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Gipuzkoako industrialde
handienetako bat, Bergaran
BUKATUTA Larramendiko
poligonoa, 300.000 m2-koa,
bukatuta dago eta enpresa
handiendako izango da

JAURLARITZAK Spri Lur
sozietate publikoaren bitartez
egin du Eusko Jaurlaritzak, eta
hark kudeatuko du zuzenean

NOBEDADEAK Debagoieneko
Industrialdearen pabiloietara
ere bi enpresa etorriko dira, eta
beste bik interesa dute > 02-03

EKONOMIA > INDUSTRIALDEAK

BASERRIAN Jesus Zufiria, Bat txakurrarekin etxean, Garibai auzoko Gorobizkar baserrian. MIREIA BIKUÑA

Doako TAO
sistema
Bergaran

JENDARTEA > ZERBITZUAK

AZPIEGITURAK > ERREPIDEAK

Deskargako
tunelarekin
hasiko dira
Urretxu-Bergara autobide
zatiaren proiektua onartu
berri du Aldundiak. 10 kilo-
metro izango ditu eta aurten
hasiko dira lanak; Deskarga-
ko tunelarekin (620 metro)
hasiko dira, hain zuzen. > 05

Hilaren 20an hasiko
da erdiguneko lau
gunetan eta
denbora mugatua
izango da > 16

Oñatiko Gorobizkar baserriko Jesus Zufiria
7 urte zituela hasi zen artzain; domekan
omenaldia egingo diote Gipuzkoako Artzain
Egunean, Legazpin > 05

Betiko artzaina

Aretxabaletako
eta Leintz
Gatzagako jaiak

Aretxabaletako eta Leintz
Gatzagako Andramari jaien
informazio guztia, barruko
orrietan.
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EKONOMIA > INDUSTRIA

Enpresa handiak
hartuko ditu
300.000 m2-ko
guneak Bergaran
ARDURA Eusko Jaurlaritzak
kudeatuko du zuzenean
Larramendiko gune berria, Spri Lur
sozietate publikoaren bidez

INDUSTRIALDEAK Markuletera bi
enpresa etortzekoak dira;
Mekolaldera, Oerlikon-Balzers; eta
Elgetara, Eibarko El Casco

LEIRE KORTABARRIA > BERGARA
Eusko Jaurlaritzak, garapen
industrialerako Spri Lur bere
sozietate publikoaren bitartez,
industrigune handi bat presta-
tu du Debagoienean, Gipuzkoa-
ko handienetariko bat (303.179
m2 gordin, 228.867 erabiltzeko):
Bergarako Larramendi poligo-

berdegune eta espazio hutsetara-
ko, 77.433; eta bide, espaloi eta
aparkalekuetarako, 36.205. 

Ingurua ere urbanizatu egin
da: GI-2632 errepidean biribilgu-
nea egin dute, Larramendira ber-
tara sartzeko 640 metroko bidea,
eta poligono barruko 690 metro-
ko bide nagusia eta horrekiko per-
pendikularrak diren zortzi bidex-
ka. 384 aparkaleku ere egin dituz-
te. Ur-horniketa eta saneamendu
sareak ditu, 420 metroko 30 kW-
ko elektrizitate-hartunea, 300

Enpresa bakoitzak askata-
sun handia izango du zelako ins-
talazioak egin erabakitzeko.
Udazkenean inauguratuko dute
industrialde berria.

Debagoienean hain ohikoa ez
den industrialde eredu bati jarrai-
tzen dio Larramendik, izan ere,
enpresa handiei dago zuzenduta.
Debagoieneko Industrialdea
elkarteko gerente Fernando Nar-
cisok dioenez, Debagoiena koka-
pen estrategikoa da horrelako
industriagune erraldoi baterako:
"Pentsa zenbat enpresa hornitzen
dituzten kooperatibek; bada, etor
daiteke kooperatiben bezero ona
den enpresa bat, eta, Larramen-
din kokatuta, bertan izango lituz-
ke bailarako enpresa guztiak; edo
atzerriko edozein enpresak Eus-
kadin ezartzeko asmoa agertzen
badu, aurrerantzean Bergaran
ezartzeko aukera ere azalduko
dio Sprik".

HANDIENAK, 10.000 M2
Poligonoa bederatzi lursailetan
dago banatuta, 4.000 eta 10.000 m2
artekoak –ohiko industrialdee-
tan, 100 eta 1.500 m2 arteko aza-
lera izaten dute–, eta gainean
eraikitzeko aukera ematen duen
133.047 m2-ko sabaia du. Bedera-
tzi lursailetatik lau bana daitez-
ke gehienez ere 500 m2 izango
dituzten modulutan.

Funtzioen arabera ere bana-
tuta daude metro koadroak: eki-
pamendu komertzialerako, 3.296;
ekipamendu sozialerako, 3.333;

sak Spri Lurrekin harremanetan
jartzeko.

Bergarako Udalak ere ez du
parte-hartzerik; hori bai, lur zati
bat dagokio, eta Udalak aztertu
egingo du han eraiki eta erabili
edo Spri Lurri saldu. Udalak soi-
lik zerbitzu batzuk mantendu
beharko ditu: bideak, argiteria…

noa. Lanak 2008an hasi ziren, eta
bukatutzat jo dituzte. 25 milioi
euro inbertitu ditu Spri Lurrek,
eta berak kudeatuko du; hala,
Debagoieneko Industrialdearen
menpe ez da egongo poligono
berria, baina Industrialdeko
arduradunak gertu izango dira
interesa agertzen duten enpre-

Fernando Narciso, Debagoieneko Industrialdeko gerentea.Larramendiko poligono berria. Hura egiteko 1,5 milioi metro kubo lur hondeatu dituzte. LEIRE KORTABARRIA

DATUA

4.000
METRO KOADRO

Larramendiko poligonoan
bederatzi lursail daude, eta
txikienak 4.000 m2 hartzen ditu;
ohiko industrialdeetan, handiena
1.500 bat m2-koa da.

25
MILIOI EURO

Spri Lurrek 25.000.000 euro
inbertitu ditu Larramendi 
eraikitzeko. Lanok bi urte inguru
iraun dute. 
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metroko elektrizitate-linea tra-
mua lur azpian eta beste 650
metroko aireko sarea.

Bergara aukeratu izanaz, Spri
Lurrek hauxe esan du: "Inguru-
ko industria eta ekonomia akti-
bitatea erabakigarria izan da". 

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK
Narcisok azaltzen ditu indus-
trialde eredu desberdinak:
"Debagoienean dauden indus-
trialdeen %90ak zuzenduta dau-
de metro koadro jakin batzuk

hartu nahi dituzten enpresa txi-
ki edo ertainengana; adibidez,
enpresa-hazitoki batetik irten
behar duten ekintzaile berrien-
gana". 

Debagoieneko beste indus-
trialde berria Markuletekoa da,
Debagoieneko Industrialdeak
kudeatuta. Hango bigarren fase-
ko obretan, 12.500 metro koadro
eraiki zituzten, 25 pabilioi, eta
oraingoz bi enpresa daude, Bai-
kor eta Eikide; eta beste bi dau-
de interesatuta, bat sukaldeko

altzariena eta bestea informati-
ka arlokoa. Debagoieneko Indus-
trialdeko gerenteak esaten digu
irailean barrena "gertu" egongo
dela Markulete maizterrak har-
tzeko. Horixe da ikasturte berri-
rako helburu nagusietako bat. 

Iazko abenduan Eskoriatza-
ko Udala eta Eskoriatzako indus-
trialdea sartu ziren Debagoiene-
ko Industrialdea elkartean. Fer-
nando Narcisori "asko gustatzen"
zaio industrialde hori: "Autobi-
detik irten eta bertan dago. Aha-

legindu egingo gara behar diren
baldintzak ematen industrialde
hori ere betetzen joan dadin".

Beste berritasunik ere bada-
go industrialdeetan: hala, Ber-
garako Mekolalde gunera Oer-
likon-Balzers enpresa etorriko
da, Antzuolako Irialde erakun-
deak sustatuta; euren eremua
hesiz inguratuta daukate, obrak
has daitezen. Bestalde, Elgetan,
Pagatzan ezarriko da Eibarko El
Casco enpresa urte bukaera alde-
ra, Eibarko instalazioak utzita.

Markuleteko industrialdeko pabiloiak. L.K.L.K.

L.K. > ARRASATE
Krisia bete-betean zegoela hartu
zuen kargua Fernando Narcisok,
orain urtebete ere ez dela. Onar-
tzen digu interesa "eskasa" dela
azkenaldian enpresen aldetik.

Oraindik igartzen da krisia?
Bai. Azkenaldian, interesa

eskasa izan da industrialdeetara
etortzeko, oro har. Baina baikorrak
gara; erakunde guztiok dihardugu
eskaintza eta prestakuntza ematen
enpresak eta Debagoiena garatze-
ko. Arduratuko ginateke ikusiko
bagenu Jaurlaritzak ez duela
Industrialdeak bezalako espaziorik
ematen. 

Etorkizuneko ereduak gaur
egungoak izan beharko du?

Aukera bat da; beste aukera
batzuk ere egon daitezke, adibidez,
orain 20-30 urte egin ziren pabiloi
industrialak, bertan behera
daudenak, inplikatuko lituzketen
politikak egitea. Baina helburua
beti izango da ingurumena,
ekonomia eta aisialdia bateratzen
dituzten industriaguneak egitea,
bailarako bizi-kalitatea handitzeko.

"Baikorrak gara;
erakunde guztiok
dihardugu ibarra
garatzeko"

Fernando Narciso
> Industrialdea SAko gerentea

MIRARI ALTUBEEzkerrean, gaur egungo Copreciren eraikina.

Abuztua aprobetxatu dute bailarako beste industriagune handi
bat, Aretxabaletako Copreci, handitzeko obrei ekiteko, argazkian
ikusten den moduan. Orain arte aparkalekua izan den lur zatian
7.000 m2 gehituko dira. Lehengo solairu estalgarria 21.040 metro
koadrokoa zen.

Copreci handitzeko obrak, aurrera
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Baketik-ek
'Bizizikasi'
pedagogia
aurkeztu du
MIREIA BIKUÑA > BERGARA

Baketik zentroak Bizizikasi
pedagogia aurkeztu du asteon;
bizitza hobetzeko pedagogia,
alegia. "Bizitza pertsonala,
bizikidetza eta heziketa hobe-
tzen lagunduko digun kon-
tzeptua da", esan zuen aurkez-
penean Jonan Fernandezek.
Baketik-ek sortu duen kon-
tzeptu berriak bizipenean eta
ikaskuntzan du oinarria, eta
zentroan egin duten lau urte-
ko lanaren emaitza da.

EKITALDIA ARANTZAZUN 
Hurrengo bi asteetan Bizizi-
kasi jendaurrean aurkeztuko
dute. Hilaren 18an, inaugura-
zio ekitaldia egingo dute
Arantzazun. Euren helburua
pedagogia berria arlo ezber-
dinetara zabaltzea da.

JENDARTEA

M.B. > BERGARA
Diputazioak Vanos SA enpresa-
ri esleitu dio GI-627 errepidean
motorzaleendako babes bereziko
segurtasun pantailak jartzeko
proiektua. Lanak egiteko epea
hiru hilabetekoa izango da eta
aurrekontua 268.000 eurokoa. 

Motorzaleen segurtasuna
handitzeko helburuarekin, 4.889
metro luze diren pantailak jarri-
ko dira Arrasate eta Leintz Gatza-
ga artean. Diputazioko Azpiegi-
tura sailetik azaldu digutenez
elementu horiek 40 puntutan
jarriko dira, eta gehienak Arla-
banen. Hain justu ere, bihurgu-
neen erradio handia dela-eta
motorzaleendako babes handia-
go beharra dagoela gomendatzen
den tokietan.

Lan horiekin amaitzean, ia
60.000 metro pantaila izango dira
Gipuzkoako errepideetan.  

AZPIEGITURAK > MOTORRAK

Arlabanen babes pantailak
jartzeko, 268.000 euro

> EKONOMIA
Fagorrek %35 txikitu
ditu galerak, iazko
jardunarekin alderatuz  

Martitzenean jakinarazitako
emaitzen arabera, 2010eko
lehen seihilekoan, Fagor Etxe-
tresnek %35 txikitu dituzte
aurtengo galerak, iazko jardu-
narekin konparatuta. Horrez
gain, jakinarazi du Lerro Zuria
negozioak zortzi milioi euro-
tik gorako emaitza operatibo
positiboak lortu dituela, eta
Fagorri dagokion Ebitda finan-
tza-adierazlea %10 hazi dela
(enpresaren errentagarrita-
sun operatiboa neurtzen duen
adierazlea). Taldetik adierazi
dute emaitza horiek asko hobe-
tu dituztela Plan Estrategiko-
rako aurreikuspenak.

MIRIAN BITERI > ARRASATE
Beste erakusketa bat izango da
eguaztenetik egubakoitzera bitar-
tean Arrasateko Kulturaten:
Kimu Berriko proiektu berritzai-
leen gainekoa, hain justu ere.
10:00etan hasiko den inaugura-
zio ofizialaren eta erakusgai dau-
den proiektuen aurkezpenaren
ostean, eguerdian herritar guz-
tiendako zabalduko dira klaus-
troko ateak. Herritarrek arra-
tsaldeko ordutegian edukiko dute
erakusketa ikusteko aukera.

Erakusketa horren berri ema-
teko eta Kimu Berri proiektuaz
berba egiteko agerraldia egin
zuten joan den eguaztenean
Enpresako Zerbitzu Aurreratue-
tan Berrikuntza (ISEA) taldeko
kudeatzaile Mikel Orobengoak,
Debagoieneko Mankomunitate-
ko Garapen Agentziako ordezka-
ri Koldo Azkoitiak eta Saiolane-
ko Angel Etxabek.

IKASLEAK AZALPENAK EMATEN 
Erakusketan Mondragon Goi
Eskola Politeknikoko Diseinu
Industrialeko ikasleek garatuta-
ko 13 proiektu ikusi ahalko dira.
Eguaztenean, gainera, Diseinu
Industrialeko ikasleek garatuta-
ko proiektuen inguruko azalpe-
nak emango dituzte zuzenean. 

Horretaz gain, Kulturateko
klaustroan, besteak beste, Kimu
Berriko ideia irabazleak ere egon-
go dira erakusgai; baita Debagoie-
neko Mankomunitateko energia
berriztagarrien tailerrean egin-
dako instalazio fotovoltaikoa ere. 

Orain arte aipatutakoaz gain,
Kulturatera joaten direnek ekin-
tzailetasunaren inguruko infor-
mazioa jaso ahalko dute. Horre-

tarako hainbat mahai egongo
dira bertan, Kimu Berriren
proiektu barruan dauden era-
kundeen eskaintzekin.

GAZTERIA, AISIALDIA ETA KIROLA 
Bestalde, eguazteneko aurkezpe-
nean, Kimu Berri proiektua zer-
tan datzan azaldu zuen Debagoie-
neko Mankomunitateko Gara-
pen Agentziako ordezkari Koldo

Azkoitiak. Gazteria, aisialdi eta
kirol arloetan ekintzailetasun
gune bat bultzatzea bilatzen duen
egitasmoa dela gogorarazi zuen,
Debagoieneko hainbat eragile-
ren babesarekin. Eskualdeko eko-
nomiaren lehiakortasuna bul-
tzatu nahi da modu horretan,
ekosistema berritzailea bultzatuz
eta eduki sortzaile eta teknologi-
ko handiko enpresa-jarduerei
laguntza emanez. 

ISEAko kudeatzaile Mikel
Orobengoaren esanetan, "helbu-
ru nagusia da gazteengan enpre-
sa berriak sustatzeko gogoa
indartzea". Aipatu zuen gaztee-
tan langabezia tasa %40tik gora
dagoela Espainian. Horren ara-
bera, "ikasketa lanbidea topatze-
ko baliabidea dela uste duten
gazteen pentsamoldea aldatu
nahi dugu; jakin behar dute ikas-
keta bat tresna izan daitekeela
enpresa berri bat sortzeko".  

Egitasmo berritzaileen
gaineko erakusketa
irailaren 8tik 10era
egongo da zabalik

Gazteengan enpresa
berriak sortzeko gogoa
bultzatzea bilatzen du
Kimu Berri proiektuak

Eguazteneko aurkezpena: ezkerretik eskumara, Mikel Orobengoa, Angel Etxabe eta Koldo Azkoitia. MIRIAN BITERI

EKONOMIA > ERAKUSKETA

Kulturaten izango dira datorren
astean Kimu Berriko proiektuak

ESANAK

"Kimu Berri
proiektuaren helburu
nagusia da
gazteengan enpresa
berriak sustatzeko
gogoa indartzea"
Mikel Orobengoa> ISEAko kidea

DATUA

13
PROIEKTU

Erakusketan, besteak beste,
Mondragon Goi Eskola Politekni-
koko Diseinu Industrialeko
ikasleek garatutako 13 proiektu
ikusi ahalko dira.
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Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu egin ditu Urretxu eta Bergara arteko
autobideko lanak: 10 kilometro izango ditu eta 170 milioi euroko aurrekontua

AZPIEGITURAK > ERREPIDEAK

ko, alegia, Antzuola eta Bergara-
ko AP-1 autobideko sarrera lotu-
ko dituena, ez dute datarik zehaz-
tu. Proiektua idazten hasiko dira.
Beasain-Bergara autobideak 23
kilometro izango ditu guztira. 

AP-1 AUTOBIDEKO DATUAK UDAN 
Bidegik emandako datuen arabe-
ra, auto askok erabili du AP-1
autobidea udan. Igoera nabar-
mena izan da bi noranzkoetan:
%18,9 igo da Gasteizerako noranz-
koan eta %75,3 Eibarrerako
noranzkoan. 

Hain zuzen, 760.000 autok era-
bili dute Eibar Gasteizekin lotzen
duen autobidea oporretara joate-
ko, beste errepide sareak alde
batera utzita. Izan ere, autobide
hau Espainia Europako beste
herrialdeekin lotzen dituen erre-
pide sendoa bilakatu da. Hala,
atzerritarren joan-etorrian oina-
rri izan da AP-1 autobidea. Askok
AP-1 autobidea eta Donostia alde-
ko bigarren  ingurabidea erabili
dute. Ondorioz, Zarauzko ordain-
lekuan ere auto kopurua igo egin
da udan: %7,1 Bilborako noranz-
koan, eta %14,5 Irunerakoan.

Urte bukaeran hasiko dira egiten Urretxu-
Bergara autobideko Deskargako tunela

M.B. > BERGARA
Urretxu eta Bergara arteko auto-
bide zatiaren proiektua onartu du
Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Guztira, 10 kilometro izango ditu
eta N-1 errepidea (Beasainen) eta
AP-1 (Bergaran) lotuko ditu.
Aurrekontua 170 milioi eurokoa
izango da eta 30 hilabeteko epea
izango dute lanak egiteko.

Hori horrela, Antzuola eta
Urretxu artean errepide berria
egingo dute; eta Bergarako ekial-

deko saihesbidean lau errei egin-
go dituzte. 

Urretxu eta Bergara arteko
autobidean, zatirik konplexue-
na Deskargako tunela izango
da. Hori horrela, Bidegik 620
metroko tunela egiteko lanak
esleitzeko prozesua hasi du.
Urtea bukatu aurretik hasiko
dituzte lanak. 

10 kilometro horietan egingo
duten lan aipagarrienak dira:
San Migel tunela, eta Ipurriete-

ka, La Antigua, Lapatza, Antzuo-
la eta Igeribarrerrota biaduk-
tuak, hain justu ere.

GUZTIRA, 23 KILOMETRO 
Beasain-Bergara autobideko
lehen tramua (Beasain-Zumarra-
ga) zabalik dago. Egun Zumarra-
ga eta Urretxu artekoa egiten
dihardute, eta 2011n inauguratu-
ko dute. Urretxu eta Antzuola
artekoa urtea bukatu baino lehen
hasiko dute. Azken zatiarenda-

Luzera 10 kilometro
Aurrekontua 170 milioi euro
Epea 30 hilabete

LAN AIPAGARRIENAK
Deskargako tunela 620 m
San Migel tunela 890 m
Ipurrieteka biaduktua 250 m
La Antigua biaduktua 250 m
Lapatza biaduktuaa 75 m
Antzuola biaduktua 220 m
Igeribarrerrota biaduktua 70 m

Bergara-Urretxu
autobidea

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Gipuzkoako Artzain Eguneko anto-
latzaileek Jesus Zufiria omenduko
dute domekan Legazpin. Garibai
auzoko Gorobizkar baserrian bizi da.
Harekin egin dugu berba, eta ome-
naldia "gustura" jasoko duela esan
digu. 

Zorionak, domekan jasoko
duzun omenaldiarengatik.

Eskerrik asko. Egia esan, ezus-
tean harrapatu naute. Aspaldi ez
nuen Gipuzkoako Artzain Eguna-
ren berririk. 14 urtean parte har-
tu izan dut Legazpiko gazta txa-
pelketan. Orain dela urte batzuk
baldintzak aldatu zituzten eta gaz-
ta lehiaketan parte hartzeko
gutxienez 80 ardiren jabe izan
behar genuen. Hori horrela, lehia-
ketan parte hartzeari utzi nion. 

Eta, zer-nolako emaitzak lor-
tu zenituen txapelketa haie-
tan?

Ez nuen txapelik lortu. Asko
jota, laugarren eta bosgarren
tokiak lortu nituen. Baina beste
artzain batzuekin hartu-emanak
egiteko aukera ona zen. 

Egun, zenbat ardi dituzu?
27. Garai batean 100 ardi izan

nituen, baina poliki-poliki batzuk
kendu egin ditut. Hori bai, beti
ardi latxak izan ditut. 

Artzain lana gogorra da?
Lehen orain baino gehiago

ibiltzen nintzen. 81 urte bete
behar ditut eta indar txikiagoa
daukat orain. Lehen, uda etxe
ondoko Ladarraitz zelaietan pasa-
tzen nuen. Neguan txabolara
ekartzen nituen ardiak.

Artzain lana gogorra izan da
beti, batez ere neguan. Metro
bateko elurtea egiten zuenean

"Artzaintzak ez du bizi izateko
beste ematen, baina ardiekin 
7 urterekin hasi nintzen"

Jesus Zufiria > Artzaina

ardiak txabola barruan egoten
ziren preso. Batzuetan 40 egun
egoten ziren. 

Gorobizkar baserrian bizi izan
zara txikitatik?

Bai, hala da. Gure ama base-
rri honetakoa zen. Hemen jaio
ginen anaia guztiok. Oso txikitan,
7 urterekin hasi nintzen artzain
lanetan. Ez dut beste ezer ikasi.

Artzaintzak ez du bizi izateko bes-
te ematen, baina anaia eta biok
moldatzen gara. 

Garai baten behiak izan zeni-
tuen.

Bai, behiak eta idiak ere bai.
Egun, oiloak, behorrak eta ardiak
ditugu. Katuak ere asko dabiltza
baserri inguruan. Bat txakurra
ere gurekin bizi da. 

Jesus Zufiria, Gorobizkar baserrian. MIREIA BIKUÑA

Artzain Egunaren barruan Gipuzkoako 42. euskal artzain txakurren txapel-
ketako jokatuko dute domekan. Zazpi txakurrek parte hartuko dute; tartean,
Txiki eta Mendi oñatiarrek, Jose Luis Madinabeitiaren eta Migel Arregiren
aginduetara. Txakurrek bi ariketa egin beharko dituzte. Lehenengoan sei
minutu izango dituzte artaldea zelai erdian dagoen hesitik pasarazteko.
Ondoren, ardiek eta txakurrak artzainaren ondoan geldi egon beharko dute.
Bigarren ariketan, txakurrak banderatxoz seinaleztatutako bidetik joan eta
eskortan sartu beharko ditu ardiak, zazpi minutuan.

Bi oñatiar artzain txakur txapelketan

GOIENKARIA > BERGARA
Eguaztenean amaitu zuten
AHTren Eskoriatza eta Ara-
maio arteko Induspeko tunela
zulatzen (2.224 metro eta 32
milioi euroko aurrekontua).
Tarte horrek 5,6 kilometro izan-
go ditu eta horietatik 3,5 kilo-
metro pasatxo lur-azpitik joan-
go dira.   

Lanen amaieran izan ziren
Eusko Jaurlaritzako Garraio
sailburu Iñaki Arriola; Adife-
ko presidente Antonio Gonza-
lez; eta Madrilgo Gobernuko
ordezkaria Araban, Gloria San-
chez. 

Arriolak esan zuen AHTren
lanak aurrera doazela eta
"harro egoteko moduko" urra-
tsa izan dela Induspeko tunela
zulatzen amaitu izana. Eta gehi-
tu zuen espero duela urte
amaierarako Gipuzkoako zatia-
ren lanen %60 esleituta izatea. 

Adifeko presidente Anto-
nio Gonzalezek, era berean,
"aurreikuspena betetzeko itxa-

Induspeko tunela da bukatu dutena eta
Eskoriatza eta Aramaio lotzen ditu

AZPIEGITURAK > AHT

ropena" azaldu zuen, eta lan
guztiak 2016. urterako bukatu-
ko dituztela berretsi zuen. Era
berean, azpimarratu zuen
Fomentoren konpromisoa
"herrialde honetan trenbide
sare modernoena ezartzeko".

LOTURAK HOBETUTA 
Garraio sailburuak gogora eka-
rri zuen Euskal Autonomia
Erkidegoko hiriburuen arteko
lotura "asko hobetuko" dela
AHTri esker. Gasteiz eta Bilbo
arteko ibilbidea 28 minutuan
egin ahal izango dela esan zuen;
Gasteiz eta Donostia artekoa,
34 minutuan; eta, Bilbo eta
Donostia artekoa, berriz, 38
minutuan.  

Horrekin guztiarekin bate-
ra adierazi zuen txikitu egin-
go direla distantziak Frantzia-
rekin zein Europako gainera-
ko herrialdeekin eta gizarte
eta kultura harremanak eta
alderdi ekonomikoa hobetzea
ahalbidetuko duela horrek.

AHTren bailarako lehen
tunela zulatzen bukatu
zuten eguaztenean

Induspeko tunelak 2.224 metro ditu. MIREN MANIAS



Zenbait liburu eraman nituen oporretan irakurtzeko. Ez ditut
apenas ukitu. Horren ordez nire portatila antolatzen pasa-
tu dut denbora librea, eta egunen batean ikusteko han gor-

deta neuzkan zenbait dokumental eta pelikula ikusi ditut. Moon
eta Cube gomendatuko nituzke ikusitako filmen artean.  

Eta Dios, el Universo y todo lo demás dokumentalen artean.
Erraz aurkituko duzue, Youtuben izenburua idatziz. Carl Sagan,
Arthur C. Clark eta Stephen Hawkingen arteko elkarrizketa bat
da, telebistarako grabaturiko programa batean. Big banga, zulo
beltzak, Unibertsoaren zabalkuntza, bizitza estralurtarra, Jain-
koa eta abar luze bati buruz hitz egiten dute hiru jenio hauek.
1988koa da, baina ez du interesik galdu, 22 urte pasa arren. Pare
bat bitxikeria azpimarragarri pro-
gramaren inguruan: alde batetik,
itxura okerren zeukana –Haw-
king– dela hiruren artean bizirik
irauten duen bakarra. Eta, bestal-
de, orduan ere esaten zuela Haw-
kingek arriskutsua izan daiteke-
ela gizakiontzat estralurtarrekin
topo egitea.

Probablemente Dios no existe
lema zenbait lekutako autobusetan jarri zutenean, baten bati ira-
kurri nion ignorante hutsak zirela ateoak eta agnostikoak. Aqui-
noko Tomasek frogatuta baitu Jainkoaren existentzia. Asko
laburtuz, gauza guztiek dutela zergati bat dio Tomasek. Eta Jain-
koa dela Unibertsoaren zergatia. Jainkoa berez omen dago, zer-
gatirik gabe. Ez al da hau kontraesan bat?

Zer dio zientziak Jainkoari buruz? Erantzun onena Laplacen
hitzetatik etorriko zaigu. Napoleonen irakaslea izandakoa zen
Laplace. Bere zeruko mekanikaren inguruko liburua aurkeztu
zuenean, zergatik ez zuen Jainkoa behin ere aipatzen galdetu zion
Napoleonek. "Ez dut hipotesi horren beharrik izan, jauna", eran-
tzun zion Laplacek.

Zientzia eta Jainkoa

"Asko laburtuz,
gauza guztiek dutela
zergati bat dio
Aquinoko Tomasek"

Manu Arregi

z a b a l i k

u s t e a k  u s t e

Edu Mendibil

Udan Gabonetako Loteria saltzen dute; udazkenean, udari
begira datorren modaren berri jasotzen dugu; neguko gau
hotzetan Karibeko hondartzekin egiten dugu amets; eta

udaberria gero eta lehenago hasten da El Corte Ingles-en. Argi
dago gero eta zailagoa egiten zaigula orainaz gozatzea, betiere
urrats bat aurretik ibiltzea ezinbestekoa balitz bezala. Gaurko
gizartearen antsietatearen adierazgarri, orain, maletak desegin
baino lehen, oporren osteko sindromeaz ohartarazten gaituzte.
Ufa!, momentuan datorrenari aurre egitearekin nahikoa dugu.

Pauso bat aurretik beti

Aukeraren
leihoa

Luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/

Luistxo Fernandezekin
bat nator euskal lurral-
detasunaren dogma

antzua salatzerakoan eta
Kataluniak, ezer egingo badu,
lehenago jarriko duela
Bartzelonan biltzen den
"Parlament"-aren burujabetza
"pobles catalans"-en lurralde-
tasuna baino. 

Window of opportunity
(aukera leihoa) delako leloaz
baliatuz Luistxo Fernandezek
benetan iritzi-artikulu
bakana bezain interesgarria
eskaini digu gaur Berria
egunkarian. Ez da gero batere
ohikoa gauza originalik
entzutea edo irakurtzea
independentziaz, lurraldeta-
sunaz edota Kataluniaren
ereduaz, baina hona non gure
Luistxok eztabaidarako
aukera paregabea eskaini
digun. Izan ere, bat etorri
gaitezke ala ez bere hainbat
irizpiderekin, baina ezin
dakioke behinik behin fresko-
tasunik ukatu.

Bere burua independentis-
tatzat jotzen du Luistxo
Fernandezek, baina berri
samarra nonbait, 2003an
Euskaldunon Egunkaria itxi
arte ez baitzen antza erabat
jabetu. Espoleta harrigarria
iruditzen zaidan arren,
sentimenduak ez dira eztabai-
dagarri.

Egia da segurutik indepen-
dentzia gauzatzeko prozesue-
tan "istripu historikoek"
eragin handi izan ohi dutela
baina, horratik, ez dut sines-
ten Kataluniaren noizbaiteko
independentziak euskal
aukeraren leihoa itxiko
lukeenik.  Are gehiago, ez dut
uste katalanak inora doaze-
nik.

Luistxorekin bat nator,
ostera, euskal lurraldetasuna-
ren dogma antzua salatzera-
koan eta Kataluniak, ezer
egingo badu, lehenago jarriko
duela Bartzelonan biltzen den
Parlament-aren burujabetza
pobles catalans-en lurraldeta-
suna baino.

Merezi du Luistxo Fernan-
dezen iritzi-artikulua irakur-
tzea. Auskalo oker ala zuzen,
baina argi eta garbi bai,
behintzat. Ezin gero esan
"kazetari ohiari" ulertzen ez
zaionik.

Unai Busturia

m a r r a z k i z

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

Xabier Igoa

Noja, Jaca edo Cambrils
bisitatuz mila aldiz,
aurten bukatu zaigu txoiloa
hurrengoko baten berriz!

Denek kanpo helburu
herriz herri, munduz mundu,
horren aurrean batzuk etxea
zaindu behar izan dugu!

Eskolako examina
eta fabrika zikina:
uda bukatu eta badator
berriz betiko berdina!

Dena ondo preparatu,
ta maleta denak hartu!
Batzuk oraintxe doaz eta guk
inbidiz: aprobetxatu!

Beroari agur ere,
ta batzuk moreno gabe!
Baina lasaitu ze berotzeko
era desberdinak daude!

Udazken ta negu giro,
udaberria astiro,
uda garaia bukatu zaigu.
Etorriko da berriro!

Udako
oporrei
jarriak
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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
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Eskoriatza herri
txikia da, eta
herritarrek
egiten dute
handi
Ana Sanchez
Eskoriatza

Herri txiki honetako jendeari
eskerrak eman gura dizkiot.
Urtebete pasa da esperientzia
gogor bat bizi izan nuenetik.

