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a atekoa,
atez
antzuolarren eta
ingurumenaren
arrakasta
apirilean, zaborraren %57 hondakin organikoa zen
antzuolarrak oso ondo moldatu dira sistema berrira
lEIrE kOrtA
rt bArrIA | antzuola
rtA

Bihar izango dira bi hilabete
justu atez ateko hondakinen bilketa sistema Antzuolan ezarri
zela, eta beste herri batzuetan
piztu izan den polemikaren izpirik ere ez da ikusi Antzuolan;
horregatik besterik ez bada, esan
daiteke esperientzia arrakasta
borobila dela. Herritarrek, sistema berriaren alde zein aurkakoek,
errespetu osoz hartu dute aldaketa, eta hasieratik ahalegintzen
joan dira ohiturak aldatzen eta
hondakinak beste modu batera
ateratzen. Bi hilabete pasa ondoren, esan daiteke gehienek hartu

diotela neurria bilketa modu
berriari, eta gaur egun naturaltasun osoz bizi dute.
Emaitzekin oso pozik dago
Antzuolako Udala. Apirileko
datuak jaso berri ditu, eta jasotako zabor guztiaren erdia baino
gehiago, %57, zabor organikoa
izan da; denetara, 13.140 kilo.
Antzuolako Ingurumen zinegotzi
Jose Mari Iturbek esaten duenez,
"biztanleko eta eguneko 200 gramo batu dira, eta bosgarren edukiontzia jarri duten herrietan 30
eta 45 gramo inguru batzen dabiltza". Martxoan, kontuan hartuta
hiru aste bakarrik egin zituztela

atez atekoarekin, dagoeneko 138
gramo batu zituzten biztanleko
eta eguneko (denetara, 9.260 kilo).
Udalaren datuen arabera, Aretxabaletan, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak bultzatutako edukiontzi marroiarekin 34
gramo batu zituzten biztanleko
eta eguneko (denetara, 7.150
kilo).
Hasieratik jaso zituzten emaitza onak Antzuolan: martxoaren
7an bilketa modu berriarekin
hasi ziren, eta handik aste betera dagoeneko zaborraren %40
hondakin organikoa zen.

soberakoa, %10 bakarrik

COPRECI, KOOP. ELK.

2011ko OHIKO BATZAR OROKORRERAKO DEIA
Kontseilu Errektorearen erabakiz, Elkartearen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen da.
Batzarra, Gesalibarko Aita Menni Hospitalean, Areto Nagusian, egingo da 2011ko
maiatzaren 13an, arratsaldeko 3 t’erdietan lehen deia eta, kasua balitz, bigarrenean,
4etan, egun eta toki berean, hurrengo eguneko gai zerrendaren-ren arabera:
GAI ZERRENDA
1. Aktak onartzeari buruzko informea eta akordioa.
2. Memoria irakurtzea eta onartzea.
2.1. 2010eko Gestioari buruzko akordioa.
2.2. 2011ko Gestio Plana onartzea.
3. Mondragon Componentes eta Fagor Taldeari buruzko txostenak.
4. 2010eko Kontuen eta Balantzeen azterketa.
5. 2010eko Emaitzen banaketa.
6. Erregimen ekonomikoari buruzko estatutu xedapenak.
7. 2011 ekitaldirako lan Aurrerakinen inguruko erabakiak.
8. Kooperatibako Estatutu Sozialen 10.artikulua aldatzea*.
9. Kooperatibako Barne Erregelamenduko 31, 33, 34, 35, 36, 37, eta 69
artikuluak aldatzea.
10. Kapitalerako ekarpenen ordainketa 2011an.
11. Entitateen gaiak:
11.1. Mondragon
11.2. Euskadiko Kutxa
11.3. Lagun-Aro
12. Kontseilu Errektorearen jakinarazpenak.
13. Kanpoko Auditoreak izendatzea.
14. Kontseilu Errektorea berritzea.
15. Kontseilu Soziala berritzea.
16. Galderak eta eskaerak.
Kontseilu Errektoreko Idazkaria
Aretxabaleta, 2011ko apirilaren 15ean
* Espresuki jakinarazten da bazkide guztiek dutela Estatutu Sozialei buruz proposatutako
aldaketen testu osoa eta berorren justifikazio txostena egoitza sozialean aztertzeko
eskubidea, eta dokumentu horiek dohainik eskuratu edo jasotzeko eskubidea.

Beste helburu handienetako bat,
ahalik eta soberako –birziklatu
ezin den zaborra; bestela esanda,
zabor-poltsan botatzekoa dena–
gutxien sortzea ere lortu da: apirilean jasotako hondakin guztien
%10,1 bakarrik izan da zabor
mota hori, 2.160 kilo. Apirilaz
gero, gainera, pixoihalak errefusarekin batera batzen dituzte;
martxoan, 1.260 kilo soberako
batu zuten (%7) eta 620 kilo
pixoihal (%3,5).
Papera eta ontzi arinak ere
atez ateko sistema bidez batzen
dira, eta horietan, hauek izan dira
batutako kopuruak: 4.060 kilo
paper (hondakin guztien %19;
martxoan, %22) eta 3.350 kilo ontzi
arin (%15,6; martxoan, %16).
Datu horiek guztiak "oso onak"
dira, esaten du Udal Ingurumen
saileko buruak: "Horiei eusten
saiatu behar gara, kontuan hartzen
badugu, gainera, Gipuzkoako
Hondakinen Kontsortzioak 2016rako errefusa %54 izatea duela
helburutzat".
Hondakin organikoaren kalitatea kantitatearen adinako
garrantzitsua da, kalitate txarrekoa izanez gero ezin daitekeelako berriz erabili. Bada, horretan
ere kunplitu dute antzuolarrek:
"Kalitate maila ona da, eta arazo
barik gainditzen da konpostatze-

Bagara Herrigintza Gazteak atez ateko sistema ezagutu zuen eguaztenean. Argazkian, ordutegitik

datuak

%90
birziklatzeko

Apirilean Antzuolan
batutako hondakinen %90
birziklatzeko izan da
(19.250 kilo), eta %10
bakarrik izan da soberakoa.

