bada, inoiz baino herritarra-
goa eta inoiz baino gehiago baz-
kideena izan gura du elkarrekin
egiteko eta gozatzeko. 

"Gaurko jaia erronkak, asmoak
eta proiektuak aurkezteko da"

Iker Urkia > Loramendi elkarteko presidentea

Iker Urkia Loramendiko presidentea elkartean sartzen. M.A.

M.A. > ARETXABALETA
Apirileko zozketa egin du Are-
txarte merkatarien elkarteak
eta Maria Candela Majadas izan
da irabazlea. Iosu harategian
eman zioten 11.102 zenbakia
zuen txartela eta Zumaiako tala-
soterapian egun pasa –ur zirkui-
tua, masajea eta bazkaria– egi-

MERKATARITZA > ARETXARTE

teko aukera izango du beste
lagun batekin. 

MAIATZEKO TXARTELAK
Martxoan jarri zuen abian zoz-
ketak egiteko ekimena Aretxar-
te elkarteak eta maiatzeko zoz-
keta txartelak banatzen hasi
dira astean. Hilabete bukaeran
egingo dute horien zozketa eta
bi sariren artean aukeratuko du
irabazleak: Kantabrian dago-
en bentura parkerako sarrera
–rafting-a, sakan jaitsiera, men-
di ibilaldia…– edo upategi bate-
ra bisita, ardo dastatze ikasta-
ro eta guzti.

Maria Candela Majadas da
apirileko zozketako irabazlea
Zumaiako
talasoterapian egun
pasa egingo du beste
lagun batekin

Maria Candela irabazlea alabarekin, Iosu harategiko Juan erdian dela. M.A.

Alejandra
Zaldunbidek 100
urte bete ditu

GSR Debagoiena egoitzan dagoen
Alejandra Zaldunbidek 100 urte
bete zituen astelehenean. Opariak
eman zizkioten kantuen artean,
eta, txokolatea hartutakoan,
familiarekin ospatzera joan zen
Musakolara. "Oso emakume alaia,
memoria onarekin" dela diote
egoitzan zaintzen dutenek. GSR DEBAGOIENA

Langile berriarekin eta irudi
berrituarekin dator gainera. 

Kontu berriekin eta indarbe-
rriturik gatoz, eta hori guztia iru-
di berriarekin lagundu nahi izan
dugu. Bide batez, Nerea Lete dina-
mizatzaileari ongietorria emate-
ko aprobetxatu nahi dugu, klabea
izango delako elkartearen asmo-
ak aurrera atera ahal izateko.

Euskarak oraindik Loramendi-
ren beharra dauka? 

Herriko egoerak ez du zeriku-
sirik duela 24 urte, Loramendi jaio
zenean zegoenarekin; esparru ofi-
zialetan euskararen presentzia
bermatu da eta aurrerapausoak
eman dira. Hala ere, badugu kez-

katuta jarraitzeko arrazoirik.
Azken kale neurketek erabileran
mantsotzea erakutsi digute eta
kezkagarria da gaztetxoen artean
gaztelaniak duen presentzia, eus-
kararen kalitatea… Zoritxarrez,
badirudi euskarak luzaroan behar
izango duela laguntza.

Gaur da ibilbide berriaren aur-
kezpen ekitaldia. 

Bai, gure ilusioa konpartitze-
ko jaia antolatu dugu. Erronkak,
proiektuak eta asmoak aurkeztu-
ko ditugu, baina gehiago da horiek
garatzera eroango gaituzten eta
bide horretan lagun izango ditu-
gun sentimenduak eta indarrak
bateratzeko jaia. 

o h a r r a k

IPUIN KONTAKETA
> 'Belarrira xuxurlatuz' konta-
keta bihar liburutegian

Vanessa Gonzalez kontala-
riak Belarrira xuxurlatuzeskai-
niko die 4 eta 8 urte arteko ume-
ei bihar (11:30). Sarrera, doan.

ERRETIRATUAK
> Zahartzearen gaineko berbal-
dia eguenean Basotxon

Basotxo elkartearen eskutik
Zerebroa eta zahartzea izeneko
berbaldia egingo du Masso neu-
rologoak hilaren 13an (17:30).

TXAPELKETA
> Paella txapelketarako izenema-
tea zabalik dago

Paella lehiaketa egingo dute
Otala Zelai egunean, hilaren 16an,
eta izena aurrez ematea komeni

da, kultura etxean. Azken eguna
hilaren 13a da; lekua egonez gero
egunean bertan ere onartuko
dituzte. Prezioa, 5 euro.

LASTERKETA
> Otala Zelaiko kroserako izene-
matea zabalik dago

Hilaren 16an egingo den Ota-
la Zelaiko kroserako izena eman
daiteke Zainduz gimnasioan
(943 71 26 28 edo kirola@ aretxa-
baleta.net). Egunean bertan ere
eman daiteke.

DEIA
> Aste bukaera pasa antolatu du
Jaiki elkarteak

Hilaren 22an eta 23an izan-
go da, Abaltzisketan: masajeak,
jolasak… Interesatuendako hel-
bidea: jaikielkartea@yahoo.es.
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Orain dela hiru urte egindako bazkaria, Aitzorrotz kultura elkartearen lehenengo egunean. GOIENKARIA

MIRIAN BITERI > ESKORIATZA
Aitzorrotz kultura elkartearen
eguna ospatuko dute aurten oste-
ra ere. Joan den urtean elkartea
Inkernu tabernaren kudeaketa
aldaketan murgilduta zegoen eta
ezin izan zuen antolatu, baina, aur-
tengo egitaraua ikusita, esan gene-
zake gogoz berreskuratu duela
eguna. Ekimenak gaur bertan
hasiko dira, Inkernu tabernan
egongo den kontzertu sorpresare-
kin. 21:00etan hasiko da. 

Egun potoloena, dena dela,
bihar izango da. 11:00etan, txistuen
eta danbolinen doinuek hartuko
dituzte herriko kaleak eta, ordu
erdi geroago, mural margotze

tik, bertso kopla poteoa egiteko
astia ere izango dute.

100 LAGUN BABA-JANEAN
Herri bazkaririk ez da faltako
aurten ere. Kultura elkartearen
arabera, 100 lagun inguru batuko
dira plazan babak jateko.
Jarraian, bertso saioa eta magia
erakustaldia egongo dira toki
berean. Patxi Biribai mago eza-
guna izango da; lehenengo, plazan
bertan egingo du erakustaldia
eta, gero, poteoan joango da, herri-
ko koadrilei magia trukuak egi-
nez eta giroa alaitzen.

ERROMERIA
Musikari dagokionez, aurten ez da
rock kontzerturik izango. Horren
ordez, Maixa, Ines eta Maitek zuze-
neko erromeria eskainiko dute
Inkernuko kanpoaldean. Eguerdi-
ko babak jaisteko aukera ederra
izango dute orduan eskoriatza-
rrek. Azkenik, festari amaiera
emateko txupinazoa botako dute.

Aitzorrotz kultura elkarteak
"egun ederra" pasatzeko gonbita
egin nahi izan die eskoriatzar
guztiei.

Horiez gain, talo eta
sagardo eguna ere
egingo dute eguerdian
plazan, eta
arratsaldean, rock
kontzertuen ordez,
erromeria egongo da

plazan dauden balkoitik balkoi-
ra egingo dena, hain justu ere. Jon
Maia eta Amets Arzallus bertso-
lariek hartuko dute parte saio
horretan. Bazkaltzera joan aurre-

herrikoia eta kamiseta tailerra
hasiko dira Herriko Plazan.

Jarraian, berrikuntza biren
txanda iritsiko da: batetik,
12:00etan, sagardo eta talo eguna

egingo dute, plazan. Hiru sagar-
do mota dastatu ahal izango dira.

13:00etan, berriz, bertsoek har-
tuko dute protagonismoa. Saio
berezia gertatu dute elkartekoek;

AISIALDIA > AITZORROTZ KULTURA EGUNA

'Balkoitik balkoira' bertso saioa eta
poteo magikoa, berrikuntzen artean 

M.B. > ESKORIATZA
Azkeneko asteotan herritarrek
telebista behar bezala ikusi ahal
izateko izan dituzten arazoak
direla eta, Udalak jakinarazi
du dagoeneko egin dituela udal
telebanaketa sarean egokitzape-

KOMUNIKABIDEAK > TELESKO UDAL TELEBISTA

nak. Hori dela-eta, ohartarazi du
sare horren erabiltzaileek oste-
ra ere deskodetzaileak eta
Lurreko Telebista Digital siste-
ma txertatuta dauzkaten telebis-
tak sintonizatu behar dituzte-
la, telebista ondo ikusi gura
badute.

INFORMAZIOA, TELESKON
Horren gaineko informazio
gehiago lortu nahi dutenek
Telesko Udal Telebistara dei
dezakete, 943 71 49 17 telefono
zenbakira.

Telebista ikusi ahal izateko
egokitzapenak egin dituzte
Deskodetzaileak eta
TDT sistemak dituzten
telebistak sintonitzatu
behar dira ostera ere

Bernabe
Errastik 100 urte
bete ditu asteon

Bernabe Errasti eskoriatzarraren-
dako egun berezia izan zen joan
den martitzena, 100 urte bete
zituen-eta. Hori dela-eta, Udaleko
eta Olazar erretiratuen elkarteko
ordezkarien bisita jaso zuen egun
hartan etxean; baita oparitxoren
bat edo beste ere. Mendeurrena
bete zuenez, txistularia eta
dantzaria ere han izan ziren.
Hemendik ere Bernabe zoriondu
nahi dugu. Zorionak! ESKORIATZAKO UDALA

o h a r r a k

UMEAK
> Jausgailuarekin jolasean gaur

Gaur, egubakoitza, Tortolis
ludotekara joaten diren neska-
mutikoek jausgailuarekin jolasak
izango dituzte, 18:00etan.

GAZTEAK
> Sukaldaritzan arituko dira

Gaztelekuan sukaldaritza tai-
lerra izango dute bihar, zapatua. 

KIROLA
> Saskibaloian, lauko finala

Asteburuan lauko finala joka-
tuko dute senior mailako neskek.
Bihar, finalaurrekoak jokatuko
dira, 18:00etatik 20:00etara; finala
domekan izango da, 12:00etan.

MUSIKA
> Udaberriko kontzertua bihar

Urtero moduan, Udaberriko

kontzertua eskainiko dute herri-
ko musika eskolako ikasleek, San
Pedro parrokian. 20:00etarako
dago jarrita hitzordua.

ERAKUSKETA
> Dolores Ibarruri, domekara arte

Dolores Ibarruri La Pasiona-
ria-ren gaineko erakusketa etzi-
ra arte bisita daiteke Ibarraundi
museoan. 



ARANTZAZU EZKIBEL > ANTZUOLA
Osoko bilkurak eguaztenean
esleitu zituen Antzuolako esko-
lako jolastokian aterpea egiteko
lanak. Egaralur enpresak egin-
go ditu aipatutako lanok. Asmoa
da Mundumira jaialdiaren ondo-
ren, ekainaren 1ean hastea ater-
peko lanak.

FINANTZAZIOA 
Udalak 520.251,57 eurotan eslei-
tu ditu lanok. Finantzazioari

520.251,57 eurotan esleitu dituzte lanok;
Antzuolako Udalak 73.000 euro jarriko ditu

Ekain hasieran hasiko dituzte lanok eta asmoa
da ikasturte berrirako gertu izatea aterpea

HIRIGINTZA > LANAK

dagokionez, Eusko Jaurlaritza-
ko Hezkuntza Departamentuak
obren %60 finantzatuko ditu;
Gipuzkoako Foru Aldundiak
100.000 euro jarriko ditu; Kutxak
65.000 euro; eta gainontzeko
finantzazioa Udalak hartuko du
bere gain. Aurreikusi dute 73.000
euro gastatzea –obra zuzendari-
tza barne.

Mundumira jaialdiak lanetan
ahalik eta gutxien eragin dezan,
obrak ekainean hasiko dituzte.

Eskolako jolaslekuak aterpearekin izango duen itxura. ANTZUOLAKO UDALA

Aurreikusi dute lanak udako
hilabeteetan egitea; 11 aste behar-
ko ditu Egaralurrek lanok gau-
zatzeko, eta datozen sei urteeta-
rako garantia izango du.

EGIN BEHARREKOA 
Aterpearen azalera 1.466 metro
koadro izango da. Estalkiak alu-
miniozko txapa izango du kan-
poaldean eta izeizko egurra
barrualdean. Euriaz eta haizeaz
babesteko polikarbonato zelula-

rrezko kanpo-inguratzailea izan-
go du aterpeak, barrualdean hiru
metroko altuera libre uzten due-
na.

IKASTURTE BERRIRAKO GERTU 
Aurreikusitakoaren arabera,
ikasturte berrirako gertu egon-
go litzateke aterpe berria.

Gainera, atzoko osoko bilku-
ran onartu zuten obra zuzenda-
ritza Alvaro Perez de Amezaga
arkitektoari esleitzea.

Egaralurrek
eraikiko du
eskolako
aterpea

DATUA

160
LAGUNENDAKO HARMAILA

Eskolako aterpeak balioko du
barruko kirola egiteko eguraldia-
ren baldintza barik. Hala, 160
ikuslerendako tokia egongo da:
hiru altueradun hormigoizko
harmailak jarriko dituzte.

Armarria zelan aldatu, berbagai
Martitzenean aurkeztu zuen Udalak armarriaren gaineko txostena. Bilera
irekia izan zen: 13 lagun elkartu ziren, tartean alkatea eta hainbat
zinegotzi. Udalaren proposamena da: Nabarralderekin bat egin eta
kanoiak kentzea. Bileran, aldaketa zelan egin eztabaidatu zuten.

A.E.