Zorte handia izan nuen,
nahiz eta mina handia izan,
pertsona askoren maitasun eta
laguntza izan nuelako, batez
ere gertuko lagunena, beti hor
dauden lagunena.

Eskerrik asko; izan ere,
nahiz eta mina handia izan,
herri honetako jende guztiaren
maitasuna sentitu nuen.

Eskerrik asko, bihotz-
bihotzez, orduan eta gaur egun
ere, egunero, adiskidetasuna-
ren altxorra sentiarazten
didatenei. Hortaz, eskerrik
asko, nirekin egon zineten
guztioi, asko izan zineten-eta,
eskerrik asko.

Bereziki yiyiei, beti izan
zenuten berba egoki bat niri

irri bat ateratzeko; nire lagun
onenetako bati eta sostengu
nagusia hasieratik, txokolate-
rapia egiteko daukagu; hiru
hilean behin egiten ditugun
afarietako lagunei; Mireni;
ahizpa ilehoriei. Bueno, guzti-
guztiei, urte gogor honetan,
gauzak pasatu baina ahaztu
egiten ez direla erakutsi
didazuen guztioi.

Eskerrik asko, baita ere,
Gatzagako eta Aretxabaletako
jendeari, Eneritzi (Lekeitio) eta
Aitorri.

Eskerrik asko, Jose Arana-
ren gurasoei, zuen laguntzaga-
tik.

Eskerrik asko, Udaleko
kideei, guztiei orokorrean.

Eskerrik asko, herri txiki
honetako jende guztiari,
Eskoriatza, zuen solidaritate
handiarekin egin izanagatik.

Eskerrik asko.

Iruña-Beleia SOS
Mikel Errasti
Bergara

Erraza, oso erraza eta merkea
da profesional baten lana
zalantzan jarri eta mediatikoki
epaitzea eta erruduntzea,

Eliseorekin egin den bezala.
Nik ere zalantzak ditut. Baina
argi dago 1.000 aztarnatik
gorako eremu batean, bi
dozenara heltzen ez diren
aztarna faltsu batzuek ezin
dezaketela gainerakoak
zalantzan jarri eta ezeztatu
frogarik gabe.

Hori egin dute Iruña-
Beleian. Ez dut ulertzen.
Aurrerantz goaz ala atzerantz
goaz? 

Gaizki ulertu ez badut,
euskaraz idatzitako lehenengo
aztarnak mende batzuk
aurreratu daitezke aurkikun-
tza hauekin.

Baina ondorengoak ez
dauka nondik heldu.

Balio handiko eremu
arkeologiko baten, Atapuercan,
Atenas edo Roman... ez zen
horrelakorik gertatuko.

Iruña-Beleian ez dago
zentrimetrotik zentrimetora
lurra tentu handiz harakatzen
ari den lan talde bat. 

Ez, eskabadora bat dago.
Zabortegi baten egongo balitz
bezala, gure ondare historikoa
egun argitan eta alebosiarekin
erailez.

Eta gure (?) politikariak
beste aldera begira. Zein da
helburua? Euskarak izan

dezakeen aztarna idatzien
isiltze eta desagerrarazpena?
Hau al da espainiar demokra-
zia multikulturala?

Honek izen bat dauka:
terrorismo kulturala. Gainon-
tzekoa soberan dago.

Mesedez, ikusi Youtuben
Destrozando Iruña-Veleia
bideoa eta jendeari zabaldu.

Post-data: pelikula baten
izenburua Las invasiones
barbaras da, baina hau ez da
fikzioa.

Nafarroa eta
Euskadi
Jon Otero Uribarren
Arrasate

Gogorra da onartzea Euskal
Herriaren zati handi bat ez
dela Euskadi. Baina, zer dugu
Nafarroan? Botoen ehuneko
70a bozka espainolista da eta
abertzaleok gara soilik %27.
Eta, zer diote UPN eta PSNk?
Nafarroa ez dela Euskadi. Are
gehiago, diote, ez dutela nahi
autodeterminaziorik eta
gutxiago independentziarik.
Hortaz, nafarrek ez dute
Euskadi izan nahi, eta Nafa-

rroa nafarrek nahi dutena da
eta izango da. 

Gipuzkoa eta Bizkaian
soilik dira nagusi abertzaleak
Euskal Herriko lurraldeen
artean. Iparraldean, zer esanik
ez, frantziar zalea da gehiengo
handia, Pays Basque omen dira
eta han ere ez dute nahi autode-
terminaziorik. Araban, abertza-
le kopurua handiagoa da, baina,
halere, hor ere espainolistak
dira nagusi eta ez dira autode-
terminazio eskean, baldin eta
Euskadiren zati badira. 

Hortaz, autodeterminazioa-
ren aldekoak eta independen-
tziaren aldekoak soilik gipuz-
koarrok eta bizkaitarrok gara.
Baina abertzaleek eskatzen
dute Hego Euskal Herri
osoaren autodeterminazioa
gutxiengoa izan arren. Aber-
tzaleok amore ematen dugune-
an Nafarroan eta, nork daki,
agian Araban ere bai, orduan
etorriko da Bizkaia eta Gipuz-
koaren autodeterminazio
erreferenduma. Amore ematen
ez dugun bitartean, jarraituko
dugu, zoritxarrez, Espainiako
Estatuko zati izaten.

Nik, guk, ez dugu espainia-
rrak izan nahi; izan ere, txikia
eta independentea hobe, ezer ez
baino.

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.

Ibarra kalea 6
20570 BERGARA

Telefonoa:
943 25 05 01

Faxa:
943 25 05 13

Posta elektronikoa:
goienkaria@goiena.com

2. saria: Cantabriako Treceño herriko Hotel Palacio de Guevara-n astebukaera
bateko egonaldia bi lagunendako. Gosaria eta larunbateko afari berezia barne.
Arrasate Bidaiak-en eskutik.

3. saria: bi pertsonarendako afari edo bazkaria Leintz Gatzagako Gure Ametsa
jatetxean.

Oinarriak
• Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, 5 argazki aurkez ditzake.
• Argazkiarekin batera adierazi beharko dira: 

– Egilearen izen-abizenak eta herria. 
– Harremanetarako telefonoa.
– Argazkia noiz eta non ateratakoa den.
– Argazkian zer eta nortzuk agertzen diren.

• Argazkiak jasotzeko epea: uztailean eta irailaren 17a bitartean.
• Argazkiak aurkeztu ahal izango dira paperean edo digitalizatuta (paperean ondo erreproduzitzeko

adinako bereizmenarekin).

• Bidali argazkiak eta aipatutako datu GUZTIAK e-postaz argazkiak@goiena.com helbidera, edo Goienara ekarri:
ARRASATE: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate. BERGARA: Ibarra 6 (lehen, Arcelorren bulegoak), 20570
Bergara. ARETXABALETA: Durana 11, 2. solairua edo Basabe poligonoa E-O-5,  20550 Aretxabaleta.

• Egoitzara ekartzekotan, kartazal batean sartuta (egilearen izen-abizenekin), CD batean edo argazki digitalak
gordetzeko beste edozein euskarritan eta JPEG formatuan.

• Parte hartzeko ez da ezer ordaindu beharko.
• Debagoieneko edozeinek parte hartu ahal izango du (ez da adin mugarik izango).
• Udako argazkiak izango dira: berdin da aurtengo udan ateratakoak izatea edo beste uda batekoak.
• Beste inon argitaragabeak izango dira argazkiok.
• Argazkiak argitaratuko ditugu astero uztailaren erdialdetik aurrera ASTELEHENEKO GOIENKARIAn eta

Goiena.net-n sortutako foto-blogean. GOITBn ere erakutsiko dira argazkiak.
• Irabazleak nortzuk diren urriaren 4an jakingo dugu ASTELEHENEKO GOIENKARIAn.
• Epaimahaiak argazkiaren kalitate, originaltasun eta balio historikoa hartuko ditu kontuan.
• Jasotako argazki guztiak argitaratzerik ez balego, GOIENKARIAk aukeraketa egingo luke.
• Jasotako argazkiak ASTELEHENEKO GOIENKARIAko artxiboan gordeko dira eta aurrerantzean erabiliz gero,

egilearen izena adierazi egingo da.

UDAKO ARGAZKIEN VVII.. GGOOIIEENNAA AARRGGAAZZKKII LLEEHHIIAAKKEETTAA

Erakuts egizkiguzu
zure udako argazkiak
...eta hiru sari bikainetako bat irabazi ahal izango duzu!

2 3

Ikus itzazu argazkiak, astero, Asteleheneko Goienkarian!

Argazki guztiak fotoblog honetan: www.goiena.net/blogak/argazkiak

GARIKOITZ ITURBE
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Har ezazu parte!

Laguntzaileak:

J A T E T X E A

Sariak
1. saria: Canon EOS 1000D argazki kamera digitala eta KB photoestudiok 
emango dituen ikastaroetako batean %50eko deskontu bonoa. Bergarako 
KB Photoestudio argazki dendaren eskutik.
10 megapixel / Canon 18-55 mm f3.5-5.6 EF-S objektiboa
2,5 hazbeteko LCD pantaila  Live View sistemarekin / Flash eta guzti.

BABESLEA:
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"Une honetan, EAJ da Zapateroren
politikaren konplize nagusia"

Mikel Arana > Ezker Batuko koordinatzailea

Mikel Arana Ezker Batuko koor-
dinatzailearen iritziz, kontuan
hartzekoa da ezker abertzale-

ak egin duen aurrerabidea,
baina ezin daitezke gutxietsi
udako kale istiluak. Ezker Batu-

ko barruko liskarrak irailean
konpontzea espero duela dio
eta ez du begi onez ikusten

Zapateroren aurrekontuen
negoziazioetan EAJk darabi-
len jokabidea.

EB BARRUKO LISKARRAK
"Soluziobideak aurkitu

eta epaitegietako
salaketak erretiratzea

nahiko nuke"

EUSKO JAURLARITZA

"Alderdi Popularrak
gidatzen du

Jaurlaritzaren jarduna"

ENEKO AZKARATE > ARRASATE
Ezker Batuaren legebiltzarkide
bakarra da Mikel Arana (Ordizia, 37
urte). Animalien babeserako lege
proposamena aurkeztu du Lege-
biltzarrean. Ezker Batu barruko
gorabeherez ere egin digu berba. 

Kaleko istiluak ugaldu egin
dira udan. Ze iritzi daukazu?

Uste dut direla ezker abertza-
lean dagoen eztabaidaren adie-
razgarri. Batez ere, ikusita ezker
abertzaleak berak ekintza horien
inguruan agertu duen iritzia. Segu-
ruen erantzun hori ez da izan guk
nahiko genukeena, baina ezin dai-
teke esan aldaketarik ez dagoenik.

ETAk agindutako kale eraso-
ak dira?

Ez dakit. ETAren ekintzen
barruan kale erasoak sartzen
dira? Ez dira sartzen? Ez dagokit
eztabaida horietan murgiltzea. Ez
dakit nork agindu dituen ekin-
tzok, baina norbaitek agindu ditu.
Ez nago ados bandalismo ekin-
tzak direla esaten dutenekin. 

Josu Erkoreka EAJko parla-
mentariak kale istiluok gutxies-
tea leporatu dio Jaurlaritzari.

Ares sailburuak egin dituen
adierazpenak dotoretasun txiki-
koak izan dira. Jaurlaritzari
esker istilu gutxiago egon direla
esatean, inplizituki, iraganeko
gobernuen lana gutxietsi du.  

Ze iritzi dauka Ezker Batuak
ezker abertzalearen, EAren,
Alternatibaren eta Aralarren
arteko hartu-emanen gainean?

Helburu bat daukate: indepen-
dentisten arteko bloke bat era-
tzea. Ezker Batuak ez daukala hor
tokirik. Bi arrazoirengatik: bate-
tik, helburu sozialak lehenesten
ditugulako, batez ere egoera eko-
nomiko honetan; bestetik, talde
horiek bat egiten dutelako soilik
independentziaren aldarrian.
Ezkerreko alderdia da EA?

Ezker abertzaleak egin dituen
urratsak direla-eta, sumatu
duzu aldaketarik Espainiako
Gobernuan?

Ez. Uste dut, gainera, ezker
abertzaleak ere ez duela aldake-
tarik espero eta eman duten urra-
tsa alde bakarrekoa dela. Ezker
abertzalea bide berria egiten ari
da eta nik espero dut ETAk ere
bide beretik joatea. Ezker aber-
tzaleak zor zion jendarteari egin
duen apustua eta ETAk ere zor
digu euskal hiritarroi, behingoz,
armak utzi dituela esatea. 

honetan lortu diren hainbat ados-
tasun puskatzen ibili dira: iku-
rrina, euskara… Alderdi Popu-
larrak gidatu du Jaurlaritzaren
jarduna.

PPk agintzen du Eusko Jaur-
laritzan?

Batere zalantzarik gabe. Egu-
nero ikusten dugu Eusko Lege-
biltzarrean. 

Zein aurrerakoiagoa, Lopezen
ala Ibarretxeren jaurlaritza?

Sailaren arabera. Zintzoa izan-
da, egia da une honetan askoz ere
diru gutxiago dagoela. Behin hori
esanda, esaterako, Ezker Batuak
zeraman sailari dagokionez, ezin
dira konparazioak egin: Gemma
Zabaletak erabaki du laguntza
sozialak jaso behar dituztenak ia-
ia susmopean edukitzea, behin
eta berriro ikuskatuz euren ego-
era. Eta diru gutxiago darabil
gizarte laguntzetarako. Bestalde,
etxebizitza politiketan Arriola
sailburua egiten ari denak ez dau-
ka zerikusirik orain arte egin den
guztiarekin. Erabaki du etxebizi-
tza publiko askoz ere gutxiago
egitea, alokairuaz ari da, baina ez
alokairu sozialaz, prezioak gares-
titu ditu… 

Ze iritzi daukazu Kataluniako
parlamentuan zezenketak
debekatzeko hartutako eraba-
kiaren gainean?

Pena eman dit. Ez erabakiak
berak, jakina, baina bai eztabai-
dak: animalien inguruko eztabai-
da bihurtu da espainoltasunaren
gaineko eztabaida. Gu saiatu gara
etxera ekartzen hasierako eztabai-
da. Ez dut zalantzan jartzen zezen-
ketek Euskal Herrian duten tra-
dizioa; ezta artea edo kultura iza-
tea batzuendako. Hori ez dago
eztabaidagai, baizik eta ea uler-
tzen dugun jendarte aurreratu
batek onar dezakeen ikuskizuna
dela animalia bati tratu txarrak
eragitea. Lege proposamena aur-
keztu dugu Legebiltzarrean.

Iraileko greba orokorrarekin
bat egingo du Ezker Batuak?

Bai. Krisiaren errudunak dira
finantza erakundeak. Baina,
ordaindu beharrean, lagundu egin
zaie eta krisia pairatu dutenek
ordaindu egin behar dituzte kri-
siaren ondorioak. Egoera horren
eta gobernuaren neurrien kon-
tra, beharrezkoa da greba egitea.

Estatutuak esaten duena erres-
petatzen dugu. Herri honek beha-
rrezkoa du konpetentzia hori eta
etor dadila lehenbailehen, zenba-
ten kuantifikatzen den itxoin gabe.
Onartezina da, bestalde, Jaurlari-
tza barreratik begira ikustea, Zapa-
terok tranpa egiten dietelako Lope-
zi eta Zabaleta sailburuari.

Lopezen jarduna zela balora-
tzen duzu?

Eusko Jaurlaritza dago era-
bat galduta. Gaitasunik eza era-
kutsi dute hainbat alorretan eta,
bestalde, azken 30 urteotan herri

Madrazoren sektoreak Ezker
Batuan estatu kolpea eman
izana salatu zenuen ekainean.
Gogorra ezta?

Bai, hartu zuten erabaki ere
gogorra izan zelako. Edozein
organotan eztabaida eta ezados-
tasuna onartu egin behar da eta
onartzen ez bada, alderdi politi-
ko baten barne demokrazia kolo-
kan jartzen da. Madrazoren ingu-
rukoek hartu zuten erabakia
lekuz kanpo zegoen. Eztabaidak
eta borrokak hasi ziren, puntu
batera iritsi ziren, eta une hone-
tan gauzak bere onera itzultzen
eta adostasunetara heltzen saia-
tu behar gara. 

Adostasunetara iritsi zarete
edo oraindik ere bi Ezker Batua
daude?

Ezker Batua bakarra da, bai-
na sektore ezberdinekin. Eta hori,
berez, ez da txarra. Ezkerreko
alderdi guztiek izan beharko geni-
tuzke, ia-ia, militanteak adina
sektore… Espero dezagun iraile-
an adostasun batera heltzea, Udal
hauteskundeak bistan ditugula-
ko eta militanteei zor diegu hau-
teskundeei begira jartzea eta ez
barne eztabaidatan ibiltzea.

Epaitegietan konponduko
dituzue liskarrak?

Auskako! Kontseilu politiko-
tik kanporatutako kideek epaite-
gietara jo zuten. Niri gustatuko
litzaidake soluziobideak aurki-
tzea eta epaitegietako salaketa
horiek erretiratzea. 

Aurrekontuak onartzeko boto-
en truke, Estatutua betetzeko
eskatu dio EAJk Zapaterori.

Gernikako Estatutua lege
organikoa da, duela 30 urte onar-
tu zena eta oraindik bete ez dena.
Aurrekontuak onartzeko truke
txanpon bezala erabiltzen badu-
zu Estatutua, gutxiesten zabiltza
Estatutua bera. Konpetentziak
lortzeko azoka moduko horrek
ahuldu egiten du Estatutua. Ez
zait gustatzen ikusten dudana
eta are gutxiago kontuan izanda
zelakoak izango liratekeen EAJk
onartuko lituzkeen Zapateroren
aurrekontuak. Eskuin neolibera-
laren politika onartzea ez da Eus-
kadiren alde egitea. Une honetan,
EAJ da Zapateroren politikaren
konplizerik nagusia.

Politika aktiboen transferen-
tziaren gainean eztabaidatan
dabiltza sozialistak eta jeltza-
leak. Ze posiziotan dago Ezker
Batua?

ENEKO AZKARATEMikel Arana, Ezker Batuko koordinatzailea, Arrasaten.

goiena.net/bideoak
Elkarrizketa osoa, webgunean.
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duen. Hasieran behintzat, negu-
rako zerbitzua izan dadin nahi
dute, halako aterpe edo "leku
epel" baten beharra dagoenera-
ko, alegia: "Eguraldi txarra dago-
enean, Bergaran ez dago umee-
kin egoteko horrelako lekurik",
esaten du Narbaitzak. Horrega-
tik, "eguraldiaren arabera era-
biliko" dela uste dute. 

Aldez aurretik galdetegi bat
egin zuen Udal Hezkuntza sai-
lak herriko bost ikastetxe eta
haurtzaindegietako umeen

gurasoen artean, eta 139 fami-
liak esan zuten horrelako zerbi-
tzu bat erabiltzeko gertu egon-
go liratekeela. Horietatik gehie-
nek (61) esan zuten batez ere
astelehenetik egubakoitzera
arteko arratsaldeetan erabiliko
luketela gusturen; 29k, astelehe-
netik domekara, arratsaldez; 19
familiak, egun solteetan arra-
tsaldez erabiliko luketela esan
zuten; eta 15 familiak, zapatu eta
domeka arratsaldeetan. Gutxia-
gok, zortzik, erantzun zuten

zapatu eta domeketan goizez eta
arratsaldez joango liratekeela
umeekin Txiki-txokora; seik,
astelehenetik domekara, goizez
eta arratsaldez zabalik nahiko
luketela; eta bakarrak erantzun
zuen astelehenetik egubakoitze-
ra goizez eta arratsaldez ikus-
ten zuela ondoen.

Gehienek erantzundakoa
kontuan izanda, azkenean aste-
lehenetik domekara zabalik ego-
tea erabaki dute, eta 17:00etatik
20:00etara. 

2006RA ARTE ERABILI ZEN 
Txiki-txokoa egokitzeak ez du
lan handirik ekarri; izan ere,
Hezkuntza teknikariak dioen
moduan, "Zabalotegiko eskole-
tan, 2006an oraindik bazebiltzan
umeak, eskolak ematen ziren;
hala, lehen ere umeek erabiltzen
zutenez, lekua egokia da". Hala,
bi gela nagusiez gain, umeenda-
ko komuna ere badago, eta hel-
duendako beste bat ere bai.

Obrarik ez da behar izan. Egi-
teko geratzen dena da moketa bat
ipintzea eta lekua pixka bat txu-
kuntzea. Helduendako ere ipini-
ko dute zerbait: kafe-makina.
"Sarreran ipiniko dugu, banku
batekin batera", esaten du Nago-
re Narbaitzak. Horrenbestez,
8.000 bat euroko aurrekontua
izan du proiektu horrek.

Horrekin batera, argindarra
sartu eta ingurua apur bat iris-
garriago egin nahi du Udalak.
Hori dena egin eta gero, azkene-
an erabiltzeko moduan izango
da aterpea.

Ia gertu dago Zabalotegiko 'Txiki-
txokoa', umeak gurasoekin jolasteko

BERGARA > ZERBITZUAK

LEIRE KORTABARRIA > BERGARA
Datorren astean barrena ailega-
tuko da Zabalotegin Udala ego-
kitzen dabilen Txiki-txoko izene-
ko gunerako materiala; hala, Uda-
lak gertu izan nahi du irailaren
20rako, egun horretan zabaldu
ditzan ateok. Txiki-txokoa Zaba-
lotegiko eskola zaharrean izan-
go da, eta 0-5 urte arteko umeak
aita-amekin egoteko eta jolaste-
ko lekua izango da; batez ere, egu-
raldi txarra egiten duenean gura-
soek eta seme-alaba txikiek bate-
ra egoteko eta jolas egiteko
aterpea izango da. Doakoa izan-
go da.

Zelakoa izango den eta zelan
funtzionatuko duen zehaztuta
dauka Udaleko Hezkuntza sai-
lak, eta Hezkuntza teknikari
Nagore Narbaitzak azaldu digu:
"Bi ikasgela ditu, eta biak erabi-
liko ditugu: bat oinez dabiltza-
nendako, eta bestea, oraindik
katamarka dabiltzanendako.
Ekipamendua minimoa izango
da: bakarrik psikomotrizitatea
lantzeko erabiltzen den mate-
riala –koltxoneta batzuk eta kubo
batzuk eskatu ditugu–, eta jos-
tailuak norberak ekarriko ditu.
Hala, gurasoek seme-alabekin
jolas egin ahal izango dute".

Narbaitzak azpimarratu nahi
du ez dela "begiralerik" ez beste
arduradunik egongo. 

"PROBA EGINGO DUGU" 
Irailaren 20an, udazkenarekin
batera irekiko dute Txiki-txo-
koa, eta "neguan proba" egingo
dute, ea zerbitzuak ze harrera

ZABALIK
Irailaren 20an zabalik
egon dadin nahi du
Udalak; negu
parterako izango da

KAFE-MAKINA
Psikomotrizitatea
lantzeko materiala eta,
helduendako, kafe-
makina izango ditu

Nagore Narbaitza, Udaleko Hezkuntza teknikaria, Txiki-txokoan. LEIRE KORTABARRIA

DATUA

8.000
EURO

Obrarik ez da behar izan Zabalote-
giko eskola egokitzeko; moketa,
kafe-makina, bankua eta koltxo-
netak ipiniko dituzte. 8.000
euroko inbertsioa izan du denak.

ESANAK

"Eguraldi txarra
egiten duenean
gurasoak umeekin
egoteko halako
lekurik ez dago
Bergaran"
Nagore Narbaitza > Teknikaria

ESANAK

"Zabalik egongo da
nahi duten guztiak
joan daitezen;
irtetean, dena
zegoenetan laga
besterik ez dute"
Agurne Barruso > Alkatea

Herriak
> ARRASATE
Malvinetako
pasabidea eta
igogailua, datorren
astean zabalik > 13

> ARETXABALETA
Karmele
Igartuaren
errezitaldi bat,
Youtuben > 23

> ESKORIATZA
Kale-argi berriekin
3.000 
euro aurreztuko
dira > 24

> ELGETA
Erabiltzaileak
gustura daude
Salbador kaleko
pibotearekin > 27

Arrasate > 12-15 Bergara  > 16-19 Oñati > 20-21  Aretxabaleta > 22-23
Eskoriatza > 24 Antzuola > 25 Aramaio > 26  Elgeta > 26-27 Gatzaga > 27
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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

U.M. > ARRASATE
Abuztuak utzitako gaien artean,
Zerrajerako errepide berria,
kiroldegiko lapurreta saiakera
eta Ferreriasko murala dira,
seguru aski, esanguratsuenak.

Kiroldegian gertatu da ezus-
tekorik txarrena: argindar haria
lapurtzen saiatu, eta kableak moz-
tu zituzten hainbat puntutan
abuztuaren 26ko gauean. Ondo-
rioz, lauzpabost egunez argi eta
ur bero barik egon dira Mojate-

Kiroldegiko lapurreta saiakeraren kalteak zelan
konpondu aztertzen dabiltza orain

Ferreriasko plaza berrian margotu dute mural berria, burdinolekin lotutakoa. U.M.

Erlojuaren eraikinaren (Saiolan) atzetik Zerrajeraraino autoz irits daiteke orain. U.M.Mojategiko instalazioei eragin die kiroldegiko kableen lapurreta saiakerak. U.M.

gin. Behin-behineko konponketa-
rekin, asteon lortu dute ur beroa
eta gutxieneko argiteria berres-
kuratzea. Orain, kalteok zelan
konpondu aztertzen dabiltza. 

Zerrajerari dagokionez, berriz,
joan den astean zabaldu zuten
kalea ibilgailuendako; ospitale-
gunetik erdigunera joan-etorria
egiteko bide berria dago, beraz. 

Bukatzeko, mural erraldoia
margotu dute Ferreriasko plazan,
kalearen historiarekin lotuta.   

GERTAKARIAK > ABUZTUAN ZER

Errepide berria, lapurreta eta murala

> LAN ESKAINTZA
Langile gaztea behar
dute AEDn, gazte
saila kudeatzeko
U.M. > ARRASATE
AEDk langilea behar du gaz-
te saila kudeatzeko. Sei hila-
beterako lan eskaintza da,
egun erdiko jardunerako eta
ahalik eta agudoen lanean
hasteko. Zeregina izango da
gazte saila kudeatzea eta gaz-
teei begira ekimenak antola-
tzea; hori horrela, 30 urte edo
hortik beherako gazteak
hobetsiko dituzte; baita Arra-
sate edo ibarrekoak direnak
ere. Horrez gain, ezinbestekoa
da euskaraz jakitea.

I n t e r e s d u n e k
redtrabaja.es gunean ipini
behar dute curriculuma. 

Argazkiek erakusten dute pasabide berria nondik nora joango den. U.M.

UBANE MADERA > ARRASATE
Gazteluondo eta Arrasate pase-
alekua lotzeko bide berria egin-
go du Udalak. Bide hori izango
da ibilgailuendako zein oinezko-
endako, eta aterako da Gazte-
luondoren atzeko aldetik eta aba-
de etxea inguratuta iritsiko da
Arrasate pasealekuraino. 120
metro pasako luzera izango du,
bide bakarra ibilgailuendako eta
alde zaharreko kaleen izaera;
hau da, ibilgailu zein oinezkoek
bat egiten duten gunea izanik,
automobilek poliki joan beharko
dute, eta errepidearen galtzada
berezia izango da. 

DATORREN URTEAN BUKATU 
Proiektu horrek 713.400,16 euro-
ko aurrekontua dauka (800.000
euro pasa BEZarekin), eta Eus-
ko Jaurlaritzak finantzatuko du
%65 (463.710,10 euro), Hiriber-
Hiriak Berritu izeneko progra-
maren bitartez (E planaren antze-
rakoa). Justu abuztuan argitara-
tu du Jaurlaritzak Arrasaterako
onartutako laguntza 

Hiriber programaren baldin-
tza da 2011ko abenduaren 31rako
bukatuta egon behar dela proiek-
tua. Hori horrela, berehala abia-
raziko du Udalak bide berriaren
lizitazio prozedura.  

Abuztuan jakinarazi du
Eusko Jaurlaritzak
Hiriber programarekin
diruz lagunduko
dituzten proiektuak;
tartean dago
Arrasateko bide berria

batzuk eta iturria izango ditu, bes-
teak beste. Eta obra aprobetxa-
tuta, abade etxerako sarrera
berritu egingo dute, sarrera hori
bere horretan utziko dute-eta. 

Arizmendi Ikastolako San
Viator handi ikastetxea dagoen
lekuan hasiko da justu errepide
berria, Arrasate pasealekuaren
goiko alderaino. 

PARKE TXIKITXO BAT ERE BAI
Errepide berria zabaltzeaz bate-
ra, orube berean parkea ere erai-
kiko dute; txikia izango da, bai-
na jarleku eta umeendako jolas

HIRIGINTZA > BIDE BERRIA

Gazteluondo eta Arrasate
pasealekua lotzeko bidea egingo dute

DATUA

463.000
EURO

Eusko Jaurlaritzak 463.710,10
euro bideratuko ditu Gazteluondo
eta Arrasate pasealekua lotzeko,
proiektu osoaren %65. 
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Maalako errabala 2 
Tel.: 943 79 20 56

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58

ARRASATE Arrasate pasealekua 33

Berezitasunak
Kazuelatxoak
Ogitarteko

hotz eta beroak

> IKASTAROAK
Tai txi ikastaroa
Arizmendin datorren
martitzenean hasita

Rafael de la Maza irakasle-
ak irailaren 7an hasiko du tai
txi ikastaroa. Eskolak mar-
titzen eta eguenetan emango
ditu, 08:15etik 09:30era. San
Viator eskolan –Arrasate
pasealekua– izango dira
eskolok. Izena eman gura
duenak 679 642 491 telefono-
ra deitu beharko du. 

> ERRETIRATUAK
Abaroak txangoa
antolatu du Bizkai
aldera hilaren 15erako

Abaroako erretiratuek irte-
era egingo dute hilaren
15ean. Bizkaiko zenbait toki
bisitatuko dituzte; besteak
beste, Markina eta Lekeitio.
Irailaren 8an eman beharko
da izena, 10:30ean. Txartelak
hilaren 13an banatuko dituz-
te (11:00) eta txartelen pre-
zioa 27 euro da. 

Tabernetan
hiru euro
gastatzeko
txartelak
J.B. > ARRASATE

Ibai-Arte elkarteak beste pro-
mozio bati ekin dio: elkarteko
bazkide diren taberna eta jate-
txeetan erabiltzeko hiru euro-
ko 500 txartel banatuko ditu
Ibai-Arte txartela erabiltzen
dutenen artean. Ekimenak
irailaren 30era arte iraungo du.

HAINBAT TABERNA ETA JATETXE
Erosketa egiteko unean sari-
tua izan den bezeroak hiru
euro izango ditu honako taber-
na eta jatetxeetan gastatzeko:
Lorategi, Zuk Nahi, Santa Ana
hotela, Hilarion, Arteaga lan-
detxea, Mondragon hotela,
Izozkitegi, Muruamendiaraz,
Iturriotz, Hemen, Monte,
Amets, Dublin, Galburu, Txo-
ko 2, Lukas eta Itzala. 

IBAI ARTE

Oinez joan gura dutenak 06:30ean irtengo dira
Kontzezinotik; autobusez 09:00etan Garibaitik

J. B. > ARRASATE
Arrasatetik Arantzazurako erro-
mesaldian parte hartzeko deialdia
egin dute dagoeneko. Antzinako
ohiturak agintzen duenez, Arra-
sateko fededunek Ama Birjinaren
egunaren osteko domekan, hau da,

GESALTZA ELKARGUNE 
Oinez zein autobusez doazen erro-
mesak Gesaltzan elkartuko dira.
Hala, eta ohitura den moduan,
Arantzazurako azkeneko zatia
oinez egingo dute. Erromesaldi-
ko azken tarte horretan errome-
sen ondoan joango dira frantzis-
kotarrak, eta meza eta kantuen
artean egingo dute Arantzazura-
ko igoera. Santutegira iristean,
frantziskotarrek eta Arrasateko
Udaleko ordezkariek harrera
egingo diete, ekitaldi txiki bate-
kin, 11:00ak inguruan. Atseden
hartzeko tartea izan ostean,
12:00etan santutegira abiatuko
dira fededunak, meza nagusia
entzuteko. 