138
Gramo

Biztanleko eta eguneko,
138 gramo hondakin
organiko batu zituzten
martxoan Antzuolan;
Aretxabaletan, 34.

Konpostagailua
dute 160 etxek
Norberak etxean konposta
egiteko aukera izugarri
zabaldu da Antzuolan:
azken urteotan, 35
familiak egiten zuten
konposta, eta orain, 160k,
herritarren %15ek, hain
zuzen ere. Horregatik, kubo
marroian hondakin
organiko gutxiago
ateratzen da Antzuolan.
Norberak konposta
egiteko, ezinbestekoa da
lursail bat edukitzea.
Ingurumen zinegotziak
dioenez, "eskaerak
badaude, Udala prest dago
lursaila uzteko, kontuan
izanik konpostagailuaren
erabileraren ardura
herritarrarena izango dela".

ko eskatzen duten minimoa, %95",
esaten du Ingurumen zinegotziak.
Debagoieneko Mankomunitateak kudeatzen du hondakinak
batzeko zerbitzua, eta hango arduradunek ere "oso positibo" gisa
jotzen dute Antzuolako esperientzia: kantitate eta kalitate aldetik
oso ondo jasotzen dela eta jendeak
primeran erantzun duela esaten
dute: "Ez da aparteko kexarik
egon".

organiko gutxiago sortzen da
Antzuolako Udalaren apustua ez
da mugatu atez ateko bilketa
sistema martxan jartzera; hori
osatu dute beste neurri batzuekin.
Hala, batetik, norberak etxean
konposta egitera animatu dute
jendea, eta horrek ere oso harrera ona izan du: gaur egun, herritarren %15ek dute konpostagailua etxean. Horrek esan nahi du
hondakin organikoak etxean bertan erabiltzen dituztela konposta
egiteko, eta, beraz, ez direla hondakin organikoetarako kubo
marroian ateratzen; hala, hondakin gutxiago sortzen da.
Bestetik, Aste Santua baino
lehenago hasi zen Udala herrian
barrena gaikako zakarrontziak
ipintzen. Lehengo zakarrontziak
erabili zituen horretarako.

"etxean hobeto sailkatzen da"
Lehengo materiala berrerabilita, Antzuola hobeto kokatu zen
Europako Batasunak hondakinen
gainean duen hierarkia edo
hurrenkeraren barruan. Horren
arabera, lehenengo, zabor gutxiago sortu behar da; gero, behar
ez dugun hori berrerabiltzen
ahalegindu; hirugarren pausoa
birziklatzea da; laugarrena,
errausketa; eta bosgarrena,
zabortegia. Gurean, Zero Zabor
filosofiaren barruan, hiru pauso gomendatzen dira: zabor
gutxiago sortzea, berrerabiltzea
eta birziklatzea.
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jose Mari iturbe | inGurumen zineGotzia

"2016rako jarri duten helburua bihar bertan lor daiteke"
jose mari iturbek dio antzuolarrak
"arduratsuagoak" direla orain zaborraren arazoaren inguruan.
Zer moduz bi hilabete hauek?
Hasieran urduritasuna nabarmena
zen, batez ere nagusien artean;
gaizki egiteko beldurra ere bazegoen.
baina, aldaketa drastikoa izan arren,
azkar ohitu gara sistema berrira.
udala baikorra da, eta aurrera begira ere hobetu daitekeela uste dugu,
batez ere hondakin gutxiago sortzean.
kudeaketan, aldatu duzue ezer?
ez da aldaketa nabarmenik egon. kartoiarendako,
bultzatu da atarietako edukiontziak erabiltzea. bil-

keta ibilbidea eta denborak jarraitu dira. bestalde, hasiak gara
lantegiak ere atez ateko bilketan
sartzeko aukerak aztertzen.
Aurrera begira, zer?
kosteen jarraipena egiten ari gara
eta baloratu egingo ditugu. Dena
dela, entzun dugu Pse-eek atez
atekoa kendu nahi duela, baina
Goiena
inork ez du beste proiekturik aurkeztu guk lortu ditugun emaitzak
lortzeko. Hondakinen kontsortzioaren helburua da
2016rako zabor organikoa %56 izatea, baina zergatik itxaron bost urte, emaitza askoz hobeak bihar
lortzeko aukera izanda?

Zakarrontzi zaharrak berrerabilita, gaikako ontzi berriak

kanpo hondakinak uzteko jarri duten etxolaren aurrean, udal arduradunekin. | ion etxebarria
Bada, Zero Zabor politikaren
aldeko pausoak emateko, eta
Antzuolako zabor bilketa jarraitzeko, batzorde bat osatu dute
Udalak eta zenbait antzuolarrek.
Hilean behin batzen dira eta edozeinek parte har dezake.
Jose Mari Iturberen hitzetan,
Antzuolan, "helburu orokorra

hondakin kopurua txikitzea eta,
horren barruan, soberakoa. Eta
soberakoa txikitu dela nabarmena da, batez ere etxeetan hobeto
sailkatzen delako. Informazio
batzarretan ere zalantza asko
argitu ziren, eta horrek hondakinen inguruan arduratsuagoak
izatera bultzatu gaitu".