A.E. > ANTZUOLA
Aitor Mendizabal pilotari gaz-
teak GRAVN txapelketako fina-
la jokatuko du domekan Gas-
teizko Ogeta pilotalekuan. Par-
tiduak 10:00etan hasiko dira
eta antzuolarrarena bigarren
lehia izango da.

ERRIOXAREN AURKA 
Gipuzkoako selekzioarekin ibi-
li da Mendizabal txapelketan.
22 urtez azpikoen mailan Beras-
tegiko Zubiri pilotariarekin
batera osatu du bikotea.  

KIROLA > PILOTA

Domekan aurrean izango
dute Rico-Ontoria bikote errio-
xarra. "Lehenengo fasean denok
denon aurka jokatu genuen.
Lehenengo geratu ziren errio-
xarrak; hala, zuzenean sailka-
tu ziren finalerako. Guk bizkai-
tarren aurka jokatu genuen
finalerako txartela lortzeko: 22-
21 irabazi genuen", azaldu du
Mendizabalek.

Esan behar da Gipuzkoako
hautatzaileak direla Aitor Elko-
ro eta Aritz Berraondo pilota-
ri ohiak. 

Mendizabalek GRAVNeko
finala jokatuko du domekan

> MUNDUMIRA
Zirkulazio arazoak
saihesteko oharrak
eman ditu Udalak
Maiatzaren 29an eta 30ean
Antzuolan egin behar den
Mundumira jaialdia dela-eta
hainbat ohar eman ditu Uda-
lak. Zirkulazio arazoak
saiheste aldera, autoz Antzuo-
lara ez etortzeko gomendioa
eman dute; eta antzuolarrei
egindako deia da autoak gara-
jeetan sartzea. Ez da aparka-
tzeko lekurik egongo.

Bestalde, jaialdiari begi-
ra Udalak sortu duen garraio
taldean laguntzeko jendea
behar dute. Interesatuok uda-
letxera jo edo idatzi kultu-
ra@antzuola.net helbidera.
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Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA

Apainketarako eta 
industriarako pinturak

•
Paper margotuak

•
Moketak eta tapizatuak

Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA

Zoruen kutxilatu 
eta 

bernizatzea

AANNTTZZUUOOLLAA
Apainketak eta 
isolamenduak

•
Pladurrezko dibisioak

Kalegoi 21   ANTZUOLA
676 997 400

Biltegia: 943 78 70 40

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32



Aurrekontua 160.000 euro ingurukoa da eta eguneroko jarduerak egiteko
beste batzuen beharra duten adinekoak jasoko ditu zentroak

UDALA > OSOKO BILKURA

Eguneko zentroaren
proiektua adjudikatu 
du udalbatzarrak

EDU MENDIBIL > ARAMAIO
Atzo egindako osoko bilkuran,
Eguneko zentroaren proiektua
Construcciones Najera Novoa SL
enpresari adjudikatzea adostu
zuen udalbatzarrak. Erabakia
aho batez onartu zuten osoko bil-
kurak, eguerdian. 160.000 euro-
tan adjudikatu zaio proiektua
aipatutako enpresari.

Aspaldiko proiektua da Egu-
neko zentroarena. Gaur egun
Aramaioko adineko pertsonek
Arrasatera joan beharra dauka-
te eta gabezia hori betetzera dator

Aramaioko Eguneko zentroa.
Eguneroko bizitzako jarduerak
egiteko beste batzuen laguntza
behar duten adineko pertsonak
jasoko ditu zentroak, langile eta
programa jakin batzuk bitarteko
direla.

DIPUTAZIOAREKIN HITZARMENA 
Arabako Diputazioak eta Ara-
maioko Udalak hitzarmena sina-
tu zuten urtarrilaren 27an.
Hitzarmenaren arabera, Diputa-
zioak Wguneko zentroaren %80
finantzatuko du eta Aramaioko

Udalak gainerako %20a ordain-
duko du. Aurrekontua, esan beza-
la, 160.000 eurokoa da.

Lurgorri pasealekuan, Aita
Gabirel kaleko 4. zenbakian Uda-
lak duen lokalean kokatuko dute
zentroa. 130 m2 inguru izango
ditu eta hasiera baten bederatzi
lagun jasoko lituzke. Covadonga
Solaguren Arabako Gizarte Poli-
tikarako foru diputatuaren hitze-
tan, "herri handietan zein txikie-
tan gizarte zerbitzu berdinak
eskaintzea da gure helburua,
lurraldeen arteko oreka lortzeko". Aita Gabirel kaleko lokal honetan egingo dute Eguneko zentroa. JONE INUNTZIAGA

Bigarren eskuko
azoka
arrakastatsua

IZASKUN ARRIARAN

Antolatzaileak pozik azaldu ziren egubakoitzean egindako bigarren
eskuko azokak izandako erantzunarekin. Aste bukaeran ere, soberan
geratutako gauzak salgai jarri zituzten Sastiñako erakusketan eta
batutako dirua Nikaraguara bidaliko dute antolatzaileek, Amsorga
gobernuz kanpoko erakundearen bitartez. Amsorgako kideek eurek
eramango dituzte botikak Nikaraguara.

> ALAIAK
Uribarren-Ibabe, Maidagan-Arias eta Abarrategi-
Rincon, karta txapelketetako bikote irabazleak

Alaiak erretiratuen elkarteak antolatuta, aurreko eguenean mus
eta tute txapelketak jokatu ziren Aramaion. Musekoan Juan Mari
Uribarrenek eta Enrique Ibabek eraman zuten lehen saria; Beni-
to eta Javier Uribarrenek bigarrena; eta, azkenik, Feliciano Uri-
barren eta Benito Altuna hirugarren sailkatu ziren. Tutekoan, berriz,
Kepa Maidagan eta Jose Maria Arias izan ziren txapeldunak; Javier
Altunak eta Fernando Diazek eskuratu zuten bigarren saria eta
hirugarrenak Iñaki Errasti eta Manolo Godoy izan ziren.

Briskako txapelketa joan den egubakoitzean jokatu zen erreti-
ratuen elkartean. Felisa Abarrategi eta Tere Rincon Edurne Ara-
nari eta Benito Errarteri nagusitu zitzaizkien finalean, eta hiru-
garren postuan Mari Karmen eta Pili Artola izan ziren.

Irabazleek gazta bana; bigarrenek ,bi txanpan botila; eta hiru-
garrenek, bi ardo botila eraman zuten. Txapelketa bakoitzeko ira-
bazleek Arabako lehiaketan hartuko dute parte.

> ZINEMA
'Laburbira' film laburren zirkuitua iritsiko da
gaur Aramaiora, Txirritola elkartearen eskutik

Txirritola euskara elkarteak antolatuta, Laburbirafilm laburren
zirkuituko lanak ikusteko aukera izango da gaur, egubakoitza,
kultura etxean, 22:15ean. Ondoko film laburrak emango dituzte:
Ahate pasa, Zorion hutsa, Nora zoaz, Clark & Boris, Odisea etxe-
aldean, Kameratoia, Esaiok eta Amona Putz.
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> ZERGAK
Ondasun higiezinen
gaineko zerga eta ura
ordaintzeko sasoia
Ondasun higiezinen gaineko
zerga ordaintzeko epea zabal-
duko du Aldundiko Ogasun
Sailak maiatzaren 15ean eta
ekainaren 30a bitartean
ordaindu beharko da. 

Bestalde, Udalak ura eta
estolderia zerbitzuaren lehen
hiruhilabeteko tasa kobratu-
ko du ekainaren 19a bitartean.

Bi orduko ikastaroak eskainiko dizkiete herritarrei

MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA
Gaur arratsaldean (16:00-20:00)
izango da Aitor Madrid dinami-
zatzailea Pilar kalean dagoen

samurrak, interesgarriak eta oso
erabilgarriak" direlako. 

MAIATZEKO IKASTAROAK
Hona maiatzean eskainiko dituen
hainbat ikastaro: Google tresnak
–Gmail, Maps…–; sare sozialak
–Facebook, Twitter…–; Blogger,
blogak egiten ikasteko; Flickr,
argazkiak konpartitzeko; Skype,
Internet bidez egiteko deiak;
eBay, Internet bidez saldu eta
erosteko; software librea… Ikas-
taro guztiak bi ordukoak dira, eta
oso samurrak. 

KZgunean. Hilabetean bi bider
etortzen da Gatzagara –hurrengoa
hilaren 21ean– eta KZgunea zabal-
du; gainerakoetan itxita egoten da.

Lau ordenagailu daude KZgu-
nean eta 16 urtetik gorako edo-
nork erabil ditzake. Kontsulta
pertsonalak egitera eta Interne-
ten gaineko zalantzak argitzera
joaten dira gehienbat herrita-
rrak. Ikastaroei dagokienez, oina-
rrizko kontuak ezagutzeko hain-
bat egin dituzte eta argazkigin-
tzaren gainekoak ere bai: "Baina
aspaldian ez dugu egin, ez dute-
lako interes gehiegi piztu", dio
Madridek. Hori horrela, ikasta-
roetan parte hartzera animatu
gura ditu herritarrak, "motzak,

LEINTZ GATZAGA > INTERNET

KZgunea zabalik
gaur arratsaldean



LARRAITZ ZEBERIO > ELGETA
Udal Gobernua osatzen duten sei
zinegotzien aldeko botoekin onar-
tu zuten martitzenean Ibilgailuen
arautegia oinezkoen kaleetan ize-
neko arautegia. Kontrako botoa
eman zuten oposizioko hiru kide-
ek. Lau aldaketa egiteko proposa-
mena aurkeztu zuten eta ez ziren
onartuak izan. "Gure proposame-
nak ez dira oinezkoen kontrako-
ak", argitu zuen Patxi Basauri
bozeramaileak. "Beste herri
batzuetan egon den malgutasuna
faltan igartzen dugu arautegi
horretan, hori da guztia".

Oposizioak egindako lau pro-
posamenak honakoak izan ziren:
Lasao kalean aparkatzen laga-

Indarrean noiz sartuko den erabaki behar dute
orain; sei hilabeteko probaldia izango du eta
isunen prozesura guztiz lotzeke dute oraindik

UDALA > IBILGAILUEN ARAUTEGIA

tzea, Berraondotik Salbador kale-
rako sarrera zabalik lagatzea, bai-
mendutako kamioien pisua 10
tonara igotzea eta denbora tarte
laburretan – erosketak etxera igo,
eta abar – ibilgailuak oinezkoen-
dako kaleetan sartzen lagatzea.
"Azken bi puntuak eztabaidatu
egin daitezke", esan zuen Hirigin-
tza zinegotzi Iban Retolatzak, "bai-
na lehenengo biak onartezinak
iruditzen zaizkigu". 

Oxel Erostarbe alkateak gai-
neratu zuen ahalegin handia egin
dela arautegiak adostasun zaba-
la izan dezan. "Hirigintza batzor-
dean eta Herritarren Foroan ezta-
baidatu da, egindako ekarpen guz-
tiak aztertu dira eta herritarren

iritziak kontuan hartu dira. Oso-
kora ekarri dugun arautegia %100
Herritarren Forotik irtendakoa
da." Dena den, dokumentu bizia
dela ekarri zuen gogora Retola-
tzak. "Indarrean jartzen denetik
sei hilabeteko probaldia izango du
eta berrikusten joan beharko dugu
errealitatera egokitu arte".

ISUNAK, IRAILETIK AURRERA
Hainbat berrikuntzaren artean,
isunak ipintzeko gaitasuna ema-
ten dio arautegiak Udalari. "Pro-
zedura hori lotu egin beharra
daukagu", adierazi du Retolatzak.
"Asmoa litzateke horren kudea-
keta kanpoko enpresa bati ema-
tea". Retolatzak aurreikusten du
isunen prozedura irailetik aurre-
ra martxan jartzea, nahiz eta
aurretik ohar informatzaileak
ipiniko zaizkien arautegi berria-
ren araberako arau hausteak egi-
ten dituzten ibilgailuei.

Udalbatzak argi berdea
eman dio ibilgailuen
arautegi berriari

San Roke kalea oinezkoendako gune izango da. L.Z.

> UDALA
Patxi Gaztelumendi larrabetzuarrak ordezkatuko
du Xabier Gabiña udal teknikari lanetan

Eguaztenean, hilaren 5ean, hasi zen udaletxean lanean Patxi Gaz-
telumendi. Hasiera baten, lanaldi erdiko urtebeteko kontratua-
rekin sartu da, hiru hilabeteko probaldiarekin. Xabier Gabiña-
ren zereginak hartuko ditu: Udaleko euskara, kultura, turismo
eta kirol teknikari lanak, hain zuzen ere. Aurretik, Arrasateko
Gazte Bulegoko langile izan da Gaztelumendi.

> GIZARTE-ONGIZATEA
Eguneko zentroan adinduendako jangela
zerbitzua martxan ipintzea onartu du osokoak 

Eguneko zentroan beste zerbitzu bat ematea onartu du udalba-
tzak: etxean otordua gertatzeko zailtasunak dituzten adinduen-
dako jantoki zerbitzua, hain zuzen ere. Eulen enpresak eskaini-
ko du eta erabiltzaile izateko ezaugarri jakin batzuk bete behar-
ko dira. Udaleko Gizarte teknikariak kudeatuko du programa.
Kostua erabiltzaileek hartuko dute euren gain.

> IRISGARRITASUNA
Asteon hasi dituzte irisgarritasun lanak Ozkarbi
elkartean, eta itxita egongo da amaitu bitartean

Amaral de Sousa SL enpresak egingo ditu Ozkarbi elkarteko iris-
garritasun lanak. Asteon hasi dituzte, eguaztenean. Ezinduei ego-
kitutako komun berria egingo dute beheko solairuan, eta aldapa-
txoa sarreran. Zuzendaritzak erabaki du, gainera, elkarteko hor-
mak margotzea eta mahaiak lixatzea eta bernizatzea. Lanek iraun
bitartean elkartea itxita egongo da. Aurreikusten dute maiatz
amaierara arte izango dela hori.