San Juan Bataiatzailearen
parrokiak deialdia egin die arra-
satear guztiei ekitaldi "berezi"
horretan parte har dezaten. 

irailaren 12an egingo dute Aran-
tzazurako erromesaldia. Eta, ohi-
koa den moduan, bi aukera izan-
go dira Arrasatetik Arantzazu
aldera abiatzeko: oinez edo auto-
busez. Noski, norberaren autoan
joateko aukera ere izango da.

OINEZ EDO AUTOBUSEZ 
Oinez joan gura duten erromesak
06:30ean abiatuko dira Kontzezi-
no kaletik eta autobusez joan
gura dutenak, berriz, Garibaitik
aterako dira, 09:00etan. Hitzordua
egin dute, beraz, bi domeka barru-
rako. Hala ere, erromesaldira
autobusez joan gura duenak dago-
eneko eros dezake txartela. Txar-
telok Kontzezino kalean bertan
kokatuta dagoen Ecuador Bidaiak
agentzian salduko dituzte. 

Esandako moduan, Arantza-
zura oinez joan gura duten erro-
mesek 06:30ean izango dute
hitzordua, Kontzezino kalean.
Bertatik Bedoña auzorako bidea
hartuko dute eta Bedoñatik Larri-
nora abiatuko dira. Gero, Urku-
lura egingo dute, eta amaitzeko,
Urrexolara. Ibilbide hori egiteko
hiru ordu inguru beharko dute. 

JENDARTEA > ERLIJIOA

Irailaren 12an izango
da Arantzazurako
erromesaldia 

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Bizkaia etorbidea eta Gorostiza
auzoa lotuko dituen igogailuaren
lanak atzerapenarekin datoz.
Izan ere, abuztuan hasi beharre-
an, asteon hasi dira lanean igo-

gailu publikoaren barruko alde-
an. Beraz, egun, itxita dago igo-
gailua, eta, Udaleko Hirigintza
Sailak jakinarazi duenez, dato-
rren astera arte itxita egongo da,
gutxienez. Esandako moduan,

atzerapen batengatik datoz obra
horiek. Izan ere, hasierako asmoa
zen abuztu erdiko bi asteetan
Bizkaia etorbideko igogailua
ixtea, lanek erabiltzaileei ahalik
eta eragozpen gutxien eragite-

ko. Baina ez da hala izan. Hiri-
gintza Sailak aditzera eman due-
nez, Orona enpresakoek ezin izan
dute lanik egin abuztuan, "arazo
teknikoengatik". Orona enpresa
ari da igogailuaren 12 metroko
luzapena egiten. Bestalde, Obe-
gisa enpresa eraikitzaileak dihar-
du igogailua eta Larragain kalea
lotuko dituen pasabidea egiten.

12 METROKO LUZAPENA 
Obrak amaitzean Bizkaia etorbi-
dea eta Gorostiza auzoa, edo bes-
tela esanda Malbinak, lotuta gera-
tuko dira. Obegisa enpresak
257.245,71 euroko aurrekontuare-
kin dihardu lanean. 

Esandako moduan, 12 metro
luzatuko dute, eta dorretxo bat
egokituko dute igogailuaren
goialdean. Dorretxoak diseinu
ikusgarria izango du eta oinez-
koendako pasabide bat ere erai-
kiko dute, igogailua eta auzoa
lotuko dituena. Dorretxo horrek
hiru eskailera tramu izango ditu
eta igogailua. 

AUZOTARREN KEXUEI ESKER 
Gorostiza auzoko bizilagunen
kexen ondorioz erabaki zuen Uda-
lak igogailua auzoko puntu altue-
nera igotzea. Orain arte, solairu
bat beherago geratzen zen igogai-
lua eta azken zatia oinez egin
behar izaten zuten auzotarrek.

2009ko maiatzean zabaldu
zuten Gorostizako igogailua,
Arrasateko aurreneko igogailu
publikoa. Izan ere, beranduago
zabaldu ziren Ferixalekuko bi
igogailuak. 

Abuztuan egin behar ziren igogailu barruko obrak, baina Orona enpresak
ezin izan ditu lanok egin arazo teknikoengatik; Gorostiza auzoa lotuko duen
pasabidea datorren astearen amaierarako gertu egotea espero dute

Bizkaia etorbideko igogailua luzatzeko eta Larragain kalea lotzeko lanak bukatzear daude. GOIENKARIA

IRISGARRITASUNA > BIZKAIA ETORBIDEA ETA GOROSTIZA AUZOA

Igogailua eta pasabidea datorren
astean zabaltzea espero dute
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XABIER URTZELAI > ARRASATE
Garai berriak datoz Arrasate
Kanpanzar errugbi taldearenda-
ko, eta liga hastearekin batera
–oraingo astean hasi dituzte
entrenamenduak– igarriko dituz-
te lehenengo aldaketak.

Liga amaitu ostean aurkeztu
zuten Arrasateko eta Durangoko
ordezkariek bi taldeen arteko
hitzarmena, eta etxeko taldea-
rendako izango dituen onuren
gainean egin digu berba Igor Isa-
si entrenatzaileak: "Iaz larri ibi-
li ginen partidu askotan, jokala-
ri gutxirekin. Hamabost lagun
joaten ginen partiduetara, eta
horrela zaila da denboraldiari
aurre egitea. Orain, Durangoko
lehenengo taldean lekua ez dute-
nek gurekin jokatuko dute, eta
gorago dagoen talde batekin
entrenatzen dutenez, guk ere ete-
kina aterako dugu hor".

Bestalde, Arrasaten badira
bizpahiru jokalari goragoko kate-
gorian jokatzeko maila dutenak,
eta eurendako aukera aparta
izango da Durangon jokatzea:
"Lortzen badute ni asko poztuko
naiz; horretarako, Aratz Gallas-
tegik eta biok astero egingo dugu
berba, jokalarien nondik norako-
en berri izateko".

DENENDAKO TOKIA DAGO
Errugbia seriotasun apur bate-
kin hartu nahi dutenekin egin
nahi dute bi klubek aurrera: "Guz-
tiendako tokia dago. Iaz jokala-
ri gazteenak izan ziren maila
onena eman zutenak, baina joka-
lari beteranoak ezinbestekoak
izan ziren partidu asko aurrera
ateratzeko".

Taldeari bultzada emateko Durangorekin
sinatutako hitzarmena da nobedade handiena

ERRUGBIA > EUSKADIKO TXAPELKETA

ETXEKO ENTRENATZAILEAK
Arrasate Kanpanzar taldeari
dagokionez, Igor Isasi izango da
lehenengo taldearen arduradun
nagusia. Hala, emakumezkoen
taldeko entrenatzaile moduan
Jon Iriak jarraituko du, baina
Durango aldetik laguntza izango
du eguneroko lanean. Gazte eta
kadete mailan, berriz, Andeka,
Fisa eta Gomez izango dira gaz-
teak zuzenduko dituztenak, eta
Kako-k egingo ditu koordinazio
lanak. Errugbi Eskolaren ardu-
ra, berriz, Txanton-ek izango du.

JAIA, BIHAR
Ikasturtea behar den moduan
hasteko denboraldi hasierako
jaia egingo du Arrasateko talde-
ak bihar, zapatua, goizean Moja-
tegin. Lagunarteko partidua joka-
tu ostean Zabaleta baserrian baz-
karia egingo dute ordezkari
guztiek, eta noski, durangarrak
ere bazkari horretara gonbidatu-
ta daude.

Hala, oraindik Euskal Liga
noiz hasiko duten zehaztu barik
dagoenez –seguruenik hilaren
18an hasiko dute liga–, hilaren
11n lagunartekoa jokatuko dute
Durangok eta Arrasatek.

ELASTIKO BERRIA
Arrasatek eta Durangok bakoitzak
bere izaera mantenduko duela
erakusten duen adibide garbia da
Arrasateko taldeek laster estrei-
natuko duten elastiko berria. Asto-
rek egindako elastikoak dira, eta
ohi moduan, zuria, morea eta bel-
tza izango dira elastikoko kolore-
ak, eta Kanpanzar, Basati eta Mon-
te babesle nagusiak. Gorrion, otsailean Durangoren kontra jokatutako partiduan. GOIENKARIA

Aspaldiko aldaketa handienak
Arrasateko errugbi taldearendako

HITZARMENA ,  PUNTUKA

> NORTASUN PROPIOA Arrasatek
eta Durangok lan batera egiteko
hitzarmena sinatu badute ere,
talde bakoitzak bere izaera izaten
jarraituko du. Hala, Arrasatek
Euskadiko txapelketan jokatzen
jarraituko du, eta Durangok
gorago, Ohorezko B mailan. Baina
Arrasate Durangoren harrobiko
taldea izango da.

> HELBURU BATERATUA Bi
klubek hitzarmen horrekin
helburu bateratua dute: klubetako
talde guztiak indartzea eta
jokalarien maila eta lehiakortasu-
na handitzea.

> TALDE GUZTIENDAKO Hitzar-
men horrek ez die talde nagusiei
bakarrik eragingo, guztiei baizik,
bai emakumezkoei eta baita
kategoria txikiei ere.

> LAN ONAK SARIA DU Arrasate-
ko taldean maila ona erakusten
duen jokalariari lekua egingo
diote Durangon, eta Durangoko
taldean lekurik ez duenak
Arrasaten jokatuko du. Azken
orduan erabaki dute egubakoitze-
ro Arrasatek eta Durangok batera
entrenatzea.

> ENTRENATZAILEEN LANA
Arrasateko eta Durangoko
entrenatzaileek harreman estua
izango dute, jokalarien berri
etengabe izateko. Eskarmentudun
bi entrenatzaile izango dituzte
taldeek: Igor Isasi Arrasaten eta
Aratz Gallastegi Durangon.

> JOKALARI GEHIAGO Hitzarme-
narekin gehitu egingo da taldeek
izango duten jokalari kopurua,
baita entrenatzaileak ere.

X.U. > ARRASATE
Arrasateko errugbi taldeak hasie-
ratik erronka gogorra izango du
aurten, dagoeneko kategoriako
talde indartsu bilakatu direlako
–iaz erakutsi zuten hori–, eta
mailaz igotzeko faborito bilaka-
tu dira; eta etxekoek ez diote eti-
keta horri bizkarrik eman nahi:
"Dagoeneko ez digu balio esate-
ak helburua kategoriari eustea

Iaz hirugarren sailkatu eta gero, aurten ligan
arrasatearrak mailaz igotzeko hautagai izango dira

Aitor Ezkibelek eta Igor Egañak –erretratuan– taldea utziko dute. J.A.

dela", argitu du Edu Orgazek
–oraindik ez dago ziurtatuta tal-
dean jarraituko duen–. Nik uste
dut aurtengo helburuak izan
behar duela igoera faserako sail-
katzea; hau da, lehenengo bi sail-
katuen artean egotea".

Aurten Barakaldo eta Egia
igo dira, eta bi talde horiek utzi-
tako hutsunea bete dezake Arra-
satek: "Ikusteko dago Bizkaiko

taldeek ze maila erakutsiko
duten, baina, berez, Askartzare-
kin eta Urdulizekin batera aurre-
an ibili beharko genuke".

LIGA, URRIAREN 2AN ETA 3AN
Joan den astean hasi ziren Arra-
sateko mutilak entrenatzen, eta
hilabeteko epea izango dute den-
boraldia behar den moduan has-
teko; izan ere, Maritxu Kajoiko
asteburuan hasiko dute liga.

Aurten, ligako berezitasune-
tako bat izango da Arrasatek eta
Bergarak kategoria berean joka-
tuko dutela; nahiz eta mahone-
roak igo berriak izan, kontuz
ibiltzeko partiduak izango dira:
"Komunikabideok garrantzia
ematen diezue horrelako parti-
duei, eta bai, kontuz ibiltzeko
partiduak izaten dira. Pentsa-
tzen dut Bergarak gogoz jokatu-
ko dituela derbiok".

ESKUBALOIA > EUSKADIKO TXAPELKETA

Arrasate, ligako
faboritoetako bat
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> MUSIKA
Ikasturte berriaren
hasiera Goikobaluko
kideendako
Goikobalu abesbatzako kide-
ak atzo, eguena, hasi ziren
entseguekin. Martitzenero
(21:00-22:30) eta eguenero
(20:00-22:00) elkartuko dira.
Gazteen abesbatzak eguazte-
netanegingo ditu entseguak,
19:00etatik 20:30era, irailaren
8tik aurrera. Eta Goikobalu
Txikikoak irailaren 16an
hasiko dira, 19:15ean. Goiko-
balun parte hartzeko izene-
matea 669 53 22 06 (Juan Anto-
nio Barriocanal) edo 609 46 08
19 (Iñaki Maidagan) telefono-
etan egin daiteke.

> UDALA
Ordutegi berezia
Kulturaten 
irailaren 11ra arte

Abuztuko oporren ostean, Kul-
turateko Bibliotekak ordute-
gi berezia izango du irailaren
11ra arte. Hain zuzen, aste
barruan 10:00etatik 13:00etara
eta 16:00etatik 20:00etara izan-
go da zabalik. Zapatuetan ez
dute zabalduko.  Irailaren 13n
ohiko ordutegiari ekingo dio-
te Kulturaten. Gomendiorik
onenak Biblioporrak gidan
jaso dituzte aurten ere.

EDU MENDIBIL > ARRASATE
Inongo mapatan agertzen ez den
Euskal Herriko herri txiki bate-
an igaro du uda Mariasun Pago-
agak. Bernardo Atxaga idazlea-
ren irudimenak sortutakoa da
Obaba eta bertan kokatzen dira
haren istorioetako asko. Bada, Bi
anai eleberrian oinarritutako
filmean hartu du parte aktore
arrasatearrak. Udan egin dute fil-
maketa, Iturenen, Artikutzan
eta Zubietan nagusiki. Uztaila-
ren bukaeran amaitu zuten lana
eta Pagoaga pozik dago: "Elebe-
rrian azaltzen ez den rol txiki bat
daukat: emakume zaharrarena.
Hain zuzen ere, erretorea eta ni

Aktore arrasatearrak Atxagaren 'Bi anai'
eleberrian oinarritutako filmean hartu du parte

Haren bigarren film luzea da; '80 egunean'
filmarekin kritika oso onak jaso zituen Pagoagak 

Mariasun Pagoaga 80 egunean filmean.

neu egiten gara kargu umezurtz
geratu diren bi anaia horietaz.
Bata gaixoa da, eta anaiak asko
babesten du. Elkarrizketa gutxi-
ko drama dela esango nuke eta
nik uste dut lan polita aterako
dela".

BIGARREN FILMA
Imanol Rayo nafarrak zuzendu-
takoa Mariasun Pagoagaren biga-
rren filma da. Aurretik, kritika
oso onak jaso zituen 80 egunean
filmean egindako lanagatik.
"Aurreko filmean ibilitako kame-
ra, teknikari eta langile asko
elkartu gara berriro eta filmake-
ta gozamen hutsa izan da. Rayo

oso gaztea da, lehen filma du hau-
xe, baina aspalditik zeukan Bi
anai filmatzeko asmoa eta duela
hiru urte hasi zen kanpoaldeak-
eta filmatzen. Oso ausarta izan
da istorio hau zinemara eroa-
ten".

Filmaren estreinaldia 2011n
izango da. Bien bitartean, 80 egu-
neanfilmean Mariasun Pagoagak
egiten duen lanarekin gozatzeko
aukera duzue. Hain zuzen ere
hurrengo egubakoitzean, hila-

ren 10ean, Monterronen emango
dute, 22:30ean. 

Jose Mari Goenaga eta Jon
Garañok zuzendutako lanak eta
protagonisten lanak ere harrera
beroa jaso zuten. "Esaten dutena-
ren erdia egia bada... ni pozik!",
diosku Mariasunek. Aipatutako
bi filmak gertatzeko orduan fami-
liaren laguntza ezinbestekoa izan
du. Aitziber alaba arte dramati-
koa ikasitakoa da eta bereziki
hark lagundu dio entseguetan.

ZINEMA > 'BI ANAI'

Mariasun
Pagoaga Obaban
izan da udan

E.M. > ARRASATE
Udako zinema programazioa-
ren barruan, azken aurreko
emanaldia izango da Monterro-
nen gaur, egubakoitza, ohiko
ordutegian, 22:30ean. Egural-
diak lagunduz gero, El peque-
ño Nicolás film frantziarra ikus-
teko aukera izango da gaur.

Bereziki gaztetxoei zuzen-
dutako filma da El pequeño Nico-
lás, Goscinnyren eta Sempe-
ren klasikoan oinarritutakoa.
Nicolasek bizimodu lasaia dara-
ma...  gurasoek beste ume bat
izango dutela uste duen arte.
Haien arreta pizten saiatuko da,
baina gurasoak haserretzea bai-
no ez du lortuko. Valerie Lemer-
cier, Kad Merad eta Sandrine
Kiberlain aktoreak dira kome-
dia horretako protagonista
nagusiak.

Datorren egubakoitzean,
hilaren 10ean, amaituko da Uda-
ko zinemaprogramazioa, 80 egu-
neanfilmaren emanaldiarekin.

Monterrongo aire zabaleko
emanaldiak debalde dira.

Udako azken aurreko emanaldia 22:30ean
Monterronen; sarrera debalde da gaur ere

ZINEMA > 'UDAKO ZINEMA'

AMAIAN, IRAILAREN AZKENETAN
Amaia antzokiko programa-
zioa irailaren 25ean hasiko da.
Hain zuzen ere, asteburu horre-
tan Las vidas posibles de Mr.
Nobody eta Toy Story 3 filmak
emango dituzte. Toy Story-ren
kasuan, emanaldi bakarra izan-
go da: hilaren 26an, hain zuzen
ere, 17:00etan.

'El pequeño Nicolás'
umorezko filma gaur
gauean Monterronen

Filmeko kartela. GOIENKARIA

Boat Beam hirukote madrildarrak egingo du
lehenbiziko emanaldia, datorren egubakoitzean

MUSIKA > 'KULTURATE AKUSTIKOA'

E.M. > ARRASATE
Aurten ere formatu akustikoko
kontzertuak iritsiko dira iraile-
an Kulturatera. Udaleko Kultu-
ra Zerbitzuak antolatuta, iraile-
ko bi asteburutan lau kontzertu
izango dira.

Lehenbiziko hitzordua
hurrengo egubakoitzean, hila-
ren 10ean, izango da. Boat Beam

Boat Beam, Audience, Nacho
Umbert eta Maderita Kulturaten

talde madrildarrak irekiko du
aurtengo zikloa. Hiru emaku-
mek osatzen dute taldea; bata
australiarra, bestea estatubatua-
rra eta hirugarrena espainiarra.
Hainbat adituren arabera, haien
musika The Divine Comedy edo
The Cinematic Orchestra talde-
koekin pareka daiteke. Liburuak,
bidaiak eta zinema dira haien

kantuen ardatzak. Audience ger-
nikarrek hilaren 12an joko dute.
Dagoeneko lau disko kaleratu
dituzte eta zale ugari dituzte gure
artean.

BIGARREN ASTEBURUA 
Aurtengo programazioa osatze-
ko beste bi emanaldi izango dira:
irailaren 17an Nacho Umbert
kantariaren txanda izango da eta
18an Maderita izeneko bikotea
izango dugu bisitari. Emanaldi
guztiak 20:00etan, Kulturaten.

Audience bizkaitarrek Kulturaten joko dute datorren domekan, irailaren 12an. GOIENKARIA
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PINTXOAK eta 
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!!

Irala z/g
Bergara 

943 76 07 92

EUXEBIO II

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

CAMACHO
Drogeria

Usaindegia

Bidekurutzeta 24 
BERGARA
943 76 13 35

Lau gune urdin ezarri
dituzte eta denbora
mugatua izango dute,
30 eta 180 minutu
artekoak; Udala
informazio kanpaina
abiaraztear da

lua zona urdinaren baitako kale
baten erroldatuta egotea eta jabea
ere ibilgailuaren helbide berean
erroldatuta egotea.    

Txartel bereizgarri horrekin
aparkatu ahal izango da 4. gune-
an, denbora mugarik gabe, betie-
re, txartela ikusgai izanda. Gai-
nerako gune urdinetan beste era-
biltzaileentzat ezarritakoa bete
beharko dute.

INFORMAZIO KANPAINA
Agurne Barruso alkteak adiera-
zi duenez, TAO zerbitzu berria-
ren gaineko informazio kanpai-
na egitekoak dira eta laster ekin-
go diote. Horren harira, gehitu
du gune urdinean bizi diren
herritarrak zuzenean informa-
tzeko batzarra ere deituko dute-
la kanpainaren baitan.

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Hilaren 20an sartuko da indarre-
an zirkulazio eta aparkamendua-
ren ordenamendua –TAO (OTA)
laburdurarekin ezagunagoa–
erdigunean. Uztail amaieran
ordenantza berria onartu zuen
udalbatzak, zoruko marra urdi-
nak dagoeneko marraztuta dituz-
te eta tiket-makina automatiko-

ak jartzear daude. Gertek SA
enpresari enkargatu dio Udalak
zeregin hori. Hura enkargatuko
da makinak jartzeaz, eta zaintza
lana egingo duen pertsona ere
bere ardurapean egongo da. Zer-
bitzu horren aurrekontua da
86.000 euro urteko. 

Sistema berriaren helburua
da autoak erdigunean denbora
luzez aparkatuta ez egotea; mugi-
kortasun handiagoa egotea apar-
kalekuetan, azken batean. 

Horretarako, lau gune finka-
tu dituzte, guztiak doakoak, eta
denbora mugatuarekin: Oxiron-
do plazan (1. gunea) eta Ibargarai-
ko parking publikoan (3. gunea),
gehienez hiru orduz aparkatuko
da; San Martin plazan (2. gunea),
30 minutuz; eta erdiguneko kale-
etan (4. gunea), 90 minutuz.

BEDERATZI TIKET MAKINA
Tiket-makinei dagokienez, bede-
ratzi jarriko dituzte. Autoaren
matrikula zenbakia sartuta ate-
rako da tiketa, eta tiket hori
ondo ikusteko moduan jarri
beharko da autoan. Gune bakoi-
tzeko tiket-makina programatu-
ta egongo da guneari dagokion
denbora-mugarekin. Horren
haritik, dagokion denbora tar-
tea gainditzea isunarekin zigor-
tuko da. Era berean, zigortu egin-
go dira, besteak beste, tiketik ez
jartzea edo autoan ikusteko
moduko tokian ez jartzea.

GUNE URDINEKO BIZILAGUNAK
Gune urdinean bizi diren bizila-
gunek txartel berezia izango dute.
Horretarako, baina, ezinbesteko
baldintzak izango dira ibilgai-

UDALA > ZERBITZUAK

Irailaren 20an abiatuko
da doako TAO zerbitzua
erdiguneko kaleetan

Ibargarai kalea da gune urdinetako bat. 1. zenbakian hasi eta 12ra arte margotuta daude zoruan marra urdinak. M.B.

Berdurak
kontserban
egiteko
ikastaroa

M.B. > BERGARA
Berdurak kontserban egiteko
doako ikastaroa antolatu du
Udalak San Martin jaien buel-
tan. Bi egunetan egingo da
ikastaroa: irailaren 8an atal
teorikoa egingo dute,
19:00etan, kultura etxean; irai-
laren 9an, berriz, atal prakti-
koa egingo dute, 19:00etan,
elkarte gastronomiko baten.
Ikastaroaz arduratuko da
Jakion enpresa eta euskaraz
izango da. 

IZENEMATEA ZABALIK DAGO 
Izenematea zabalik dago irai-
laren 6ko 12:00ak arte, 943 77
91 59 telefono zenbakian.

Gehienezko parte-hartzai-
le kopurua 20 lagunekoa izan-
go da eta bergararrek lehen-
tasuna izango dute. Iaz ikas-
taroa egin zutenak kanpoan
geratuko dira. Gainerakoe-
kin zozketa egingo da iraila-
ren 6an. 

Atal teorikoa eta
praktikoa izango
ditu; izenematea da
hilaren 6a aurretik

IKASTAROA

> KULTURA
Astelehenean hasiko
dira danborradetako
entseguak
San Martin jaien atarian
gaude, eta, hori horrela, dan-
borradetarako entseguak
hastear daude. Hain justu
ere, irailaren 6an, 7an, 8an,
9an, 13an eta 14an izango
dira danborradetako entse-
guok, ume zein nagusien
danborradetakoak. 

Ordutegiari dagokionez,
umeen entseguak izango dira
19:00-20:00 ordutegian eta
nagusienak, 20:00-21:00 ordu-
tegian, biak ala biak Semi-
narioko jolaslekuan.

LABUR

ZONA URDINA
> Lau gunetan banatu dute: lehen

gunea Oxirondo plazari dagokio;
bigarrena, San Martin plazari; hiru-
garrena, Ibargaraiko parking publi-
koari; eta laugarrena, Ibargarai
(1etik 12. zenbakira), Zurradero,
Telesforo Aranzadi, Joan XXIII,
Fraiskozuri, Irizar eta Herri Lagu-
nak kaleei.

ORDUTEGIA
> 1. eta 3. guneak: Oxirondo

plazan eta Ibargaraiko parking-
ean TAO zerbitzua egongo da
astelehenetik egubakoitzera,
09:00-13:00 eta 16:30-20:00
ordutegian eta zapatuetan,
09:00-13:30. Aparkatu ahal
izango da gehienez hiru orduz.

> 2. gunea: San Martin plazako
ordutegia izango da astelehene-
tik egubakoitzera, 09:00-13:30
eta 16:30-20:00, gehienez 30
minutuz.

> 4. gunea: Erdiguneko kaleen
ordutegia izango da astelehene-
tik egubakoitzera, 09:00-13:00
eta 16:30-20:00 eta zapatuetan,
09:00-13:30era, gehienez, 90
minutuz.

> Debekua: Esandako denborak
igaro eta gero, autoa lekuz
aldatu beharko da eta ezingo da
aparkatu inongo gunetan
hurrengo hiru orduetan. San
Martin plazaren kasuan (2.
gunea), denbora igaro eta gero,
ezingo da gune berera bueltatu
hurrengo hiru orduetan, baina
aparkatu ahal izango da beste
hiruretako baten.
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Karate eskolak IRAILAREN 8an hasiko dira:

KARATE, KIROLA ETA ZERBAIT GEHIAGO
Karatea kirolik berebiziko eta osoenetarikoa da, beste kirol asko baino onuragarriagoa baita alde fisiologikotik begiratuta.

Umeak: 1. txanda, 17:30etik 18:30era
2. txanda, 18:30etik 19:30era

Nagusiak: 19:30etik 20:30era

Umeek atarramentu 
handiagoa lor dezakete
ikasketetan eta gizarte

harremanetan.

Kirolariek, banaka edo
taldean, erabat kontziente

izan behar dute euren 
lorpenez eta euren 

helburuez

Lagunartekotasuna,
adeitasuna eta sexuen
arteko berdintasunean

erreparatuz .

IKASLEEN 
GARAPENA

NEURTZEKO 
PROGRAMA

BAT DUGU ABIAN 
Programa horrekin ikasle
bakoitzaren egoera fisikoa

eta garapena neurtuko dugu.
Bakoitzak ikus dezan ze

aukera dituen.

IRAKASLEAK
Irakasle aditu eta gaituak ditugu edozein talderekin jarduteko. 

Guztiak tituludunak: Euskal Kirol Eskola, Euskal Karate Federazioa 
eta Kirol-kontseilu Gorena.

Konfiantza eta segurtasuna
hartzen dira eta 

osasuna eta sasoi ona.

Kontzentrazioa lantzen da,
Errespetua eta gizatasuna 

bultzatzen dira,

Karatea kirol lehiakorra
dela onarturik, geure 

ikasleak lehiatzera ere 
bultzatzen ditugu 

pixkanaka, betiere era
positiboan eta motibazioa

handitzeko asmotan.

Harremanetarako deitu 615 79 90 78 telefonora edo zatoz Ipintza Institutuko DBH eraikuntzako gimnasiora entrenamendu orduetan.
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Alebinak, infantilak, kadeteak 
eta gazteak (5. mailatik gorakoak):

irailaren 3an, 18:00etan, Labegaraietan
• 

Aurrebenjaminak eta  benjaminak 
(5 urtetik 4. mailara artekoak):

irailaren 21ean, 17:30ean, Ipintzan
• 

Antzuolako taldeak:
irailaren  22an, 14:30ean,  frontoian

Matrikula berrientzako bilera informatiboa
irailaren 14an, 17:30ean, Ipintza DBHko anfiteatroan

Harremanetarako: ariznoa_ge@hotmail.com | 600 22 40 49

2010-2011 
KURTSO HASIERA

o h a r r a k

HEZKUNTZA
> Irailaren 6an hasiko dute ikastur-
tea Aranzadi ikastolan

Haur Hezkuntzako ikasleen
kasuan, 3 urtekoak 10:00etan hasi-
ko dira eta 4 eta 5 urtekoak,
09:30ean. Lehen Hezkuntzakoak
09:00etan hasiko dira. DBHko lehen
mailakoak 10:30ean hasiko dira eta
2. 3. eta 4. mailakoak, 11:00etan.
Batxilergoko ikasleek, berriz,
11:00etan ekingo diote ikasturtea-
ri. Bestalde, Seminarioko obren-
gatik ikastolarako sarrera nagu-

sia itxita dagoenez, Lehen Hezun-
tzako eta Batxilergoko ikasleak
patiotik sartuko dira. 

KINTADA
> 1942an jaiotakoek (63ko kintoek)
bazkaria egingo dute 

Irailaren 25ean egingo dute,
Azpeitxin –gizon zein emakume–
14:30ean. Izena ematerakoan 20
euro aurreratu behar dira Edel
oihal-dendan edo Azpeitxi jatetxe-
an, hilaren 21a aurretik. Mugaegu-
netik kanpo ez da inor onartuko.

HEZKUNTZA
> Musika Eskolan irailaren 7an hasi-
ko dute ikasturtea

Ikasturteko zerrendak sarrera-
ko taulan daude ikusgai irailaren
6ra arte, 09:00-13:00 ordutegian,
eta irailaren 7tik aurrera arra-
tsaldez egongo dira ikusgai. Bes-
talde, instrumentu-eskoletarako
ordutegia hartzeko irailaren 6an
joan beharko dute ikasleek esko-
lara. Bada, Musika Eskolatik jaki-
narazi dute irailaren 20ra arte ize-
na emateko aukera dagoela. 

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Abuztuaren 20an gerra garai-
ko obusa aurkitu zuen Ozaeta-
ko zubiaren azpian, errekako
uretan murgilduta, herritar
batek. Herritarrak obusa iku-
si eta udaltzainei deitu zien
berehala. 

Udaltzainak errekara jaitsi
eta gizonak ikusitakoa gerra

Ozaetako zubiaren
azpian aurkitu zuen
herritar batek 50-60
kiloko leherkaria 

JENDARTEA > GERTAKARIAK

garaiko obusa zela egiaztatu
zuten; izan ere, ur azpian egon-
da ez zen erraz antzematen.
Hori horrela, Ertzaintzaren
artezkariei abisatu zieten. 

Artezkariek ingurune guz-
tia sokaz hesi eta gero, 50-60 kilo-
ko obusa errekatik atera eta
Arantzazuko harrobi batera
eroan zuten leherraraztera.  

600 METRO 
Udaltzaingoko iturrien esane-
tan, Ertzaintzako artezkariek
obusa leherrarazi zutenenean,
leherkariaren zatiak 600 metro-
raino iritsi ziren.

Gerra garaiko obusa topatu
dute abuztuan errekan

Leherkaria, uretatik atera eta gero. UDALTZAINGOA

Ozaetako zubia
itxi egin dute
ibilgailuendako
Ozaetako zubia itxi egin dute
ibilgailuendako. Oinezkoak, aldiz,
igaro daitezke, haiendako pasabi-
dea egokitu dute eta. Zubia itxi
dute Ozaetan egin dituzten etxe
berrien saneamendu lanak direla
eta. Hain justu, kolektorearen
hodiak lur-azpian sartzeko lanak,
besteak beste. Abuztuaren 30ean
itxi zuten eta San Martinetarako
irekiko dute. Bien bitartean,
urbanoa ez da geratuko Zubiau-
rren eta Martokon, Ozaetan baizik. MONIKA BELASTEGI
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GURIA
Taberna

Bidekurutzeta 5
BERGARA

943 76 20 34

Gidabaimena euskaraz zein gazteleraz atera  dezakezu
Informa zaitez

Fraiskozuri plaza 5   Tel.: 943 76 41 50   BERGARA

> ERAKUSKETA
Carlos Gartzia
Anguloren lanak
erakusgai daude 

Carlos Gartzia (Bilbo, 1943)
margolariaren Barne erretra-
tua pintura erakusketa ikus-
gai dago egunotan Aroztegi
aretoan.