Lehengo 140 zakarrontzietatik
92 margotu eta berritu, eta
launaka ipini ditu Udalak
herrian zehar, bakoitza
hondakin mota baterako. Auzo
bakoitzean gutxienez multzo
bat dago. "Hondakinak
gutxitu, berrerabili eta
birziklatzeko filosofia jarraitu
dugu. Etxetik hasi, txoko eta
kaleetara luzatu dugu bilketa
selektiboa, eta espero dugu
ondo erabiliko dituztela.
Denbora laburra da, baina ondo
hasi da", esaten du Ingurumen
zinegotziak.

Zaborrontziak launaka daude herriko 23 lekutan. |

DebaGoieneko mankomunitatea
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Ikastaro sorta zabala
aurkeztu du UNED-Bergarak
Iraupen laburreko 31 ikastaro diseinatu dituzte
profil guztietako pertsonentzat, udararako
AMAIA TXINTXURRETA | BERGARA

Gurera etorri diren indigenak, antolatzaileekin. |

A.T.

Indigenak gurean izango dira hiru
hilabetez, esperientziak trukatzeko
AMAIA TXINTXURRETA | ESKORIATZA

Metodologia

Martxan da seigarren Truke
Programa; berrikuntzekin, gainera. Beste urteetan bezala,
herri indigenetako pertsonak
etorri dira aurten ere Eskoriatzara, baina berrikuntza da
hiru astez egon beharrean hiru
hilabetez egongo direla eta aditu titulu bat lortuko dutela.
Bolivia, Txile, Guatemala,
Ekuador, Mexiko eta Kolonbiako hamazortzi aimara, kitxua
eta maia etorri dira, besteak
beste.
Huhezik eta Garabidek antolatuta, programa hori munduko hizkuntza gutxituen komunitaterako lagungarria dela
diote antolatzaileek.

Hemen igaroko dituzten hiru
hilabeteetan zehar irakasle arituekin eskolak jasoko dituzte,
euskalgintzan eragile aktibo
izan diren adituekin egongo
dira, mintegiak ere egingo dituzte gogoetarako eta trukeetarako, eta, azkenik, proiektu bat
egin beharko dute nork bere
jatorrizko herriaren errealitatearekin zerikusia duen gai bat
hartuta, gerora lan egiten jarraitu ahal izateko.
Hori guztia egin eta gero,
eta beste urteetan ez bezala,
graduondoko bat jasoko dute:
Jatorrizko Hizkuntza eta Identitateen Berreskurapenerako
Aditu Titulua, hain zuzen.

UNED-Bergarak nagusiki ekaineko bigarren hamabostaldian egingo dituen iraupen laburreko ikastaroak antolatu ditu aurten ere.
Udako ikastaroen X. edizioan
jorratuko dituzten gaiak UNEDeko berezko irakasleen eskutik
eskainiko dituzte, eta, horrez gain,
hainbat materiaren inguruko entitate edo erakundeetako aditu profesionalen laguntza ere izango
dute.
Ikastaroek aukera emango
diete askotariko motibazioa duten
pertsonei pertsonalki edo profe-

sionalki birziklatzeko, euren ezagutzak osatu eta horietan sakontzeko, eta, gainera, lanerako aukera berrietara sarbiderako
trebakuntza osagarria errazten
dute. Besteak beste, gai hauetan
sakondu ahalko dute: datuen babesean, coaching-ean, pertsonetan
oinarritutako berrikuntzetan,
teknika osasungarrietan, mentaletan eta fisikoetan, eta historia,
literatura eta psikologian.

sita, espero dute aurtengoa ere
halakoa izatea, eta honako alorretako 31 ikastaro diseinatu dituzte:
Gizarte Zientziak eta Humanitateak, Linguistika eta Literatura,
Hezkuntza eta Psikologia eta nobedadea den Zientzia eta Teknologia.

Matrikula

UNEDeko arduradunek, aurreko
edizioek izandako arrakasta iku-

Udako ikastaroetan izena emateko azken eguna maiatzaren 31 da.
Informazioa jaso edo matrikula
egin nahi dutenek bide hauek
dituzte: UNED-Bergararen egoitzara joanda, 943 76 90 33 telefonora deituta edo info@bergara.
uned.es helbidera mezua bidalita
edo www.uned.es/ca-bergara webgunera sartuta.
Deskontu bereziak egongo dira,
gainera, UNEDen matrikulatutako ikasleentzat, Lanbiden izena
emanda dutenentzat eta Kutxako
bezeroentzat.

Grebak egin dituzte Eskoriatza, Oñati
eta Antzuolako eskoletako jangeletan

dute. Era berean, eskatzen
dituzte formaziorako ordu
gehiago eta ikasle gutxiago
begirale bakoitzeko.

Ikastaroak

A.T. | arrasate

Lan hitzarmena

Grebaren jarraipena

ELA, LAB eta UGT sindikatuek
aste honetarako deitutako grebari eutsi diote Eskoriatza, Oñati eta Antzuolako eskoletako
jangeletako langileek.
Bergarako San Martin Agirre
eskolak eta Elgetako Herri Eskolak,
berriz, ez dute grebarik egin.