> FRONTENIS
Haritz Gallastegi-Eñaut Arantzeta eta Nagore
Ojanguren-Leire Urgoitia bikoteak txapeldun

Maiatzaren 1ean eman zioten amaiera Elgetako II. frontenis txa-
pelketari. Ezuste gutxi egon zen arratsaldez jokatutako bi finale-
tan eta gizonezkoetan iazko txapeldunak nagusitu ziren. Haritz
Gallastegik eta Eñaut Arantzetak 25-14 irabazi zuten finala. Ema-
kumezkoetan, Nagore Ojangurenek ere bigarren txapela eraman
zuen etxera, aurten bikotekide berriarekin, Leire Urgoitiarekin.

o h a r r a k

HITZALDIA
> 13-18 urteko elgetarrei zuzen-
datuko hitzaldia gaur

Udalaren ekimenez, Arrats
elkarteko bi kidek hitzaldia
egingo dute gaur kultura etxe-
an. Nerabezaroko aldaketak,
jarrera arriskuak eta adin tar-
te horretako gazteendako inda-
rrean dagoen arautegia izango
dituzte, besteak beste, hizpide.
17:00etan 13-15 urteko gazteekin
elkartuko dira; 19:00etan, berriz,
16-18 urtekoekin. 

AISIA
> Umeendako boleta saioa kirol-
degian domekan, 11:00etan

Udalak eta Egoki elkarteak
elkarlanean antolatuta, ume-
endako boleta saioa egingo dute
etzi, domekan, hilak 9. Hitzor-
dua 11:00etarako egin dute,
kiroldegian. 

Adin guztietako umeenda-
ko antolatutako ekintza da eta
Rebeka Ubera Kirol zinegotziak
guztiak animatu ditu bertan
parte hartzera. 
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MAIATZAK 7, 22:30ean
MAGIA Alberto de Figueiredo.

MAIATZAK 8, 22:30ean
MAGIA GALA

Woody Aragon
Miguel Gomez
Camilo Vazquez
Jon Zabal

MAIATZAK 9, 12:30ean
MAGIA KALEAN
Arabako ilusionismo elkarteko 
kideen eskutik

Europako gertuko magiarik
onena Elgetan



FUTBOLA

Bigarren maila
Real Union-Reala
Zapatua. 18:00. Irun.

Hirugarren maila
Aretxabaleta-Salvatierra
Zapatua. 18:00. Ibarra.

Gazteen Euskadiko kopa
Tolosa-Bergara
Zapatua. 16:30. Berazubi. 

Sestao River-Aretxabaleta
Zapatua. 16:30. Galindo.

Erregional ohorezko maila
Mondra-Berio
Zapatua. 16:30. Mojategi. 

Pasajes-Bergara
Zapatua. 16:30. Errenteria. 

Real Union-Aloña Mendi
Domeka. 17:30. Gal.

Erregional preferentea
Aretxabaleta-Zumaiako
Domeka. 18:00. Ibarra. 

Eibartarrak-Antzuola
Zapatua. 15:30. Unbe

Lehen erregionala, igoera
Bergara-Vasconia
Zapatua. 16:00. Ipintza. 

Mondra-Irun
Domeka. 16:30. Mojategi.

Lehen erregionala, kopa
UDA Arizmendi-Ikasberri
Domeka. 15:45. Ibarra.

Ohorezko gazteak, kopa
Lagun Onak-Mondra
Zapatua. 16:00. Azpeitia. 

Aloña Mendi-Sporting Herr.
Zapatua. 18:30. Azkoagain.

Gazteak, igoera fasea
Aretxab.Arizm.-Easo08
Zapatua. 11:30. Ibarra.

Gazteak, kopa
Arizmendi-Soraluze

Zapatua. 16:00. Almen.

Bergara-Urola
Zapatua. 18:00. Ipintza.

Emakumezkoen igoera f.
Mondra-Allerru
Zapatua. 18:30. Mojategi.

Intxaurdi-Arizmendi
Domeka. 12:30. Donostia.

Emakumezkoen kopa
Bergara-Elgoibar
Domeka. 17:30. Ipintza.

Urola-Aloña Mendi
Zapatua. 18:30. Argixao.

SASKIBALOIA

Lehen nazionala, jaitsiera
MU-Easo Pastas
Zapatua. 18:00. Iturripe.

Maila autonomikoa, igoe.
Lizuan.com-Aloña Mendi
Domeka. 17:00. Azpeitia.

Senior gizonezkoak
Soraluce BKE-Biok Zerbitzu.
Zapatua. 16:00. Labegaraie.

Aloña Mendi-Jalai taberna
Zapatua. 16:00. Zubikoa.

MU-Easo Zahar
Zapatua. 16:00. Musakola.

Tximista-Soraluce BKE
Zapatua. 11:00. Legazpia.

Senior emakumezkoak,
lauko finala, Eskoriatzan
Zurt taberna-Cafes Aitona
Zapatua. 18:00. Intxaurtxu.

Eskoriatza-Añorga
Zapatua. 20:00. Intxaurtxu.

Finala:
Domeka. 12:00. Intxaurtxu.

ESKUBALOIA

Euskadiko txapelketara
igoera fasea
Soraluce BKE-Egia reloj.
Domeka. 12:30. Bergara.

Gipuzkoako kopa, giz
Ford Mugarri-Usurbil
Zapatua. 15:30. Iturripe.

Eibar-Izarraitz Aloña Mendi
Zapatua. 17:00. Eibar.

Gazte mutilak, kopa
Aloña Mendi-Pulpo
Domeka. 10:30. Zumarraga.

Gazte emakum, kopa
Bergara Sor.-Eerintza
Zapatua. 17:45. Labegaraie.

ARETO FUTBOLA

Euskadiko Txapelketa
Naturgas-Eskoriatza
Zapatua. 19:00. Gernika.

Bigarre maila
UDA Orly-Tecnun
Zapatua. 16:00. Almen.

Gazteak
Lasarte BHI-Aloña Mendi
Zapatua. 10:00. Lasarte.

Montesol-Eskoriatza
Domeka. 12:00. Donostia.

MENDIKO BIZIKLETA

Musakolako mtb irteera
Domekan, 09:00etan.
Arrasaten.

PILOTA

Udaberriko txapelketa
Egubak. 19:30. Bergaran:
Bergara-Aretxabaleta.

Zapatua. Bergaran,
10:30ean hasita eta
16:30ean hasita partiduak.

ERREMONTEA

Bergara Hiria torneoa
Zapatua. 17:30. Bergaran:
Final-laurdenak.

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

Domekan beharrean zaleek zapatuan bete beharko dituzte ibarrako harmailak (18:00). Argazkian, Borja. GOIENKARIA

XABIER URTZELAI > ARETXABALETA
Aukera gutxi daude Aretxabale-
tak kategoriari eusteko, hori da
egia. Eta ondo baino hobeto daki
hori Aretxabaletako entrenatzai-
le Igor Gordobilek: "Ez dut uste
Lagun Onakek etxean galdu egin-
go duenik. Baina gu Salvatierra-
ri irabaztera aterako gara, liga-
ko azken partiduan geratzen zai-
guna ematera, eta gero besteek
egingo dutenaren zain egon
beharko dugu", adierazi dio aste
barruan GOIENKARIAri.

Hain zuzen ere, joan den aste-
an galdu zuten UDAkoek auke-
ra ona, Amurrioren kontra 2-2
eginda: "Partidua irabazteko
aukera garbiak izan genituen,

tu arratsaldean jokatuko dituz-
te: "Liga amaitutakoan autokri-
tika egin beharko dugu denon
artean, kategoria galtzen badu-
gu esan nahiko duelako gauza
askoegin ditugula txarto, bai nik,
eta baita klubeko gainontzeko
ordezkariek ere. Izan ere, Are-
txabaletak 26 urte behar izan ditu
helburu hau lortzeko, hiruga-
rren mailan jokatzeko, eta behin
lortuta uste dut kategoriari eus-
teko ez dugula gure eskuetan
zegoen dena egin".

Balorazioak, baina, liga
amaieran, oraindik partidu bat
geratzen da-eta jokatzeko (zapa-
tua, 18:00, Ibarra); irabazi beha-
rreko partidu bat.

OHOREZKO ERREGIONALA
Ondarroako zelaian min hartu
zuen Julen Heriz aurrelariaren
hutsunearekin egingo dio aurre
Mondrak Beriori Mojategin. Ber-
garak eta Aloña Mendik kanpo-
an jokatuko dute. Bergarak sail-
kapenean bigarren dagoen Pasa-
jes izango du kontrario eta Aloña
Mendik Irunera egingo du
bidaia, Real Unionen kontra
jokatzera.

Zapatuan irabazi eta
Lagun Onaken hanka
sartzearen zain egon
behar dute UDAko
zaleek; aukerak
dauden neurrian, ezin
da amorerik eman

rak badaude ere, Gordobilen ber-
bek erakusten dute zenbat karan-
bola izan beharko diren zapa-
tuan UDAk hirugarren mailan
jarraitzeko –partidu guztiak zapa-

baina ez genuen ate aurrean
asmatu. Dena dela, Amurrio
moduko talde on baten zelaian
berdintzea ez zen gutxi, baina
guri horrek ez zigun balio. Eta

horrek ematen dit amorrua,
garaipen bat gehiago izango
bagenu gure eskuetan egongo
zela, baina ez da horrela".

Matematikoki oraindik auke-

FUTBOLA > HIRUGARREN MAILA ETA OHOREZKO ERREGIONALA

Gordobil: "Besteen zain egon behar
dugu, baina Salvatierrari irabazita"

X.U. > ESKORIATZA
Fernando Rasok gidatzen duen
Eskoriatzak lauko finala jokatu-
ko du oraingo asteburuan, eta
aurten ere etxeko zaleen aurre-
an jokatuko dute fase erabakiga-
rria. Bihar, zapatua, 18:00etan
jokatuko dute Azpeitiak eta Cafes

SASKIBALOIA > LAUKO FINALA

Aitonak, eta ondoren jokatuko
dute Eskoriatzak eta Añorgak
(20:00). Hain zuzen, talde horre-
kin errebantxarako gogoa dute
Eskoriatzakoek: "Iaz ere eurek
kanporatu gintuzten, eta uste dut
biharko partiduari begira inda-
rrak pare-parean egongo direla".

Beste finalerdiari dagokio-
nez, berriz, Rasok uste du Azpei-
tikoak erraz sailkatuko direla.

FINALA DOMEKAN 
Domekan jokatuko dute finala
(12:00), eta hortxe egon nahi dute
Eskoriatzako neskek.

Eskoriatzak iazko arantza
atera nahi du, etxean berriro
Emakumezkoen senior
mailako lauko finala
jokatuko dute bihar
eta etzi Intxaurtxuetan

Eskoriatzako eta Erroibideko neskak, iazko lauko finalean. I.SORIANO

Bergara
Hiria
torneoa,
bihar hasita

X.U. > BERGARA
Bihar hasiko dute Bergara
Hiriko lehenengo erremonte
txapelketa, eta bertan izango
dira aurrez aurre Euskal
Herriko erremonte jokalari
onenak. Txapelketa final-
laurdenetan hasiko dute, eta
ekainaren 19ra arte –finaleko
eguna– ia astebururo egongo
dira partiduak:

TARTEKIA 
Bihar 17:30ean hasiko dute
jaialdia. Lehenengo lehia era-
kustaldiko partidua izango
da, eta ez torneokoa. Endikak
eta Aizpurua II.ak Matxin
IV.aren eta Urkoren kontra
jokatuko dute. Ondoren joka-
tuko dute final-laurdeneta-
koa: Zeberio II.a eta Agirre-
zabalaga Matxinen eta San
Miguelen kontra.

Euskal Herriko
erremonte jokalari
onenak izango dira
Bergara Hirian

ERREMONTEA
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XABIER URTZELAI > ELGETA
Aurten seigarren edizioa beteko
duen arren, sorpresaz eta berri-
kuntzaz beteta dator asteburuan
Elgetan egingo duten magia mos-
tra. Gaur, egubakoitza (22:30),
Alberto de Figueiredo magoak
umorez betetako erakustaldia
egingo du, eta zapatuan gala han-
dia izango da Espaloian (22:30).
"Orain arte gala bisualak egin
izan ditugu, musikalak, esatera-
ko, baina aurtengoa gertuko
magian oinarritutako ikuskizu-
na izango da. Hau da, lau mago
izango dira, eta aurkezlea [aur-
kezlea ere magoa da, Jon Zabal]
eta mahai baten gainean ikusle-
ak gertu-gertu dituztela txanpo-
nekin, dadoekin, kartekin... bene-
tako mirariak egingo dituzte",
adierazi du antolatzaile lanetan
dabilen Larraitz Zeberiok. 

Woody Aragon, Javi Santos,
Miguel Gomez, Rafael Benatar eta
Camilo Vazquez dira gala horre-
tan euren maisutasuna erakutsi-
ko duten magoak. Hala, antola-
tzaileen esanetan, Europako ger-

tuko magiaren gala onenetakoa
izango da zapatukoa. Zapatuko
gaua behar den moduan amaitze-
ko, gainera, magia golfoak har-
tuko du Espaloia: "Ikuskizunaren
ondoren magoak afaltzera joaten
dira, eta azken urteotan ikusi
dugu afalostean giro ederra ego-
ten dela Espaloian, magoek ez
dutelako erretiratzeko presarik
izaten eta trukuak egiten egoten

direla berandura arte. Horrega-
tik deitu diogu magia golfoa".

DOMEKAN, KALERA 
Zapatuko galaren ondoren,
domekan (13:00) kalera aterako
dute magia: "Gasteizko ilusionis-
ta taldeko magoak ibiliko dira
Elgetako kaleetan herritarrak
txundituta uzteko ahalegina egi-
ten. Gainera, aurten herritar

talde batek magia ikastaroa egin
du, eta entzun dudanez eurak ere
ikasitakoa praktikan jartzen
ahaleginduko dira", esan du
antolatzaileak.