Erakusketa hori asteko
zazpi egunetan dago ikusgai.
Aste barruan 18:00etatik
20:30era; zapatuetan 12:00eta-
tik 14:00etara eta 18:00etatik
20:30era; eta domeketan
12:00etatik 14:00etara.

Hamahiru urte zituene-
an margotzen hasi zen bilbo-
tar horren eskutik, abstrak-
zioa, sinboloak eta kolorea
ondo nahasten dituen lanak
ikusiko dituzue, hilaren 12ra
arte. 

> PINTURA LEHIAKETA
Ageriko margo
lehiaketa hilaren
12an, domeka
Bergarako artisten elkarteak
(Beart) antolatuta, ageriko
pintura lehiaketaren 37. edi-
zioa egingo dute hilaren 12an,
domeka, Bergarako udaletxe-
ko arkupeetan.

Margolariendako hitzor-
dua 09:00etan izango da, eta,
goiza margolanak egiteko era-
bili ostean, sari banaketa egu-
nean bertan egingo dute,
14:30ean, udaletxean. Ondo-
ren, aurkeztutako lanen era-
kusketa zabalduko dute, eta
lanok irailaren 13tik 25era
arte egongo dira ikusgai –bi
egunak barne– Bergarako
udaletxean.

XABIER URTZELAI > BERGARA
Territorial mailan hiru denboral-
di egin ostean igo da Bergara,
berriro, Euskadiko Txapelketa-
ra. Josetxo Muniategik jarraitu-
ko du Bergararen gidaritzan, eta
kategoria horretan egin zuten
azken denboraldian ikasitakoak
–2006-2007 denboraldia– batutako
esperientzia baliagarria izango
dela uste du: "Urte txarra izan zen,
gogorra. Hogeita sei partidutatik
lauzpabost irabazi genituen, eta
jendeak haserre amaitu zuen
urtea. Partiduetara ez ginen ira-
bazteko ze aukera genituen pen-
tsatzen joaten, zenbat gol egingo
zizkiguten zen gure buruari egi-
ten genion galdera".

KANTXA GUZTIETAN LEHIARA
Aurtengoa urte erabat ezberdi-
na izango dela uste du: "Edozein
partidu irabazteko gauza izan

Josetxo Muniategiren
mutilak Euskadiko
txapelketara itzuli dira
hiru urteren ostean

Oraingo astean hasi
dira entrenatzen, eta
bihar Ordizian dute
lagunartekoa

ESKUBALOIA > EUSKADIKO TXAPELKETA

Corazonistas taldearen kontrako partiduan, aurten, Bergarako jokalaria jaurtiketa egiteko gertu. GOIENKARIA

"Partidu guztietan irabazteko
aukera izatea nahi dugu"

nahi dugu, nahiz eta badakigun
batzuetan aukera txikiak izango
ditugula. Gauzak ondo egiten
baditugu sailkapenaren erdialde-
an egoteko moduko taldea dugu,

baina horretarako defentsan
gehiago hobetu beharko dugu,
gogor jokatu, eta ea erasoan erre-
ferente ditugun jokalariek lesio-
rik ez duten".

KATEGORIAN FINKATU
Talde gaztea dute: "Eta hori luxua
da, 24 urte dituzten jokalari hauek
bizpahiru urte barru oso maila
ona emango dutelako".
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Hamar bat bikote hurbildu dira turismo bulegora
Lonely Planeten erreferentziak aintzat hartuta

"Gidak dioena gezurra da eta eskatu dugu Oñatiri
buruzko testua aldatzea", dio alkateak

TURISMOA > INFORMAZIOA

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
"Lonely Planet turismo gidak
Oñatiri buruzko erreferentzia
zatarrak egiten ditu 2009ko Spain
liburuxkan", esan digu Lourdes
Idoiaga alkateak (ikus beheko
irudia). Besteak beste, dio "Eus-
kadiren alderik ilunena ikuste-
ko Oñati leku aproposena" dela,
eta "herriko pareten ia zentime-
tro koadro bakoitza independen-
tziaren aldeko grafitiz estalita"
dagoela eta "pauso bakoitzean
torturak salatzeko eta euskal pre-
soak  Euskal Herriratzeko eska-
tzeko horma-irudiak" daudela.

MONUMENTUAK ETA HISTORIA
Udako kanpainaren barruan doze-
na bat bikote hurbildu dira turis-
mo bulegora grafitien eta horma-
irudien gaineko informazioa eska-
tuz. Harrituta geratu ziren."Uztail
bukaeran jakin nuen Lonely Pla-
netek egiten zuen aipamenaren
berri. Amorrua eman zigun, asta-
kirten baten iritzia besterik ez
delako eta gezurra delako", dio
alkateak.

Berehala Oñatiri buruzko
aipamena aldatzeko eskaera egin
zuen Udalak. "Testua aldatzeko
agindu diegu. Baina ez dakigu
gure eskaera aintzat hartuko
duten edo ez", esan digu alkateak.

Turismo gida batek dio
Oñati dela "Euskadiren
alderik ilunena
ezagutzeko leku onena"

Bestalde, udal arduradunek
"anekdota" moduan gogoratu gura
dute pasarte hau. "Oñatira dato-
zen turistak monumentuak eta
historia ezagutzera datoz. Batzuk,
gainera, aurreiritzi askorekin
etortzen dira, eta gero harritu egi-
ten dira. Horiek dira gehiengoak.
Turismo politikoaren bila etorri
direnak anekdota bat dira gure-
tako", dio alkateak.

EGILEETAKO BAT 
2009an argitaratu zuten Spain
gida 10 lagunen artean idatzi

zuten. Horietako bat da Nancy
Frey. Hura ere harrituta dago
gidan agertzen den informazioa-
rekin. "Nik idatzi nuena izan zen
askok Toledo txikia bezala eza-
gutzen dutela Oñati, eta monu-
mentu asko dituela. Idatzi nuen
merezi zuela Oñati ezagutzea Bil-
bo alderako autobusa hartu
aurretik", esan digu Freyk.

Hark idatzitako testua, baina,
aldatu egin zuten 2009ko edizio-
an. "Guk idatzi genuena berritu
egin zuten iaz, eta ez dakit zer
aldatu duten. Ez daukat 2009ko
gida", dio Freyk.

Geoplaneta enpresa da Lonely
Planet gidak Espainian banatzen
dituena. Eurekin kontaktuak
jarri gara, eta ez digute azalpe-
nik eman. Esan diguteSpain gida
ingelesez publikatu dutela eta
eurek ez dutela itzulpenik egin.

o h a r r a k

DEIALDIA
> Odol-ateratzea egingo dute
irailaren 10ean

Oporren ondorengo lehen
odol-ateratzea hilaren 10ean
egingo dute Oñatiko odol-emai-
le taldekoek. 18:00etatik
20:00etara egongo dira mediku
eta erizainak Txantxiku ikas-
tolan. Hurrengo ateratzeak
egingo dituzte urriaren 8an,
azaroaren 12an eta abendua-
ren 10ean.

BIRZIKLAPENA
> Etxeko olioa birritan batuko
dute irailean

Etxean batutako olioa bir-
ziklatzeko furgoneta plazako
aparkalekuan egongo da hila-
ren 11n eta 25ean, 09:00etatik
13:00etara. Besteak beste, etxe-
ko olio erabilia eta beste hon-
dakin arriskutsuak batuko
dituzte egun horietan (pilak,
fluoreszenteak, erradiogra-
fiak...).

M.B. > OÑATI
Chateaubernardeko ordezka-
ritza batek Argentinara bidal-
tzeko material sorta ekarri zuen
uztailean. Hermansoloñako
ordezkariek gustura jaso zuten
Oñatirekin senidetuta dagoen
herriko ordezkarien laguntza.
Arropa, jostailuak, zapatak eta
eskolako materiala ekarri zituz-
ten, besteak beste.

Horietako gauza batzuk irai-
lean Argentinara abiaraziko
duten edukiontzian bidaliko
dituzte. 28. edukiontzia iraila-

Arropa, zapatak eta jostailuak ekarri zituzten
uztailean herrira egindako bisitan 

ELKARTASUNA > LAGUNTZA

ren 15ean irtengo da. Bestalde,
27. edukiontzia Argentinako
aduanan dagoela esan digute.

LOKALEAN EDO EDUKIONTZIAN 
Bitartean, Hermansoloñako
kideek lanean jarraitzen dute.
Bidebarrieta kaleko lokalean
materiala jasotzen dihardute,
eguaztenetan eta eguenetan,
18:00etatik 20:00etara. Ordute-
gi horretatik kanpo doazenek
lokalaren kanpo aldean dago-
en edukiontzi zurian utz ditza-
kete poltsak.

Chateaubernardetik
materiala ekarri
zuten Argentinarako

Chateaubernardetik jasotako materiala kaxatan sartuta. HERMANSOLOÑA

> POLITIKA
Lourdes Idoiaga izango da EAJren 2011ko udal
hauteskundeetarako zerrenda-buru

Oñatiko EAJk bihar aurkeztuko du 2011ko udal hauteskundeeta-
rako zerrenda batzokian, 12:00etan. Egungo alkate Lourdes Idoia-
ga izango da zerrenda-buru. Zinegotzi karguetarako hautagaiak
ere aurkeztuko dituzte jendaurrean. Bestalde, biharko ekitaldia
aprobetxatuko dute EAJko alkate izan direnak omentzeko; hain
justu ere, Juan Zelaia, Eli Galdos, Angel Iturbe, Andoni Gartzia
eta Lourdes Idoiaga.

Gainera, ekitaldi politikoa ixteko, Gipuzku Buru Batzarreko
presidente Joseba Egibarrek hitza hartuko du. Era berean, Lour-
des Idoiaga ekitaldian daudenei zuzenduko zaie.

Gidaren azala. GOIENKARIA

Spain gidan, Oñatiri buruzko erreferentzia. GOIENKARIA

ESANAK

"Amorrua eman
zigun, astakirten
baten iritzia besterik
ez delako"
Lourdes Idoiaga > Alkatea

"Askorendako Oñati
'Toledo txikia' zela
idatzi nuen Lonely
Planeteko gidan"
Nancy Frey > Egileetako bat
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Erreforma integralak
gure enpresako langileek eginak, obrak ahalik eta 

azkarren bukatzeko

www.zelaia.net

> JAIAK
Bi danborradetako
entseguak asteon hasi
dituzte
Jaietako bi danborradetako
entseguak asteon hasi dituz-
te. Bietakodanbor-joleek mar-
titzenetan eta eguenetan
entseatuko dute Errekalden,
eta dantzariek astelehenetan
eta eguaztenetan.

> DEIALDIA
Ganbarako Eskolan
izenematea zabalik
hilaren 7ra arte
Ganbara Kantu Eskolako ize-
nematea zabalik dute hila-
ren 7ra arte. Interesatuek
Errekaldeko eskola txikian
eman dezakete izena 17:00eta-
tik 20:00etara.

> DEIALDIA
Musika eskolan
matrikula egiteko
epea zabalik dago
Jose de Azpiau musika esko-
lako izenematea epea zabalik
dago hilaren 15era arte,943
783174 telefonoan edoidazka-
ritza@jazpiazumusikaesko-
la.com helbidean.

> UDA
Usakon sorosle
zerbitzua egongo da
hilaren 12ra arte
Usako aisialdi gunean soros-
le zerbitzua egongo da hila-
ren 12ra arte. Arratsaldez
egongo da lanean; hain justu
ere, 15:00etatik 20:00etara
arte, astelehenetik domekara.

> MUSIKA
Drakes taldeak lehen
diskoa aurkeztuko du
gaur Ibarrondon
Drakes musika taldeak Si nos
dejan, no keremosdiskoa aur-
keztuko du gaur, Ibarrondo
liburu dendan 18:30ean. Ondo-
ren kontzertua egingo dute
Atzeko kalen Show Business
taldearekin batera.

"Ederra geratu da, baina batzuek
ez dute bidegorria errespetatzen.
Atseden guneei dagokionean,
ondo. Gerizpe handia dugu". 

Jesus Bengoa

"Gustura gaude gerizpean.
Berdegune gainean dauden
eserlekuetara igotzeko arazo bat
baino gehiago izango dute askok".

Carlos Odriozola

"Ondo, pertsona nagusiendako gune polita egokitu dute. Eserlekuak
erosoak dira, gerizpe handia dugu, eta iturria ere bai. Kexa moduan
esango genuke eserleku batzuk bizkarralde bakoak direla, eta bidegorria
estu samarra dela". 

Braulio Zubia eta Isabel Zubia

ERABILTZAILEEK  ESANDAKOAK

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Abuztu erdialdean zabaldu zuten
Lazarraga kaleko ezkerreko espa-
loian egokitu duten bidegorria.
Bizikletendako bidea egokitzeaz
gain, berdegunea berrantolatu
egin dute. Hori horrela, Lazarra-
ga kaleko bi bidegorriak bukatu-
ta daude: Bidaurreta aldeko espa-
loikoak Legazpi alderako noranz-
koa du, eta orain bukatu berri
dutenak, Euskadi etorbiderako
noranzkoa.

HIRU PARTERRE 
Lazarragako bidegorrian atse-
denerako gune zabalak egokitu
dituzte. Lanak hasi aurretik zeu-
den ezki gehienak mantendu
dituzte, gerizpea egin dezaten, eta
inguruan hiru parterre egokitu
dituzte. Gainera, horietan, eser-
lekuak jarri dituzte: bizkarralde
bakoak berdegunearen aurreal-
dean, eta bizkarraldedunak par-
terre barruan. Hain zuzen ere,
gerizpe gehien dagoen lekuan.

Bestalde, berdegunearen eta
bidegorriaren artean bi metro
pasako espaloia egin dute oinez-
koendako. Gainera, bidegorria
egokitzeko lanak aprobetxatuz,
Lazarragako argiteria berritu egin
dute, eta eraginkortasun energe-
tiko handiagoko farolak ipini
dituzte. Iturria ere jarri dute.

KEZKA BATZUK
Herritarrak hasi dira bidegorria
eta atseden guneak erabiltzen.
Erabilerarekin sortu dira lehen
kezkak: bizkarralde bako eserle-
kuak daudela, eta zikinak gaine-
ra; berdegune gainean dauden
eserlekuetara igotzeko bi eskaile-
ra-maila igo behar direla; eskai-
lera-mailetan barandarik ez dago-
ela...

Lourdes Idoiaga alkateak ere
jaso ditu hainbat kexa. "Herritar
batek esan zidan farolak ipini
ordez, zuhaitzak moztu beharko
genituela. Baina, hain justu ere,
toki ederra da gerizpe handia due-
lako", esan digu.

Bidegorria atzeko aldean, ber-
degunearen atzean jarri behar
zela uste duenik ere badago. "Erre-
pidearen ondoan berdegunea jarri
behar genuela esan zidan emaku-
me batek, bidegorria paretaren
kontra utzita. Kasu horretan, bai-
na, bero handiena egiten duen
orduetan atseden gunean eguzki-
tan egongo lirateke", dio Idoiagak.

EUSKADI ETORBIDEKO ZATIA
Lazarragako bidegorria bukatu-
ta, hurrengo lanak Euskadi etor-
bidean egingo dituzte urtea buka-
tu aurretik. Bidegorria errepide-
aren erdi-erdian egingo dute. Hala,
autoendako bi noranzkoak estua-
goak izango dira, eta abiadura
moteldu egin beharkodute 30 kilo-
metro ordura.

Hiru parterre egokitu
dituzte eta horietan
eserlekuak jarri dituzte

Bidegorri sarearen
hurrengo zatia Euskadi
etorbidean egingo dute

Herritarrak hasi dira Lazarragako ezkerreko bidegorria erabiltzen: oinez, bizikletaz edo atseden guneetan eseriz. MIREIA BIKUÑA

AZPIEGITURAK > BIDEGORRI SAREA

Atsedenerako gune zabalak
Lazarragako bidegorrian
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MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Bukatu dute Urkulu urtegiaren
bueltan egin gura duten bidego-
rri berriaren hirugarren zatia.
Areantza auzoko bidegurutzetik
Goroeta auzoraino doan zatia da
eta ezintasunak dituztenendako
–oinez ibiltzeko zein ikusteko–
egokituta dago. Aulkiak eta argi-
bide panelak jarritakoan erabil-
tzaileendako gertu egongo da. 

OINEZKOAK ERREPIDETIK ATERA
Urkulu inguruan bidegorria egi-
tearen arrazoi nagusia oinezko-
ak errepidetik ateratzea da. Izan
ere, Areantza eta Goroeta auzo-
etako bizilagunak autoarekin
pasatu behar dira urtegi inguru-
ko bidetik, oinezkoak ibiltzen
diren bide horretatik: "Aste buka-
eretan batez ere jende asko ego-
ten da Urkulun eta auzotarrak
kexa ziren zailtasunak izaten
dituztelako autoarekin pasatze-
ko. Horri irtenbidea eman gura
izan diogu", azaldu du Joxe Anjel
Antxia Ingurumen zinegotziak.

Hiru zati izango ditu bidego-
rri horrek: Aozaratza auzotik
urtegi sarreraraino; sarrera
horretatik Areantzako bidegu-
rutzeraino; eta bidegurutze
horretatik Goroeta auzoraino.
Ezintasunak dituztenendako ego-
kitua egongo da eta bigarren zatia
ere aurten egitea da asmoa.

EGOKITUTAKO BIDEA
Bukatuta dagoen bidegorria urte-
giari zati bat kenduta egin dute

Zati nagusiak 364 metro
luze eta lau metro zabal
ditu; ezinduendako
egokituta dago

Aulkiak eta argibide
panelak jarriko dituzte
orain; gero erabilgarri
egongo da

Urkulu urtegian egin duten ezinduendako egokitutako bidegorri berria, erabiltzaileen zain. M.A.

eta 513 metro luze ditu. Zati nagu-
sia 364 metrokoa da eta lau metro-
ko zabaleraduna. Komunetara
igotzeko hiru metro zabal dituen
arrapala bikoitza egin dute, gur-
pildun aulkian doazenak ondo
igotzeko eta bideak gehienez %8ko
aldapa du. Mikroaglomeratuzko
lurzorua da eta gorri ilun kolore-
koa. Bi baranda jarri dute bide guz-
tian: bata itsuendako gidalagun
eta bestea gurpildun aulkian
dabiltzanendako. Gainera, itsuen
bastoiari lagun egiteko beste gida
bat jarri dute baranden azpian.

INGURUMENA > BIDEGORRIA

Areantzako bidegurutzea eta
Goroeta arteko bidea gertu

Bide horretan hainbat aulki
jarriko dituzte eta mahairen bat
ere egon daiteke. Egunotan era-
bakiko dute horiek non jarri.
Argibide panelak ere egongo dira,
Urkuluko landaretzaren eta
hegaztien berri ematen duten
panelak. Horiek ere itsuendako
egokituak daude.

Lanok 243.000 euroko aurre-
kontua izan dute eta Sasoi Erai-
kuntzak enpresako langileek egin
dituzte. Aldundiaren eskutik
hainbat dirulaguntza jaso ditu
Udalak lan horiendako.

BIGARREN ZATIA ERE AURTEN
Udal arduradunek ez dute eraba-
ki oraindik noiz zabalduko duten
bidegorria, seguru asko aulkiak
eta panelak jarritakoan. Gaine-
ra, oraingoz ez dute egingo eki-
taldi ofizialik: "Bigarren zatiko
lanak egindakoan inauguratzea
bi zatiok egokiagoa da", argitu du
Inaxio Garro alkateak. 

Udalaren asmoa da aurten
bertan egitea bigarren zatiko
lanok, hau da, urtegiko sarrera-
ko bidegurutzetik Areantzako
bidegurutzera artekoak. Proiek-
tua Aldundira bidalita daukate
eta onartuz gero autoendako bide-
ari zati bat kendu eta urtegiari
beste zati bat kenduta egingo dute
bidea, urtegi aldetik hain zuzen.
355 metro izango ditu horrek eta
Urkuluri buelta ematen dion bide-
gorriarekin lotuko dute.

Lehen zatiko lanek, ostera, ez
dute datarik. Aozaratza auzotik
urtegiko bidegurutzeraino joan-
go den bidea egiteko jabetza pri-
batuko lur batzuk behar ditu Uda-
lak eta ez dago ezer adostuta.

Hondakin
organikoa
behar bezala
jasotzeko deia

M.A. > ARETXABALETA
Gero eta herritar gehiagok
jasotzen ditu hondakin orga-
nikoak gurean, baina Inguru-
men Saileko arduradunek
jakinarazi dute hondakin
horiek jasotzeko betebehar
batzuk daudela eta guztiek ez
dituztela betetzen. Hala, den-
detako plastikozko poltsetan
jasota agertu izan dira hon-
dakinok, eta edukiontziaren
gainean utzita ere bai,
barruan sartu barik. 

Betebeharrok ondo bete-
tzeko eskatu dute Ingurumen
Saileko arduradunok, "bes-
tela ez du-eta ezertarako
balio". Hona: horretarako ego-
kitutako poltsa berezietan
jaso gai organikoa eta giltza-
rekin zabaltzen den edukion-
tzi marroi barruan sartu.

POLTSAK, GILTZA ETA SASKIA
Edozein herritarrek birzikla
dezake zabor organikoa gure-
an, borondatea izanez gero.
Arkupe kultura etxeko biga-
rren solairuan dituzte herri-
tarren eskura horretarako
behar diren poltsa bereziak,
saskitxoa eta giltza.

Poltsa berezia behar
dela gogorarazi dute,
eta edukiontzi marroi
barruan sartu

ZABORRA

ESANAK

"Auzotarrek
zailtasunak dituzte
urtegi inguruan
autoarekin pasatzeko,
eta irtenbidea eman
gura izan diogu horri"
Joxe Anjel Antxia > Zinegotzia

DATUA

243.000
EURO

Bidegorri egokituaren hirugarren
zatiaren aurrekontua 243.000
euro izan da. Aldundiaren eskutik
hainbat dirulaguntza jaso ditu
Udalak lan horiendako. Edukiontzi marroia. M.A.

FONDMAPFRE
BURTSA G VIII

Errekabarren 3 ARETXABALETA
Tel.: 943 77 11 76 / Faxa: 943 71 17 34 Posta-e: angelzubi@euskalnet.net

INBERTITU BURTSAN, DIRUA
ARRISKUAN JARRI BARIK

• %100eko GARANTIA
• %125eko ERRENTAGARRITASUNA

Durana 9. Aretxabaleta - Tel.: 943 79 19 79

Bertako okelak eta odolosteak

BENGOA
URDAITEGIA
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• APAINKETA
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RENAZA

TAICHI • CHIKUNG • DANTZA

KurKurtso berria tso berria 
zentrzentro berriano berrian

Klase irKlase irekiakekiak (kurtsoa zertaz den jakiteko)(kurtsoa zertaz den jakiteko)
Irailaren 21ean eta 28an, 10:30ean eta 19:30eanIrailaren 21ean eta 28an, 10:30ean eta 19:30ean

BIZITZABIZITZA , , Araba etorbidea 25, beheaAraba etorbidea 25, behea
635 72 08 36 - 635 72 08 36 - estibalizdc@euskalnet.netestibalizdc@euskalnet.net

M.A. > ARETXABALETA
Inaxio Garro alkateak jakinara-
zi digu Deba ibaiaren beste alde-
an Bruesa Eraikuntzak egiten ari
den etxebizitzen obra etenda
dagoela gaur egun. Hala ere,
Bruesako ordezkari batekin
elkartu da alkatea, hauxe esan
diote: "Etxebizitzen martxare-
kin irailaren amaieran jarraitu-
ko dute, eta ez dago arriskurik
obrak bertan behera gelditzeko".

ETXEBIZITZAK > LANAK

Txarapea ibilbidean Brue-
sa egiten dabilen etxe tasatuen
eta libreen lanak bertan behe-
ra utzi dituztela zabaldu da
herrian uztailetik hona, eta
jabeen egonezina sortu. Azken
egunotan udaletxera galdezka
joan diren herritarrak lasaitu
gura ditu Inaxio Garro alkate-
ak. Eta Bruesaren arabera,
"gehienez ere hi hilabete atze-
ra daitezke obrak". 

Gaur, egubakoitza, bilera
egingo dute Aretxabaletako
Udaleko ordezkariek eta Brue-
sakoek obraren nondik norako-
ak argitzeko, eta gaurtik aurre-
rako urratsak zeintzuk izango
diren ezagutzeko.

Txarapeako etxebizitzen
lanak eten ditu Bruesak
Lanekin irail bukaeran
jarraituko dutela esan
dio alkateari Bruesako
ordezkari batek

Malas Compañias taldearen Oilaskoetxea antzezlana. KULTURA SAILA

M.A. > ARETXABALETA
Iraileko egitaraua gertu dauka
Kultura Sailak eta gaur bertan
zabalduko du erakusketa are-
toa. Pintura ikastaroko ikasle-
en lanak izango dira ikusgai.
Bestalde, udazkeneko ikasta-
roetan izena emateko epea
zabaldu dute. Hona ikastaroak:
pintura, bainika, eskulanak eta
zeramika. 

Iraileko protagonistak, bai-
na, berbaldiak dira, bost anto-
latu dituzte-eta. Batetik, osasun
kontuak landuko dituzten ber-
baldiak egongo dira hiru egue-
netan (19:00): hilaren 9an, haur-
tzaroko gizentasunaren gaine-
an egingo du berba Pediatria
zerbitzuko Daniel Jimenez
medikuak; hilaren 16an, Deba-
goieneko ospitale berria aurkez-
tuko die aretxabaletarrei Jose
Luis Angulo gerenteak; eta hila-
ren 23an, etxez etxeko ospitali-
zazio zerbitzuaren buru Julio
Sandoval medikuak etxerik

Urbaltz elkarteak
gonbidatuta Floren
Aoiz eta Martin
Garitano etorriko dira

KULTURA > ARKUPEKO EGITARAUA

etxeko ospitalizazioaren gaine-
an egingo du berba.

Gainerako bi berbaldiak
Urbaltz elkarteak antolatu ditu:
hilaren 13an, astelehena, Are-
txabaleta irudietan, 25 urte
hauetan eta Munduko irudiak
ikus-entzunezkoak erakutsiko
ditu Joseba Egibar argazkilari
aretxabaletarrak; eta hilaren
15ean, eguaztena, Floren Aoiz
eta Martin Garitano izango dira
Independentzia atzo, gaur eta
bihar berbaldia eskaintzeko.

ABESBATZAREN DVD AURKEZPENA
Umeendako ikuskizunak ere
izango dira bi domekatan:
Kidam Magoa hilaren 12an eta
Poxpolo eta konpainia 19an. Eta
helduek Aitziber Bilbaoren Chi-
cuelina antzezlana izango dute
hilaren 11n eta Malas Compa-
ñias taldearen Oilaskoetxea24an
plazan. Gainera, bertsolariak
izango dira hilaren 25ean Herri-
ko Plazan: Sebastian Lizaso,
Igor Elortza, Jon Maia, Iratxe
Ibarra eta Estitxu Arozena.

Eta aurkezpen ekitaldi bat
ere izango da Arkupen 17an:
Aretxabaleta Abesbatzaren 25.
urteurrena ospatzeko egindako
DVDa, hain zuzen.

Bost berbaldi daude, tartean
osasun kontuen gainekoak

MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Karmele Igartua (Aretxabaleta,
1959) irakasle eta poeta zendu zen
abuztuaren 20an. Arrasto handia
utzi du hark eta horren lekuko da
Loramendi elkarteko kideek egin
gura izan dioten omenalditxoa:
maiatzean egindako poesia ema-
naldia jarri dute Interneten. 

BI POESIA LIBURU
Kurtzebarri eskolako irakasle
izan zen Igartua urte askoan, eta
hantxe hasi zen antzerki lanak
sortzen ikasleek taularatzeko.
2005ean Bergarako Idazle Esko-

Abuztuaren 20an hil zen irakasle eta poeta
omendu gura du horrela Loramendi elkarteak

JENDARTEA > OROIGARRIA

lan izena eman zuen eta orduan-
txe hasi zen kanpora begira idaz-
ten: artikuluak Mugalari, Naba-
rra eta beste aldizkari batzuetan
eta www.idazten.com webgunean.
Gainera, Marina Tsvietaieva poe-
ta errusiarraren 12 gutun itzuli
zituen gaztelaniatik.

2007ko abenduan Euskal-
tzaindia-BBK literatura saria jaso
zuen Hitzak orbainetan poesia
lanarekin. Eta bigarren poesia
liburua iaz argitaratu zuen: Den-
bora enaren hegaletan. Arkupen
egin zuen aurkezpen ekitaldia,
abenduan, poesia irakurketare-

kin, eta orduan esan zuen gogo-
an zuela nola hasi zen poemagin-
tzan, "orain dela ia 40 urte, Lora-
mendi poetari egindako omenal-
dian,  enara beltzarena
errezitatzea" egokitu zitzaionean. 

POESIA EMANALDIA YOUTUBEN
Hainbat poesia irakurketa egin
zituen Igartuak eta azkenetakoa
Loramendi Elkartearen ibilbide
berriaren aurkezpenean izan zen,
maiatzean. Oier Sarasua eta Aitor
Ziardegi musikariak lagun zitue-
la ordu laurdeneko saioa eskai-
ni zuen. Orain ikusgai dago saio
hori Youtuben. "Karmeleren
omenez eta Karmeleri esker ona
adierazteko" jarri dute Loramen-
diko kideek.

Karmele Igartuaren emanaldi
bat jarri dute ikusgai Interneten

Karmele Igartuaren poesia saioa, maiatzean, Oier Sarasua eta Aitor Ziardegi lagun zituela. LORAMENDI ELKARTEA

o h a r r a k

IZENEMATEA
> Kirol jarduerak hastear Zainduz
gimnasioan

Kirol Zerbitzuek gertu dituz-
te 2010-2011 ikasturteari dagoz-
kion kirol jarduerak –iazko antze-
ko eskaintza– eta irailaren 13tik
aurrera hasiko dira ematen. Jar-
duera horien nondik norakoak
ezagutzeko eta izena emateko
Zainduz gimnasiora jo behar dute

interesatuek: 943 71 26 28 edo kiro-
la@aretxabaleta.net.

IKASTAROAK
> Goizez dago zabalik KZgunea

Iraileko eskaintza gertu dau-
kate Markole auzoko KZgunean
(09:00-13:00): ikastaroak, IT txar-
tela eskuratzeko azterketak eta
Izenpe txartelaren gaineko argi-
bideak. Aurrez izena ematea

komeni da: 943 25 23 51 eta
tutor.aretxabaleta@kzgunea.net.

IZENEMATEA
> Arkupen antolatutako ikastaro-
etarako izenematea zabalik

Ikasturte berria hastear dago
eta pintura, bainika, eskulanak
eta zeramika eskaini dituzte
Arkupe kultura etxean. Izena
emateko bertara jo behar da.
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• Juridikoa:
- Zibila: Banantzeak, Dibortzioak, Herentziak, ....

- Penala: Hutsegite epaiketak, Salaketak, Zirkulazio istripuak, ...

- Administratiboa: Zigortzaile txostenak, Errekurtsoak, ...

- Merkantila: Kontratuak, Sozietateen eratzeak, 

•Laborala: Ezintasuna, Erretiroa, Erreklamazioak, …

•Fiskala: Etxebizitzen salerosketak, Enpresen balorazioak,

Bideragarritasun-Txostenak,...

•Kontalibilitatea: Pertsona fisiko eta juridikoak, ...

MIRIAN BITERI > ESKORIATZA
Lanean dihardute Eskoriatzan
Mesedeetako Amaren egoitzaren
harira. Uztaileko azken asteko
osoko bilkuran, zaharren egoitza-
ko kudeatzailea kargugabetzeko
patronatuak hartutako erabakia
babestu zuen udalbatzak. Bildu-
tako bederatzi zinegotzietatik zaz-
pik bozkatu zuten kargugabetze-
ko erabakiaren alde, eta H1! eta
EAJkoek, berriz, aurka.

Baina bestelakorik ere izan da:
Pedro Lasagabaster alkateak azal-
du digunez, kontu-hartzailetzako
eta Gizarte Zerbitzuetako udal
teknikariek egindako lanari esker,
hilero, diru laguntzak kobratu
ahal izateko Diputazioak eska-
tzen duen egoitza zerbitzuen kata-
logoa eguneratu da; eta abuztuan,
Diputazioko ikuskariak egindako
bisitan, laguntzetarako eskatzen
diren baldintzak betetzen direla
jakinarazi zuen. Lasagabasterren

Abuztuan Diputazioko ikuskaria izan zen eta
baldintzak betetzen dituela jakinarazi zuen

Albiste da azken hilabeteotan herriko zaharren egoitza. MIRIAN BITERI

esanetan: "Irailean Diputazioare-
kin batzartuko gara laguntza
horien prezioak eguneratzeko.
Kontuan izan behar da laguntza
horiek ezinbestekoak direla egoi-
tzaren egungo kostuak estaltzeko.
Horrez gain, 2006tik 2009ra bitar-
teko auditoriak espero ditugu hil
honetarako". 