Enpresa pribatuetako eskolak
dira greban daudenak, eta sindikatuek ohartarazi dute lan
hitzarmena egoera larrian
dagoela; horregatik, azpikontratatuta dauden langileen
soldatak Jaurlaritzako langileenekin parekatzea eskatzen

Grebaren jarraipenaren askotariko datuak jaso ditugu: ELA
sindikatutik esan digute grebaren jarraipena %70ekoa izan
dela eta Euskadiko Sukaldaritza
Enpresen Elkartetik, berriz, grebaren jarraipena %21,55ekoa
izan dela jakinarazi digute.
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kale bilkurak egin
dituzte bilduren alde

lab eta elak deituta, langileek elkarretaratzeak
egingo dituzte gaur hainbat udaletxetan
MIrIAN bItErI | eskoriatza

Martitzen arratsaldean Aramaioko kiroldegian egin zuten ekitaldia . |

jokin bereziartua

Jon agirre: "kaleko giroan aldaketa
handia igarri dut, gauza berri asko"
biziarteko espetxe zigorraren kontra manifestazioa egingo dute bihar
arratsaldean, arrasaten; 18:00etan irtengo da Herriko Plazatik
J.b./M.b. | eskoriatza

Martitzenean, egun osoan gora
eta behera ibili zen Aramaioko
Jon Agirre Elurxuri preso ohia.
30 urte espetxerik espetxe eta
osasun arazo larriak tarteko azken
urteotan ospitaleetan eman ostean,
07:00etan libre utzi zuten Basauriko espetxean; 100 lagun inguru
zituen han zain. Arratsaldean
Aramaioko kiroldegian gertatutakoaren atarikoa zen.
Jaioterriak txalo, besarkada
eta patxo artean hartu zuen. Eki-

taldi "hunkigarria" ere egin zioten. Motza izan bazen ere, askorako eman zuen: aurresku berezia –30 herritarrek dantzatu
zioten, espetxean egin dituen urte
bakoitzeko dantzari bat–, lore
eskaintza, 30 izarrez osatutako
murala, bertsoak...

"patxoak eta besarkadak"
Ekitaldiaren amaieran, besarkada eta lagunen arteko solasaldien
artean, honakoa adierazi zigun
Agirrek, umoretsu: "Gaur bakarrik

Martxoko langabezia-tasa berarekin
amaitu da apirila bailaran: %10,24
MIrIAN bItErI | arrasate

Espainiako Enplegu Zerbitzu
Publikoak asteon eskaini dituen
datuen arabera, Debagoienak
martxoko langabezia-tasa berberari eusten dio eta apirilean ezer
gutxi aldatu da; apirilean 3.175
lagun zeuden langabe gisa izena
emanda (%10,24), martxoan baino bi gehiago.
Gorabeherak oso txikiak izan
dira azken hilabetean bailaran.
Arrasaten igo da gehien langabezia: martxo bukaeran 1.325 lagun
(%11,45) zituen lan barik eta apiril bukaeran, ostera, 1.337 (%11,55).
Hain justu ere, Arrasate da langabezia-tasa handiena duen uda-

HErrIrIK HErrI
herria

antzuola
aretxabaleta
arrasate
bergara
elgeta
eskoriatza
leintz gatzaga
oñati
guztira

langabeak

ehunekoa

91

%10

310

%9,61

1.337 %11,55
814 %11,34
43

%8,74

203

%9,76

6

%4,51

371

%6,87

3.175 %10,24

iturria: espainiako enplegu zerbitzu publikoa

Zure ziklismo, running
eta triatloi esparrua
Gasteizen.
Parking propioa. Zapatu arratsaldeetan zabalik.

patxo eta besarkada gehiago eman
ditut bizitza osoan baino, eta dudan
adinarekin hori ezin daiteke ona
izan". Ordura arte ikusitako inpresioaz ere hitz egin zuen: "Kaleko
giroan aldaketa handia igarri dut,
gauza berri asko".
Bestalde, biziarteko espetxe
zigorra "desaktibatzeko" eta gaixo larri dauden presoen kaleratzea
exijitzeko manifestazioa deitu
dute biharko, zapatua, Arrasaten.
18:00etan irtengo da, Herriko
Plazatik.

hautagaiak aipatu zuen aldaketarako aukera "hatz puntekin"
ukitzen bada ere, "kezka eta
ziurgabetasunezko" garaia ere
badela.

konstituzionala
Bilduk eguaztenean aurkeztu
zuen bere zerrendak baliogabetu dituen Auzitegi Gorenaren
epaiaren kontrako babes eskeko
helegitea; Auzitegi Konstituzionalak gauerdira arte zuen erabakia hartzeko epea. Erredakzioa
itxi orduko, epaia ezagutarazi
barik zegoen oraindik.
Bestalde, ELAk eta LABek
gaurko deitu dituzte Arrasate,
Bergara eta Oñatiko udaletxe
pareetan elkarretaratzeak, 12:00etan. Udal langileak deituta dituzte, eta herritarrek ere parte
hartu ahal dute. Horretaz gainera, lantegietan ere elkarretaratzeak egiteko asmoa dago.

lerria. Bergaran sei lagun gehiago daude orain; Eskoriatzan, lau;
eta Aretxabaletan, hiru.