SARRERAK ESPALOIAN 
Sarrerak Espaloian daude salgai;
egunka eros daitezke, edo mos-
tra osorako balioko duen bono
gisa: "Gaur Alberto Figueiredo-

ren ikuskizunean bazkide ez
direnek 14 euro ordaindu behar-
ko dituzte, eta bazkideek, 11
euro. Zapatuko galarako, berriz,
bazkide ez direnek 18 euro
ordainduko dituzte, eta bazkide-
ek 15 euro. Eta bi ikuskizunak
ikusi nahi dituztenek bonoa ero-
si ahal izango dute; 30 eurotan
bazkide ez direnek, eta 22 euro-
tan bazkideek".

Alberto de Figueiredo mago portugaldarrak magia eta umorea uztartuko ditu gaur, egubakoitza, Espaloian (22:30). 'WWW.ALBERTODEFIGUEIREDO.COM'

Woody Aragon. Rafael Benatar.Javi Santos magoa, dadoekin (www.javisantosmagia.com).

ASTEBURUAN
Seigarren urtez egingo
dute Elgetan Magia
Mostra; gaur Alberto de
Figueiredo izango da

BOST MAGO
Bihar, zapatua, Europako
gertuko magia onenaz
gozatu ahal izango da bost
magoren eskutik 

ELGETAKO VI. MAGIA MOSTRA 

Gertuko magia onena

> OMENALDIA
Gotzon Osinaga
txistularia
omenduko dute
bihar, zapatua > 33

> BERTSOLARITZA
Koadrila arteko
txapelketako finala
jokatuko du bihar
Aramaiok > 33

G2a
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA

> MIREN
BERRAONDO
Diseinu
Grafikoa eta
Barne
Diseinua ikasi
ditu
bergararrak,
eta bere lana
Espainiako
bilduma
baten dago >
34
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Goiena, egoitza berrian Bergaran
Aurrerantzean, Bergarako Irizar jauregian beharrean,

Bergarako Ibarra 6n aurkituko gaituzue
(lehen, Arcelorren bulegoak), Labegaraietako elizaren ondoan.

Eskelak, zorion agurrak eta iragarki sailkatuak jartzeko,
edo beste edozertarako, bertan gaituzu.

SARRERA

Harrera: 10:00-13:00 / 15:30-18:30 Telefonoa: 943 25 05 05   Faxa: 943 25 05 12 www.goiena.com

Maiatzaren
10etik 
aurrera
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17:30ean Landatxo kantxan jokatuko dute finala
bat-bateko eta bertso sorta kolektibo kategorietan

N.M. > BERGARA
Arabako koadrila arteko bertso
txapelketaren finala jokatuko da
bihar Gasteizko Landatxo kan-
txan eta aramaioarrek dobletea
egiteko aukera izango dute. Izan
ere, bat-bateko txapelketan eta
bertso sorta kolektiboen lehiake-
tan parte hartuko dute herriko bi
koadrilak. Bat-batekorako talde
indartsua eta eskarmentu handi-

koa dute: Manex Agirre, Andere
Arriolabengoa, Xabier Igoa eta
Iker Agirre. Gasteizko Kakiturri-
Ehari taldearen aurka onena iza-
ten saiatuko da taldea. 

Bertso sorta kolektiboen
lehiaketan, hamalau laguneko
taldeak ordezkatuko du Aramaio.
Bertsoak aurrez prestatu eta
ondoren, trikiti eta perkusio kaxa
batekin lagunduta jendaurrean

abesten dituzte. Haiek Martin
Ttipia eta Aldapazaleak taldeekin
batera jokatuko dute finala. Ara-
ba izango dute bertsotan egiteko
gaia. 

Egun osoa iraungo du festak:
eguerdian bertso poteoa, bazka-
ria eta arratsaldean bertso saio-
ak izango dira.

'IKASTETXEAK BERTSOTAN'
Dagoeneko hasi da Ikastetxeak
bertsotan izeneko jaialdia. Ekai-
nera arte 70 jaialdi egingo dira
Gipuzkoako 45 herritan eta ikas-
tetxeetako ikasleak izango dira
protagonistak. Martitzenean
Arrasaten izango dira; Eskoria-
tzan eguenean; Aretxabaletan
20an; eta Oñatin maiatzaren 25 eta
26an. Saioak herriari irekiak dira
eta helburua da ikasleek urtean
zehar egin duten lana borobilduz
ikuskizuna eskaintzea. 

BERTSOLARITZA > ARABAKO KOADRILA ARTEKO TXAPELKETA

Bihar jokatuko dute finala
aramaioarrek gasteiztarren
aurka bi kategorietan

NEREA MENOR > OÑATI
15-16 urte zituenetik jotzen du Gotzo-
nek txistua. Askotariko lekuetan jo
du, ekitaldi mota askotan. Bere ibil-
bide zabala ikusirik Euskal Herriko
Txistularien Elkarteak zilarrezko
domina eman dio oñatiarrari. Bihar
19:00etan izango da domina ezar-
tzeko ekitaldia. 

Zer izan da zuretzat domina lor-
tzea?

Ohore handia da. Ez nuen
espero. Nire lana beti izan da
txistua aupatzea, eta domina ezus-
tekoa izan da. 

Zenbat urte daramatzazu txis-
tua joten?

Udal txistulari moduan 29
urte egin nituen. Duela urte
batzuk, baliaezintasuna eman
zidaten eta utzi egin behar izan
nuen. Hala ere, ez diot txistua
jotzeari utzi. Kalean jotzen jarrai-
tzen dut, beti nago prest, gustu-

"Nire lana beti izan da
txistua aupatzea, eta
domina ezustekoa izan da"

Gotzon Osinaga > Txistularia

Eta pieza?
Asko daude…Pantxoa eta

Peioren Bake mina asko jotzen
dut silbotearekin. Oso pieza
goxoa da, oso sentikorra, barru-
tik jotzen dena. Baina pila bat dau-
de politak. 

Txistu asko izango dituzu.
Etxean hiru silbote eta sei

txistu inguru ditut. Egin behar
dudan emanaldiaren arabera bat
edo beste eramaten dut. Batzuk
zaharrak dira, badauzkat jotzeko
erabili ezin direnak ere. Horiek
erakusteko dira, apaingarri
moduan edukitzeko. 

Etorkizunerako zer da garran-
tzitsua?

Txistulari gazteak animatu
eta babestu egin behar ditugu.
Txistua galduz gero, gure kultu-
raren zati bat galdu egingo litza-
teke. Euskal kulturaren adieraz-
garria da txistua. 

Gotzon Osinaga txistulari jantzi, txistu eta guzti. LEIRE KORTABARRIA

ko dut benetan eta osasuna dau-
kadan bitartean joko dut txistua;
beharrezkoa dut.

Zein da zure ekitaldirik gogo-
koena?

Aldardeak asko gustatzen
zaizkit, adibidez Donostiakoa.
Aste Nagusian egiten da. Alarde-
ek potentziatu egiten dute txistua.
Koru eta dultzaineroekin sekula-
ko indarra hartzen du. 

"Txistulari gazteak
animatu behar ditugu,

euskal kulturaren
adierazgarri da txistua"

"Osasuna daukadan
bitartean joko dut

txistua, beharrezkoa
dut-eta"

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

Kuota: 45 euro

Abantailaz 
betetako kluba!

MAIATZEKO 
ZOZKETA

ARRIKRUTZERAKO
BI SARRERA
Bidali KLUBA SARRERAK
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

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

ELHUYAR-EN
PANPINA ETA JOKUA
Bidali KLUBA PANPINA
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

SKUNK-FUNKEKO
KAMISETA
Bidali KLUBA KAMISETA
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

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

SARI NAGUSIA
APIRILA-EKAINA

PARTE-HARTZAILE GUZTIEN ARTEAN ZOZKETATUKO DA 

•• TTeell.. 9944 662255 4499 2233 // 662299 4455 5500 7799 

•• Basetxeta Auzoa. 

Gautegiz-Arteaga  (Bizkaia)

•• www.nekatur.net/txopebenta

•• www.toprural.com

GAU BAT 
TXOPEBENTA LANDETXEAN

Maiatzean 20 urte beteko ditugu; 
Estatuko lehenengoak izan ginen. 

elhuyar.org/zoozoroa



NAROA ODRIOZOLA > BERGARA
Originaltasun eta imajinaziorik ez
zaio falta Miren Berraondori. Albis-
te onak ematen zituen enpresa bat
sortu zuen bere proiektua burutze-
ko. Eta, ideia horri esker, diseinua-
ren gaineko Select I liburuan azal-
duko da bergararraren lana. Berra-
ondorekin izan gara diseinuaz eta
bere proiektuez mintzatzeko. 

Noiztik zara diseinatzaile gra-
fikoa? 

Aurreko urtean atera nuen
titulua. Uztailean entregatu nuen
proiektua. Bi urteko ikasketak
dira eta, gero, urtebete dago
proiektua egiteko. 

Zergatik erabaki zenuen ikas-
keta horiek egitea? 

Lehenengo, Fisioterapia ikas-
ten hasi nintzen, baina kontura-
tu nintzen ez nuela gustuko, eta
lehenengo urtean utzi egin nuen. 

Amak dekorazio denda bat
dauka, eta beti gustatu izan zait
mundu hori. Orduan, Barne
Diseinua egitea pentsatu nuen,
baina hori egiteko proba bat pasa-
tu behar da. Prestatzeko urtebe-
te izan nuen; eta urtebete horre-
tan, Barne Diseinuaz gain, Disei-
nu Grafikoa ere egiten da. Azken
hori gehiago gustatu zitzaidan eta
hori egitea erabaki nuen.   

Zer egiten da Diseinu Grafiko-
an? Zaila da? 

Komunikazio bisuala egiten
da Diseinu Grafikoan. Mezu bat
ahalik eta zehatzen, zuzenen eta
estetikoen eman behar da. Era
askotan izan daiteke: inprimatu-
ta dauden gauzetan, webgunee-
tan... Ez da zaila, baina horreta-
rako ere balio egin behar da. Nik
ingeniaritza bat ikasteko, adibi-
dez, ez dut balio. 

Zein prozesu jarraitzen da? 
Lehenengo, bezeroa zein den

pentsatu behar da, eta zein tal-
de sozialetara dagoen zuzendu-
ta. Ondoren, produktuaren infor-
mazioa topatu behar da. Hau da,
fisioterapia zentro baten identi-
tatea egin behar bada, fisiotera-
piari buruzko informazioa lor-
tu behar da. Ondoren, zirriborro-
ak egi ten dira .  Azkenik,
ordenagailuarekin hasten da.
Hori jendeak ez dakien gauza bat
da; izan ere, jendeak uste du
diseinatzaile grafikoa beti dago-
ela ordenagailuan, eta ordena-
gailua  azkeneko pausoa beste-
rik ez da. 

Zein desberdintasun dituzte
Diseinu Grafikoko arloek?

"Proiektu bat hasieratik bukaerara
zelan egin pentsatzea dut gogokoen" 

Miren Berraondo > Diseinatzaile grafikoa

Alde batetik, lana zeinentzat
egiten den kontuan hartu behar
da. Bestalde, formatua eta zein
medio erabiltzen den ere kontuan
hartu beharreko gauzak dira.
Desberdina da webgune baten
diseinua egitea edo editoriala.  

Diseinu Grafikoaren zein arlo
duzu gustukoen? 

Publizitatearen arloa eta arlo
korporatiboa ditut gustukoen.
Gehien gustatzen zaidana pentsa-
tzea da. Hau da, proiektu bat
hasieratik bukaerara nola egin
pentsatzea dut gustuko. 

Kurtso amaierako proiektuan
egindako lana saritu dizute.
Zein lan egin zenuen? 

Proiektuan identitate korpo-
ratibo oso bat egiteko esaten dizu-
te, eta asko kostatu zitzaidan
aukeratzea zer egin behar nuen.
Azkenean, Fábrica de buenas
noticias egin nuen. Hori albiste
onak ematen dituen enpresa bat
da. Horrekin, gauza guztiak txa-
rrak ez direla adierazi nahi nuen,
dramatizatzeko ohitura handia
dugu-eta. Proiektuan dena disei-
natu behar izan nuen: logotipoa,
webgunea, langileen arropa, fur-
gonetako logoa, poltsak... Urtebe-
te dago egiteko. 

Espainiako Diseinu Grafikoko
Select I liburuan azalduko da
zure lana. Nork erabaki zuen
bertan azaltzea?

Eskolak erabakitzen du zein
proiektu bidali. Espainia mai-
lako lan batzuk elkartzen dira
eta zeintzuk argitaratu eta zein-
tzuk ez erabakitzen dute. 

Zenbat Selectmota daude? Zein
desberdintasun daude elka-
rren artean?   

Urtero Selectmota bat atera-
tzen da. Lehenengo irten zena
Select A izan zen eta aurten,
urrian irtengo dena, Select I
izango da. Select-ak hiru bolu-
men ditu: bat diseinatzaile gra-
fiko profesionalena da, bestea
teknologia berriena eta azkena
ikasleena. 

Non nahiko zenuke lan egin? 
Publizitate agentzia baten

nahi nuke lan egin, sortzaile
moduan. Gauzak nola egin pen-
tsatzea dut gustuko.  

Orain proiekturen bat baduzu
esku artean?

Fisioterapia zentro baten eta
amaren dendaren logotipoak egin
ditut. Gainera, webgune bat eta
jazzaldiko kartela egiten ari naiz.  