FALTA LARRIAK
Ekainaren amaieran hartu zuten
egoitzako patronatuaren juntan
kudeatzailea kargutik kentzeko
erabakia, eta horretarako, horrek
egindako falta larriak egotzi zituz-
ten. Ekainaren 26an, Udalak argi-
taratutako ohar batean, azaltzen
zen egoitzan erizaintza eta garbi-
tasun zerbitzua eskaintzen duen
enpresak maiatzean jakinarazi
ziola Udalari egoitzak kopuru
handiko zorra zuela horrekiko. 

Eliza eta herritarrekin batera,
patronatuko batzordekide diren

JENDARTEA > ZAHARREN EGOITZA

Egoitzako kostuei aurre
egiteko behar diren
laguntzak iritsiko dira

udal ordezkariek juntara eraman
zuten salaketa. Prentsa ohar
horren arabera, "zuzendariak
aitortu zuen aipatutako zorra egon
bazegoela". Horrez gain, betiere
prentsa oharraren arabera, beste-
ak beste, aitortu zuen egoitzaren
eraikina zaharberritzeko zegoen
dirua ia gastatuta zuela. 

IKERKETA SAKONA
Gertakarien larritasuna ezagutu-
ta, horren gaineko ikerketa sako-
na egitea erabaki zen, eta, oha-
rraren arabera, 2006tik 2010era
ez zela urteko kontabilitatea egin
eta juntara aurkezten ziren balan-
tze eta kontuak ez zirela beneta-
koak ondorioztatu zen. Horrez
gain, oharrak dio 2009ko apirile-
tik 2010eko maiatzera pilatutako
zorra, gutxienez, 390.000 euro-
koa izan dela.

Udalbatzaren erabakiaren
harira, EAJ eta H1! alderdietako
ordezkariekin harremanetan jar-
tzen saiatu gara. Lehenengoak ez
du erantzun eta bigarrena oporre-
tan harrapatu dugu. 

M.B. > ESKORIATZA
Iraunkortasunaren bidean
aurrera egiteko, Gaztañadui
kalean eta Luis Ezeiza eskola
ondoan LED teknologiako argiz-
tapena ipini dute azken asteo-
tan. Lehengo argiek, eraginkor-
tasun txikikoak izateaz gain,
argi kutsadura handia sortzen
zuten, eta, hori dela-eta, kontsu-
moan gehien aurrezten dute-
nak jarri dituzte.

Argiztapen berriarekin
Udalak aurreikusi du CO2 emi-

LED teknologiako argiztapena jarri dute Luis
Ezeizako ingurunean eta Gaztañadui kalean 

UDALA > ENERGIA

sioak 10 tona gutxituko direla
eta urtean 3.000 euro aurreztu-
ko dituela. Inbertsioa 40.805
euro izan da eta 2010eko Toki-
ko Enplegurako eta Iraunkor-
tasunerako Estatu Fondoko
laguntzarekin ordaindu da.

BESTE GUNEETARA ZABALDU
Argi berriek ondo funtziona-
tzen badute, argiztapen berria
zatika herriko beste hainbat
gunetara zabaltzea aztertuko
du Udalak.

Argiztapen berriarekin 3.000
euro aurreztuko dituzte 

M.B.

M.B. > ESKORIATZA
Aitzorrotz kultura elkarteak
gertu du iraileko egitaraua.
Ekintza bi antolatu ditu: irai-
laren 18an, zapatuan, Zurrun-
ka antzerki taldearen Karako-
laren gaua: eskale baten istorioa
antzezlana izango da, 22:30ean,
kontzejupean. 

Antzerki munduan urteak
daramatzaten Eñaut Gorbea
gasteiztarrak eta Ander Arrie-
ta aguraindarrak osatzen dute
Zurrunka taldea; eta hilaren

KULTURA > AITZORROTZ ELKARTEA

18an barre algara ederrak era-
gingo dituen clown eta mimo
emanaldia egingo dute. 

Bestalde, irailaren 24an,
punk-rocka nagusituko da
Inkernu tabernan, Memo talde-
aren eskutik. Bereziki, La ale-
gría de molestar izeneko azken
laneko abestiak joko ditu Nafa-
rroako laukoteak, baina baita
Todo va bien eta Casi perfekto
diskoetako hainbat kantu ere.
Memoren kontzertua 22:30ean
hasiko da. 

Antzerkia eta
musika irailerako

o h a r r a k

UDALA
> Unai Salaberria da Elizateetako
zinegotzi berria  
Elizateen Elkartearen izenean
Unai Salaberriak hartu zuen
uztailaren amaieran egindako
osoko bilkuran zinegotzi kargua.
Leire Okarantza ordezkatuko du.
Honakook osatzen dute orain
udalbatza: Pedro Lasagabaster,
Dorleta Lezeta, Edorta Barandia-
ran, Ander Agiriano, Aitor Urru-
tia, Begoña Egaña, Maider Ota-

mendi, Karmelo Lezeta, Iñaki
Pierrugues, Juan Luis Merino
eta Salaberriak berak.

LAGUNTZAK
> Kulturako laguntzak eskatzeko
azken eguna, irailaren 19a
Kultura elkarteek aurten egingo
dituzten ekintzetarako dirulagun-
tzak eska ditzateke. Eskaerak aste-
lehenetik zapatura aurkeztu ahal
dira, 10:00etatik 13:00etara, udale-
txean, irailaren 19a baino lehen.

Argi berriek argi zuri-zuria ematen dute.
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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

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

AANNTTZZUUOOLLAA
Apainketak eta 
isolamenduak

•
Pladurrezko dibisioak

Kalegoi 21   ANTZUOLA
676 997 400

Biltegia: 943 78 70 40

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

Bidegorriko lanak, bukatu barik
Antzuolako sarreran, Matz-Erreka enpresaren aurretik egiten
diharduten bidegorria bukatu barik dago. Aldundiak zehaztutako
epeen arabera, uztailerako bukatuta behar zuen bidegorriak. Dena
den, lanak egiten ziharduen enpresak arazoak izan zituen, eta, horren
ondorioz, atzerapenarekin bukatuko dituzte lanak.

MIREIA BIKUÑA

MIREIA BIKUÑA > ANTZUOLA
Eskolako jolaslekua estaliko
duen aterpea eraikitzeko lanak
geldi daude. Udalak lanak eslei-
tu zituenean, irailerako, ikastur-
tea hasi orduko bukatuta egon
beharko zuela aurreikusi zuen.
Baina aterpe itxura hartzeko
asko falta zaio. Pedro Iturbe alka-
teak baieztatu digu lanak atzera-
tu egingo direla: "Gure asmoa zen
ikasturte hasierarako aterpea
bukatuta egotea, baina ezinezkoa
da. Hurrengo astean bilduko gara
Egaralur enpresakoekin fase
berriak zehazteko. Hori horrela,
lanak atzeratu egingo dira bi
hilabetez".

Mundumira jaialdiaren ondo-
ren hasi zituzten lanak, ekainean,
eta 11 asteko epea zuten jolaslekua
estaltzeko.

MATERIALAREKIN ARAZOAK
Egaralur enpresak beste enpresa
bat kontratatu zuen eskolako ater-
peko lanak egiteko. Martxan one-

Egaralur enpresak hainbat material lortzeko
arazoak izan ditu eta lanak geldi daude

HIRIGINTZA > LANAK

an jardun zuten, baina uztail buka-
eran materialarekin arazoak
zituztela adierazi zioten Egaralur
enpresako arduradunei. "Aterpe-
ko sabaia egiteko egurrarekin
arazoak zituztela esan ziguten.
Materiala Europa aldetik ekarri
behar zutela, eta garraioarekin
arazoak zituztela", esan digu alka-
teak. Hori horrela, abuztuan ezin
izan dute lanik egin.

Une honetan aterpea sosten-
gatuko duten zutabeak eta jolas-
lekuko harmailak daude eginda.
Gainera, jolaslekua hesituta
dago, arazorik egon ez dadin.

ESTALKIA ZATIKA
Aterpearen azalera 1.466 metro
koadrokoa izango da. Estalkiak
aluminiozko 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. 

Egurrezko estalkia zatika jarri-
ko dute. "Osorik ezin dute garraia-
tu, eta zatika ekarriko dute, eta
zatika ipiniko dute", dio Iturbek. 

ESKOLAKO UMEAK
Alkatearen asmoa zen lanak ikas-
turte berria hasterako bukatua
egotea. Atzerapenen ondorioz
eskolako umeek ezin izango dute
jolaslekua erabili hesituta dago-
elako. Euria eta hotza egiten due-
nean pilotalekua erabili behar-
ko dute. "Orain arte gauza bera
egin dute euria egin duenean.
Pilotalekuan ibiliko dira. Lane-
kin, baina, jolaslekua ezingo dute
erabili eguzkia egiten duenean,
material guztia han dago-eta",
azaldu digu alkateak.

Eskolako aterpeko lanek bi
hilabeteko atzerapena dute

Eskolako jolaslekua estaltzeko lanak geldi daude egun. MIREIA BIKUÑA

M.B. > ANTZUOLA
Antzuolako gimnasioak kirol
eskaintza zabala du esku arte-
an. Askotariko ikastaroak egin-
go dituzte irailetik aurrera.
Eskaintzak bertatik bertara
ezagutzeko ate irekien egunak
egingo dituzte; hain justu ere,
hilaren 6tik 9ra, eta irailaren
13an eta 14an hastapen ikasta-
roak emango dituzte doan. Pila-
tes, spinning eta total fitness
ikastaroetan parte hartzeko
aukera izango dute ate irekien
egunetan. "Kirol bakoitzaren
oinarrizko arauak ezagutzeko

KIROLA > IKASTURTE BERRIA

aukera izango dute erabiltzai-
leek", esan digu gimnasioko
arduradun Xabier Azkaratek.

ASKOTARIKO IKASTAROAK
Bestalde, ikasturte berrian gim-
nasioa erabili gura dutenenda-
ko izenemate epea atzo zabal-
du zuten. Ikastaroetan parte
hartu gura dutenek edo bazki-
de txartela egin gura dutenek
gimnasioan eman behar dute
izena.

Askotariko ikastaroak egin-
go dituztela esan digu Azkara-
tek; besteak beste, pilatesa, spi-
nninga, total fitness-a, aerobika,
gazteendako batuka, umeenda-
ko karatea, sasoian egoteko gim-
nasia eta hirugarren adineko-
endako gimnasia. Gaineratu
digu ikastaro batzuen ordu eta
eguna aldatu egin dituela.

Ate irekiak, gimasioaren
eskaintza erakusteko
Hilaren 6tik 9ra eta
13an eta 14an
hastapen ikastaroak
izango dira, doan

ESANAK

"Materialarekin
arazoak izan dituzte,
eta bi hilabete
atzeratuko dira lanak"
Pedro Iturbe > Alkatea
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Igogailua hurrengo ikasturtean jarriko dute;
ikasleak martitzenean itzuliko dira eskolara

HEZKUNTZA > SAN MARTIN IKASTETXEA

EDU MENDIBIL > ARAMAIO
Amaitzear daude San Martin
eskolan igogailua jartzeko ego-
kitzapen lanak. Ekainaren azke-
netan ekin zien aipatutako lanei
Goitu enpresak, eta, ikasturte
berriaren atarian, margotze eta
txukuntze lanak baino ez dira
geratzen dena gertu izateko.
Azkeneko ukituekin dihardute
egunotan Goitu enpresako lan-
gileek.

Esan bezala, etorkizunean
igogailua jarri ahal izateko ego-
kitzapen lanak egin dituzte azken

Igogailua jartzeko egokitzapen
lanak egin dituzte eskolan udan

asteotan. Estalkiari altuera han-
diagoa eman zaio, eta eskailerak
bertaraino jarri dituzte, teilatu-
peko solairuraino, hain zuzen.
San Martin ikastetxeko ordezka-
riek adierazitakoaren arabera,
hasiera baten, igogailua hurren-
go ikasturtean jartzea aurreikus-
ten da. Eraikinaren kanpoalde-
tik jarriko dute igogailua, eta tei-
latupeko solairuraino iritsiko
da. Komunak ere jarriko dituzte
solairu guztietan.

Udan egindako lanen aurre-
kontua 99.000 euro ingurukoa

izan da eta Jaurlaritzako Hezkun-
tza Sailaren eta Udalaren artean
ordainduko dituzte lanok.

San Martin ikastetxeko erai-
kina 1971koa da eta igogailua jar-
tzeko proiektua aspaldikoa.

ESKOLARA, MARTITZENEAN 
Ikasturtearen hasiera martitze-
nean, irailaren 7an, izango da.
Ikastetxeak gurasoei bidalitako
oharrean, gaztelerazko testua
oker dago, bertan irailaren 8an
joateko esaten zaielako ikasleei.
Beraz, 2 eta 12 urte bitarteko hau-
rrak martitzenean 09:00etan itzu-
liko dira eskolara. Ikasturte
berrian 140 ikaslek eta 18 irakas-
lek jardungo dute.

Besteak beste, estalkiari altuera handiagoa eman diote, etorkizunean igogailua jarri ahal izateko. SAN MARTIN

Andres Osinaga.

> AISIALDIA
Multiabentura jardunaldia hilaren 18an Gorlizen
eta Urdulizen, Zuiako Koadrilaren eskutik

Zuiako koadrilak eta Udalak antolatuta, 12-30 bitarteko gazteei
zuzendutako multiabentura jardunaldia egingo da irailaren 18an.
Goizean body-board eta balance-bike jarduerak izango dira Gor-
lizen eta arratsaldez eskalada eta arku-tiroketa Urdulizen. Izene-
matea (20 euro) irailaren 9ra arte dago zabalik udaletxean. Argi-
bideak, 945 43 01 67 (Cristina edo Itxaso) telefonoan.

> UDALA
Andres Osinaga EAko
zinegotzia hil da 

Andres Osinaga Aramaioko
EAko zinegotzia hil zen abuztua-
ren 17an Gasteizen, 62 urte zitue-
la. 1981ean hasi zen zinegotzi
lanetan eta tarte baten ondoren
azken hiru agintaldiak EAko
zinegotzi eman zituen. Haren
ordezkoa zein izango den ez dute
oraindik erabaki.

> KULTURA
'Zuiako Koadrilari begirada bat' lehiaketa;
argazkiak urriaren 20ra arte jasoko dituzte

Zuiako Koadrilak argazki lehiaketa deitu du. Zuiako udaletan ate-
ratako argazkiak aurkeztu beharko dira. Irabazleak 300 euro eta
trofeoa eskuratuko ditu, bigarrenak 200 euro eta trofeoa eta hiru-
garrenak 150 euro eta trofeoa. Aramaioko irudi onenarendako,
55 euro eta trofeoa.Urriaren 20an bukatuko da lanak entregatze-
ko epea. Argibide gehiago 945 43 01 67 telefono zenbakian.

> KULTURA
The Basics taldeak jazz, blues eta funk estiloak
uztartuko ditu gaurko emanaldian Sastiñan

The Basics taldearen emanaldia izango da gaur, barikua, Sasti-
ñan, 20:00etan. Jazz, blues eta funk ukituko kantuak ekarriko dituz-
te Aramaiora. Udaleko Kultura Zerbitzuak beste bi kontzertu ira-
garri ditu irailerako: hilaren 17an Gasteiz Big Band taldearen ema-
naldia izango da eta hilaren 24an Folk On taldea izango da bisitari
Sastiñan, 20:00etan.

Txikiendako
igerilekuak,
harrera ona

MIREN MANIAS

Aramaioko Udalak 12 urtetik beherako neska-mutikoendako igerilekua
jarri zuen uztailaren azkenetan. Lehen aldiz herrian igerilekuaz gozatze-
ko aukera izan dute gaztetxoek eta erantzuna ona izan da Udaleko
ordezkarien hitzetan. Beroari aurre egiteko modua izan dute txikiek, eta,
jasotako informazioaren arabera, arratsaldetan ibili da jende gehien. 
Iker Beitia gaztea ibili da sorosle lanetan. Domekan, abuztuaren 29an,
itxi zuten igerilekua. Orain, ikasturteari ekiteko ordua da.

E.M. > ARAMAIO
Datorren domekan, irailaren
12an, Txirritola eguna ospatu-
ko dute Aramaion, eta, ohikoa
den moduan, bertako sagardo-
gileen sagardoa dastatzeko
aukera izango da. Hori dela eta,
deialdi zabala egin diote Ara-
maion sagardoa egiten duen
edonori; bertako sagarrekin
sagardoa egiten duen norbaitek
parte hartu nahi badu, ondoko
telefonoetara dei dezake: 626 37

Bertako
sagardogileen
sagardoa dastatzeko
aukera izango da
eguerdian plazan

JAIAK > EUSKARA

22 06 (Rosa) edo 619 18 97 27
(Xabi). Ekitaldiak 11:30ean hasi-
ko dira, trikitilariekin eta gaz-
tetxoendako jolasekin. Txotx
irekiera 12:00etan izango da.

UDAKO POSTALEN LEHIAKETA
Bestalde, Txirritolak udako pos-
talen lehiaketa deitu du aurten
ere. Bereziki udan kanpora joan
direnendako bideratuta dago
lehiaketa eta, besteak beste,
originaltasuna eta euskara mai-
la izango dituzte kontuan ira-
bazlea erabakitzeko orduan.
Irailaren 15era arte dago ondo-
ko helbidean jasoko dituzte pos-
talak: Txirritola euskara elkar-
tea; kultura etxea; 01160; Ara-
maio. Saria, Aramaioko jatetxe
baten bi lagunendako afaria
izango da.

Txirritola eguna ospatuko
da datorren domekan,
hilaren 12an, Aramaion
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85 ikasle
hartuko ditu
aurten Herri
Eskolak

L.Z. > ELGETA
Irailaren 1ean itzuli ziren ira-
kasleak lanera, eta datorren
astean bueltatuko dira Elge-
tako umeak ikasgeletara. Goi-
zeko ordutegia izango dute
lehenengo astean: 09:00etatik
12:30era Haur Hezkuntzako 41
umeek eta 09:00etatik 13:00eta-
ra Lehenengo Hezkuntzako 44
umeek. Jangela zerbitzua
ikasturte hasieratik eskaini-
ko dute; hortaz, eskolan baz-
kaltzen dutenak 14:00etan
irtengo dira.

HAURRESKOLA ERE MARTXAN
Haurreskola zerbitzua ere
datorren astean zabalduko
dute: astelehenean. hain
zuzen ere. Hasiera baten, 0-2
urte bitarteko zortzi erabil-
tzaile izango ditu zerbitzuak.

Martitzenean, hilak
7, emango diote
hasiera 2010-2011
ikasturteari

ELGETA

TXOMIN MADINA/ L.Z. > ELGETA
Gipuzkoako Foru Aldundiaren
lehenengo balorazioa positiboa
da. Besteak beste, gerontologiko-
ko baratzeko arduraduna espe-
rientzia errepikatzeko prest ager-

Abuztuan, astean bitan
Eibarko San Andres
gerontologikoko
ortuan aritu dira
lorezaintza lanetan

ELGETA > AIXOLAKO ZENTROA

tu dela esan dute. Aldundiaren
eta Eibarko Udalaren arteko
hitzarmen baten ondorioa izan da
programa aitzindaria. Gazteak
lorezaintza eta baratze lanetan
aritu dira Eibarren.

Orain, programari jarraipe-
na eman edo ez erabaki behar
dute, eta horretarako hainbat iri-
tzi jaso nahi dituzte. Alde bate-
tik, Aixolako zentroaren ingu-
ruan eratutako mahai teknikoa
osatzen duten kideen balorazioa
jaso nahi dute; Aldundiak berak
eta Ermuko, Eibarko eta Elgeta-

ko udalek osatzen dute mahai
hori. Bestetik, programa aitzin-
darian parte hartu duten gazte-
en balorazioa ere jaso nahi dute.

GAUZAK HOBERA 
Martxoan izan zen albiste Aixo-
lako zentroa, bertan gertatutako
istiluen harira. Ordutik hona
gauzek hobera egin dutela diote
Aldundiko arduradunek. Elge-
tako alkate Oxel Erostarbek esan
du oraingoz gauzak ondo doaze-
la, eta ondo baloratu du mahai
teknikoaren lana.

Programa pilotu batean aritu
dira zentroko hiruzpalau gazte

L.Z. > ELGETA
Hotelean jende gutxi izan dute-
la esan digute, baina Eguzkitza
eta Barrenengua landetxeetan
iaz baino lan gehiago izan dute-
la aipatu digute. Bisitarien jato-
rria ez da askorik aldatu; Kata-
luniatik eta Valentziatik etorri
dira, gehienbat, nahiz eta
madrildarrak, andaluziarrak,
frantziarrak eta errusiarrak
ere izan diren tartean. Azken
urteotako joera ei da erreserbak
azken unean egitea. "Uztail
amaieran hasi ziren erreser-

bak egiten", esan digute Eguz-
kitzan. "Duela urte batzuk, biz-
pahiru hilabeteko aurrerapena-
rekin egiten zituzten". 

Barrenengua landetxean
esan digute orokorrean astebe-
teko egonaldiak egin dituztela
etxean ostatu hartuta izan dituz-
ten bisitariek. "Oñati ingurua
asko gustatu zaie, eta, hemen
egonda, mendian zein kostalde-
an ibili dira. Lekeitio, Ondarroa
eta Bermeo aldera egin dute
askok. Asko gustatu zaie kos-
taldea". 

ELGETA > LANDETXEAK

Herriko bi landetxeetan
pozik abuztuan izandako
bisitari kopuruarekin

MIREN MANIAS/ L.Z. > ELGETA
Salbador kaleko bizilagunak, oro-
korrean, gustura agertu dira
uztail amaieran martxan ipini-
tako pibotak abuztuan izan duen
funtzionamenduarekin. Abuztu
amaieran kalean egindako galde-
keta batean esan digute auto
gutxiago dabilela orain kale
horretan gora eta behera, eta jen-
deak ez dituela lehen bezala
nonahi aparkatzen. Umeak dituz-
tenendako hori seguruagoa dela
aipatu dute batek baino gehiagok. 

Hori horrela, sistema berria-
ri hobekuntzak egin behar zaiz-
kiola uste duenik ere badago,
ordea: "Pibotak denbora luzea
behar du guztiz jaisteko", esan
digu auzotar batek. Ez da jaso
dugun kritika bakarra: "Urruti-

Erabiltzaileak, orokorrean, gustura agertu dira
sistema berriaren funtzionamenduarekin 

Pibotaren moteltasuna eta urrutiko aginte
tresnen irismen txikia daude kritiken artean

Salbador kaleko pibota. MIREN MANIAS

ko aginte tresnaren irismena txi-
kia da", esan digu Salbador kale-
ko merkatari batek. "Banatzaile-
ak iristen direnean piboteraino
igo behar dut bidea zabaltzeko
urrutiko aginte tresnaren irisme-
na txikia delako".

IRAILEAN BERRIKUNTZAK
Udalak uztail amaieran ipini zuen
martxan Salbador kaleko pibota.
Auzotarren artean urrutiko 200
aginte tresna banatu zituen ata-
riz atari bilerak eginez. Hirigin-
tza zinegotzi Iban Retolatzaren
esanetan, "jendeak nahiko erres-
petatzen ditu arauok. Dena dela,
badaude oraindik arauak bete-
tzen ez dituztenak, eta iraileko
martxa normalagoarekin batera
abisu eta isunen kontua martxan

jarri beharko da". Banatzaileei
bidea zabaltzeko arazoak dituz-
ten merkatariei Retolatzak gogo-
rarazten die eragozpen horrek
baduela araututako irtenbidea:

"Merkatariek banatzaileei ema-
teko urrutiko aginte tresnak eska-
tzeko aukera dute", esan du. Eska-
era hori udaletxean bertan egin
behar dute.

ELGETA > HIRIGINTZA

Hilabete da Salbador kaleko
pibota martxan dela

> INTERNET
Gaur arratsaldean
dinamizatzailea
egongo da KZgunean
Aitor Madrid dinamizatzailea
etorriko da gaur (16:00-20:00)
KZgunera hainbat ikastaro
eskaintzera herritarrei. 16
urtetik gorako edonork egin
ditzake ikastaro horiek –bi
ordukoak guztiak–: sare sozia-
lak, Youtube, Skype, wi-fia…
Irailaren 17an egingo du hile-
ko bigarren bisita Madridek.

MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA

Pilotalekuko lanak hastear dau-
de: irailaren 13an, astelehena,
hain zuzen. Andramari jaiak
bukatutakoan hasteko eskatu
zuen Udalak eta halaxe egingo
dute. Eskoriatzako Razkin erai-
kuntza enpresak egingo ditu eta
bi hilabete beharko dituzte.

SAN MILIXANETARAKO GERTU
Herri txikiei laguntzea helburu
duen Landagipuzkoa egitasmoak
onartu eta lagundutako proiek-
tua da pilotalekuaren berritzea.
Horretarako 110.000 euro inber-
tituko dituzte, eta horietatik
60.000 euro inguru Landagipuz-
koak jarriko ditu. 

Udalaren aspaldiko eskaera
zen pilotalekua konpontzea,
"herrirako oso garrantzitsua"
delako. Hala, itxi egingo dute goi-
ko partean zabalik daukan zatia
eta estaldura guztia berrituko
diote, txapela ustelduta dauka
eta. Era berean, ur hodiak alda-
tuko dizkiote.

Lan horiek egiteko epea, bi
hilabete, zorrotz bete beharko
dute langileek; izan ere, azaroa-
ren 14rako erabiltzeko moduan
egon behar da San Milixan feria
ospatzeko. "Ondo bidean ordura-
ko itxita egongo da eta bertan ego-
ten diren artisauek eta ikusleek
asko igarriko diote", dio Eusebio
Villar alkateak. 

Horretarako, baina, lanek
ezusteko barik egin beharko dute
aurrera eta eguraldiak ere lagun-
tzea komeni da, batez ere teila-
tuko konponketak egiteko.

LEINTZ GATZAGA > PILOTALEKUA

Hilaren 13an hasiko dituzte lanak
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XABIER URTZELAI > BERGARA
Datorren asteburuan hasiko
dute, irailaren 12ko eta 13ko aste-
buruan, ohorezko erregional
mailako liga txapelketa. Eta
Arrasate Hiria torneoak eraku-
tsiko du, bihar eta etzi, gure
ordezkariak zelan dauden ekital-
di berrirako: "Torneo hauek gau-
za berriak probatzeko balio dute,
jokalariei aukerak emateko, eta
ligari begira taldean ze aukera
izango ditugun ikusteko", adie-
razi zuen astelehenean Harmai-
latik saioan Oskar Maiztegik,
Bergara Hiria torneoa irabazi
ostean –finalean 2-0 irabazi zio-
ten Mondrari.

Denboraldi-aurreko torneo-
ak probak egiteko dira, bai, bai-
na garaikur bat dago jokoan, eta
hori baino garrantzitsuagoa
dena, liga ondo hasteko behar den
konfiantza dago jokoan. Esatera-
ko, lehenengo mailan partidu

Aretxabaleta, Bergara, Aloña Mendi eta Mondra
lehiatuko dira bihar, zapatua, Arrasate Hirian

Torneoak erakutsiko du irailaren 12an hasiko
duten ligari begira ibarrekoak zelan dauden

FUTBOLA > ARRASATE HIRIA

bakarra baino ez dute jokatu,
baina Osasunako zaleak urduri
daude dagoeneko, ligako lehe-
nengo partiduan baino talde
gorritxoak denboraldi-aurrean
batu dituen emaitzengatik.

ORDU ERDI LEHENAGO 
Joan den asteburuan Mojategin
argindar kablea osten ahalegin-
du ziren lapurrak, kablea zenbait
puntutan moztuta. Behin-behine-
ko konponbidearen bitartez, mar-
titzenean berreskuratu zuten ur
beroa eta gutxieneko argiteria
Mojategin, eta argi arazorik ez
izateko, biharko partiduok ordu
erdi aurreratzea erabaki dute
Mondrako ordezkariek –ondoko
taulako ordutegiak daude ondo.

Bihar lehenengo partiduan
Mondrak joan den zapatuko par-
tiduko errebantxa hartu ahal
izango du Bergararen kontra eta
bigarrenean, hirugarren maila-

Mondraren
torneoak
etxeko guztiak
batuko ditu

Mondrako eta Aretxabaletako kapitainak, joan den egubakoitzeko Bergara Hirian, norgehiagoka hasi aurretik, epaileekin. X.U.

tik jaitsi den Aretxabaletak eta
Aloña Mendik jokatuko dute.
Finala, berriz, domekan jokatu-
ko dute, eta hor ez da ordutegi
aldaketarik egongo (16:30).

AULKIAN, IA GUZTIAK BERRIAK
Aurten denboraldi-aurrea, gaine-
ra, talde gehienendako izan da
berria. Aloña Mendiko entrena-
tzaile Pablo Diez da lanean hasi

aurretik taldea ezagutzen zuen
bakarra, beste hirurak –Rafa
Urrutia, Oskar Maiztegi eta Iban
Rodriguez– berriak direlako.
Hala, Mondrako zaleek Rodri-
guez ikusi ahal izango dute tal-
de zuri-morea lehenengoz Moja-
tegin gidatzen, eta Bergarako
finalak ihes egin eta gero, Arra-
satekoa gogotsu egongo da etxe-
an itxura polita erakusteko. 

4, zapatua
16:00 Mondra-Bergara
18:00 Aretxabaleta-Aloña Mendi

5, domeka
16:30 Finala

Arrasate Hiria,
ordutegiak

> ZIKLISMOA
Bizikletan ibiltzeko
ibilbideak Euskaltel
eta MUren eskutik

Euskaltelek eta MUk proiek-
tu berritzaile bat jarri dute
abian, www.euskalroute.net
izeneko ataria. 

Bertan, txirrindulariek
bizikletan egiteko ibilbide
berriak bilatu ahal izango
dituzte, GPSra jaisteko. Eta
norberak egindakoak ere zin-
tzilika daitezke bertan.

> ATLETISMOA
Arrasateko taldean
gazteendako ate
irekien jardunaldiak 

Datorren astean Arrasateko
atletismo taldean ate irekien
jardunaldiak egingo dituzte.

Hala, entrenamendu saio-
ak egingo dituzte, atletismo-
an hasi nahi duten Debagoie-
neko gazteei zuzenduta. Entre-
namenduak eguaztenean eta
egubakoitzean egingo dituzte
Mojategin (18:00-19:00).

X.U. > BERGARA
Nazional mailako liga txapelke-
ta inoiz baino interesgarriagoa
izango da aurten. Nahiz eta kan-
txan kategoria galdu, talde gutxi
zeudenez federazioak hainbat tal-
de berreskuratu ditu kategoria
horretarako, eta Mondragon Uni-
bertsitatea da talde horietako
bat. Hala, Josu Larreategiren
mutilek azken urteotan jokatu
duten kategorian jarraituko dute.

Interesgarria dela diogu, bai-
na, lehenengoz Debagoieneko bi
ordezkari izango ditugulako kate-
goria horretan. Bi urte ikusgarri-
ren ondoren, Xabi Igartuaren
Aloña Mendik ere nazional mai-

lan jokatuko du aurten, eta hori
gutxi balitz, zozketak bi taldeak
multzo berean kokatu ditu. Hala,
Iturripeko eta Zubikoako har-
mailak jendez beteko dituen der-
biak izango ditugu ikusgai. 

LEHENA, AZAROAREN 13AN
Euskadiko saskibaloi federazio-
ak dagoeneko egin du egutegia-
ren zozketa. Mondragon Uniber-
tsitateak Easoren kontra jokatu-
ko du lehenengo jardunaldia

Urriaren 2ko eta 3ko
asteburuan hasiko
dute Igartuaren eta
Larrañagaren mutilek
liga txapelketa

MUk lehenengo nazional mailan jokatuko du aurten ere. GOIENKARIA

–Maritxu Kajoiren biharamune-
an– eta iaz lortu ez zuten helbu-
ruarekin irtengo dira kantxara,
kategoriari eustea. 