oñatin, %6,87

Martitzenean Eskoriatzan egindako elkarretaratzea. |

Oñatin, aldiz, behera egin dute
datuek: martxoan 388 langabe
zeuden (%7,18) eta apirilean 371
lagun (%6,87). Ez da beheranzko
joera izan duen herri bakarra,
Elgetak lau eta Antzuolak bi langabe gutxiagorekin amaitu zuten
-eta hilabetea. Azkenik, Leintz
Gatzagan, martxoan zein apirilean
sei langabe zenbatu ditu Enplegu
Zerbitzu Publikoak (%4,51 da
tasa).
EAEri dagokionez, apirilean
1.604 lagunek gehiagok eman
zuten izena Lanbideren bulegoetan; horrek % 1,6ko hazkundea
izan dela esan nahi du, joan den
hilarekin alderatuta.

mirian biteri

arrasate eta bilbo
arteko autobus zerbitzu
berria, hilaren 16an

Javier alvarez de
eulate omenduko dute
arantzazu egunean

Maiatzaren 16tik aurrera, Arrasate Bilborekin lotuko duen
autobus zerbitzu berria hasiko
da funtzionamenduan: hain
justu ere, A-3923 linea, abiapuntua eta helmuga Elorrion
zeukana, Arrasatera iritsiko
da. Bizkaibusek kudeatuko duen
linea berri horrek sei bidaia
egingo ditu egunero.

Etzi, domeka, Arantzazu eguna ospatuko dute, eta, horren
harira, 10:00etatik 14:00etara
hainbat ekitaldi egingo dituzte. Aurten, Javier Alvarez de
Eulate margolaria omenduko
dute. 92 urteko frantziskotarrak basilikako eraikuntzan
parte hartu zuen; hango beirateen diseinua egin zuen.

ETXETRESNETAN RENOVE PLANA
SUKALDERAKO ALTZARIAK
BAINURAKO ALTZARIAK
HORMA ARMAIRUAK
BESTELAKO ARMAIRUAK

Ekutio 4, Pab. 14-15
Uribarri Auzoa
20500 Arrasate
Tel./Faxa: 943 79 01 82
scarrasc_1@infonegocio.com

"ERGARAKO !TEA  s 'ASTEIZ s www.vibike.com

Auzitegi Gorenak Bilduren
zerrendak baliogabetzea eta
maiatzaren 22ko hauteskundeetatik kanpo uztea erabaki duela salatzeko, kale agerraldiak
egin zituzten martitzen arratsaldean Arrasaten, Bergaran,
Oñatin, Aretxabaletan, Eskoriatzan eta Elgetan.
Arrasaten, esaterako, Eskubide guztien alde, ilegalizaziorik
ez! lelopean, Eusko Alkartasuna,
Alternatiba, Ezker Abertzalea,
Aralar eta Ezker Batua-Berdeak
alderdietako kideez gain, hainbat herritarrek ere egin zuten
bat kale bilkurarekin. Eskoriatzan ere hainbat lagun batu ziren
plazan. Koalizioko alkategai
Beñat Hercek ohartarazi zuen
maiatzaren 22an Bildu ez egotea
"hauteskunde-iruzur" baten
aurrean egotea bezala dela.
Horren harira, Leire Urtzelai

ESKAINTZA
BEREZIAK
FINANTZAKETA
ZURE NEURRIRA
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zabalik

Bildu gaitezen!

jon etxeberria
'http://goiena.net/iritzia/'

Jaione Isazelaia Igartua
(Bergarako Bilduko hautagaia)
Bergara

Energia merkearen
amaiera

A

zken mendean, batik bat petrolioa
erabiltzen hasi ginenetik, energia
merkea eta kantitate handian
eskuragarri izan dugu. Herrialde aurreratuek XX. mendean jasandako
hazkunde ekonomiko ikusgarria eta
gaur egungo oparotasuna, neurri handi
batean, energia merke honek ahalbidetu ditu. Ohitu egin gara energia merkera, leku guztietara autoz joanez (askotan
bakarrik, gainera), aire girotua denda,
taberna eta auto guztietan ezinbestekoa
bihurtuz, hegazkinez egindako bidaiak
ugarituz edo munduko beste puntatik
ekarritako produktuak kontsumituz
(Marokoko lekak, Zeelanda Berriko
kiwiak, Namibiako legatzak, etab.).
Jakina, hau ez da beti horrela izan,
aurretik energia eskuratzea askoz ere
zailagoa zen (animalien indarra, koipea,
argizaria, ikatza, satsa, ura, haizea edo
eguzkia erabiliz), eta badirudi etorkizunean ere ez dela horrela izango. Duela
hilabete eskas, Nazioarteko Energia
Agentziaren zuzendariak, Nobuo Tanaka japoniarrak, energia merkearen
garaia amaitu dela aditzera eman zuen.
Hurrengo 25 urteetan, gaur egungo
petrolio ustiaketen %75 itxi egingo dira
eta eskaria asetzeko ustiaketa berriak
aurkitu eta martxan jarri beharko lirateke, eta eragin nabarmena izango luke
energiaren prezioan.
Energiaren garestitzeak, ondorio
moduan, produktu guztietan eragina
izango luke eta, horren ondorioz, gizartearen oparotasunean eta gu guztion
bizitza mailan. Horren aurrean, zer egin
daiteke? Tanaka jaunak ondo ezagunak
diren hiru neurri nagusi proposatzen
zituen garestitzea mantsotzeko: energi
berriztagarrien areagotzea, energi kontsumoaren efizientzia handitzea eta
ibilgailu aurreratuen garapena. Edozein
kasutan, argi dagoena zera da: hurrengo urteetan energia eta garraio sektoreek
aldaketa sakonak jasango dituzte, eta
baita, ziurrenik, gure bizimoduek ere,
gure gaur egungo bizitza maila, nahiz
eta konturatu ez, energia merkean oinarritzen baita.