NAROA ODRIOZOLA

Fisioterapia ikasten hasi bazen
ere, utzi egin zuen eta Diseinu
Grafikoa egiten hasi zen Miren

Berraondo bergararra. Duela
urtebete bukatu zituen ikaske-
tak eta orain, bere proiektua

Espainiako 'Select I' diseinu-
liburuan azalduko dela jakin
du. Egunak amak duen dendan

lanean ematen ditu, eta tarte-
an proiektu txikiak ere baditu
Berraondok. 

Herria: Bergara. Adina: 23 urte. Ikasketak: Publizi-
tate Grafikoko goi mailako teknikaria naiz. Irun-
go Kunsthal ikastetxean ikasi nuen. Zaletasunak:
Zinema, argazkilaritza, dekorazioa, bidaiatzea, fut-
bola, artea… Irakurritako azken liburua: Stephenie

Meyerren Crepúsculosagako Amanecer. Film gomen-
dagarri bat: Lars Von Trier-en Bailar en la oscuri-
dad. Telebista iragarki bat: BMW eta Nesspresore-
nak. Diseinatzaile bat: Stefan Saigmeister. Bisitatu
nahi duzun leku bat: Berlin. 

PERTSONALA
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OOññaattii.. Etxebizitza ematen da
errentan Lope Agirre kalean. Lau
logela, bi bainugela, egongela
eta sukaldea. Altzariz horni-
tua. 659 64 39 63.

104. ERRENTAN HARTU

AArrrraassaattee.. Apartamentu edo
etxebizitza txikia hartuko nuke
errentan. 696 18 56 61.

AArrrraassaattee.. Etxebizitza hartuko
nuke errentan. Txikia eta erdi-
gunean. 943 79 60 89.

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

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

OOññaattii.. Etxebizitza hartuko nuke
errentan, igogailuarekin. 617
80 26 20.

105. ETXEAK OSATU

AArrrraassaattee.. Logela bat ematen da
errentan unibertsitatetik gertu.
655 71 77 85 edo 943 79 56 64.

AArrrraassaattee.. Logela ematen da
errentan unibertsitatetik gertu.
663 72 37 44.

AArrrraassaattee.. Logela hartuko nuke
errentan, prezio onean. Miguel.
943 79 74 13.

BBeerrggaarraa..Etxea osatzeko pertso-
na bat behar da San Antonion.
Terraza handia eta berogailua.
646 32 94 38.

BBeerrggaarraa.. Gela baten bila nabil,
errentan hartzeko.  Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 699
66 33 63.

BBeerrggaarraa.. Laguna behar dut
etxea osatzeko. 639 94 48 65.

BBeerrggaarraa..Neska gaztea lagun bila
etxebizitza edo gela osatzeko.
671 71 90 03.

BBeerrggaarraakkoo bi gazte etxebizitza
osatzeko pertsona baten bila
dabiltza. Etxea hiru logelakoa
da eta erdialdean dago.  Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 610 31 02 61.

LLooggeellaakk,, EErraassmmuuss iikkaasslleeeennddaa--
kkoo.. Irailaren hasieratik Gabonak
arte Mondragon Unibertsitate-
an ikasten egongo diren atze-
rriko ikasleentzako logelak
behar dira. 656 77 66 32.

106. BESTELAKOAK

LLuurrssaaiill eezz eerraaiikkiiggaarrrriiaa erosiko
nuke ortua eta zuhaitzak jar-
tzeko Arrasaten, Aretxabale-
tan edo Eskoriatzan. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:
686 75 87 72.

TTrruukkeeaa.. Exeterren (Ingalaterra-
ko kostaldea) dagoen etxea
eskaintzen dugu trukean Gipuz-
koako kostaldean dagoen bes-
te baten truke. Abuztuaren 9tik
26ra bitartean. Informazio
gehiago: terrasti@gmail.com
edo. 637 52 89 83.

3/ LOKALAK

303. ERRENTAN EMAN

AArrrraassaattee.. Lokala ematen da
errentan San Andres auzoan.
Musika taldeek entseatzeko
aproposa. 639 15 37 32.

4/ LANA

401. ESKAINTZAK

AArrrraassaattee..Esperientziadun ema-
kume euskalduna behar da
umea goizez zaintzeko. Arratsal-
deko 8etatik aurrera deitu. 688
64 39 81.

402. ESKAERAK

AArreettxxaabbaalleettaa.. Emakumea ger-
tu nagusiak eta umeak zaindu
eta etxeko lanak egiteko. Mari.
943 53 33 92.

AArrrraassaattee.. 20 urteko mutila ger-
tu eraikuntzan, garbiketan edo
zerbitzari lanetan aritzeko. 619
78 63 41.

AArrrraassaattee.. Emakumea gertu
nagusi edo umeak zaintzeko
eta garbiketa lanetan jardute-
ko. 659 37 41 95.

AArrrraassaattee.. Emakumea, 51 urte-
koa, gertu pertsona nagusiak
zaintzeko. Esperientziarekin.
943 79 60 89.

AArrrraassaattee.. Gizona gertu garbike-
tak egin, nagusiak zaindu edo
sukalde laguntzaile lanetarako.
634 84 41 94.

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

BBeerrggaarraa.. Emakume bat gertu
dago zaintza lanak egiteko, kan-
poan eta orduka. 697 27 25 20.

BBeerrggaarraa.. Emakumea pertsonak
zaindu edo garbitasun lanak egi-
teko gertu. Geriatria eta elika-
gaien manipulazioan tituludu-
na. 650 62 12 94.

BBeerrggaarraa.. Nagusiak zaindu edo
garbitasun lanak egiteko gertu
goizez eta gauez. 609 23 39 52.

BBeerrggaarraa.. Neska gertu dago zain-
tza lanetarako, orduka lan egi-
teko. Kanpoan zein barruan
Esperientziaduna naiz. Iris. 677
73 79 59.

BBeerrggaarraa.. Paperak dituen ema-
kumea pertsona nagusiak zain-
du edo etxeko lanak egiteko ger-
tu. Orduka edo etxean bertan
bizi izaten. 606 64 16 09.

DDeebbaaggooiieennaa.. Autocad progra-
marekin marrazkiak eta disei-
nu mekaniko zein arkitektoni-
koak egiten ditut. 696 38 10 07.

DDeebbaaggooiieennaa.. Bertako esperien-
tziadun neska gertu nagusiak
zaintzeko, ospitalean gauak egi-
teko eta sukalde laguntzaile
lanetan jarduteko.  Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 637
18 07 23.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakume gazte-
ak nagusiak edo haurrak zain-
duko lituzke. 606 72 28 76.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea etxez
etxe pedikura eta manikura egi-
teko prest. 654 79 07 58.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzeko. Orduka edo etxean
bertan bizi izateko prest. 650
67 16 47.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
pertsona nagusiak eta haurrak
zaintzeko.  Interesatuok deitu
zenbaki honetara: 649 71 95 21.

DDeebbaaggooiieennaa.. Erizain laguntzai-
lea gertu umeak eta nagusiak
zaintzeko.  658 03 07 24.

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
mutila gertu nagusiak zaindu
edo zerbitzari lanetan jardute-
ko. Ordutegi malgua. Deitu
ondoko telefonora: 646 07 79
60.

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
neska umeak zaindu, nagusiak
zaindu edo etxeko lanak egite-
ko gertu. Orduka edo etxean ber-
tan bizi izatean. 689 88 97 66.

DDeebbaaggooiieennaa.. Etxeko lanak zein
garbiketak egingo nituzke. Bai-
ta sukalde laguntzaile ere. 630
20 12 03.

DDeebbaaggooiieennaa.. Gidabaimena eta
autoa propioa daukan gazte
bat lan bila dabil, edozein lan
egiteko gertu dago. 606 78 35
94.

DDeebbaaggooiieennaa.. Gizona edozein
lan egiteko gertu. 637 91 46 93.

DDeebbaaggooiieennaa.. Gizona edozein
lan egiteko gertu. 645 72 92 87.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutil gaztea edo-
zein lan egiteko gertu. 689 27
94 21.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutil gaztea edo-
zein lan egiteko gertu. 689 93
58 41.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutila gertu edo-
zein lan egiteko. 689 93 58 41.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska gertu etxe-
an bertan bizi izaten lan egite-
ko. Maria Mercedes. 680 60 18
24.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska gertu nagu-
si edo umeak zaintzeko. Hilean
250 euro. Deitu 14:00etatik
15:00etara edo 17:00etatik
19:00etara. 943 53 29 18.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska lanerako
gertu. Umeak zaindu, garbike-
ta lana edo jatetxeetan lan egi-
teko. 600 24 58 27.

DDeebbaaggooiieennaa.. Ostalaritzan espe-
rientzia duen neska gertu sukal-
dari lanak egiteko. 648 75 07
97.

DDeebbaaggooiieennaa.. Pertsona nagu-
siak edo haurrak zaintzeko ger-
tu emakumea. 649 72 00 23.

DDeebbaaggooiieennaa Emakumea gertu
dago pertsona edadetuen zain-
tza lanak egiteko eta baita edo-
zein garbiketa lanetarako. 691
03 25 02.

DDeebbaaggooiieennaa Pintore edo taber-
nako zerbitzari moduan lan egi-
teko gertu nago. 697 88 35 62.

EEddoozzeeiinn llaann.. Mutil gaztea edo-
zein lan egiteko gertu Arrasa-
ten, Aretxabaletan edo Berga-
ran. 662 08 22 03.

NNeesskkaa eeuusskkaalldduunnaa,, arduratsua
eta esperientziaduna, haurrak
zaintzeko prest. Arratsaldee-
tan, 13:00etatik aurrera libre
nago. Deitu 618 09 47 87 edo
943 78 15 10 zenbakietara.

OOññaattii Emakumea gertu nagu-
siak zaintzeko. Trukean logela
bat hartuko nuke bizitzeko. 647
83 85 77.

5/ IRAKASKUNTZA

501. JASO

BBeerrggaarraa..DBHko 3. mailako muti-
koak eskola partikularrak har-
tuko lituzke udan. Deitu ondo-
ko telefonora 21:00etatik
22:00etara. 943 76 03 75.

502. EMAN

AArrrraassaattee..Esperientziadun sukal-
daria zure etxean bertan jana-
ria prestatzen irakasteko ger-
tu. 650 40 29 69.

EEsskkoollaa ppaarrttiikkuullaarrrraakk.. Eskola
partikularrak ematen dira
Antzuolan, lehen eta bigarren
hezkuntzan laguntza behar
duten umeei. 678 47 43 54 edo
943 76 50 97.

GGooii mmaaiillaakkoo ingeniari indus-
trialak eskola partikularrak ema-
ten ditu Arrasaten. Maila guz-
tiak: unibertsitatea, zikloak,
batxilergoa, DBH. Matematika,
fisika, marrazketa, teknologia,
kimika, elektrizitatea... Arreta
pertsonalizatua. 630 71 35 83.

UUddaarraakkoo kkllaassee ppaarrttiikkuullaarrrraakk 6-
12 urte tarteko umeei udan kla-
se partikularrak emateko prest.
Eskoletan experientzia dut. Inte-
resa duenak dei dezala 635 75
05 26 telefono zenbakira.

6/ MOTORRA

601. SALDU

SSuuzzuukkii SSaammuurraaii 11..33 autoa sal-
gai. Beste gurpil joko bat sal-
gai. Egoera onean. Interesa due-
nak dei dezala 615 72 72 41 tele-
fono zenbakira.

7/ ANIMALIAK

701. SALDU

IInnddiiooiillaarr bbeellttzzaakk.. 8 hilabeteko
Indioilar beltzak saltzen dira,
arrautzak jartzeko prest. Biko-
tea 70 euro. Aretxabaletan.Dei-
tu 690 65 39 37 edo 943 79 96
55 telefono zenbakietara.

KKaarrrroo--ddeennddaaerosiko nuke, biga-
rren eskukoa. 658 73 35 96.

SSeeggaa--mmaakkiinnaa txikia erosiko
nuke. 605 73 68 70.

UUrrrreezzkkoo ttxxaannppoonnaakk erosiko
nituzke. 656 75 76 98.

ZZiillaarrrreezzkkoo mahai-tresnak ero-
siko nituzke. 656 75 76 98.

803. EMAN

IIrrrraattii kkaasseetttteeaa AArrrraassaatteenn.. Tech-
nics etxekoa eta pletina bikoi-
tzekoa, ematen da opari. Arra-
tsaldez deitu. 943 79 11 25.

UUmmeeeennttzzaakkoo kotxe-kapota,
maxi-cosia, parkea eta taka-
taka ematen dira opari Arrasa-
ten. 943 71 25 79

804. HARTU

KKoollttxxooiiaa hartuko nuke. Neu-
rria: 150. 658 18 94 32.

806. GALDU

AArreettxxaabbaalleettaa.. Hirusta inguruan
umearen jertsea galdu genuen.
Gorria eta txanoduna. 656 41
00 08.

BBeerrggaarraa.. Umeen bataiorako
kapela galdu genuen apirilaren
8an, Barrenkale eta Ortuibar
pasealekuaren artean. 943 76
53 55.

DDiirruu--zzoorrrrooaa galdu nuen Arrasa-
ten apirilaren 29an, eguena.
Ekaitz taberna eta Arrasate
pasealekua artean. Barruan
paper batzuk eta USBa nituen.
648 01 32 45.

EErraazzttuunnaa.. Ezkontzako eraztuna
galdu nuen Aretxabaletan, Erre-
kabarren kaleko 18. zenbakia-
ren inguruan. Barruko aldean
‘2004-02-07’ eta ‘Asier’ izena
jartzen du. Deiut 616 62 18 70
edo 943 53 33 31 telefono zen-
bakietara.

JJeerrttsseeaa.. Domeka goizean, Oña-
tiko plazan, jertsea galdu nuen.
Beltza da eta goitik beherako
kremaileraduna.  688 61 73 60.

PPaattiinn bbaatt ((SSkkaattee)) ggaalldduu ggeennuueenn..
Aretxabaletan, Araba etorbi-
dean dagoen autobus geltoki
ondoan, apirilak 25ean. 943 79
58 98 edo 618 49 28 56.