Aloña Mendik, berriz, bada-
ki aurtengoa ez dela azken bi
urteak modukoa izango; dena
dela, iaz ere talde igo berria zen,
eta sekulako denboraldia egin
zuten. Taldeko beteranoek ondo
ezagutzen dute kategoria, Oin-
txe!-n egon ziren sasoitik, baina
gainontzekoendako berria izan-
go da erronka. Xabi Igartuak ere
badaki lehen nazional mailan
entrenatzea zer den, Arrasaten
laguntzaile moduan egon zen
sasoitik.

Eta, egutegiko zozketak ere
argitu du zaleek gogoz hartuko
dituzten derbiak noiz jokatuko
dituzten Arrasateko eta Oñatiko
taldeek. Azaroaren 13an izango
da joaneko partidua, Zubikoan.
Bigarren itzuliko partidua,
berriz, otsailaren 5ean jokatuko
dute, Iturripen.

SASKIBALOIA > LEHEN NAZIONAL MAILA

MU eta Aloña Mendi multzo berean daude
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ondo 
ibili 

jaixetan! 

Aurten lehenengoz antolatu duten Aretxabaletako mendi bizikleta irteerako erretratua, Urkulura bidean. GOIENKARIA

XABIER URTZELAI > ARRASATE
Oporretan egindako gehiegike-
riak Gatzagako mendi bizikleta-
ko martxan igarriko dituzte
askok eta askok. Izan ere, dome-
kan bertan egingo dute Deba-
goieneko mendi bizikletako zir-
kuituko lehenengo proba (09:30,
Gatzagako plazan). Kontrara,
oporretan bizikletan ibili direnek
berehala hartuko dute aurre,
Gatzagan trenbide zaharreko
bidea hartu eta Gatzagainera iri-
tsi orduko aurrean izango dira.

IAZKO BERA
Antolatzaileek iazko ibilbidea
errepikatzea erabaki dute, jende-
ak gustuko duena zertarako alda-
tu leloa jarraituz: "Iaz jendea oso
gustura ibili zen, eta erabaki
dugu ibilbide bera egitea", adie-

hilabeteotan Debagoieneko hain-
bat herritan egingo dituzten mar-
txen zirkuituari. 

Hala, joan poliki-poliki kilo-
metroak egin eta gorputzaldi ona
errekuperatzen, datorren aste-
buruan Oñatiko martxak hartu-
ko du-eta erreleboa.

Bizikletazaleak
09:30ean irtengo dira
Gatzagako plazatik;
antolatzaileek iazko
ibilbidea errepikatzea
erabaki dute, jendea
gustura ibili zelako

aldera egingo dute, Jarindo alde-
ra; guztira 30 kilometro: "Iaz 186
lagun etorri ziren, eta domekan
beste horrenbeste espero ditugu".

HASI DA MTB ZIRKUITUA
Gatzagako mendi bizikleta mar-
txarekin ekingo diote datozen

razi digu antolatzaile lanetan ibi-
li den Alberto Altubek: "Hasiera-
ko kilometroetan erorikoren bat
edo beste egon zen bideren baten
harri gehiegi zegoelako, eta tar-
te hori aldatu dugu. Bestela, ber-
dina izango da". Hala, ziklistak
Gatzagatik irten eta trenbide

zaharra hartuta Gatzagainerai-
no joango dira, eta handik Hiru-
kurutzetara. Ertzainen antena
ingurutik Dorletako Amara jai-
tsiko dira, herrian atseden har-
tzeko –bertan egongo dira jateko-
ak eta edatekoak. Eta ibilbideko
bigarren zatian herriaren beste

MENDIKO BIZIKLETA > GATZAGA

Domekan, Gatzagako mendi bizikleta
irteerak hasiko du ibarreko zirkuitua

Gatzagako martxa Irailak 5

Oñatiko martxa Irailak 12 

Bergarako martxa Urriak 3

Arrasateko martxa  Urriak 16 

Eskoriatzakoa Urriak 17

Egutegia

KONTUAN HARTZEKO

Debagoieneko mendi bizikletako
martxen gaineko informazioa
www.goiena.net/blogak/deba-
goienamtb helbidea duen blogean
aurkituko duzue. Iaz jarri zuten
blog hori martxan, eta orduko
erretratu eta bideoak oraindik
ikusgai daude, eta aurtengo
martxen gaineko informazioa ere
bertan aurkituko duzue. 

Ez informazioa bakarrik,
martxetako erretratuak ere
bertan zintzilikatuko dituzte, eta
norberak ateratako erretratuak
ere bertan argitaratuko dituzte,
kirola@goiena.com helbidera
bidaliz gero.

Blogean aurkituko
duzue informazioa
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SMSaren kostua: 0,15 euro + BEZa mezu bakoitzeko.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena
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Telefonoa: 943 25 05 05
e-posta: kluba@goiena.com

Kuota: 45 euro

Abantailaz 
betetako kluba!

UZTAILEKO ZOZKETA

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

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

ESAIT-EKO 
KAMISETA GORRIA
Bidali KLUBA ESAIT
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

EUSKALTELEKO
KAMISETA
Bidali KLUBA EUSKALTEL
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

elhuyar.org/zoozoroa

SARI NAGUSIA
UZTAILA-URRIA

PARTE-HARTZAILE GUZTIEN ARTEAN ZOZKETATUKO DA 

WII SPORTS RESORT 
PACK TXURIA

Domingo Irala z/g (Ariznoa aurrean) 
BERGARA  Tel.: 943 15 01 01

Sistemen salmenta eta mantenua
•

TPV eta enpresak kudeatzeko aplikazioak
•

Webguneen diseinua.

> EHIZA
Leintze elkarteak
antolatuta ehiza
txapelketa hilaren 11n

Urtero sasoi honetan egiten duten
moduan, Arrasateko Leintze
arrantza eta ehiza elkarteak anto-
latuta irailaren 11n ehiza txapel-
keta egingo dute, txakurrekin.
Txapelketa, ohi moduan, Ara-
ban egingo dute, Santa Cruz del
Fierron (08:00).

Txapelketan parte hartzeko
interesa dutenek eguaztenean
eman ahal izango dute izena,
19:00etatik 20:00etara, Leintz
elkartearen egoitzan, 20 euro
ordainduta. Sari banaketa San-
ta Cruz del Fierron bertan egin-
go duten bazkarian egingo dute.

> MENDIA
Antzuolako Arrola mendi
taldeak finalisten eguna
egingo du hilaren 19an 

Antzuolako Arrola mendi elkar-
teak antolatuta, irailaren 19an,
domeka, finalisten eguna egingo
dute.

Arrolakoek mendi irteera
antolatu dute egun horretarako,
eta 09:00etarako egin dute hitzor-
dua, plazan. Bertatik San Jose-
ra, eta gero Uzarragara igoko
dira, Arrasate baserritik Tre-
kutz aldera joateko.

Antolatzaileek adierazi dute
umeendako ere ibilbide apropo-
sa dela, eta bertan parte hartze-
ko ez dago aurrez izena eman
beharrik.

> ZIKLISMOA
Etapa irabazi ostean,
Kanadara joango da
Irizar martitzenean

Abuztuan Frantziako Poitou Cha-
rentesko itzulian etapa bat ira-
bazi ostean, Astelehenean Har-
mailatik saioan Oñatikoak adie-
razi zuen oraindik Kanadara eta
Lombardiara joan behar duela
korritzera: "Nik egin beharre-
koa egin dut, eta ea bi hitzordu
horietan Haimarren [Zubeldia]
ondoan lan ona egiten dugun".

Bestalde, Iban Velascok urte-
beterako berritu du Euskaltele-
kin duen kontratua: "Pozik nago,
dagoeneko atseden hartzen; tal-
deak esan dit amaitu dudala aur-
tengo denboraldia".

Irailaren 11n Aramaioko rallysprinta korrituko
dute; hilaren 18an, berriz, Gatzagako igoera
egingo dute, 22 urteren ostean 

AUTOMOBILISMOA > ARAMAIOKO RALLYSPRINTA ETA GATZAGAKO IGOERA

XABIER URTZELAI > ARRASATE
Auto lasterketek aparteko prota-
gonismoa izango dute hil hone-
tan gurean. Aramaioko Azpiko-
racing taldeko ordezkariak buru-
belarri  dabil tza datorren
asteburuan, hilak 11, Aramaion
egingo duten rallysprinta pres-
tatzen: "Dagoeneko vilariñota-
rrek eman dute izena, eta, iaz
moduan, aurten ere euren Suba-
ru Impreza izango da, segurue-

Motorrak hitzordu
bikoitza du gurean,
Aramaion eta Gatzagan

nik, autorik azkarrena", adiera-
zi digu aurten antolatzaile lane-
tan ere badabilen Aramaioko
pilotu Inhar Amenabarrek.

GATZAGAKOA, 22 URTEREN OSTEAN
Aramaioko hitzorduaren ostean
etorriko da Leintz Gatzagako igo-
era. 80ko hamarkadan klasiko
bilakatu zen lasterketa hori, eta
guztira 13 edizio egin zituzten.
1988an egin zuten azkenekoz las-

terketa hori, eta 22 urteren oste-
an, Aretxabaletako eta Eskoria-
tzako motorzale koadrila batek
lasterketa errekuperatzea era-
baki du: "Azken urteotan 4x4
autoen probak antolatzen ibili
gara Apotzagan, baina aurten ez
dugu lurzorurik topatu, eta
motorzaleak garenez, Gatzaga-
ko igoera errekuperatzea oku-
rritu zitzaigun", adierazi digu
Ibon Aranburuzabala eskoria-
tzarrak.

Igoerak lau kilometro pasa
izango ditu: "Marulanda baino
lehenago hasiko da proba, Cas-
tañares auzoan, eta goraino igo-
ko dira, Gatzagaineraino".

Iazko Aramaioko rallysprintean zaleak auto gidariei animuak ematen. GOIENKARIA



Txemi Etxebarria > 'Olentzero&Company' ikuskizunaren musika zuzendaria

Hori orain dela hiru urte izan
zen; eta ni Bergarara etorri izan
naizenean ideiari forma ematen
ibili gara. Hortaz, lan handia dago
atzetik; ez da egun batetik beste-
ra sortu. Esan beharra dago, gai-
nera, jende asko sartu dela proiek-
tuan eta asko lagundu digutela.

Bestalde, zelan doa proiektua?
Martxa onean. Etzi, domeka,

esaterako, orkestraren entseguak
hasiko ditugu, Bergarako Musi-
ka Eskolan. Orkestra 20 musika-
rik osatzen dute, eta, gehienak
debagoiendarrak badira ere, Eus-
kal Herriko beste hainbat toki-
takoak ere badaude.  

Bestalde, koruek ikasturtea
amaitu baino lehen hasi zituzten
entseguak, eta koreografiak
entseatzen ere hasi ziren. 

Dagoeneko erabaki duzue
musikalaren estreinaldia noiz
eta non izango den?

Bai. Gipuzkoako hiru toki-
tan egongo gara abenduan. Estrei-
naldia Eibarren egingo dugu,
abenduaren 4an. Bi emanaldi
egingo ditugu han: bata arratsal-
dean eta bestea gauean. Handik
astebetera, Arrasaten aurkeztu-
ko dugu, Amaia antzokian. Aben-
duaren 11n bi emanaldi egingo
ditugu eta abenduaren 12an baka-
rra. Azkenik, abenduaren 30ean
Donostian izango gara, Kursaa-
lean.

Holandan bizi zara. Horietan
egoterik izango duzu?

Bai. Bergaran geratuko naiz
musikala amaitu arte. Urrian
Holandara joan beharko dut, ikas-
ketak direla-eta, baina bi asteko
kontua izango da.

Txemi Etxeberria, joan den martitzenean, Bergarako musika eskolan. MIRIAN BITERI

MIRIAN BITERI > BERGARA
Olentzero&Company musikalean
buru-belarri lan egiten harrapatu
dugu egunotan Txemi Etxebarria
(Bergara, 1980). Egitasmo horren
musika zuzendaria den heinean,
horretan dituen zereginez berba
egin digu; orokorrean, prestaketa
lanak zelan doazen ere azaldu digu
datozen lerrootan. 

Zertan datza zure lana?
Hiru lan ditut: batetik, Oihan

Vegarekin batera hainbat abes-
ti konposatu ditut; horretaz gain,
kantu guztiak orkestratzeaz ere
arduratzen naiz eta horrekin
nabil orain. Musika guztia dago-
eneko buruan badugu ere, orain-
dik lan handia dago egiteke. Esa-
terako, pianorako asmatuta
geneukan abesti bat instrumen-
tu guztietarako partitura atera
behar dut eta horretan nabil
buru-belarri. Azkenik, musika
orkestra ere zuzenduko dut.  

Nolako musika izango du?
Modernoa da eta denetarik

dauka; ez da genero bat bereiz-
ten. Besteak beste, pop, rock,
jazz, saltsa, dance, balsa eta hard-
corea izango ditu, eta baita beti-
ko Gabon kantuak ere, nola ez.
Azken horiek izan ezik, gainera-
ko guztiak Oihanek eta nik neuk
konposatutakoak dira.   

Euskal Herrian egin diren gai-
nerako musikalekin alderatu-
ta badu ezberdintasunik?

Bai. Nagusia da ideia origina-
letik hasitako euskarazko musi-
kala dela. Aurretik egindako
musikalek (San Martinen Estan-
pa, Oliver! eta Miserableak, esa-
terako) libretoak idatzita eta
musika egina zuten eta horiek
euskaratu eta moldatu baino ez
zen egin behar. 

Bestalde, esan bezala, musi-
ka estilo asko batzen ditu eta oso
bizia da. 

Lehenengo aldia da horrelako
egitasmo batean parte hartzen
duzuna?

Musika zuzendari moduan,
bai. Miserableak musikalean
aktore moduan igo nintzen ager-
tokira; eta Oliver! ikuskizunean,
berriz, musikari moduan, orkes-
tran jotzen. 

Nola sortu zen musikala sor-
tzeko ideia?

Bost urte daramatzat Holan-
dan bizi izaten eta Oihan Vega
behin bisitan etorri zenean irten
zen ideia. Elkartzen garen bakoi-
tzean konposatzen ditugun abes-

aldrebes egiten da; istorio bat
daukazu, eta, horren harira, musi-
ka sortzen duzu. Oraingo hone-
tan, kontrakoa egin dugu; abesti
txikietatik istorio bat asmatu
dugu eta hori borobiltzeko musi-
ka gehiago konposatu dugu.

tien gainean luze hitz egiten dugu,
eta, horrelako baten, geneukana-
rekin zerbait egin zitekeela iru-
ditu zitzaigun. Oihanek duen
buruarekin, Olentzerorekin lotu-
tako musikala egiteko ideia asma-
tu zuen. Normalean, musikala

"Abenduaren 11n eta 12an aurkeztuko
dugu 'Olentzero&Company', Arrasaten"

"Musika zuzendari
moduan lehenengo aldia

da horrelako egitasmo
baten parte hartzen

dudana"

"Etzi, domeka,
orkestraren entseguak

hasiko ditugu, Bergarako
Musika Eskolan"

Txemi Etxebarria bergararra orain dela bost urte joan
zen Holandara, Maastrichtera, tronpa masterra
egitera. Haren esanetan: "Bilbon, kontserbatorioan
tronpa irakasle titulua lortu nuenean, konturatu
nintzen asko neukala oraindik ikasteko, eta, hori dela-
eta, Holandara joatea erabaki nuen. Izugarrizko
zortea izan dut; tronpa masterra amaitzean, Valen-
tzian, 20 urtez eskolak ematen ibilitako eta jaioterrira
itzulitako konpositore holandarra ezagutu nuen.
Ordutik hona konposaketa eskolak ematen dizkit

astean behin bere etxean. Besteak beste, konposatzen
eta orkestratzen erakutsi dit". 

Masterra amaitu aurretik, gainera, zuzendaritza
ikasten hasi zen; aurten amaitzea espero duena.
Hortik aurrera zer egingo duen ez daki: "Toki on baten
jende ona zuzentzea da asmoa. Hori non izango den
ez dakit. Holandan maila handia dago, Euskal Herrian
agian zailtasun gehiago izango nituzke; baina etxea
ere faltan igartzen dut". Bada, abesbatza bat eta
banda bat zuzentzen ditu Holandan.

Zuzendaritza ikasten eta abesbatza zuzentzen dabil Holandan

BOST  URTE  ETXET IK  KANPO

> BI KALE-ANTZERKI
Arrasaten eta Bergaran
emanaldi bana egingo du
Bizkaiko talde batek > 32

> 'GAU MAGIKOAK'
'Gau magikoak Munibe
plazan', orain bideoan
ikusteko aukera > 32

> BOSNIATIK BUELTAN
Arrasateko Ain_1 taldea
"hunkituta" itzuli da
Bosniatik > 33

G2a
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA
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MIRIAN BITERI > BERGARA
En la Lona konpainia bizkaitarra
izango da gurean egunotan. Gaur,
egubakoitza, Trastelekua izeneko
antzezlana aurkeztuko du San
Martin plazan, 19:30ean. Fami-
liendako emanaldian, garbitzai-
le bat trastelekuan sartuko da, eta,
abentura munduan murgilduz
eta traste zaharrekin pertsonaia
bitxiak sortuz, liluraz betetako
istorioak sortuko ditu. Publiko-
aren parte-hartzea ezinbestekoa
izango da horretan.

Hori Bergarari dagokionez.
Arrasaten, ostera, azken lana
aurkeztuko du Argentinan sor-

tutako baina aspalditik Euskal
Herrian bizi den taldeak. Exodo
izena duen gaueko ikuskizunean,
estruktura pisutsuekin amaiera
gabeko bidaia egiten dabiltzan
hiru emakume ezagutuko dituz-
te Seber Altube plazan 20:30ean
batzen direnek. Hiri berri bate-
ra iristean larritu egingo da hiru-
kote hori, erasoa jasango ote

duten beldur. Baina ingurunea
aztertu ostean, apurka konfian-
tza hartzen joango dira. 

1997A EZKERO
Ederto pasatuko dute ikusleek bi
ikuskizunetan, En la Lona talde-
ak urteak daramatzalako lanean
eta, hortaz, ederto daki-eta publi-
koan barre algarak eragiten.

1997an Paula Alfierik eta Andres
Fesnok taldea sortu zuten Bue-
nos Airesen eta 2000an Euskal
Herrira etorri ziren. Ibilbidean
zehar zirku-teknikak, antzerkia,
txotxongiloak, pailazoak eta mas-
karak uztartu dituzte egindako
ikuskizunetan. Maiatzetik buru-
belarri dabiltza Exodo lana aur-
kezten.

Gaur, Bergarako San
Martin plazan kale-
antzerkia eskainiko du,
19:30ean

Bihar gauean, azken
lana aurkeztuko du
Arrasateko Seber
Altube plazan

En la Lonak Exodo izeneko antzezlana aurkeztuko du bihar Arrasaten. EN LA LONA

ANTZERKIA > KALE ANTZERKIA

En la Lona taldea 'Trastelekua'
eta 'Exodo' lanekin dator gurera

'Gau
magikoak'
ikuskizuna,
bideoan
M.B. > BERGARA

Joan den ekainaren 25ean
Bergarako Munibe plazan
izan ez zirenek aukera dute
orain Ramon Arantzabalen
Gau magikoak Munibe pla-
zan ikuskizuna ikusteko.
Andoni eta Jabi Gaztelua
anaiek gau hartan grabatu-
takoarekin bideo ederra egin
dute eta dagoeneko edonork
ikus dezake Interneten: hain
justu ere, Youtube atarian
edo Ramon Arantzabalen blo-
gean (http://gaumagikoak.
wordpress.com).

JEAN SIBELIUSEN MUSIKA
Gaztelua anaiek gertatuta-
ko bideoak 8 minutu eta 40
segundo irauten du, eta oina-
rrian Jean Sibeliusen musi-
ka dauka, Finlandia. 

Ramon Arantzabal arra-
satearraren performance-ak
txundituta utzi zituen asko
ekainaren 25eko gaur hartan.
Dantza garaikidea, antzer-
kia, argi-jokoak, artea eta
musika uztartuz ikuskizun
ederra egin zuten Bergarako
Munibe plazan. 

'PERFORMANCE'-A

BARRUKO ETA KANPOKO LORATEGIAK ZAINDU ETA SORTZEN DITUGU

UREZTATZE-SISTEMA AUTOMATIKOAK INSTALATZEN DITUGU

Basabe poligonoa D-2-1. T/F: 943 79 78 45 / 616 96 57 98. 117 posta kutxa ARETXABALETA

BARRUKO ETA KANPOKO LORATEGIAK ZAINDU ETA SORTZEN DITUGU

UREZTATZE-SISTEMA AUTOMATIKOAK INSTALATZEN DITUGU

Basabe poligonoa D-2-1. T/F: 943 79 78 45 / 616 96 57 98. 117 posta kutxa ARETXABALETA
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Tel.: 943 77 19 88 / Faxa: 943 79 59 97

www.goiena.net/blogak/urko
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ORDUKO

ZERBITZU

OROKORRA*

* Kontratatutakoa

Berokuntza • Gasa • Aire girotua • Haizeztatzea

Proiektuak eta legeztatzea • Diagnosiak eta berrizteak • Gas ikuskatzeak • Iturgintza orokorrean

Energia berriztagarriak eta alternatiboak; proiektu eta zaharberritzeak eta azterketa energetikoak.

INSTALAZIOEN 
MANTENIMENDU

OSOA

INSTALAZIOEN 
MANTENIMENDU

OSOA

JOKIN BEREZIARTUA> ARRASATE
SOS Balkanes gobernuz kanpoko
erakundearen eskutik Ain_1 tal-
de arrasatearra Bosniako Goraz-
de herrian izan zen abuztu hasie-
ran, XIII. adiskidetasunaren nazio-
arteko jaialdian parte hartzen.
Bost kidek osatzen dute taldea, bai-

na Bosnian hiru kide izan ziren.
Hori bai, agertoki gainean SOS
Balkanes elkarteko bi musikari-
ren laguntza jaso zuten. Hamar
egun egin zituzten bertan; "gutxie-
gi", Iraitz Agirre taldekideak Arra-
sate Irratian egindako elkarrizke-
tan azaldu zuenez. Hala ere, Agi-

rrek adierazi du "oso esperientzia
positiboa" izan dela, baina "gogo-
rra" aldi berean: "Orduan haur
batzuk ginen arren, erretinan gor-
deta daukagu Bosniako gerra, eta
15 urte pasa ostean gerra oso pre-
sente dagoela konturatu gara.
Gorazde setiatutako herria izan
zen gerra garaian eta armada ez
zen horrenbeste sartu. Baina ondo-
ko beste herri batzuetan ikusi
ahal izan genuenez, eraikin guz-
tiek zituzten metraila arrastoak.
Ez zen bakar bat ere libratzen.
Gorazden, bestalde, ekonomikoki
ez daukate aukera askorik; lan bal-
dintzak oso eskasak dira eta neka-
zaritzaz bizi dira. Hori bai, ezer ez
dute, baina dena emateko gertu
daude; oso jende ona da". Horre-
gatik guztiagatik "hunkituta" buel-
tatu direla dio Agirrek.  

BI SAIO, BI ISTORIO EZBERDIN
Agertoki gainean, bestalde, "oso
gustura" izan ziren. Eman zituz-
ten bi kontzertuak ezberdinak
izan ziren erabat. Lehena, ager-
toki erraldoi batean, pantaila eta
guzti, eta jende askotxorekin. Eta
bigarrena, agertoki txikian eta,
jasan behar izan zuten ekaitza-
ren ondorioz, jende gutxirekin. 

Kontuan hartuta taldeak hitza
duela oinarri eta euskaraz ez zie-
tela deus ere ulertu behar, Espai-
nian bizi izan den lagun bosniar
batek hango hizkuntzan errezita-
tu zituen talde arrasatearraren
zenbait poema. Gainera, abestien
titulu guztiak ere hango hizkun-
tzan esaten saiatu ziren. Buelta-
tzeko gogoz geratu dira. 

XIII. adiskidetasunaren
nazioarteko jaialdian
jotzeaz gain, Bosniako
errealitatea ezagutu
ahal izan du taldeak

MUSIKA > AIN_1 BOSNIAN

"Polita bezain gogorra izan
da, hunkituta bueltatu gara"

Ain_1 taldeko Iraitz Agirre, Amaia Pavon eta Ainara Kortabarria, SOS Balkanes elkarteko bi kiderekin batera, Bosnian. AIN_1

Goi mailako
jazza izango
da domekan
Zabalotegin

J.B. > BERGARA
Zuzenean eta esperientzia-
dun musikarien eskutik, goi
mailako jazza dastatzeko
aukera izango da etzi Zabalo-
tegin Javier Garaialde saxo-
foi-jotzaile nafarrak gidatuta.
Garaialde 1980ko hamarka-
dan egin zen ospetsu eta ordu-
tik ohikoa izan da haren pre-
sentzia komunikabide, jaial-
di eta jazz klubetan. Kutxaren
laguntzarekin antolatu dute.  

INPROBISAZIOA ETA INDARRA 
Garaialderen ondoan Marce-
lo Scrich –kontrabaxua–,
Manu Urriza –pianoa– eta
Aurelio Zabalegi –bateria–
izango dira agertokian. Ema-
naldiak inprobisazioa, senti-
kortasuna eta indarra eskai-
niko ditu, eta baita estiloen
arteko nahasketa ere: swinga,
bopa, bluesa, funka, baladak...

Javier Garaialde
saxofoi-jotzailea
gidari, 19:00etan
hasiko da zuzenekoa

MUSIKA
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AKUPUNTURA
INTEGU 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

LORENZO M. JOOSTEN
Arrasate / Arrasate Pasealekua 29, Ezk behea / 943 79 29 13

ALBAITARIAK
ETXEBERRIA JULIO 
(DEBAGOIENEKO ALBAITARI OFIZIALA)
Bergara  / 609 54 16 13

ANALISI KLINIKOAK
LABORRA ISABEL
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

DENTISTAK
ANE LASAGABASTER
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

AGIRRE HORTZ KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANBURU HORTZ KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASATE HORTZ KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ARREGI HORTZ KLINIKA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

ASTIAZARAN SOLOZABAL
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95

BENGOA SAN MIGUEL ANGEL
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

BERGARA HORTZ KLINIKA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAVIGLIA SILVANA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

GOROSABEL J. ALBERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IRIARTE IRURETA ANE MAITE
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IRIARTE IDOIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

LOPEZ DE GOIKOETXEA
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74

MAZMELA BOLINAGA ENRIKE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAINZ MALKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOLOGIA
TAMAYO CONCEPCION
Oñati / Atzeko kalea 6 behea / 620 12 48 46 / 943 71 61 82

ENTZUMEN ZENTROAK
INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREUMATOLOGIA
GORASARRI ZUBIZARRETA, XABIER DOKTOREA
TROJAOLA ZULUETA, LURDES DOKTOREA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOPATIA
AMAIA IRIARTE (MEDIKU HOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11 / 943 08 11 00 / 695 78 19 21

KIROPRAKTIKA ZENTROA
LARRAÑAGA ANDREA
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. eskuma / 943 79 92 83

LOGOPEDIA
PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK
AZPEITIA IRUNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

OPTIKAK
BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

INSTITUTO OPTICO
Arrasate / Kale Barria 32 / 943 79 71 68

ORTOPEDIA
ORTO LAGUN
Arrasate / Kontzezino 2 / 943 79 89 34

OSASUN-DIAGNOSTIKOAK
UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA 
(ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA
BENGOA NEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

PODOLOGOAK
ERDIKO KLINIKA PODOLOGIKOA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

IKERLEKU PODOLOGIA ZENTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OINEZ PODOLOGIA KLINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIKIATRA
GALLASTEGI PABLO
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

PSIKOLOGOAK
GARMENDIA LANDER 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

NUÑEZ TXOMIN 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

YOGA
AREDHANA YOGA ETA GESTALT 
PSIKOTERAPIA ZENTROA
Aretxabaleta / Santa Kurtz 24 / 616 96 57 95.

SAMADHI YOGA
Bergara / Masterreka 13, behea / 943 76 11 38 / 639 23 57 53

Debagoieneko 
OSASUN
ZERBITZUAK

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



Koadrilak jokoan, Andramari hirugarrenean
egindako herri bazkariaren ondoren,
Aretxabaletako Herriko Plazan.

MIRARI ALTUBE

EGUBAKOITZA / 2010EKO IRAILAREN 3A

Andramaixak 2010

ARETXABALETAKO

ETA LEINTZ

GATZAGAKO 

jaiak

• Garbiketa orokorrak eta mantentze-lanak

• Obra bukaerako garbiketak

• Auzotarren komunitateen eta garajeen garbiketak

• Kristalen garbiketak

• Arropa garbiketak

Errekabarren 3, behea ARETXABALETA
Tel.: 943 79 01 28 - 629 45 02 21
garbittu@euskalnet.net
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MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Giro freskoak esnatu zuen abuz-
tuaren 14a, baina poliki-poliki
berotzen joan zen herritarrek
jarritako umore on eta jai gogoa-
ri esker. Hala, abuztuaren 17an
kaleak beteta zirela egin zioten
agur Andramaixei –askoren uste-
an iaz baino jende gehiago–.

Miren Etxeandia alkate txi-
kiak egin zuen jaietarako deia
udaletxeko balkoitik eta Unai
Mendieta alkateorde txikiak isio-
tutako etxafuegoak hasiera eman.
Ikurrinari egindako agurraren
ondoren izan zen hori –Aralar
alderdiko hiru ordezkari eta EAJ-
ko bakarrarekin–, eta herritarrak
jai giroan murgildu ziren.

Abuztuaren 15a, Andramari
eguna, elizbirarekin hasi zuten,
azken bi urteotan legez. Ama Bir-
jina airean hartuta Durana kale-
an gora egin zuten lehenengo eta
gero Herriko Plazan agurra egin
zioten dantzariek. Aurten, baina,
udalbatzako kideek ez dute har-
tu parte bira horretan eta elizara
joan ziren zuzenean txistularie-

Doctor Deseok bete
egin zuen plaza eta 
Los Delgas taldeak,
barre algarak eragin;
gazteek, ostera, 
gustura jardun zuten
zezentxoekin

JAIAK > ANDRAMAIXAK

Jende asko ibili da
kalean giro ezin hobean

Ama Birjina Herriko Plazatik bueltan elizara berriro, herritarrek lagun eginda. M.A.

Kurtzebarri inguruan kanpina sortu guran Trapu Zaharra taldeko kideak. M.A.

Ia bi orduko kontzertua eskaini zuten Doctor Deseo bizkaitarrek. JOSETXO ARANTZABALAlkate eta alkateorde txikiak udalbatzako kideekin ikurrinari agurra egiten. M.A.(38. orrialdean jarraitzen du)

Gizonezkoen
ile apaindegia

Durana 19 • Aretxabaleta • Tel.: 666 26 48 86

Aupa 
Andramaixak!

Fino

Ilearen tratamenduetan espezialistak

Mitarte 1 Tel.: 943 77 03 08

Urdaitegia-gozotegia • Kroasantegia • Gertatutako janariak
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Tel.: 943 03 66

61
Tel.: 943 79 83 64

Tel.: 943 77 12 55 - 656 73 24 63

ILE APAINDEGIA

Ilargi plaza 6 Aretxabaleta
Tel.: 943 53 34 96
Ilargi plaza 6 Aretxabaleta
Tel.: 943 53 34 96

Tel.: 943 09

33

Tel.: 943 53 39 87

Tel.: 943 10 97 98
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kin. Gau partean Doctor Deseo
izan zen izarra. Ia bi orduko eki-
taldia eskaini zieten plazan elkar-
tutakoei eta haiek gustura jarrai-
tu zituzten talde bizkaitarraren
kantuak.

72. txirrindulari lasterketak
140 bat txirrindulari ekarri zituen
gurera eta norgehiagoka zirrara-
garria ikusi zuten helmugara hur-
bildutakoek. Errekortadore esko-
lakoek, ostera, gaztetxo asko elkar-
tu zituzten zezentxoen aurrean.
Gustura baino gusturago jardun
zuten jolasean zezentxoekin eta
sustoren bat edo beste jaso arren
baten batek, minik ez. Los Delgas
taldea ikusteko plaza ez zen bete,
baina elkartutakoek ezin izan zie-
ten barre algarei eutsi.

Azken eguna, Koadrilen Egu-
na, sokamuturrak hasi zuen. Jen-
de asko elkartu zen gero herri baz-
karian, eta aurten guztiendako
izan da paella. Bazkalostea koa-
drilen arteko jolasek girotu zuten,
eta irabazleak Untzak eta Txiki
Bonba izan ziren. Gazte Ekime-
nak, gainera, hainbat ekitaldi
antolatu zituen, tartean Petti nafa-
rraren kontzertua; herriko talde-
ek ere izan zuten euren gaua. 