"Hurrengo 25 urteetan,
petrolio ustiaketen %75
itxi egingo dira"

Horrela despatxatzen zen Ruiz de la
Prada, gerra osteko Bergarako lehenengo
alkatea, herriko bi emakumeri buruz:
Jarraian transkribatzen den testua
[BUA (Bergarako Udal Agiritegia) 5-E-6,
1937-1938 Informes políticos. ANEXO B]
eskuz idatzita dago eta alkateak berak
sinatzen du.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
1. Muy separatista y activa
propagandista.
2. El marido, Xxxxx Xxxxxxx, era
concejal nacionalista vasco.
3. Era presidenta de las Emakumes del
Batzoki de Vergara, trabajaba
constantemente y con el mayor interés en
favor del separatismo vasco, habiendo
intervenido activamente en las elecciones en
favor del Frente Popular.
4. Posición económica buena, su marido
y su padre son panaderos.
5. Es mujer peligrosísima y tanto daño
ha hecho en Vergara por su actuación
política separatista que (?) ser fusilada si
cae en poder de las Gloriosas tropas
Españolas.
Yyyyy Yyyyyyyy, lo mismo que la
anterior.
Salaketa, epaia eta sententzia
proposamena paper mutur baten. Gerra
ostean gertatu zen, etsaiaren likidazioa
zen helburu nagusia eta Bergaran egokitu
zen alkate faxistak eskrupulu gutxi
erakutsi zuen. Handik gutxira alkatea
bera erbesteratua izango zen argitzeke
geratu ziren arrazoi ilunengatik. Ruiz de
la Pradaren oinordekoek ez dituzte inoiz
kondenatu ez gerran, ezta gerraostean,
egindako gehiegikeriak. Ruiz de la
Pradaren oinordekoak legearen babes
osoarekin aurkeztuko dira datozen udal
hauteskundeetara, haientzat ez da behin
ere izan ez depuraziorik ezta
koarentenarik. Aldiz, Bildu koalizioa
osatzen dugunok, ibilbide demokratiko
gardena duten partiduetako militanteak
batzuk, nahiz ibilbide mota anitzak
ditugun hautagai independenteok, goizetik
gauera geure burua ilegaltzat ez ezik, ETA
erakundearen testaferro garen
akusaziopean debekatuta dugu, oraingoz,
hauteskunde hauetan parte hartzea.
Fiskaltzaren inpugnazioaren sostenguak,
izan duen ondorio dramatikoagatik ez
balitz, barrez lehertzeko modukoak dira:
D3Mko (Demokrazia 3 Milioi, neu ere ez
nintzen gogoratzen zer zen) sinatzaile
izatea, Durangoko kontzertu batzuetara
joatea (legezkoak, portzierto) eta
Belgikako manifestazio baten parte
hartzea (legezkoa hau ere).

Bilduko koalizioa osatzen dugunon
erru bakarra, errutzat kontsideratu ahal
bada hori, aberriarenganako dugun
maitasuna da. Inork behartu ez bagaitu
ere, ez dugu aukeratu aberria salbatzea;
egoerak horrela eskatuta, besteak beste,
lokatz honetatik guztion burua ateratzeko
ekarpentxoa egitea erabaki dugu.
Zoritxarrez interes handiagoek oztopo eta
traba ugari jartzen diote asmo honi.
Idatzi hau idazten ari naizela ez dakit
zer erabakiko duen tribunal
konstituzionalak, baina badakit zeinen
oinordeko naizen eta zeinen oinordeko ez
naizen eta badakit ere zer erakutsiko
diedan neure oinordekoei. Bizitza motza
bada ere oroimena luzea da, oso luzea.
Espainiar politikari eta epaileen indar
zapaltzaileei aurre egiteko bildu eta bildu
gaitezen denok. Bildu gaitezen, eta sortu
dezagun bakean Euskal Herri berria!

Bergarako Arcelor
Mittaleko batzordearen
prentsa oharra
Jose Luis Loidi
(Bergarako Arcelor Mittaleko batzordearen izenean)
Bergara
Arcelor Mittalek Bergaran duen
lantokiaren egoera larriaren harira eta
taldeko zuzendaritzak Bergarako
altzairutegia aldi batez ixteko azaldu duen
erabakia dela eta, batzorde honek (4 LAB,
4 ELA, 1 CC.OO ), aho batez, adierazpen
hau eman nahi du ezagutzera:
-Lehenik, taldeko zuzendaritzak esan
zigun merkatuetan zegoen altzairu
eskaerak, gutxi gorabehera, %50 egin
zuela behera Zumarragako eta Bergarako
lantokietan. Esan zigun biak 14
kilometrora zeudenez logikoena
altzairutegi bat bete-betean lanean jartzea
zela Bergarako ijezketa-trena eta
Zumarragako bi trenak totxoz horni
zitzan. Honela, gastu finkoetan aurrezpen
nabarmena lortuko zuten.
-Zumarragako altzairutegia hautatu
zuten, bi arrazoi argudiatuta:
Zumarragako ekoizpen gaitasuna 930.000
tonakoa zen; aldiz, Bergaran, 800.000 tona
ekoitz genezake. Bestalde, Zumarragan
hiru ijezketa-trenek behar ohi duten
altzairu kalitate mota guztiak atera
zitzaketen; Bergaran, ez ordea.
-Batzorde honek ez du ezer esatekorik
bigarren arrazoiari dagokionez; dena den,
lehenengoari dagokionez, esan behar dugu
2010ean Zumarragako altzairutegian, urte
osoan, etenik gabe eta eguneko 24
orduetan egin dugula lan eta ekoizpena
730.000 tonakoa izan dela. Taldeko
zuzendaritzak egin zituen