TTxxaammaarrrraa bbaakkeerrooaa.. 3 hilabete-
ko haurraren txamarra bakeroa
galdu nuen Oñatin asteartean,
apirilak 6, Errekalde eta San
Lorentzo artean. 695 75 93 77.

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.
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ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara:
• Ozaeta 105 m2. Berritua.
• Bidekurutzeta. 85 m2. Berritua.
• Artekale 60 m2. Berritua. 153.258 €.
• Zubiaurre 67 m2. Berritua. Eguzkitsua.
• Zabalotegi 60m2. Oso ondo
• Barrenkale 82 m2. Berritua.
• Osintxu. 70 m2. Igogailuarekin. 153.258 €.
• Bidekurutzeta 103 m2. Duplexa. Oso ondo.
• Lorentxoko 73 m2. Eraikitzeko.
• Masterreka 92 m2. Prezio ona.
• San Pedro 65 m2. Ganbararekin.
• Osintxu 64 m2. Berritua. 114.192 €.
• Bidekurutzeta 65 m2. Berritua. Igogailuarekin.
• Simon Arrieta 70 m2. Prezio ona.
• Zabalotegi 54 m2. 154.761 €.
• Osintxu 62 m2. Prezio ona.
• San Lorentzo 68 m2. Berritua.
• Zubiaurre 52 m2. Berritua.
• Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon,

Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta
Bidekurutzetan.

• 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. 168.283 €.
• 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 €.

ARRASATE

Taberna 
errentan 

ematen da 
erdialdean.

665 70 88 30

sailkatuak@goiena.com edo www.goiena.net-en

943 25 05 05
Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

IRAGARKI SAILKATUAK

PARTIKULARREN IRAGARKIAK ORDAINDUTAKO ATALAK:
- ETXEBIZITZA SALDU/ALOKATU.

- LOKALA SALDU/ALOKATU.
- GARAJEA SALDU/ALOKATU.
- MOTORRA SALDU/ALOKATU.

GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 20 ¤ (BEZ BARNE).

PROFESIONALEN IRAGARKIAK (MODULOA)
MODULU 1: GOIENKARIA-N EDO ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 21 ¤ (+ BEZ).

GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 28 ¤ (+ BEZ).

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

1/ ETXEBIZITZAK

101. SALDU

AAnnttzzuuoollaa.. Beheko auzoan etxe-
bizitza salgai. Bi logela, sukal-
dea, bainugela eta egongela.
Oso eguzkitsua. Deitu 654 98
69 02 telefonora.

AAnnttzzuuoollaa.. Etxebizitza salgai
erdialdean. Eguzkitsua. 2004ko
uztailean eraikia. Bi logela,
egongela, komun bat eta sukal-
dea jantzita. Balkoia. Garajea
aukeran. Galdetu Loreagatik.
659 66 02 55.

AArrrraassaattee.. Etxebizitza salgai Zer-
kaosteta kalean. Hiru logela, bi
komun, egongela, sukaldea eta
ganbararekin. Berritua eta igo-
gailuarekin. Deitu 943 79 34 54
telefono zenbakira.

AArrrraassaattee.. San Andresen, Arra-
sate dorrean, 93 metro koadro-
ko etxebizitza salgai. Dena kan-
poaldera begira eta ondo koka-
tua. Lau logela, bi komun,
sukaldea, egongela eta bakoi-
tzak 32 metro koadroko bi terra-
za. Eguzkitsua. 297.500 euro. Isa-
bel. 690 07 85 83

BBeerrggaarraa.. Bidekurutzeta kalean
etxebizitza salgai. Sukaldea,
egongela, bi logela, bainugela
eta trastelekua. Guztiz berritua.
Aukera ona. 171.000 euro. 618
44 38 44.

EEllggeettaa.. Duplex polita eta guz-
tiz jantzia. Hiru logela, bi bai-
nugela, sukaldea eta egongela
handia, beheko suarekin. Bero-
gailua etxe guztian. Aukera ona.
Prezio negoziagarria. Deitu tele-
fono zenbaki honetara etxea iku-
si nahi baduzu: 685 75 18 91.

LLuuzz SSaaiinntt--SSaauuvveeuurr.. Luz-etik 500
metrora, 58 metro koadroko
duplexa salgai. 2 logela, komu-
na, sukaldea, antena paraboli-
koa. Dena oso egoera onean eta
jantzita. 635 74 62 26.

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

OOññaattii.. San Anton kalean estrei-
natzeko etxebizitza salgai. Bi
logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Egoera onean eta jan-
tzita. Trastelekua eta patio ere
baditu. 240.000 euro. Deitu
665 71 77 96 zenbakira.

VVaalleennttzziiaa.. Etxebizitza salgai hiri
erdigunetik 4 kilometrora (Port
Saplaya). 75 metro koadro.
Sarrera, jangela-egongela, bi
logela, bi komun, terraza, igo-
gailua eta komunitateko igeri-
lekua. Hondartzatik 200 metro-
ra. 200.000 euro. 635 75 09 47
edo 676 51 80 58.

102. EROSI

AArrrraassaattee.. Egurrezko egitura eta
gutxienez 3 logela dituen etxea
erosi nahi dugu. Asier. 610 67
12 22.

103. ERRENTAN EMAN

AArrrraassaattee.. 40 metro koadroko
apartamentu berria erdigune-
an. Guztiz jantzita eta kapritxo-
soa. Aukera bikaina bikote edo
pertsona bakarrarentzat. Inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 943 85 06 23.

AArrrraassaattee.. Apartamentu berria
errentan ematen da. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:
943 77 03 25

BBeenniiccaarrllóó ((CCaasstteellllóó)).. Etxebizitza
ematen da errentan hondartza-
ko lehen ilaran. 8 pertsonen-
dako lekua. Hornitua eta ero-
soa. Deitu 620 41 97 53 edo 964
46 50 05 zenbakietara.

BBeerrggaarraa.. Apartamentua ematen
da errentan erdigunean. Igogai-
lu eta 75 metro koadroko terra-
zarekin. Deitu 616 87 29 65
telefonora.

DDoonnoossttiiaa.. Alde Zaharrean, Abuz-
tuaren 31 kalean, 2010-2011
ikasturterako etxebizitza ema-
ten da errentan. Hiru logela,
egongela, sukaldea eta bainu-
gela. Iaz berriztua. Deitu 619 41
97 10 telefonora.

8/ DENETARIK

801. SALDU

BBiizziikklleettaa.. Specialized Enduro.
2005ekoa. L neurrikoa. Shima-
no SLX atzeko kanbioa, berria.
Rock Shox Ario, blokeoarekin.
Amortiguadore berriak. Egoe-
ra onean. 600 ¤. 695 75 54 00.

BBooxxeeoo zzaakkuuaa salgai. Deitu 638
89 78 76 telefonora.

JJaannggeellaakkoo aallttzzaarriiaakk ssaallggaaii Egu-
rrezkoak eta tapizatuak. Mahaia
eta sei aulki. Eskuz grabatuta-
ko aulkiak eta mahaia. Berriak
dira. Etxean egon ezean mezua
laga. Rosa. 943 76 55 50.

KKaarrrroo ddeennddaa.. Inesca dakota
karro denda salgai.  Argazkiak
ikusi nahi izanez gero posta
elektronikoz bidaliko dizkizugu.
Deitu 685 72 05 90 edo 655 71
33 76 zenbakietara.

KKaarraabbaannaa ssaallggaaii..Dethleffs kara-
bana salgai. 750 kilo baino
gutxiago eta oso ongi zaindu-
ta. 635 56 06 67.

LLaarrrruuzzkkoo bbii ssooffaa salgai (2-3 per-
tsonarentzako), erreformak
direla eta. Lau urtekoak. Horre-
kin batera ordenagailuarentzat
armairua, egongelarako mahaia
(estreinatu gabea) eta beste
elementu batzuk opari. 500
euro. 688 61 76 77.

LLooggeellaarraakkoo aallttzzaarriiaakk.. Ohe egi-
tura eta bi gau-mahai, gerezion-
do egurrezkoak, ispilua eta koa-
droak. Egoera ezinhobean. 300
euro. 626 71 98 17.

SSnnooww--ttaauullaa.. US-R40 markako
snow taula, fijazioak eta botak,
dena 100 euroan. Egoera one-
an. 671 92 06 49.

SSooffaa.. Hiru eserlekuko sofa sal-
gai. Chaisselonge-arekin. 272 cm
luze. 350 euro. Arrasaten. 626
71 98 17.

TTeelleebbiissttaa eettaa ordenagailu pan-
taila salgai. 23 hazbetekoak. Ia
berriak. Deitu 943 79 60 89 tele-
fonora.

TTrroonnppeettaa salgai. Deitu 638 89
78 76 telefonora.

802. EROSI

HHoorrmmiiggooii--mmaakkiinnaa erosiko nuke.
628 61 02 91.

KKaarraabbaannaa.. Bigarren eskuko
karabana erosiko nuke, 5-6 per-
tsonarentzakoa. Deitu 649 00
53 42 telefonora.



Arrasaten hil zen 2009ko maiatzaren 7an, 68 urte zituela.

Jose Antonio 
Muruamendiaraz Bastarrika

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko anai-arreba eta iloben izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 9an, 11:00etan, Arrasateko 

San Juan Bataiatzailearen 
parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Marcelino 
Sanz Lizarralde

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 9an, 11:00etan, Arrasateko 

San Juan Bataiatzailearen 
parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Serafina 
Mujika Agirre

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 9an, 12:00etan, Bergarako 
Santa Marina parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Guillermo 
Urzelai Kortabarria

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 9an, 12:00etan, Bergarako 
Santa Marina parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Jose Angel 
Iñarra Diez

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 9an, 12:00etan, Bergarako 
Santa Marina parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Floren 
Kortabarria Ibabe

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 9an, 12:00etan, Aramaioko 

San Martin parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

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)

1122::0055 Euskadi Irratiko albistegia
12:10 Musika
13:00 Euskadi Irratiko albistegia.
14:00 Igo Autobusera! (errep.)
17:00, 19:00, 22:00: Errepikapenak

13:15 Marrazki bizidunak .   

13:45 Euskaldunak

hizketan.

14:15 Onein. 

14:45 Berriak. 

15:15 Ur eta Lur.

15:45 Jazz emanaldia.

16:15 Herriz-herri:

Mendialdean

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Ilunpean: DJ Makala

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Gipuzkoa kultura.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Bertso saioa:

Argiberri

22:45 Klik

2233::4455 Magazinea

00:45 Emisio amaiera.

Egubakoitza, 7

08:00 Marrazki bizidunak.

10:30 Barrebusa.

11:30 Onein 

12:00 Goiena Magazinea.

13:00 Eltze beroa.

13:30 Erloklip

14:00 28 Klip

14:30 Barrebusa.

15:30 Marrazki bizidunak.

18:00 Animalia. 

18:30 Gipuzkoa Kultura.

19:00 Jazz emanaldia. 

19:30 Bertso saioa:

Argiberri

20:30 Kulturzulo.

21:00 Ilunpean.

21:45 Herriz-herri:

Mendialdea.  

22:15 Animalia. 

22:30 Euskaldunak

hizketan.

00:00 Harmailatik.

00:30 28 klip. 

01:00 Erloklip.

01:30 Emisio amaiera.

Zapatua, 8

08:00 Barrebusa.

09:00 Marrazki bizidunak.

11:30 28 klip. 

12:00 Herriz-herri 

12:30 Animalia.

13:00 Ur eta lur. 

13:30 Onein. 

14:15 Goiena Magazinea.  

15:15 Gipuzkoa Kultura. 

15:45 Marrazki bizidunak.

18:15 Barrebusa. 

19:15 Klik 

19:45 Euskaldunak

hizketan.

20:15 Kulturzulo.

21:00 Goiena Magazinea.

22:00 Ilunpean.

22:45 GipuzkoaKultura.

23:15 Kulturzulo.

23:45 Jazz emanladia. 

00:15 Emisio amaiera.

Domeka, 9

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Onein.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Erloklip. 

15:45 Ikusmira:

Buztarrigilea

16:15 28 Klip.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:45 Klik. 

18:15 Bertso saioa

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, 10

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Ur eta lur.

14:15 Onein.

14:45 Berriak. 

15:10 Harmailatik. 

15:50 Ikusmira.

16:20 Erloklik.

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, 11

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 Magia Gala

23:00 Erloklik.

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguaztena, 12

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Udaberriko Feria. 

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Gipuzkoa kultura.

15:45 Magia Gala.

16:15 Onein. 

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Erloklik. 

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Magia Gala. 

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Gipuzkoakultura. 

22:45 Kulturzulo.

23:20 Erloklip.

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguena, 13

FERNANDO ARAVIO-TORRE

Elgetako Magia
Mostra GOITBn
ikusteko aukera

Asteburuan Elgeta magiaz
beteko da. Izan ere,
herrialde askotariko
magoak iritsiko dira
herrira, VI. Magia Mostra
jaialdia dela eta. Bada,
eguaztenean, magia saio
batzuk ikusteko aukera
egongo da GOITBn. 

GOITB, 'Magia gala'
> Eguaztena, 22:15JOSEBA  BARRENETXEA

Joseba Irazoki
musikaria
'Ilunpean'-en

Astero bezala, gonbidatu
berezi bat izango du Jon
Berezibarrek Ilunpean
saioan. Oraingoan, Joseba
Irazoki musikari beratarra
izango da GOITBko plato-
an. Irazokik Berezibar
kazetariaren galderak
erantzungo ditu. 

GOITB, 'Ilunpean'
> Martitzena, 22:15

36 GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 7aTELEBISTA-IRRATIA ETA ZERBITZUAK



Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

Sheila 
Moreno Gomez

Zure lagunak: 
Amaia, Ione, Jone, Garazi, Peru, Naiara eta Maria.