BIDEGORRIKO HESIA APURTUTA
Martin Garai udaltzainburuaren
esanetan, ez da egon aparteko ara-
zorik jaietan: edukiontzi bi erre-
tzen saiatu ziren, baina lortu ez
eta Arrasatera bidean dagoen
bidegorriko hesia apurtu zuten.

Bestalde, txosnagunearen
inguruko bizilagunen kexak jaso
zituzten udaltzainek, "musika oso
ozen eta denbora luzean izaten
zutelako", baina "urteroko kexak"
izaten ohi dira.

(36. orrialdetik dator)

Jende asko ibili 
da kalean giro 
ezin hobean

Mariachi doinuak gustuko dituztela erakutsi zuten herritarrek. M.A. Zezentxoen aurrean ezin hobeto moldatu ziren gaztetxo asko, toreratzaileen kapa eskuan hartuta. M.A.

Ederto ibili ziren koadrilak Gazte Ekimenak jarritako jolasetan. M.A.Eguzkipean zain egon ziren herritarrak paella jateko gogoz; guztiendako iritsi zen. M.A.

F E L I X  PA G A L D AY

Gora
Andramaixak!Mitarte 7, behea

ARETXABALETA
Tel.: 943 77 00 33 / 79 42 56

Laborantza tresnak
Ongarriak- Haziak
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Durana 32 Aretxabaleta     Tel.: 943 79 20 64

TTAABBEERRNNAA



ANDRAMAIXAK LEINTZ GATZAGAN 201040 GOIENKARIA
2010eko irailaren 3a

Euxebio Villar
Leintz Gatzagako alkatea

U
rte hauetako, jaietako eta
guztion etxean izandako
ibilbidearen balantzea egiteko

unea iritsi da.
Azken urte hauetan lortutakoa

beste herri batzuekin alderatzen
badugu, adibidez Bilborekin, hiriak
jasandako eraldaketari begiratuz
gero badirudi hegazkinez mugitzen
direla; inguruko herriekin alderatuz,
berriz, Bilboko eraldaketa mailara
iritsi gabe hemen ere handia izan
dela ikus dezakegu, hauek
Mercedes-ean mugitzen direla esan
genezake. Guk, aldiz, atzera
begiratzean, nolabaiteko aldaketa
nabaritzeko ezin dugu azken
urteetara soilik begiratu, azken 25
urteetara begiratu beharra
daukagu, seiscientos-a da gure
ibilgailua. Geroz eta nabariagoa da
udalerri txikien garapen urria,
handienek ez bezala.

Oroitzapen berezi bat arrazoi
politikoak medio sakabanatuta
daudenei eta errefuxiatu edo gaixo
daudelako gurekin egoterik izango
ez dutenentzat; ea datorren urtean
denok gauden eta egunerokotasuna
alde batera utziz jaiegunak
gozatzeko aukera izaten dugun.

Jai hauek antolatzen parte
hartu duzuen guztioi eskerrak eman
nahi dizkizue batzordeak, denok
dakigu zenbat eta partaidetza
handiagoa orduan eta jai hobeak
izango direla.

a g u r r a

Jaiak gozatzeko
egunak

Jaietako egitaraua
Egubakoitza, 3

> Jaien hasiera
Etxafuegoak eta umeenda-

ko bonba japoniarrak,
18:00etan, San Migel plazan.
> Bederatziurrena

Dorletako santutegian,
19:00etan.
> Kontzertuak

Rock taldeen eskutik,
22:00etan, plazan.
> Alkoholemia kontrola

Borondatezko alkoholemia
proba egiteko aukera.

Zapatua, 4
> Puzgarriak

Umeendako gaztelu puzga-
rriak, 11:00etan, plazan.
> Eriz magoa

Umeendako ikuskizuna,
13:00etan, plazan.
> Puzgarriak

16:00etan, plazan.
> Mus eta briska txapelketak

Toki Eder elkartean egingo
dituzte: briska txapelketa,
16:00etan eta mus txapelketa,
16:30ean. Izenematea,
(16:00etan) 20 euro bikoteko.
Gehienez 32 bikote onartuko
dituzte.
> Bederatziurrena

Dorletako santutegian,
19:00etan.
> Herri afaria 

Pilotalekuan, 21:30ean.
Girotzeko Fermin Valencia
kantautorea, bertsolariak eta
trikitilariak.
> Bolo txapelketa

Bolatokian, 00:00etan.
Sariak: 1.ari, diruaren %50 eta
urdaiazpikoa; 2.ari, diruaren
%25 eta urdaiazpikoa; 3.ari,
diruaren %10 eta xanpain eta
ardo botila; eta 4.ari eta 5.ari,
xapain eta ardo botila bana. 

Domeka, 5
> Mendi bizikleta ibilaldia

Leintz Gatzagako VIII.
mendi bizikleta ibilaldia
09:00etan, plazatik irtenda.
> Herri kirolak

San Migel plazan, 13:00etan.
> Pilota partiduak

Pilotari gazteen arteko
txapelketaren finalak. Pilotale-
kuan, 16:00etan.
> Bederatziurrena

Dorletan, 19:00etan.
>Kalejira

Zozongo perkusio taldeare-
kin, 19:30ean.

Martitzena, 7

> Bederatziurrena
Bederatziurrenaren bukae-

ra Eskoriatzako abesbatzare-
kin. Ondoren gazta mokadu-
txoa. Dorletako santutegian,
19:00etan.

Eguaztena, 8
> Otxandiokoei ongietorria

Otxandiotik datozen
lagunei harrera Dorletan,
11:00etan.
> Meza nagusia

Eskoriatzako abesbatzare-
kin, 12:00etan, Dorletan.

Zapatua, 11
> Erretiratuen Eguna

Erretiratuen bazkaria,
14:30ean.

Bederatziurrenaren bukaera ospatzen Dorletako santutegian. M.A.

Herri kirolak izango dira plazan domekan. JOSETXO ARANTZABAL

GATZA-GAIN
Jatetxea

• Plater konbinatuak
• Ogitartekoak
• Espezialitateak: Baserriko oilaskoa,

etxeko txorizoa eta okela ekologikoa

Tel.: 943 71 40 05 GATZAGA Ondo ibili  jaixetan!
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"Leintz Gatzagako 
Udalak Andramaixa 

zoriontsuak 
opa dizkizue 

gatzagar guztioi"

MIREIA BIKUÑA > LEINTZ GATZAGA
Gatzagarrak mahaiaren bueltan
bilduko dira bihar Andramai-
xak ospatzeko. Hain zuzen ere,
herri afaria egingo dute pilotale-
kuan, 21:30ean. Antolatzaileek
150 txartel jarri dituzte salgai
–iazko kopuru bera.

Menuan ere ez dago aldake-
tarik, eta azken urteotako berbe-
ra jarriko dute: entsalada, bildots-
txuletak eta postrea egongo dira.

LABAIEN ETA GOROSTIDI 
Afal ondorengoa girotzeko, ber-
tsolariek eta trikitilariek saio
bana egingo dute. Jokin Labaie-
nek eta Bixente Gorostidik asko-
tariko neurriak eta doinuak era-
biliko dituzte bertsotan. Afarian

Bihar egingo dute Gatzagako frontoian eta 150
txartel jarri dituzte salgai; bertsolariek eta
trikitilariek girotuko dute afal ondorengoa

HERRI AFARIA > PILOTALEKUAN

dauden guztiak kantuan jartze-
ko asmoa dutela esan digu Gatza-
gako alkate Eusebio Villarrek.
Jarraian trikitilarien txanda
izango da. Dantzarako musika
jarriko dute, inor aspertu ez
dadin. 

BAKARLARIA
Bertso saioaren aurretik, Fer-
min Valencia bakarlariak ema-
naldia egingo du pilotalekuan
bertan. Getze Ibargoitian (Nafa-
rroa) jaiotako kantariak graba-
tu dituen bi diskoetako kantuak
eskainiko ditu. Tartean, Tafalla
delako kantua. 

Gainera, Nafarroako kantu
eta jota ezagunen errepasoa egin-
go du Valenciak.

Entsalada eta
bildots-
txuletak 
herri afarian

2008ko herri afarian dantza ikuskizuna egin zuten. ARTXIBOA
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Ondo ibili Andramaixetan!

Txikiak
Alonso-Zubia (Leintz Gatzaga - Eskoriatza) / Garitano-Errasti (Arrasate)

Umeak
Biteri anaiak (Marin) / Uribetxeberria-Davila (Aretxabaleta)

Kimuak
Oñederra-Oñate (Leintz Gatzaga - Eskoriatza) / Elkorobarrutia-Salaberria (Arrasate-Marin)

Koskorrak
Ajuria-Urizar (Leintz Gatzaga) /Bellido-Ruiz (Amurrio)

Haurrak
Urtzelai anaiak (Eskoriatza) / Llodio-Murua (Arrasate)

Kadeteak
Barandiaran-Aizpurua (Leintz Gatzaga) / Axpe-Urtzelai (Eskoriatza)

Gazteak
Zubizarreta anaiak (Eskoriatza) / Arabaolatza-Etxagibel (Arrasate)

Helduak
Renobales-Bolinaga (Legorreta-Arrasate) / Otamendi-Uzkudun (Azpeitia)

*Finalak domekan jokatuko dituzte, 16:00etan. ITURRIA: GATZAGAKO UDALA

Finaletan parte hartuko dute bikoteak
Txikiak, umeak,
kimuak, koskorrak,
haurrak, kadeteak eta
gazteak mailetako
finalak 16:00etan
hasiko dituzte 

MIREIA BIKUÑA > LEINTZ GATZAGA
Dorletako pilota txapelketako
finalak domekan jokatuko dituz-
te frontoian. Adinaren arabera,
zazpi final jokatuko dituzte: txi-
kiak, umeak, kimuak, koskorrak,
haurrak, kadeteak eta gazteak.
Ekitaldia borobiltzeko afiziona-
tu mailan diharduten pilotariek
partidua jokatuko dute: Renoba-
les eta Bolinaga Otamendi eta
Uzkudunen kontra neurtuko dira
(Renobalesek Mendizabalen
ordez jokatuko du, eta Otamen-
dik Larrañagaren ordez).

ONENAK FINALEAN 
Mauri Zubillagak antolatu du
txapelketa. Maila bakoitzeko kan-
poraketak jokatu dituzte, eta pilo-
tari onenak finalerako sailkatu

dira. "Bailarako pilotari onenak
lehiatu dira. Kanpokoak ere gon-
bidatu ditugu: Legutiokoak,
Maringoak, Azpeitikoak... Egia
esan, txapelketa ederra jokatu
dute. Ea finalak onak diren", esan
digu Zubillagak.

Seigarren aldia da Zubilla-
gak pilota txapelketa antolatzen
duena. "Pilotan Gatzagako fron-
toian hasi nintzen, eta beti izan
dut zor txiki bat Gatzagarekin.
Txapelketa hori ordaintzeko
modua da", esan digu.

KIROLA > DORLETAKO TXAPELKETA

Harrobiko pilotarien lana ezagutzeko
aukera egongo da domekako finaletan

Aitor Mendizabal pilota astintzen Elgetako txapelketan. GOIENKARIA
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1/ ETXEBIZITZAK

101. SALDU

BBeerrggaarraa.. Etxebizitza salgai
Zubieta kalean. Eraikin berrian.
Eguzkitsua. Hiru logela, sukal-
dea, egongela eta komuna. Erdi
jantzia. 174.300 ¤ negoziagarri.
629 71 12 26 edo 650 10 34 93.

BBeerrggaarraann 70 metro koadroko
etxea salgai Artekalen. Ganba-
ra eta guzti. Eguzkitsua. Prezio
oso interesgarria. 675 70 79 54
edo 943 76 14 01.

GGuuaarrddaammaarr ddeell SSeegguurraa ((AAllaa--
ccaanntt)).. Aukera bikaina. Aparta-
mentua salgai. Egongela, terra-
za, logela bat, amerikar sukal-
dea, bainugela, trastelekua, aire
girotua. Guztiz jantzia eta eki-
patua. Oso berria eta gutxi era-
bilia. 85.000 euro. 655 60 12 52

OOññaattii..  Aukera bikaina. Etxebizi-
tza salgai Olakuan. Egongela,
hiru logela, sukaldea, bi bainu-
gela, terraza. Laugarren solairua.
228.100 ¤. Garajea aukeran. 945
22 26 62 edo 615 70 86 04.

OOññaattii.. Duplex ederra salgai
erdialdean. 116 metro koadro.
Aukera-aukeran orain, 276.465
euroan. Interesatuok deitu zen-
baki honetara:. 635 71 41 39.

OOññaattii.. Etxebizitza salgai Zubi-
llaga auzoan. Guztiz eraberri-
tua. 150.000 euro. 635 71 41 39.

103. ERRENTAN EMAN

AArreettxxaabbaalleettaa.. Etxebizitza ema-
ten da errentan. Jantzia. 649
55 48 10.

AArrrraassaattee.. Etxebizitza ematen
da errentan Udala plazan. Hiru
logela, egongela eta bainuge-
la bi. 619 42 14 85

AArrrraassaattee.. Etxebizitza ematen
da errentan Uribarri etorbide-
an. Eskolatik bi minutura. Hiru
logela, egongela eta bi bainu-
gela. Berokuntza zentrala. 635
72 27 81

AArrrraassaattee.. Etxebizitza ematen
da errentan ikasleentzat. Ergui-
nen, unibertsitatetik gertu. Lau-
garren solairua, igogailuare-
kin. Hiru logela. 943 79 83 48
edo 636 60 79 60.

AArrrraassaattee.. Uribe auzoan pisua
alokatzen da, unibertsitatetik
gertu. Bost pertsonentzat ego-
kitua, lau logela, bi komun,
egongela eta sukaldea. 653 71
78 94 edo 697 18 30 02.

BBeerrggaarraa erdialdean 87 metro
koadroko etxea errentan ema-
ten da. Guztiz berrituta dago eta
bi gela handi ditu. 685 72 51 58.

BBeerrggaarraa.. Hiru logelako etxebi-
zitza ematen da errentan erdi-
gunean. Interesatuok deitu zen-
baki honetara:. 626 81 71 28.

GGaasstteeiizz.. Etxebizitza ematen da
errentan ikasleentzat. Erdigu-
nean, Jesus Guridi kaleko 1ean.
Hiru logea, egongela, sukaldea
eta komuna. Trastelekua. 5.solai-
rua, igogailuarekin. 656 79 73
66 edo 943 71 46 46.

OOssiinnttxxuu.. Etxebizitza ematen da
errentan. Etxe berria. Eguzki-
tsua eta terrazarekin. Irune.
670 02 31 90.

OOññaattii.. Etxebizitza ematen da
errentan erdigunean. Sukal-
dea, egongela, bi komun eta hiru
logela. 616 45 23 99.

OOññaattii.. Etxebizitza errentan ema-
ten da hileka Olakua auzoan.
Egokia behar puntualak badi-
tuzu: etxean obrak, ikasketak,
e.a. 638 47 68 75.

105. ETXEAK OSATU

AArrrraassaattee.. Logela ematen da
errentan. 619 78 63 41.

AArrrraassaattee.. Erdigunean etxebizi-
tza osatzeko logela daukat. Arra-
satearra naiz. 688 60 86 33

AArrrraassaattee.. Pertsona bat behar dut
Erguin aldean etxebizitza osa-
tzeko. 670 59 73 62.

2/ GARAJEAK

201. SALDU

AArrrraassaattee..Garaje itxia salgai Uar-
kapen. Errentan hartzeko auke-
ra ere badago. 615 73 98 30.

4/ LANA

401. ESKAINTZAK

BBeerrggaarraa.. Emakume euskalduna
behar da goizez umeak (5 eta
2 urte) zaintzeko. 686 93 73 75
edo 606 64 72 70.

402. ESKAERAK

AArreettxxaabbaalleettaa eta inguruko
herrietan emakume gaztea etxe-

bizitzak garbitzeko gertu. Dei-
tu 607 73 16 78 telefonora.

AArrrraassaattee eta inguruan emaku-
mea gertu sukaldari lanetara-
ko. Udan edo asteburuetan.
Bost urteko esperientzia. Agu.
679 73 92 66 

AArrrraassaattee eeddoo BBeerrggaarraa.. Espe-
rientziadun emakumea gertu
etxeko lanak egin eta umeak
zaintzeko eta baita sukalde
laguntzaile lanetan jarduteko
ere. 665 75 41 32.

AArrrraassaattee.. Arrasateko neska  gaz-
te euskalduna goizetan etxeak
garbitzeko prest. Esperientzia-
duna. 618 41 24 79.

AArrrraassaattee eta inguruko herrie-
tan, neska gertu zerbitzari lane-
tan jarduteko. Esperientziadu-
na. 680 53 97 54.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
sukaldari lanak egiteko astebu-
ruan edo nagusiak zaintzeko edo
garbiketa lanetarako. Deitu 619
78 63 41 telefonora.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutila gertu gar-
biketa edo zerbitzari lanetan jar-
duteko. Autoa daukat. 689 88
80 23.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutila gertu gar-
biketa, zerbitzari, sukaldean
zein bestelako lanetarako. Autoa
daukat. 671 84 71 71.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutila gertu sol-
datzaile lanak egin edo eraikun-
tzan lan egiteko. 677 17 43 75.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska gertu zer-
bitzari edo garbiketa lanetara-
ko. 679 04 42 68.

DDeebbaaggooiieennaa.. Sukaldean, jatetxe
zein hoteletan lan egingo nuke.
Baita nagusiak zaintzen edo
eraikuntzan ere. Informatika
ezagutzak ditut. 602 12 03 47.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakume bolibia-
rra haurren zein pertsona eda-
detuen zaintza lanak egiteko
gertu dago. Garbiketan ere egin-
go luke lan, orduka. Deitu 686
33 66 66 zenbakira.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakume bolibia-
rra lan bila dabil, eta edozein
motatako lanak egiteko gertu
dago. 695 71 27 81.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
ume zein nagusiak zaintzeko,
baita etxeko lanak egiteko ere.
663 65 78 43.

DDeebbaaggooiieennaa..Gazte bolibiarra lan
bila dabil, edozertarako gertu.
689 64 32 15.

EEmmaakkuummeezzkkoo batek etxeko
lanak egin eta zaharrak zain-
duko lituzke. 606 64 16 09 

OOññaattii Neska euskalduna  arra-
tsaldeetan haurrak zaintzeko
prest. 606 15 11 47.

OOññaattiikkoo nneesskkaa eeuusskkaalldduunnaa.. Nes-
ka euskalduna, arduratsua, irai-
letik aurrera arratsaldez hau-
rrak zaintzeko prest. 13:00eta-
tik aurrera libre nago. 618 09
47 87 edo 943 71 62 03.

5/ IRAKASKUNTZA

501. JASO

BBeerrggaarraa.. Eskola partikularrak
emateko pertsona bat behar
dut: Lehen Hezkuntzako 5. mai-
la. 695 70 58 33.

OOññaattii DBH bigarren mailako
eskolak emango dituen pertso-
na esperientziaduna behar da.
627 91 23 21.

502. EMAN

AArreettxxaabbaalleettaa..Bigarren batxiler-
gora arteko eskola partikularrak
ematen ditut. Deitu 653 01 76
67 telefono zenbakira.

AArrrraassaattee.. Eskola partikularrak
ematen ditut. DBH eta Batxiler-
go mailak barne. Itsaso. Deitu
699 39 20 20 edo 943 79 78 96
telefono zenbakietara.

BBeerrggaarraa.. DBHko eskola partiku-
larrak ematen ditut. 20:00eta-
tik aurrera deitu 943 76 03 75
edo 605 26 24 62 telefono zen-
bakietara.

BBeerrggaarraann ingeleseko elkarriz-
keta lantzeko eskola partikula-
rrak ematen ditut. Dietu 654 94
87 26 telefono zenbakira. 

DDeebbaaggooiieenneeaann matematikako
eskola partikularrak ematen
dira. DBH eta Batxilergo mai-
lak. 696 38 10 07.

EEsskkoollaa ppaarrttiikkuullaarrrraakk ematen
ditut lehen hezkuntzako (6-12)
umeei. Irakasle ikasketak ditut.
650 23 34 98.

OOññaattii.. Enpresen administrazio
eta zuzendaritzan lizentziatua

arratsaldeetan LH edota DBH-
ko ikasleei eskola partikularrak
emateko prest. 606 15 11 47.

503. BESTELAKOAK

EEuusskkaarraa--ffrraannttsseessaa.. Hizkuntza
elkartrukea egingo nuke. Nik
frantsesez moldatzen irakatsi-
ko nizuke eta trukean euskara
ikasi nahi nuke. 602 12 03 47

6/ MOTORRA

601. SALDU

PPeeuuggeeoott 440066 salgai. Turbo Die-
sel 2,1. Aleaziozko llantak. Aire
girotua. Ekipamendu osoa.
1998koa. 193.000 km. Egoera
onean. 2.000 ¤. 619 59 16 88.

7/ ANIMALIAK

701. SALDU

TTxxaakkuurrkkuummeeaakk.. Euskal artzai
txakurra, Gorbeiakoa. Abuztua-
ren hirugarren astean jaiotako-
ak. 150 euro. Artzantzarako zein
konpainia ona egiteko oso apro-
posak. Ama eta aita apartak
bezain maitakorrak. 635 12 87
82 edo 943 25 05 79.

703. EMAN

DDeebbaaggooiieennaa.. Arratoi txakurku-
meak ematen dira opari. Deitu
685 75 86 49 zenbakira.

HHuusskkyy ssiibbeerriiaarr txakurkumeak
ematen dira opari. 11 txakurku-
me dira, hilabete eta erdikoak.
Presazkoa da. 686 93 43 59.

704. BESTELAKOAK

KKaattuu ppeerrssaa ggaalldduu zen abuztua-
ren 29 iluntzean Aretxabaleta-
ko Andra Mari auzoan. Persa
txintxilla zuria da, arra, eta
Roko du izena. 616 17 94 01.

8/ DENETARIK

801. SALDU

BBuuggaabboooo CCaammeelleeoonn salgai.
2008koa. Kapazoa, negu eta
udarako zakuak, euritarako bur-

buja, moskitera eta bi eguzki-
tako. Orain dela 5 hilabete alda-
tutako txasia. 500 euro. Deitu
618 19 10 96 telefonora.

FFoottookkooppiiaaggaaiilluu ddiiggiittaallaa salgai.
Gestetner DSM615 markakoa
da eta ADF DSM615 dokumen-
tuen elikagailua dauka. 66.100
kopia aterata. Deitu 943 79 75
53 edo 637 83 18 07 telefono
zenbakietara.

HHaauurrrraakk eerraammaatteekkoo mendiko
motxila salgai. Interesa duenak
dei dezala 658 12 43 38 telefo-
no zenbakira.

LLoowweepprroo PPrriimmuuss AAWW.. Mendira
argazki kamerarekin joateko
oso egokia. Gutxi erabilita.
Reflex argazki kamera eta zoom
objektiboa (70-200 mm-raino).
Gainera, beste bi objektibo edo
flasha ere sartzen dira. Tripo-
dea edo mendiko bastoia era-
matekoa du. 667 95 73 16.

MMaaccllaarreenn aulki-aterkia eta Jane
Slalon Pro kapazo-aulkia. 0 tal-
dekoa, poltsa eta burbujarekin.
Dena 500 euro. Erosketarekin,
aulkirako 2 zaku opari. 657 77
91 74.

MMeennddiikkoo bbiizziikklleettaa salgai. Oso
egoera onean. 100 euro. 943 76
29 60.

UUmmeeaa eerraammaatteekkoo mmoottxxiillaa.. Baby
Börjn etxekoa. Beltza eta gorria.
Bizkarrarendako errefortzua-
rekin. Berria. 80 euro. 607 06
22 20.

806. GALDU

AArreettxxaabbaalleettaa..Automobileko gil-
tza galdu dut. Renault Megane
autokoa da. Aurkitu baduzu,
deitu zenbaki honetara: 680 60
94 74.

EEsskkoorriiaattzzaa.. Uztailaren 29an
Nokia telefono mobil bat galdu
nuen. Topatu baduzu utzi Udal-
tzaingoan (Eskoriatzako Udale-
txean) edo deitu telefono hone-
tara. Mila esker. 629 47 30 51.

9/ HARREMANAK

904. BESTELAKOAK

GGaasstteeiizzeerraakkoo aauuttooaa kkoonnppaarrttiittuu..
08:00etarako Gasteizen egote-
ko, gastuak edo autoa konpar-
titzen dira. Dagoeneko bi lagun
gara. Abuztuko azken astetik
edo irailetik aurrera. Bueltara-
ko ere aukera ematen da. 635
71 73 58.

15 eguneko epean, aurrez aukeratutakoei bakarrik 
erantzungo zaie.

Emandako datuak dagokien bezala isilekoak izango dira,
abenduaren 13ko 15/1999 Legeak, hots, adatu pertsonalak
Babesteko Legeak ezartzen dituen irizpideei jarraiki.

Interesa izanez gero, bidali curriculuma: seleccion@lks.es; edo 89 posta kutxa,
20.240 Ordizia, Gipuzkoa; kasu bakoitzean dagokion erreferentzia zehaztuz.

Oñatiko Ur Jauziak, SA kapital publikoko sozietateak,
energia hidroelektrikoa sortzeaz eta ustiatzeaz 
arduratzen denak,

USTIAPEN-ARDURADUN 
BAT BEHAR DU

(Erref.: OU010)
FUNTZIO NAGUSI HAUEK IZANGO DITU:
• Zentral hidroelektrikoari lotutako mantentze-lan guztiak koordinatzea  

eta egitea, zuzenean eta enpresa-adituekin koordinatuz.
• Hiru pertsonako lantaldea kudeatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea.
• Prebentziozko mantentze-planak prestatzea.
• Gertakariei kasu egitea eta haiek kudeatzea.

BALDINTZAK:
• Ikasketa-maila: Batxilergoa – Lanbide Heziketa.
• Hamar urteko esperientzia izatea gutxienez antzeko ezaugarrietako  

lanpostuetan.
• Taldeak kudeatzen eskarmentu handia izatea.
• Euskaraz hitz egitea.

KONTUAN IZANGO DIRA:
Mekanika-hidraulikako eta elektrizitatea/elektronikako ezagutzak izatea.

www.lks.es

ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA
• Arrizuri, 97 m2, garajearekin.
• Aranerreka, 80 m2, oso ondo.
• Matxiategi, 72 m2, eguzkitsua.
• Zabalotegi, 54 m2, eguzkitsua, oso ondo.
• Bolu, 103 m2, oso eguzkitsua.
• Burdiñate, 104 m2, oso ondo.
• Ibargarai, apartamentua, 40 m2, berria, garajea aukeran.
• Justo Garate, 80 m2, oso ondo.
• Herrilagunak, 60 m2.
• Martoko, 87 m2, ondo, garajearekin.
• San Pedro, 88 m2, ondo.
• Ibargarai, 80 m2 oso ondo eta eguzkitsua.
• Koldo Eleizalde, 87 m2 oso ondo.
• Zabalotegi 80 m2, eguzkitsua, berritua.
• Elorregi 70 m2, terrazarekin, eguzkitsua, oso ondo.
• Toki Eder plaza, 98 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.
• Artekale, 48 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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T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37
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GGAARRAAIIAA
IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

INMOBILIARIA
IIbbaarrggaarraaii 33 •• BBEERRGGAARRAA
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ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara:
• Martoko 85 m2. Igogailuarekin.
• Bidekurutzeta. 85 m2. Berritua.
• Artekale 60 m2. Berritua. 153.258 €.
• Irizar pasealekua 70 m2. Igogailuarekin.
• Zabalotegi 60m2. Oso ondo
• Barrenkale 82 m2. Berritua.
• Osintxu. 70 m2. Igogailuarekin. 153.258 €.
• Bidekurutzeta 103 m2. Duplexa. Oso ondo.
• Lorentxoko 73 m2. Eraikitzeko.
• Burdiñate 53 m2. Prezio ona.
• Matxiategi 65 m2. Igogailuarekin.
• Osintxu 64 m2. Berritua. 114.192 €.
• Bolu 96 m2. Garajearekin.
• 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 eta

Ibarre auzoa. Etxe onak.
• Herriko plaza 95 m2. Oso etxe ona.
• 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 €.

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 20,50 ¤ (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.
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Karmele 
Igartua Bengoa

Garbiñe, Irune, Loiola, Luisi eta Arantxi.
Aretxabaletan, 2010eko irailaren 3an.

Badira denbora batzuk
leku bat hartzen dutenak
eta geratu egiten direnak,

denbora txikiak,
denbora umilenak,

denbora duinenak
geratzen direnak,

bizirik beti
denboraz betetako denboretan.

Aretxabaletan hil zen 2010eko abuztuaren 20an.

OROIGARRIA

Olatz 
Zabarte Arza

Gure ikaslea

Errekalde Herri Eskola eta 
Oñatiko Institutuko ikasle, guraso eta langileak.

Oñatin, 2010eko irailaren 3an.

Agur Olatz, zure irripar goxua 
betiko geldittuko xaku.

Oñatin hil zen 2010eko abuztuaren 29an.

OROIGARRIA

Manolo 
San Vicente Abarrategi

'Zurdito'

Ziorla-Musakolako lagunok ez zaitugu inoiz ahaztuko.
Arrasaten, 2010eko irailaren 3an.

2010eko abuztuaren 30ean hil zen, 75 urte zituela.

OROIGARRIA

OROIGARRIA

Karmele 
Igartua Bengoa

Kurtzebarri Eskolako irakasle, guraso eta ikasleak.
Aretxabaletan, 2010eko irailaren 3an.

Aretxabaletan hil zen 2010eko abuztuaren 20an.

Kurtzebarriko keixpeien
zuk erakutsittakuak

ta zurekin bizi izandakuak
ez dittugu ahaztuko

Musakolan jaioa 
eta Musakolan bizia,
Gaztetan izan zinen 

kirolari trebia,
Futbolaria eta 
baita pilotaria.

Orain gure astoa 

negarrez dago
Musakolako seme bat 

joan baitzaio,
Gizon xumea, 

lagunen laguna,
Athletic-zale amorratua.

Ikusi arte, laguna.

FM 107.7

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

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

ARRASATE

Zapatua, 4 Fernadez Maisu Aranberri 1 943 79 22 26
Domeka, 5 Español Araba Etorbidea 14 943 79 18 65
Astelehena, 6 Etxeberria Zarugalde 42 943 77 16 30
Martitzena, 7 Alberto Azkoaga Ferrerias 1 943 79 15 16
Eguaztena, 8 Fernadez Maisu Aranberri 943 79 22 26
Eguena, 9 Español Araba 14 943 79 18 65
Egubakoitza, 10 Etxeberria Zarugalde 42 943 77 16 30

BERGARA

Zapatua, 4 Estella Matxiategi 5 943 76 19 63
Domeka, 5  Estella Matxiategi 5 943 76 19 63
Astelehena, 6 Guallar San Antonio 5 943 76 11 05
Martitzena, 7 Mozos Iparragirre 2 943 76 12 15
Eguaztena, 8  Estella Matxiategi 5 943 76 19 63
Eguena, 9 Mozos Iparragirre 2 943 76 12 15
Egubakoitza, 10 Estella Matxiategi 5 943 76 19 63

OÑATI

Zapatua, 4  Barrenetxea Kale Zaharra 1 943 78 01 22
Domeka, 5  Barrenetxea Kale Zaharra 1 943 78 01 22
Astelehena, 6  Garate Kale Barria 42 943 78 05 58
Martitzena, 7 Barrenetxea Kale Zaharra 1 943 78 01 22
Eguaztena, 8  Garate Kale Barria 42 943 78 05 58
Eguena, 9 Garate Kale Barria 42 943 78 05 58
Egubakoitza, 10 Garate Kale Barria 42 943 78 05 58

ARETXABALETA

Zapatua, 4  Anitua Belorrieta auzoa 943 08 11 43
Domeka, 5 Anitua Belorrieta auzoa 943 08 11 43
Astelehena, 6  Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Martitzena, 7 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Eguaztena, 8  Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Eguena, 9 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Egubakoitza, 10 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99

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

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

GOIENKARIA

Joxe Arregi
frantziskotarra
gaur telebistan

Fraidetza uzteko erabakia
hartu du Joxe Arregik. Baina,
halere, Elizan jarraitzeko
asmoa du, "askoz ere
libreago", ez "inoren aurka",
kristautasuna "berritzearen
alde" baizik. Arritxu Barru-
sok elkarrizketatuko du
gaurko magazinean.