aurreikuspenekin alderatuz, 200.000
tonako alde honek berekin ekarri du hiru
ijezketa-trenak gerarazi behar izan
dituztela askotan materialik ez zutelako,
edota, are okerragoa dena, bestetan, hiru
ijezketako langileei Enplegua
Erregulatzeko Espedienteak ezarri izan
dizkietela. Ze fidagarritasun izan dezake
zuzendaritzak horren nabarmenki huts
egiten duenean aurreikuspenetan?
-Ijezketa-labean totxo hotza sartu
izanak, batzuetan neurri estandarrekin
lan egiteak eragiten dituen mermak eta
lehen Bergaran ekoizten genuena
garraiatu behar izateak ere, eragin dute
azken produktuaren kostua nabarmen
handitu izana.
-Bergarako Arcelor Mittalek, 2008ra
arte, konpainiak
merkataritza-erregistroari aurkeztu
zizkion kontuen arabera, ekitaldi
guztietan oso mozkin handiak izan zituen.
2009az geroztik, altzairutegia ixtearekin
batera, konpainia dirua galtzen hasi zen.
-Hasierako altzairutegiaren "aldi
bateko" itxieratik, Zumarraga eta
Bergarako lantokietako zuzendaritzak
bateratzea eta berau Zumarragako
lantokian kokatzea ondorioztatu da.
Administrazio sail osoa eraman dute
Zumarragara. Beste horrenbeste gertatu
da prebentzio taldearekin eta antzeko
zerbait gertatu da zerbitzu medikuarekin
eta botikinarekin. Atean lan egiten zuten
zaindariei uko egin diete, Olaberrira
bidalitako bertako langileak hango
plantillan sartu dituzte, teknikariak
kentzen ari dira eta Zumarragan
integratzen ari dira... Eraispen honen
ondorioz, plantilla herenean murriztu
dute aldi honetan.
Arrazoi hauek direla eta, batzorde
honek duela urtebete eskatu zion Eusko
Jaurlaritzaren Industria sailburuari
hitzordua; tamalez, ez digute erantzun ere
egin. Ez dugu ulertzen nolatan gobernu
honek, zergadun guztion diruarekin,
multinazional honen proiektuei
diru-laguntzak ematen dizkien eskualdeko
enpresa adierazgarrienetakoa itxi dezaten,
eta bien bitartean, ez duen asmorik azaldu
langileen ordezkariekin elkartzeko.
-Horren kezkatuak gaude, Europako
Arcelor Mittal Largoseko arduradun
Arnaud Pouparri biltzeko eskaera egin
diogu; apirilean egingo genuela zirudien
arren, eta zentzuzko justifikaziorik eman
gabe, atzeratu egin dute bilera.
Bergarako Arcelor Mittaleko langileei
zor diegun erantzukizunagatik, batzorde
honek adierazi nahi du ez duela etsiko,
Bergarako lantegiaren itxiera eragotziko
duten erabakiak har daitezen,
zuzendaritza konbentzitu nahian eta
mende bat baino gehiagoko historia duen
lantegi honen aldeko erakundeen
konpromisoa lortu arte.
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beste bat, harena modukoa, euskal balearena, eta hura Bergaran
dago, seminarioaren bildumakoa
da. San Telmon jarrita dago hezurdura horren zati bat. Edota Australiako txori bat, XIX. mendean
Bergarara ekarritakoa eta dagoeneko desagertura dagoen espezie
batena. Hori ere bildumako pieza bat da.

Ze irteera izan dezake Errege Seminarioaren museoak?

Xabier Aranburu, Bergarako udal museologoa, Errege Seminarioaren kanpoaldean. | eneko azkarate

Xabier Aranburu | Bergarako udal museologoa

"Errege Seminarioa ezinbestekoa da
Euskal Herriaren historia ulertzeko
Errege Seminarioaren zientzia bildumaren zati bat erakutsiko dute
"Jendarteari erakustea da edozein museoren azken helburua"
eneko azkarate | bergara

Hori egin da dagoeneko.

Xabier Aranburu donostiarra da
1992a ezkero Bergarako museologoa.
Haren ardurakoa izan da Bergarako ondare artistikoa ikertu, zaindu,
gorde, katalogatu eta zabaltzea. Bi
milioi euro inbertitu ditu Udalak
zeregin horretan urte hauetan.
Orain, altxor nagusia, Bergarako
Errege Seminarioaren zientzia
bilduma, ezagutaraztea da helburua.
Oraingoz, gida eta posterra argitaratu dituzte; Aroztegi aretoan egingo dute erakusketa, bilduma horren
pieza batzuekin.

Bai, lan hori egin eta gero, bilduma oso eta ederra lortu du.
Orain, egindako lana eta deskubritu den zibilizazio balio hori
guztia azaleratzeko ahalegina
egingo du Bergarako Udalak. Hau
guztia egiteko lantalde tekniko
bat osatu zen orain dela urte
asko. Lantalde hori osatzen dugu
Iñaki Irizarrek, Rosa Errazkinek
eta nik neuk. Eta, bestalde, aipatu behar da 70eko eta 80ko hamarkadetan, Bergarako Kultur Ekintzak elkarteak lan izugarria egin
zuela Errege Seminarioaren bilduma zientifikoa zaintzeko eta
gordetzeko.