Arrasaten, 2010eko maiatzaren 7an.

Maittasuna ez dau lurrak urruntzen,
urak apurtzen, ez izotzak izozten.

Gaur, atzo eta bihar
han eta hemen,
maitte zaittugu,

maitteko zaittugu.

Arrasaten hil zen 2010eko apirilaren 29an, 22 urte zituela.

OROIGARRIA

Sheila 
Moreno Gomez

Etxekoak eta familia.
Arrasaten, 2010eko maiatzaren 7an.

Zure irribarre eta alaittasuna,
gurekin geldituko dira.

Arrasaten hil zen 2010eko apirilaren 29an, 22 urte zituela.

OROIGARRIA

Felix 
Olabarria Gisasola

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 9an, 12:00etan, Bergarako 
Santa Marina parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Manuel 
Izurrategi Azkaretazabal

Aretxabaletan, 2010eko maiatzaren 7an.

Haren aldeko meza domekan, maiatzaren 9an,
12:00etan, Aretxabaletako Arkarazo auzoko San

Millan elizan ospatuko da.
—

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

2010eko apirilaren 22an hil zen, 86 urte zituela.

MEZA

ESKER ONA

Angel 
Aguirre Aguirre

Arrasaten, 2010eko maiatzaren 7an.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei
eta samin-agurrak 

bidali dizkiguzuenoei,
eskerrik asko sendikoen izenean.

Arrasaten hil zen 2010eko apirilaren 27an, 83 urte zituela.

ESKER ONA

Iñaki 
Larrañaga Vitoriano

Aramaion, 2010eko maiatzaren 7an.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei
eta samin-agurrak 

bidali dizkiguzuenoei,
eskerrik asko sendikoen izenean.

2010eko apirilaren 24an hil zen, 94 urte zituela

Bittori Irazabalek eta Rufino Arantzetak maiatzaren 1ean
70 urte bete zituzten ezkonduta. "Aittaitta! Amama! Honezkero
errekor danak gaindittu dittuzue, zuek bai zariela txapeldunak!
Zorionak eta jarraittu holaxe!"

Gurutze Villare eta Asier Antia bihar, maiatzak 8, Arrasateko
udaletxean ezkonduko dira. Bazkaria Zelai-Zabal jatetxean izan-
go da eta eztei-bidaian Thailandiara joango dira. Zorionak eta
oso ondo ibili zuen egunean, familiaren eta lagunen partetik!

Bergarako Nati Gabilondok eta Pedro Inzak gaur, maiatzak 7,
50 urte bete dituzte ezkonduta. Hori dela eta, urrezko ezteiak
ospatzeko, maiatzaren 15ean bazkaria egingo dute. Zorionak,
etxekoen partetik!  

Oñatiko Mertxe Elorza eta
Felix Altuna1960ko maiatza-
ren 7an ezkondu ziren Oñatin.
Bihar urrezko ezteiak ospatu-
ko dituzte agustindarren eli-
zan. Meza ostean bazkaria
izango dute senideekin. Zorio-
nak eta urte askotarako, etxe-
koen partetik!

Arrasateko Txelo Cortes eta
Jaxintxo Areta maiatzaren
5ean ezkondu ziren San Juan
Bataiatzailearen elizan, duela
50 urte. Urrezko ezteiak dome-
kan ospatuko dituzte etxeko-
ekin. Zorionak eta muxu han-
di bana, familiaren partetik!

Eibarko Eneritz Kortaberria
eta Bergarako Aitor Akizu
bihar, maiatzak 8, ezkonduko
dira Axpen. Ondoren, eztei-
bidaian Tanzaniara eta Mauri-
zio uhartera joango dira. Fami-
liaren eta koadrilakoen parte-
tik, zorionak eta ondo ibili,
bikote!

Juana 
Garitano Iñurrategi

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
maiatzaren 9an, 12:00etan, Bergarako 
Santa Marina parrokian ospatuko da. 

—
Beti egongo zara gure bihotzean.

URTEURRENA

h i l d a k o a k

• Pilar Arrue Galartza. Oñatin, maiatzaren 1ean. 94 urte.

• Rikardo Auzmendi Basterrika. Oñatin, maiatzaren 2an. 82 urte.

• Jesus San Miguel Egiluz. Arrasaten, maiatzaren 4an. 90 urte.

• Jose Ignacio Pagaldai Karro. Eskoriatzan, maiatzaren 4an. 82 urte.

• Angeles Elizes Elizes. Arrasaten, maiatzaren 5ean. 77 urte.

• Joaquin Martinez Feo. Arrasaten, maiatzaren 5ean. 86 urte.

• Encarnacion Pablo Hernando. Arrasaten, apirilaren 30ean. 89 urte.

• Pablo Manzano Orduña. Arrasaten, apirilaren 30ean. 75 urte.
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Maiatzak 7-13
Ospakizuna

ESKORIATZA
> Aitzorrotz Kultur Egunean sagardo
eta taloa, bertsoak eta beste 

Aitzorrotz Kultur Eguna ospatuko du
Aitzorrotz elkarteak bihar, zapatua: txistu
kalejira (11:00), sagardo eta talo-jana,
plazan (12:00), Jon Maia eta Amets
Arzallusekin bertso poteoa (14:00), herri
bazkaria (15:00) eta beste izango dira.

Musika

ARRASATE
> Albert Plak 'aldea' bilatzera gonbida-
tuko gaitu zapatuan, kontzertuan

La diferencia delako diskoa argitaratu
du Albert Pla kantautoreak, eta berau
aurkezteko kontzertua egingo du bihar,
zapatua, Amaia antzokian, 20:00etan.
Sarrerak salgai daude www.kutxa.net  eta
www.generaltickets.com webguneetan.

Ekitaldia

BERGARA
> Udaberriko erromeria handia egingo
dute, eta baita erromeria-afaria ere

Udalak, Jardunek, Moiazpik eta
Abarkak azkeneko udaberriko erromeria
egingo dute bihar, zapatua: trikiti-
kalejira lehenengo, erromeria-afaria
Munibe plazan (20:30) eta erromeria
Antsorregi eta Larrañaga trikitilariekin.

LEIRE KORTABARRIA
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa 

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

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

Antzerkia
ARETXABALETA
> Goio Arrietak 'Harri irratixe'
bakarrizketa egingo du

Goio Arrietak Harri
irratixe delako bakarrizketa-
ren bigarren emanaldia egingo
du. Helduei zuzenduta dago,
eta prezioa da 4 euro.

Gaur, egubakoitza, Arkupeko Zaraia
aretoan, 22:00etan.

ARETXABALETA
> Umeendako ikuskizuna egingo
du Vanessa Gonzalez aktoreak

Vanessa Gonzalez aktoreak
Belarrira xuxurlatuz delako
umeendako ikuskizuna egingo
du. 4 eta 8 urte arteko umeei
dago zuzenduta. 

Bihar, zapatua, Arkupeko liburutegian,
11:30ean.

Ikuskizunak
ELGETA
> VI. Magia Mostra egingo dute
aste bukaeran Espaloian

Europako gertuko mago
onenetariko batzuk izango
dira Elgetan aste bukaeran.
Gaur, egubakoitza, Alberto de
Figueiredok emanaldia eginog
du; bihar, zapatua, izango da
gala nagusia, honako magoe-
kin: Woody Aragon, Javi
Santos, Miguel Gomez, Rafael
Benatar eta Camilo Vazquez;
Jon Zabal izango da aurkezlea.
Eta etzi, domeka, Gasteizko
ilusionismo elkartearen
eskutik, kalean magia egingo
dute. Sarrerak salgai daude
Espaloian bertan: barikurako
14 euro, 11 euro bazkideenda-
ko; zapaturako, 18 eta 15 euro;
eta abonoa (grapatuta joango
dira bi sarrerak) 30 eta 22
euro. 

Barikuko eta zapatuko emanaldiak,
22:30ean; domekakoa, 13:00etan.

Musika
ARRASATE
> Discípulos de Dionisos taldeak
kontzertua egingo du

Donostiako Discípulos de
Dionisos, Madrilgo Los Chicos
eta Arrasateko Intérprete
Desconocido taldeek rock
kontzertua egingo dute gazte-
txean. Horrez gain, Folk
Records zigilua aurkeztuko
dute. Sarrerak 5 eurotan daude
salgai gaztetxean.

Gaur, egubakoitza, gaztetxean,
22:30ean.

ARRASATE
> Remember festa egingo 
dute 3 aretoan

Honako disko-jartzaileek
girotuko dute gaua: Koldo
(intermusik), Pablo Akaros
(alertha), Haitz (nothing
without) eta Balza (Kogollo
party krew). Sarrera 10 euro da.

Bihar, zapatua, gauerdian hasita.

ESKORIATZA
> Kontzertu sorpresa egongo da
gaur Inkernu kanpoaldean

Aitzorrotz Kultura Eguna-
ren aurrekari gisa, talde
sorpresa batek kontzertua

egingo du Inkernu kanpoko
plazatxoan. Barra ere kanpoan
ipiniko dute.

Gaur, egubakoitza, 21:00etan.

Ospakizunak
OÑATI
> San Migel Txiki jaiak ospatuko
dituzte aste bukaera osoan

Honako ekintzak izango
dira, beste batzuen artean:
gaur, egubakoitza, sagardo,
ardo eta gazta txosnan (19:00),
Asfikzia, Bitter Honey eta
Sexty Sexers taldeen kontzer-

tua (22:30); bihar, zapatua,
salda eta txorizoa auzoko
elkartean (12:00), trikipoteoa
(16:00), mendiko bizikleta
ibilaldia (16:00), herri kirolak
(19:00) eta erromeria (22:30); eta
etzi, domeka, auzoko hildakoen
omenezko meza (12:00), Gerar-
do Elortzarekin bueltatxoa,
antzinako kontuak kontatzen
(12:45), auzoko emakumeen
bazkaria eta auzo bazkaria
(14:30), Oñatz dantza taldearen
emanaldia (19:00), Oñatiko
bertso eskolakoen saioa (19:30),
afari-merienda (20:30) eta
erromeria (22:00).

Kale Zaharrean, aste bukaeran.

BERGARA
> San Migel Monteko eta Santi-
kurutzetako jaiak, asteburuan

San Migel Monteko jaiak
ospatuko dituzte bihar, zapa-
tua: Gipuzkoako Txirrindulari-
tza txapelketa jokatuko da
(16:00) eta gaztetxoen arteko
Olinpiadak ere bai (16:00-18:00).

Bestalde, etzi, domeka,
Santikurutzetako jaia ospatuko
dute: Bergarako zikloturista
proba jokatuko da (08:00).

San Migel Monteko jaia bihar, zapatua;
Santikurutzetakoa, etzi, domeka.

BERGARA
> Irukurutzeta eguna ospatuko
dute osintxuarrek etzi

Etzi, domeka, Irukurutzeta
eguna ospatzeko, salda-jana
eskainiko diote ailegatzen den
guztiari, 11:15etik aurrera.

Eguraldi txarra badago, Atseden
txaboletan egingo dute.

OÑATI
> Donostiako Txistulari Taldearen emanaldia
eta Oñatiko txistulari bati domina-ematea

Donostiako Udal Txistulari Taldearen kontzertuarekin
hasiko dira Musikegunak Oñatin. Jose Ignacio Antsorena da
zuzendaria, eta sei txistularik, bi perkusio-jolek eta bi
tronpeta-jolek osatzen dute taldea. Iriarte, Susato, Antsorena,
Iraizotz, Gonzalez Bastida, Aranburu eta Iribarren piezak
joko dituzte. Bestalde, Gotzon Osinagari domina emango
diote Euskal Herriko Txistulari Elkartearen partetik.

Bihar, zapatua; kalejira 18:30ean, udaletxetik Santa Anara; han, kontzertua.

PROPOSAMENA
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ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

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

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

KALUOKA’HINA, UHARRI SORGINDUA

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

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

Karteldegia: www.miramon.org webgunean edota 943 01 24 78



Erakusketak
BERGARA
> Beart elkarteko ikasleek
margo erakusketa ipini dute

Beart elkarteko margo
ikasleek euren lanak ikusgai
ipini dituzte kultura etxean.
Maiatzaren 15era arte egongo
da zabalik.

Ordutegia: astelehenetik egubakoitze-
ra, 18:00-20:30; zapatuetan, 12:00-14:00 eta
18:00-20:30; domeketan, 12:00-14:00.

ARETXABALETA
> Lasarteko auto-zirkuituaren
gaineko erakusketa

Kutxa Fototekako Fondoek
antolatuta, Lasarteko auto-
zirkuituaren gaineko erakus-
keta dago Arkupen. 

Ordutegia: 11:00-13:00 eta 18:00-20:00;
zapatuetan, 11:00-13:00; domeketan eta
jaiegunetan itxita dago.

ARRASATE
> Ikusgai daude Jose Luis
Zumetaren bi erakusketa

San Juan de Dios ospitale
psikiatrikoko gaixoek eginda-
ko Globo rojo aldizkarian
oinarrituta, Jose Luis Zumetak
38 serigrafiako erakusketa egin
du, Oi! Bihotz. Hori ikusgai
dago Kulturaten, hilaren 30era
arte. Bestalde, Arregi galerian
Zumetaren beste zenbait lan
ikus daitezke.

Kulturaten, maiatzaren 30era arte.

BERGARA
> Indiaren gaineko argazkiak
erakusten ditu Jon Anduezak

Jon Andueza bergararrak
Indian ateratako hainbat
argazki ipini ditu erakusketan.
Zabalik izango da maiatzaren
16ra arte.

Aroztegi aretoan. Ordutegia:
astelehenetik egubakoitzera, 18:00-20:30;
zapatuetan, 12:00-14:00 eta 18:00-20:30;
eta domeketan, 12:00-14:00.