GOITB, 'Goiena magazinea'
> Egubakoitza 19:45

a s t e a  G O I T B n

13:15 Marrazki bizidunak.   

13:45 Animalia.

14:15 Onein.

14:45 Berriak. 

15:15 Ur eta lur.

15:45 Erloklip.

16:15 Mendialdean bizi.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Harmailatik.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Gipuzkoa kultura.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Sakonduz

22:45 Kiroleroak.

23:45 Goiena Magazinea.

00:45 Emisio amaiera.

Egubakoitza, 3

08:00 Marrazki bizidunak.

10:30 Barrebusa.

11:30 28 Klip.

12:00 Erloklip

12:30 Goiena Magazinea.

13:30 Eltze beroa.

14:00 Animalia.

14:30 Barrebusa.

15:30 Marrazki bizidunak.

17:45 Eskuokin.

18:00 Ur eta lur.

18:30 Gipuzkoa Kultura.

19:00 Mendialdean bizi. 

19:30 Animalia.

20:00 Goiena Magazinea.

21:00 Ikusmira.

21:45 Kanaldude..

22:45 Gipuzkoa kultura.

23:15 Harmailatik.

00:15 28 Klip.

00:45 Emisio amaiera.

Zapatua, 4

08:00 Barrebusa.

09:00 Marrazki bizidunak.

11:30 Erreportajea.

12:00 Jazz jaialdia. 

12:30 Kanaldude.

13:30 Ur eta lur.

14:00 Onein. 

14:30 Goiena Magazinea.  

15:30 Gipuzkoa Kultura. 

16:00 Marrazki bizidunak.

18:00 Eskuokin. 

18:15 Barrebusa. 

19:15 Mendialdean bizi

19:45 Animalia.

20:15 Harmailatik.

20:45 Goiena Magazinea.

21:45 Gipuzkoa Kultura.

22:15 Sakonduz.

23:00 Kulturzulo.

23:15 Jazz jaialdia

23:45 Emisio amaiera.

Domeka, 5

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Kantari.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Erloklip. 

15:45 Ikusmira.

16:15 28 Klip.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:45 28 Klik. 

18:15 Marrazki bizidunak.

18:45 Berriak.

19:15 Kantari.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Harmailatik.

21:30 Goiena Magazinea. 

22:30 Harmailatik.

23:00 Gipuzkoakultura.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Astelehena, 6

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Kantari.

14:15 Onein.

14:45 Berriak. 

15:10 Harmailatik. 

15:50 Kiroleroak.

16:20 Erloklip.

16:45 Berriak. 

17:10 Marrazki bizidunak.

17:35 Eskuokin.

17:55 Kurtulzulo.

18:15 Marrazki bizidunak..

18:45 Berriak.

19:15 Kantari.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Harmailatik.

21:30 Goiena Magazinea. 

22:30 Iragana gogoratuz.

23:00 28 Klip.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Martitzena, 7

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Kantari.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:10 Iragana gogoratuz.

15:50 Onein.

16:20 28 klip.

16:45 Berriak.

17:15 Marrazki bizidunak.

17:35 Harmailatik.

18:15 Marrazki bizidunak.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Iragana gogoratuz.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Kanaldude.

23:00 Jazz jaialdia.

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguaztena, 8

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Kantari.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Gipuzkoa kultura.

15:45 28 klik.

16:15 Ikusmira.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:45 Onein.

18:15 Marrazkibizidunak. 

18:45 Berriak. 

19:15 Kantari.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Animalia.

21:15 Goiena Magazinea.

22:15 Gipuzkoakultura. 

22:45 Kulturzulo.

23:00 Erloklip.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguena, 9

GOIENKARIA

Futbola eta
mendi-bizikleta
'Harmailatik'-en

Arrasate Hiria futbol
txapelketa jokatuko da
egubakoitz eta zapatuan
Arrasaten. Bestalde,
domekan, Gatzagan egingo
da mendi-bizikleta irteera.
Bi hitzordu horiek, eta beste
hainbat kirol kontu astelehe-
nean, Harmailatik-en.

GOITB, 'Harmailatik'
> Astelehena, 19:45
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ESKER ONA

Xole 
Uribeetxebarria Badiola

Pedro Antxiaren alarguna

Aretxabaletan, 2010eko irailaren 3an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali dizkiguzuenoi, eskerrik asko sendikoen izenean. 

—
Nork al lezazken

elur-usoen 
antzera, goiak garaitu!

Nork, an... lurrean
loia uztean

gurutz saindua laztandu!

Donostian hil zen 2010eko abuztuaren 8an, 84 urte zituela.

Felix 
Lamariano Agirre

Gure ondoan egon zareten guztioi 
eskerrik asko etxekoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, irailaren 5ean,
11:00etan, Antzuolako Antiguako ermitan ospatuko da.

—
Denbora aurrera doa
Urtebete zu gabe jada

Baina urteak joan ahala
Aldatzen ez den zerbait bada
Zure lekzioek aurre egiteko
Ematen diguten indarra.

URTEURRENA

Cristina 
Madinabeitia Arregui

Candido Igartuaren alarguna

Mila esker bertaratuko zareten guztioi.

URTEURRENA

Umoretsua zinen
guztien gainetik
borondatean ere

ez zeneukan faltik

nahiz eta urru joan
mundu honetatik
ez dezu aldegingo
gure bihotzetik.

Lehen urteurreneko meza zapatuan, irailaren 4an,
19:00etan, Oñatiko Mikel Goiaingeruaren parrokian.

—

ESKER ONA

Victor 
Alday Echavarri

Maria Orunaren alarguna

Arrasaten, 2010eko irailaren 3an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.
—

Izan zarenagatik
eta erakutsi diguzunagatik
ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Arrasaten hil zen 2010eko abuztuaren 27an, 83 urte zituela.

OROIGARRIA

Andres 
Osinaga Leibar

EAko zinegotzia Aramaioko Udalean

Aramaion, 2010eko irailaren 3an.

Udal honetan egindako lanagatik 
beti gogoan izango zaitugu.

—
Gure doluminik sentikorrena familiarentzat.

2010eko abuztuaren 17an hil zen, 62 urte zituela.

Aramaioko
Udala

Oñatin hil zen 2009ko irailaren 6an.

Aitor 
Arza Zelaia

Ona taberna.
Oñatin, 2010eko irailaren 3an.

Ez agurrik, ez adiorik
ikusi arte bakarrik.

URTEURRENA

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

OROIGARRIA

Victor 
Alday Echavarri

Kora Alday lankidearen aita.

Arizmendi ikastolako lankideak.
Leintz bailaran, 2010eko irailaren 3an.

Ez agurrik, ez adiorik,
gero arte bakarrik.

Arrasaten hil zen 2010eko abuztuaren 27an, 83 urte zituela.

ESKER ONA

Miguel 
Moñux Gimeno

Bergaran, 2010eko irailaren 3an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak
bidali dizkiguzuenoi, eskerrik asko sendikoen izenean. 

—
Isilik joan zara azkenean

baina oroitzapen bana utzi diguzu
bakoitzari bere soinuaz.

Bergaran hil zen 2010eko abuztuaren 17an, 82 urte zituela.

Aretxabaletako JJoonn AAttxxaa eta AAiinnaarraa UUrrrruuttiiaa bihar, zapatua,
ezkonduko dira Leintz Gatzagako Dorletako elizan, familia eta
lagunez inguratuta. "Guztion partetik, zorion beroenak eta ondo
pasatzea opa dizuegu. Patxo pila!".

Abuztuaren 28an, Bergarako MMiirreenn eta Cintruenigoko AAnnttoonniioo
ezkondu ziren Donostiako La Perlan. Eztei-bidaian Hong Kong
eta Balira joan dira. Bidaian ederto pasa dezatela espero dute
etxekoek eta lagunek. Patxo handi bat eta zorionak, bikote!

AAnnddrreess AArrllaannzzoonn eta CCllaauuddiinnaa LLeeoonn oñatiarrak 1960ko abuztua-
ren 15ean ezkondu ziren Burgosen, eta aurtengo egun berean
urrezko ezteiak ospatu dituzte, Arantzazuko santutegian. Zorio-
nak, bada, bikoteari, familiakoen izenean!

AAnnttoonniioo MMaaddiinnaabbeeiittiiaa eta TTeerreessaa AArraanngguurreenn 1960ko irailaren 3an
ezkondu ziren Apotzagan. Urrezko ezteiak ospatuko dituzte Aran-
tzazun, irailaren 5ean, domeka, familia guztiarekin batera. Zorio-
nak, guztion partetik!

h i l d a k o a k

• Olatz Zabarte Arza. Oñatin, abuztuaren 29an. 14 urte.

• Manolo San Vicente Abarrategi. Arrasaten, abuztuaren 30ean. 75 urte.

• Mari Tartas Ibañez. Bergaran, abuztuaren 30ean. 79 urte.

• Maria Angeles Lopez Martin. Bergaran, abuztuaren 30ean. 50 urte

• Maria Luisa Noarbe Portela. Bergaran, abuztuaren 31n. 96 urte.

• Maritxu Azkarate Jauregi. Bergaran, hilaren 1ean.

• Antonio Murillo Murillo. Arrasaten, hilaren 1ean. 78 urte.

• Karmen Bikuña Igartua. Bergaran, hilaren 1n. 81 urte.

• Jose Antonio Oses Pueyo. Bergaran, hilaren 1ean. 63 urte.

• Juana Elkoro Golonoetxea. Bergaran, hilaren 1ean. 92 urte.

• Pilar Madariaga Legorburu. Bergaran, hilaren 1ean. 94 urte.

Donostiako EEnnddiikkaa eta Esko-
riatzako MMaaiiddeerr bihar, zapa-
tua, ezkonduko dira Eskoria-
tzako Ibarraundi museoan.
Bikotearen lagun eta familia-
ko guztien partetik, zorionak
eta egin behar duzuen eztei
bidaian ondo-ondo pasa deza-
zuela!
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ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

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

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

MUSEO BAT BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO…

SIMULAGAILUA HANDITU DUGU

Errusiar mendiaren simulagailua handitu egin dutu lau eserlekuko
plataforma berri batekin. Gainera, bidaiarietako batek joystick baten
bidez mugimenduak zuzendu ahal izango ditu. Filma berriak ikusteko
aukera ere izango duzu bertan.

Informazio gehiago:www.miramon.org edota 943 01 24 78

Irailak 3-9
Musika

BERGARA
> Javier Garaialde jazz musikariak
kontzertua egingo du domekan

Javier Garaialde jazz saxofonistak eta
bere taldeak kontzertua egingo dute etzi,
domeka, Zabalotegi aretoan (19:00),
Kutxak lagundutako emanaldian.
Jazzaren barruan, hainbat estilo lantzen
ditu: dixielanda, swinga, betiko jazza…

Antzerkia

ARRASATE
> 'Éxodo' ikuskizuna, egokitzen ez den
jendeari egindako omenaldia 

En la Lona taldeak Éxodo kale
antzerkia egingo du bihar, zapatua, Seber
Altuben hasita (22:30). "Egokitzen ez den
jendeari egindako omenaldi" gisa aurkez-
ten dute egileek; batez ere, "ingurumen
desplazatuei".

Musika

OÑATI
> Ruper Ordorikaren kontzerturako
sarrerak laster salgai kultur etxean

Irailaren 17an, Ruper Ordorikak
Haizea garizumakoa delako diskoa
aurkezteko kontzertua egingo du
herrian, Oñatin, eta sarrerak irailaren
6an ipiniko dituzte salgai kultura etxean,
10 eurotan (16:30-20:30).

LEIRE KORTABARRIA
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa 

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

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

Musika
OÑATI
> Drakes punk-rock taldeak
diskoa aurkeztuko du gaur

Oñatiko Drakes punk-rock
taldeak diskoa, Si nos dejan,
no keremos izenekoa, aurkeztu-
ko du Ibarrondo liburu-
dendan.

22:30ean, kontzertua egingo
dute Atzeko Kale auzoan, Show
Business taldearekin batera.

18:30ean, Ibarrondo liburu-dendan.

ARAMAIO
> The Basics taldeak kontzertua
egingo du gaur, egubakoitza

Uztailerako Udalak antola-
tu zituen musika emanaldiekin
jarraituko dute irailean.
Lehenengo kontzertua Gasteiz-
ko The Basics taldeak egingo
du. Nu-jazz, blues eta funk
estiloak lantzen dituzte,
bereziki.

Gaur, egubakoitza, Sastiñan,
20:00etan.

Antzerkia
BERGARA
> 'Trastelekua' antzezlana
egingo du En la Lona taldeak

Bizkaiko eta Kataluniako
En la Lona taldeak Trastelekua
delako kale-antzerkia egingo
du. Adin guztietako ikusleen-
dako egokia da. 

Garbitzaile bat trastelekuan
sartuko da eta bere begirakune
bereziarekin abentura mun-
duan murgildu eta traste
zaharrekin pertsonaia bitxiak
sortuz, liluraz beteriko istorio-
ak sortuko ditu. Abentura
honen parte den publikoa ere
protagonista izango da.

50 bat minutuko 
ikuskizuna da.

Gaur, egubakoitza, San Martin plazan,
19:30ean.

Erakusketak
ESKORIATZA
> Euskal Herriko zeramika labe
onenetakoa bisita daiteke

Zubiate labea, Ibarraundin,
Euskal Herrian gordetzen den
zeramika labe adibide oneneta-
koa da, eta gaur egunera arte
iritsi den mota horretako
bakarra Gipuzkoan.

Gaur egun gordetzen den
elementu bakarra labea da, eta
Aranzadi zientzia elkarteak
zaharberritu eta sendotu
ostean balioan jarri da.

Aldez aurretik deitu behar
da bisita gidatua eskatu nahi
bada.

Ordutegia hauxe da: 09:00-
14:00. Ordu horietatik kanpo
bisitatu nahi bada ere deitu
egin behar da telefonoz.

Argibideak: 943 71 54 53 
(Ibarraundi); www.eskoriatza.net;
www.turismodebagoiena.com.

BERGARA
> Carlos García Angulok 
erakusketa dauka Aroztegin

Carlos García Angulo
(Bilbo, 1943) margolariak
Barne-erretratua izeneko

erakusketa dauka Aroztegin,
irailaren 12ra arte. 

Ordutegia: astelehenetik egubakoitze-
ra, 18:00-20:30; zapatuetan, 12:00-14:00 eta
18:00-20:30; eta domeketan, 12:00-14:00.

ARETXABALETA
> Margo ikastaroan ibili direnen
lanak ikusteko aukera

Margo ikastaroan ibili
diren herritarrek euren lanak
erakutsiko dituzte gaur,
egubakoitza, hasi eta irailaren
30era arte, Arkupen.

11:00-13:00 eta 18:00-20:00;
zapatuetan, 11:00-13:00; domeka eta
jaiegunetan, itxita.

Hitzaldiak
ARETXABALETA
> 'Obesidad infantil' hitzaldia
egingo du mediku batek

Osakidetzak antolatuta,
Daniel Jiménez medikuak
Obesidad infantil delako
hitzaldia egingo du.

Eguenean, hilak 9, Arkupeko Zaraia
aretoan, 19:00etan.

Lehiaketak
ARAMAIO
> VI. Postal lehiaketan parte har
daiteke oraindik

Txirritola elkarteak deitu
duen VI. Postal lehiaketan
parte hartzeko epea zabalik
dago. Postalak deskribapen
laburra izan behar du, eta
kontuan hartuko dituzte
originaltasuna eta euskara
maila. Saria da bi lagunendako
afaria herriko jatetxe baten.

Postala honako helbidera
bidali behar da: Txirritola
euskara elkartea; Kultura
etxea; Aramaio 01160 (Araba).

Mugaeguna: irailak 15.

Ikastaroak
ARRASATE
> Yoga eskolak eta hasiberrien-
dako ikastaroa, aukeran

Ikasturterako izenemate
epea zabaldu du Sanatana
Dharma yoga eskolak. Honako
ordutegiak antolatu ditu:

LEINTZ GATZAGA
> Etxafuego, meza eta musikarekin hasiko dira
Andramari jaiak, asteburuko gatza eta piperra

Aste bukaeran egongo da zer egina, Gatzagako jai nagu-
sien eskutik. Gaur, egubakoitza, etxafuegoak botako dituzte
(18:00) eta Dorletan nobena (19:00) eta kontzertuak (22:00)
izango dira; bihar, zapatua, besteak beste, herri afaria (21:30)
eta afalosteko animazioa, eta bolo txapelketa (00:00); eta etzi,
domeka, VIII. mendiko bizikleta proba (09:00), herri kirolak
(13:00) eta Dorletako pilota txapelketako finalak (16:00).

Gaur, egubakoitza, hasten dira jaiak, eta hilaren 11n bukatu.

PROPOSAMENA
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2010eko irailaren 3a

b o n o  f o t o a

Beharbada Oñatiar askok ez zuten ikusiko
baina azpitik  pasa egin  direla, hori seguru.
Non dago ?

Argazkia eta galdera > Jose Fernandez

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO Goienako edozein egoitzara

ZORIONAK AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEARI:

Hernaniko Joxe Artola. 
Erantzun zuzena:  Mendizaleen plaza

* 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
Jon XXIII plazan aurkituko gaituzu
943 76 98 51

GARMENDIA ARDOEK EMANDAKO

BOTILA ARDO PACKA*
ZOTZ ASMATZAILEON ARTEAN!

astelehenetan eta eguaztene-
tan, 09:30-11:00 (argibideak,
Maite, 635 71 06 16), eta marti-
tzenetan eta eguenetan, 14:30-
16:00 edo 19:00-20:30 (argibide-
ak, Ana, 943 78 31 26).

Bestalde, hasiberriendako
ikastaroa ere antolatu du,
irailaren 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27
eta 28an (astelehenak eta
eguaztenak), 09:30-11:00.

Txindoki dorrean dago Sanatana
Dharma eskola (Bañez Dk. 1).

Matrikulak
OÑATI
> Ganbara kantu eskolan
matrikula egin daiteke

Ganbara kantu eskolak hasi
du ikasturtea, eta eurekin
abestu gura dutenek irailaren
7ra arte daukate matrikula
egiteko epea. 3 urtetik gorako
edozeinek eman dezake izena,
euren lokalean (Errekalden),
17:00etatik 20:00etara. Han
emango diote informazio
guztia.

Bestetik, Ganbara Gazte
taldeak gaur, egubakoitza,
hasiko ditu entseguak; Ganba-
ra Txikitxoak, irailaren 6an;
eta tailerrek, irailaren 15eko
astean.

Izena emateko ordutegia: 17:00-20:00.

BERGARA
> Musika eskolan izena emateko
epea zabalik dago

Bergarako Musika Eskolan
izena eman daiteke irailaren
20ra arte, honako ikasgaietan:
musika eta mugimendu
tailerra, hizkuntza musikala,
helduen hizkuntza musikala,
hasiberrien abesbatza eta
Haurren Abesbatza, instru-
mentuak eta taldeak. 

Ikasturtea irailaren 7an
hasiko da. Instrumentuen
ordua hartzeko, irailaren 6an
hara joan beharko dira ikasle-
ak. Bestetik, 2010/2011 ikastur-
teko zerrendak eskolako
sarrerako taulan ikusgai daude
irailaren 6ra arte, 09:00etatik
13:00etara, eta irailaren 7tik
aurrera, arratsaldez.

Izenemate epea, irailaren 20ra arte.

Deiak
BERGARA
> San Martinetako danborradako
entseguak, irailaren 6an

San Martinetako danborra-
dak prestatzen hasiko dira;
hala, irailaren 6an, 7an, 8an,
9an, 13an eta 14an izango dira
ume eta helduen entseguak.

Umeenak 19:00etatik
20:00etara izango dira, 
eta helduenak, 20:00etatik
21:00etara.

Entseguak, Seminarioko jolaslekuan.

BERGARA
> Meza batekin inauguratuko
dute Murinondoko ermita

Murinondo auzoan (San
Blasen) Ama Birjinaren
omenezko meza entzungo dute,
urtero bezala, eta inauguratu-
tzat joko dute ermita, auzokide-
ek berritu ondoren. 

Eguaztenean, hilak 8, 19:00etan.

ARRASATE

MONTERRON

PARKEA

El pequeño Nicolás

Egubakoitza: 22:30.

ELGETA

ESPALOIA

Radio encubierta

Eguaztena: 21:30.

GASTEIZ

GURIDI

Karate kid

17:00, 19:45, 22:30.

Predators

17:00, 20:00, 22:30.

Origen

17:00, 19:45, 22:30.

Centurión

17:00 (egubakoitzetik

domekara), 20:00 (eguba-

koitzetik domekara),

22:30 (zapatua).

Phillip Morris, 

¡te quiero!

17:00 (zapatua), 20:00

(zapatua), 22:30 (eguba-

koitzetik domekara).

El aprendiz de brujo

17:00, 20:00, 22:30.

Como perros y gatos

16:45.

Salt

18:30, 20:30, 22:30.

FLORIDA-GURIDI

Lope

18:00, 20:15, 22:30.

Mis tardes con

Margueritte

18:00, 20:15, 22:30.

Toy story 3

18:00.

Conocerás al hombre

de tus sueños

18:00, 20:15, 22:30.

Visión

17:30, 20:00, 22:30.

La última estación

20:15, 22:30.

Un pequeño cambio

17:30, 20:00, 22:30.

Irailaren 3tik 9ra.

YELMO CINEPLEX

El aprendiz de brujo

16:00 (zapatua eta dome-

ka), 18:10, 20:20, 22:30,

00:40.

Lope

15:45 (zapatua eta dome-

ka), 18:00, 20:15, 22:30,

00:40.

Un pequeño cambio

16:30 (zapatua eta 

domeka), 18:30, 20:30,

22:30, 00:30.

Karate kid

16:00 (zapatua eta 

domeka), 17:30, 19:00,

20:30, 22:00, 23:30,

00:40.

Conocerás al hombre

de tus sueños

15:50 (zapatua eta 

domeka), 17:50, 19:50,

21:50, 23:50.

Predators

15:40 (zapatua eta 

domeka), 17:50, 20:00,

22:10, 00:20.

Miedos (3D

emanaldiak)

16:10 (zapatua eta dome-

ka), 18:20 (egubakoitzetik

domekara), 20:30 (dome-

katik eguenera), 22:40

(zapatua izan ezik), 00:50.

Salt

16:45 (zapatua eta dome-

ka), 17:45, 18:45, 19:45,

20:45, 21:45, 22:45, 23:45.

Todo sobre mi

desmadre

15:50 (zapatua eta 

domeka), 17:55.

Centurión

20:00, 22:00, 00:00.

Toy story 3

(3D emanaldiak)

18:00, 20:20 

(zapatua izan ezik), 

22:40 (zapatua).

Como perros y gatos

(3D emanaldiak)

20:20 (zapatua), 22:40

(zapatua izan ezik), 00:50.

Los mercenarios

20:15, 22:15, 00:15.

Origen

15:40 (zapatua eta 

domeka), 18:40, 

21:40, 00:30.

Airbender 

(3D emanaldiak)

18:20 (domekatik 

eguenera), 20:30 (eguba-

koitza eta zapatua), 

22:40 (zapatua).

Niños grandes

16:15 (zapatua eta 

domeka), 18:15.

Shrek 3 

(3D emanaldiak)

16:00 (zapatua eta 

domeka).

Toy story 3

15:45 (zapatua eta 

domeka).

Killers

00:45.

Irailaren 3tik 9ra.

Gauerdiko emanaldiak,

Zinema

Irailean, zinema mundua
berpiztu egiten da: Venezia-
ko eta Donostiako zinemal-

diak, baita film askoren estrei-
naldiak ere. Dena den, udan ere
izan dira estreinaldi arrakas-
tatsuak: Toy story 3film lilura-
garria eta Origen. Aipatutako
bigarren film honek badu
Christopher Nolanen seilua.
Insomnio, Memento, El truco
final edo El caballero oscuro
dira zuzendariaren lan aipaga-
rri batzuk, eta horiek ikusita
erraz etortzen zaizkigu horien
ezaugarri batzuk: errealitatea
eta ametsak, burutazioak eta
irudimenarekin nahasten
diren pertsonaia obsesiboak,
denborazko aurrera eta atzera
ematen diren salto konplexuak,
narrazioa geruza desberdine-
tan murgiltzea…

Nolani asko gustatzen zaio
elementu asko erabiltzea, horie-
kin jokatzea errealitate eta per-
tsonaien buruan dimentsio des-
berdinak nahasteko. Horrela,

kontatzen dituen istorioak ez
dakit konplexuak diren edo,
Origen-ekin gertatzen den
moduan, nahasiak.

Origen-en, ametsen mun-
duan sartzen da. Istorioa thri-
ller bat da, lapurreta bat buru-
tu behar duen talde bat da isto-
rioaren protagonista eta euren
burua DiCapriok egiten duen
pertsonaia da. Bizitzako azke-
neko lana egitera behartuta
dagoen gizona dugu. Lan hori
burutzeko taldea hiru amets
desberdinetan sartu beharko
du. 

Zuzendariari erronka zai-
lak gustatzen zaizkio, eta narra-
zio aldetik hiru eszena desber-
dinekin batera jokatzea, toki eta
denbora desberdinetan mugi-
tzen diren hiru unibertso dife-
renterekin, oso tentagarria da,
eta Nolani eskua joaten zaio.
Osagai gehiegi erabiltzen ditu
eta dena gehiegi luzatzen du eta
horrela filmaren alde artifizio-
soak istorioa irensten du: Ori-
gen-ek originalegia eta handie-
gia izan nahi du, eta azkenean
ikuslea liluratu beharrean hau
asetzea lortzen du.

> Zuzendaria: Christopher Nolan.
> Aktoreak: Leonardo DiCaprio, Ken

Watanabe, Joseph Gordon-Levitt.
> AEB, 2010. 
> 148 min.

ORIGEN **

Ametsei buruzko 'thriller' artifiziosoa

Antonio Zabala

Eskasa:*  Balekoa:**  Ona: ***  Oso ona:****  Bikaina:*****

egubakoitzean eta 

zapatuan.

ÁBACO 
BOULEVARD

Lope
16:00, 18:10, 20:25, 22:40,

01:00.

Origen
16:00, 18:50, 21:50, 00:40.

Centurión
16:20, 18:20, 20:25, 22:30.

Como perros y gatos
16:10, 18:20.

Niños grandes
20:30, 22:35, 00:40.

Toy story 3
16:15, 18:15.

Los mercenarios
20:20, 22:20.

Salt
16:15, 18:20, 20:30, 22:40,

00:50.

Karate kid
16:10, 19:00, 22:00, 00:45.

Predators
16:05, 18:15, 20:30, 22:45,

01:00.

Airbender
16:10.

Todo sobre mi
desmadre
18:15, 20:30, 22:40.

Campanilla y el gran
rescate
16:30, 18:30.

Pesadilla en Elm
Street, el origen
20:15, 22:20.

Un pequeño cambio
16:20, 18:20, 20:20,22:20,

00:30.

Irailaren 3tik 9ra.

Gauerdiko emanaldiak

egubakoitzean eta 

zapatuan.



Eraman dotoretasuna zure etxera

Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51

ARRITXU BARRUSO > ARRASATE
Orain arte hiriburuetan ikusi
izan ditugu horrelakoak, baina
letra beltzez Urrea erosten dadio-
ten kartel horiak iritsi dira Deba-
goienera ere.

Arrasatear askori, segurue-
nik, udako oporretatik bueltan
atentzioa emango zien Zerkaos-
teta kalean ireki berri duten den-
dak. Urrea erosten dute bertan;
hau da, urrea edo urrezko bitxiak
bertara eramaten dituenari haien
balioa dirutan ematen diote
momentuan.

USTE BAINO HASIERA HOBEA 
Abuztuaren 3an ireki zituen ate-
ak negozio berriak eta bertan
lanean diharduen Maitane
Muñoz arrasatearrak esan digu
herritarrek ondo erantzun dute-
la eta aurreiritziak alde batera
utzi eta bezero asko izan dituzte-
la lehenengo egunetik: "Oso pozik
gaude negozioak izan duen eran-
tzunarekin. Nik uste dut jende-
ak pozik hartu duela herrian
horrelako denda bat edukitzea.
Uste baino hobeto hasi gara".

BITXIAK ETA BITXIKERIAK 
Eraztunak, eskumuturrekoak,
lepokoak, erlojuak, apurtutako
bitxiak edota eskumuturreko
baten itxigailua... denetarik onar-
tzen dute Arrasateko denda
berrian. Muñozek azaldu digu,
esaterako, ohikoa dela banandu-
tako pertsonek ezkontza-eraztu-
na saltzea.

Horiek bitxiak, baina bada
bitxikeriarik ere: urrezko hortze-
tako zorroak. "Ez dakit zer ger-
tatu den aste honetan, baina izu-
garria izan da. Jende asko etorri
zait hortzetako zorroekin eta
gehienak kalitate onekoak ziren,
gainera".

Izan ere, kalitatea da negozio
horren hitz gakoa, bertara era-
maten den urrearen kalitatea
edo kilate kopurua. "Gure bitxiek
orokorrean 14 edo 18 kilate iza-
ten dituzte. Dena dela, gehiene-
tan bezeroek ez dute jakiten zer
duten etxean eta batzuetan sor-
presa desatseginak ere hartzen
dituzte". Gaztelaniazko esaerak
ondo dioen moduan, ez da urrea
distira egiten duen guztia. URREA EROSTEN DA Maitane Muñoz arrasatearrak egiten du lan Arrasaten ireki berri duten dendan. JULEN IRIONDO

"Nik uste dut ez
dudala akats
larririk egin sekula"

Venus Raj > Miss Filipinak
Filipinetako hautagaia Miss
Unibertso lehiaketa irabazte-
ko faboritoetako bat zen, bai-
na akats larri batek koroa
eskuetatik kendu zion. Lehia-
ketako aurkezleak galdetu
zion zein den bizitzan egin
duen akats larriena, eta hori-
xe izan zen erantzuna: akats
larririk ez duela sekula egin.
Harrokeriak koro barik utzi
zuen. Orain esan dezake akats
larri bat behintzat egin due-
la bere bizitzan.

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 !

Topikoa da, urtero erabiltzen da arrazoiak egon ala
ez, eta hori guztia. Baina aurten lanerako itzulera
giroan entzun eta entzun ari naiz pil-pilaren soinua:

27rako espero den adierazpena eta bere ondorio guztiak,
Madrilgo aurrekontuen negoziaketa eta han-hemenkako
xake partidak, krisiaren bilakaera eta hiritarron egune-
rokoa…

Horrelakoetan ondo dator atzera begiratzea. Oso
erraz uste izaten dugu mendeko bero handi, euri bortitz
ala gertakari nabarmenena bizitzen ari garela, harik eta
norbaitek hiru urte lehenagoko datua ateratzen digun
arte. Hartu lasai eta kabitu: udagoien hau ere beroa
izango da, eta ni pozik espero dugun hori gertatzen bada.
Baina gero negua etorriko da, eta hotza eta elurra. Hau
da, ohiko gurpila. Animo!

Udagoien beroa

Horrela ikusiko al ditugu
erretzaileak laster? 

Jatetxeetan erretzeko debekua
dela-eta, aukera bat izan daiteke
erretzaile bakoitza horrelako
kapsula batean sartzea.  

www.quedateaki.com

Martin Arriaran (1964) ber-
gararrak bere lehen elebe-
rria kaleratu berri du: Ate-
jaun, el señor de las puertas.
Gazteleraz dago idatzia eta
polizia eta misterio-nobela-
ren artean kokatzen den thri-
llerra da, baina fantasia
kutsua ere badu. 

Arriaranek zuzenbide
ikasketak egin zituen eta
xakea izan da bere betiko
zaletasuna. Duela urte batzuk
idazteari ekin zion.

'Atejaun, el señor de
las puertas' liburua
kaleratu du Martin
Arriaran bergararrak 

EGOITZA NAGUSIA
Ibarra kalea 6, 20570 BERGARA
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12 • Posta-e: goienkaria@goiena.com
Harpidetza: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com 2010-09-03

Gurean ere erosten da urrea
DENDA BERRIA ARRASATEN Abuztu
hasieran ireki zituen ateak Arrasateko
Zerkaosteta kaleko negozioak

ERA GUZTIETAKOAK Denetariko bitxiak
onartzen dituzte; hortzetako zorroak ere
jaso izan dituzte 

KILATEAK Urrearen kalitatea edo
kilateak neurtu eta haren balioa dirutan
ematen dute momentuan