Ikastaroak
ARRASATE
> Emakumeen parte-hartze
politikoaren gaineko tailerra

Emakume Txokoaren
jabetze eskolak tailerra
antolatu du maiatzaren 28rako
eta 29rako: Emakumeak eta
parte-hartze politikoa. Arantza
Urkaregik emango du, eta
euskaraz izango da. Izenema-
tea zabalik dago Emakume
Txokoan.

Emakume Txokoa: 943 79 41 39 /
emakumetxokoa@arrasate-mondragon.net.

Bestelakoak
OÑATI
> Mendi irteera dago domekan,
Arantzazuko Adiskideekin

Arantzazuko Adiskideek
antolatu dituzten mendi-
irteeretako bat izango da etzi,
domeka: Bide ezkutua delakoa
egingo dute. Irteera Kurtzipizio
Ermitan dago (Gandiaga
Topaguneko eraikinaren
gainean).

Argibideak, 943 78 13 02 telefono
zenbakian eta www.arantzazukosantute-
gia.org webgunean.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Alicia en el país de
las maravillas
Domeka: 17:00, 19:30.
Astelehena: 20:30.

An education
Eguena: 20:30.

BERGARA

ZABALOTEGI

Los hombres que no
amaban a las
mujeres
Zapatua: 19:30, 22:30.
Domeka: 19:30.

Irabazle eta galtzaile
Zapatua eta domeka:
17:00.

Paranoid park
Eguena: 20:00.

GAZTETXEA

Están vivos
Domeka: 18:00.

OÑATI

KULTUR ETXEA

Millennium 3
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

ELGETA

ESPALOIA

Cuscús
Eguaztena: 21:30.

ARAMAIO

KULTUR ETXEA

Laburbira
Egubakoitza: 22:15.

Winky eta zaldi
magikoa
Domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO
ANTZOKIA

Noche loca
Egubakoitza: 20:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

COLISEO 1

El plan B
Egubakoitza: 20:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

Noche loca
Zapatua: 19:45, 22:30.

COLISE0 2

Un profeta
Egubakoitza: 20:30.
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GURIDI

Iron man 2
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara).

En el límite del amor
22:30.

Viaje mágico a África
17:00 , 18:45, 20:35 (egu-
bakoitzetik domekara).

Un ciudadano
ejemplar
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara).

Alicia en el país de
las maravillas
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara).

El plan B
17:30, 20:00, 22:30 (egu-
bakoitzetik domekara).

Noche loca
17:00, 18:45, 20:35, 22:30
(egubakoitzetik 
domekara).

Perdona si te llamo
amor
17:00, 18:45, 20:35, 22:30
(egubakoitzetik 
domekara). 

FLORIDA-GURIDI

Soul kitchen
20:15.

Fish tank
20:15, 22:30.

Welcome
18:00, 22:30.

Habitación en Roma
18:00, 20:15, 22:30.

Que se mueran los
feos
17:30, 20:00, 22:30.

El escritor
17:30, 20:00, 22:30.

La nana
18:00, 20:15, 22:30.

El pequeño Nicolás
17:30, 20:00, 22:30.

Océanos
18:00.

Maiatzaren 7tik 13a.

YELMO CINEPLEX

Iron man 2
15:30 (zapatua eta dome-
ka), 16:45 (zapatua eta
domeka), 18:00, 19:15,
20:30, 22:00, 23:15, 00:30.

Cómo entrenar a tu
dragón 
(3D emanaldiak)
15:45 (zapatua eta 
domeka).

Cómo entrenar a tu
dragón 
17:30.

Perdona si te llamo
amor
20:15, 22:25, 00:35.

El plan B
16:00 (zapatua eta dome-
ka), 18:00, 20:00, 22:00,
00:00.

Noche loca
16:40 (zapatua eta dome-
ka), 18:40, 20:40, 22:40,
00:40.

Océanos
15:50 (zapatua eta dome-
ka), 17:50, 19:50.

Alicia en el país de
las maravillas 
(3D emanaldiak)
17:45, 20:05, 22:30, 00:45.

Alicia en el país de
las maravillas 
16:25 (zapatua eta dome-
ka), 18:25.

Que se mueran 
los feos
16:00 (zapatua eta 
domeka), 18:10, 20:20,
22:30, 00:40.

Más allá del tiempo
21:50, 23:50.

El súper canguro
16:15 (zapatua eta dome-
ka), 18:15.

Un ciudadano
ejemplar
16:10 (zapatua eta dome-
ka), 18:20, 20:30, 22:40,
00:50.

Desde París con
amor
22:35, 00:35.

Ex-posados
16:35 (zapatua eta dome-
ka), 18:35, 20:35.

El escritor
19:20, 21:45, 00:10

Zinema

Fish Tank, bereziki, 15 urte-
ko nerabe baten deskrip-
zioa da. Mia da bere ize-

na eta amarekin eta ahizpa txi-
kiarekin Londrestik gertu
dagoen Essex auzoan bizi da.
Bizitzarekin borrokan bizi da:
ia beti haserre, ez da lagune-
kin ondo konpontzen, ezta ama-
rekin (etxeko giroa ez da ona)
eta gustuko du hip-hop musi-
ka dantzatzea. Mutil bat ere eza-
gutuko du eta amaren bikote-
kidearekin nahiko harreman
bitxiak eta anbiguoak izango
ditu. Zuzendariak pertsonaien
portaera azaltzen digu, horiek
epaitu gabe; ez daukagu eurei
buruz erreferentzia askorik eta
momentuan gertatzen dena
ikusten dugu. Eta horren ara-
bera, ikusle bakoitzak bere iri-
tzia edo interpretazioa eduki
dezake. Pertsonaiek ahuleziak
eta akatsak dituzte eta oso sines-
garriak dira. Sinesgarritasun
horretan zerikusi handia du
aktoreen interpretazio ederrak. 

Miaren bizitza eta egoera
emozionala ezagutzen joango
gara. Katie Jarvis-ek modu
bikainean egiten duen pertso-
naia filmaren eszena guztietan
agertzen da. Kamera beti zain
dauka bere keinuak, mugimen-
duak, gertutik harrapatzeko
eta jarraitzeko. Mia eta bere
ingurunea ederki ikusiko ditu-
gu, oso modu errealistan eta
apaindura gutxirekin. Esate
baterako, filmak ez du musika-
rik, entzuten dugun musika
irratitik, musika aparailu bate-
tik edo telebistatik irteten da.
Miaren alde zakarra ezagutu-
ko dugu, baita duen alde samu-
rra. Bizi izan den giroan, erra-
za da samindura bere izaeran
izatea, baina, hala eta guztiz,
gaztea denez ilusioa ere sortzen
zaio: musikarekin, pertsonen
partetik gertuko tratua senti-
tzen duenean. Oraindik per-
tsona moduan garatzen ari
denez eta amorrua antzematen
bazaio ere, zoriona bilatzeko
ahalmena galdu gabe du. Fish
Tank-ek iaz Cannesko zinemal-
dian epaimahaiaren sari bere-
zia eskuratu zuen.

> Zuzendaria: Andrea Arnold.
> Aktoreak: Katie Jarvies,  Kierston

Wareing,  Michael Fassbender.
> Erresuma Batua, 2009. 
> 124 min.

FISH TANK ***

Nerabe baten egoera emozionala 

Antonio Zabala

Eskasa:*  Balekoa:**  Ona: ***  Oso ona:****  Bikaina:*****

Furia de titanes
20:25, 22:25, 00:25.

Habitación en Roma
16:05 (zapatua eta dome-
ka), 18:15, 20:25, 22:35,
00:45.

El pequeño Nicolás
16:10 (zapatua eta 
domeka), 18:10, 20:10,
22:10, 00:10.

Maiatzaren 7tik 12ra.
Gauerdiko emanaldiak,
egubakoitzean eta zapa-
tuan.

ÁBACO 
BOULEVARD

Más allá del tiempo
20:20, 22:30.

Que se mueran 
los feos
15:55, 18:05, 20:15, 22:30,
00:45.

Iron man 2
16:00, 17:00, 18:30, 19:30,
22:00, 22:30, 00:30.

E.S.O. (Entidad
Sobrenatural Oculta)
16:30, 18:15.

Noche loca
16:20, 18:20, 20:20, 22:20,
00:30.

El plan B
16:10, 18:15, 20:25, 22:35,
00:45.

Ex-posados
16:00, 18:10.

Alicia en el país de
las maravillas
15:50, 18:05, 20:20, 22:35,
00:45.

Cómo entrenar a tu
dragón
16:20, 18:20.

Un ciudadano
ejemplar
16:00, 18:10, 20:20, 22:35,
00:50.

Desde París con
amor
20:10, 22:10, 00:20.

Furia de titanes
20:20, 22:25, 01:00.

Maiatzaren 7tik 12ra.
Gauerdiko emanaldiak
egubakoitzean eta zapa-
tuan.

NON-ZER 39GOIENKARIA
2010eko maiatzaren 7a

b o n o  f o t o a

Urkulu  urtegia ikusteko  hara igo 
behar duzu. 
Nola du izena mendi honek?

Argazkia eta galdera > Jose Fernandez

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO Goienako edozein egoitzara

ZORIONAK AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEARI:

Bergarako Ibon Unamuno.
Erantzun zuzena:  Simon Arrieta.

* 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!



ARANTZAZU EZKIBEL > BERGARA
Egunotan casting berezia egiten
dabiltza Bergarako eskoletan.
Gabonetan estreinatuko duten
Olentzero&Co. musikaleko pro-
tagonistaren bila dabiltza; Peru-
ren papera egingo duen mutiko-
aren bila, hain zuzen. 

ATZO ETA GAUR 
Atzo egin zuten lehenengo pro-
ba, Aranzadi ikastolan. Gaur goi-
zean Mariaren Lagundiko ikas-
tetxearen txanda izango da eta
arratsaldean, San Martin esko-
lakoek egingo dute casting-a
Musika Eskolan. 

Peru
hautatzeko
'casting'-a

Oihan Vegak azaldu digu pro-
tagonistak ondo abesten jakin
beharko duela: "Horrez gain,
eskatuko diegu triste egotea, alai
egotea... antzezpenerako errazta-
suna izan beharko du aukera-
tuak, baina garrantzitsuena ondo
abestea izango da".

'NON DA MAITASUNA?' ABESTIA
Vegak berak eta Txemi Etxebe-
rriak konposatutako Non da mai-
tasuna? lana abestu dute casting-
ean mutikoek. "Aurrez eman die-
gu abestiaren partitura eta
eskolan ibili dira musika ordue-
tan ikasten", dio Vegak.  

PROBA Mutikoa epaimahaiaren aurrean kantuan. ARANTZAZU EZKIBEL

"Tontakeriek hegaz
egingo balute
Euskadiko aireko
espazioa beteta
egongo litzateke"
Antonio Basagoiti > EAEko
PPko presidentea

Behingoz arrazoi eman behar-
ko diogu Basagoitiri! Tonta-
keria asko esaten dira hemen,
baita tontakeriak baino
larriagoak direnak. Baina,
ahoberokeriak esaten dituz-
tenen artean Basagoiti bera
ere badago. Maisu dira horre-
tan Euskadiko popularren
presidentea eta ingurukoak.

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 !

Aukera izan nuen liburua eskuartean hartzeko, eta
liluratuta utzi ninduten margoen ederrak, testuen
askatasunak eta ekoizpenaren kalitateak. Jose

Luis Zumeta artista usurbildarrak sekulako artelana
eraiki du Santa Agedako poeta/gaixoek Leopoldo Panero-
ren eraginez Globo Rojo aldizkarian idatzitako testuen
gainean. 

Orain liburuaren 00 zenbakia koadrotan erakusten da
Arrasateko Kulturaten. Kolore eta formen eztanda bat da
koadro bakoitza, sekulako gozatua guztiak elkarren
ondoan ikustea. Han dira aldizkariaren 24 zenbakiak ere,
eta Zumeta bera lanean erakusten digun bideoa. Euskal-
dunon mundu sinbolikoan Txillida edo Basterretxea
bezain txertatua dagoen artistak bere emaitza hunkiga-
rrienetakoa dauka gurean. Ez galdu ikusteko aukera.

Zumeta gurean

Botila-irekigailua
urrutiko agintean

Telebistaren aurrean garagardo
bat hartzea bezalakorik ez dago-
ela pentsatzen dutenendako
asmatutako urrutiko agintea.

www.todohumor.com

Maiatzaren 16an, Ignazio
Munilla Donostiako gotzai-
nak meza esango du Bergara-
ko Santa Marina parrokian.
12:00etan izango da. 

Hasiera baten, San Pedro-
ra etortzekoa zen Munilla;
baina azken momentuko alda-
keta egon da eta Santa Mari-
nan izango da. Parrokiaz
parrokia dabil Munilla Gipuz-
koa ezagutzen; hala, Bergara-
ra egingo duen bisita hark
proposatutakoa da.

Maiatzaren 16an
Ignazio Munilla
Donostiako gotzaina
Bergaran izango da

Epaimahaia osatuko dute
Oihan Vegak –musikaren egi-
lea– eta Marije Ugaldek –solisten
ahots zuzendaria–. Datorren aste-
rako lehen hautaketa egingo dute;
eta asmoa da maiatzaren erdial-

derako Peruren papera egingo
duen mutikoa nor izango den
esatea. Aukeratuak saria izango
du: "Mutikoarendako saria pape-
ra bera izango da, baina, horrez
gain, Bergarako Musika Eskolan

urtebeteko matrikula doan izan-
go du", dio Vegak.

Gabonetan estreinatuko dute
Olentzeroren gaineko lana. Bro-
adway tankerako lehen euskal
musikal originala izango da. 

BERGARAN Olentzero&Co. musikaleko haur
protagonista hautatzen dihardute 

SARIA Bergarako Musika Eskolan urtebetez
matrikula doan izango du aukeratutako mutikoak
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