Bergarako Errege Seminarioaren
ondarearen gida eta posterra argitaratu berri dituzue. Zein da helburua?
Edozein museoren zeregina da
bere bilduma, hau da, bere altxorra, jendearen aurrean edo eskura jartzea. Aurkezten eta jendarteratzen duen bilduma horren
bidez, zibilizazio balioa duen
mezu bat transmititzeko jendarteari. Baina argi dago museo
batek ezin duela jendearen eskura jarri egoera txarrean dituen
piezak edo ezagutzen ez dituen
piezak. Museoak gauza izan behar
du aurkezten duena azaltzeko.
Bergarako Udalak lan izugarria
egin du oso egoera txarrean zeuden eta ezezagunak ziren piezak
berriztatzen, zaintzen, sailkatzen,
ikertzen, inbentariatzen eta katalogatzen.

Gida eta posterra argitaratzearekin
batera, erakusketa egingo duzue
Aroztegi aretoan, ezta? Zer erakutsiko duzue?
Erakusketaren izenburua da Bergarako Errege Seminarioaren
museoa. Zergatik eta zertarako?
Helburuetako bat da hausnarketa foro bat sortzea eta arrazoi
teknikoak ematea zehazteko Errege Seminarioaren museoa zerga-

"Aquariumeko
balearen
hezurduraren
modukoa dugu"

tik den beharrezkoa. Ze funtzio
beteko dituen eta ze onura ekarriko dizkion museoak Bergarari
eta, orokorrean, Gipuzkoari eta
Euskal Herriari. Jakina, balio
handiko bilduma dela esaten bagabiltza, pieza batzuk erakutsiko
ditugu orain. 30 pieza. Bildumak,
guztira, 3.012 pieza dauzka.

Era berean, gida salgai jarriko
duzue?
Bi eurotan eskura ahal izango
du edozeinek Aroztegi erakusketa aretoan bertan. Baina, horretaz gain, herriko eta bailarako
ikastetxeetan ere banatuko da,
doan. Unibertsitateetara ere banatuko da, helburu didaktikoa ere
badauka-eta gida honek.

Berba egin dezagun Bergarako
Errege Seminarioaren bilduma
zientifiko eta historikoaren gainean.
3.012 piezak osatzen dute museoa
eta bost multzotan banatu duzue,
ezta?
Bai. Fisika eta kimikako instrumentu historikoak; giza anatomiakoak; zoologia; mineralogia
eta paleontologia. Benetan zaba-

"Euskal Herrian ez
da seminarioaren
bildumaren
parekorik"

la da, ez du-eta zientziaren alor
bakarra jorratzen. Eta pieza kopuruari dagokionez ere zabala.

Euskal Herriko zientzia bildumarik
zaharrena eta zabalena dela diozue.
Euskal Herrian badaude zientzia
museoak. Baina dauzkaten bildumak gaur egungoak dira. Bergarako Errege Seminarioan,
ostera, XVIII. eta XIX. mendeetako pieza asko daude. Horren
antzinakoak diren horrenbeste
pieza eta zientziaren hainbat alor
horren zabal jorratzen dituenik
ez dago Euskal Herrian.

Une honetan non dago museoa?
Seminarioan bertan, eliza eta
Aranzadi ikastolaren arteko gune
baten. Bi solairu ditu. Moldaketa lan batzuk egin ditugu, inbertsio batzuk. Horren bilduma
delikatuarendako toki egokia
izateko.

Ondare aberatsa, duda barik…
Bai, bai. Bitxikeriak aipatzearren:
Donostiako Aquariumeko balearen hezurdura denok ezagutzen
dugu, ezta? Bada, Gipuzkoan bada

"Wolframioa
mundu mailako
aurkikuntza da;
sekulako ekarpena"

Errege Seminarioaren museoak
bi helburu nagusi ditu: batetik,
aldarrikatzea Bergarako Errege
Seminarioaren historia garrantzitsua, Euskal Herriaren historia ulertzeko ezinbestekoa dena;
eta ezagutaraztea zientziaren
historian pisuzko garrantzia duen
museoa. Bestetik, horren aberatsa den bilduma honek difusiorako eta didaktikarako bide
ematen du eta gaur egun horren
beharrezkoa den zientziarekiko
zaletasuna piztu nahi dugu jendearengan. Teknologia berriz
inguratuta bizi gara, ikerketa,
garapen eta ezagutzaren jendartean bizi gara, eta horren guztiaren atzean zientzia dago. Hortaz,
beharrezkoa da zaletasun hori
piztea eta kultura zientifikoa
sustatzea. Azken finean, jendartearen eskura ipintzea da helburua, hori baita edozein museoren
azken helburua.

Jendea bada jakitun Bergarako
altxor horretaz?
Akaso ez. Kontua da isilean lanean
jardun dugula azkeneko urte
askoan. Jeneralean, Errege Seminarioa entzuten duenean wolframioarekin lotzen du jendeak. Nik
beti esaten dut Gipuzkoak hiru
ekarpen garrantzitsu egin dizkiola munduari: batetik, Loiolako San Ignazio, Jesusen lagundia
sortu zuena; bestetik, Elkano eta
Urdaneta, ze munduari itsasoan
nabigatzen erakutsi baitzioten;
eta hirugarrena, wolframioaren
aurkikuntza, Bergarako Errege
Seminarioan Elhuyar anaiek
aurkitu zutena. Edozein lurraldek
ez dio munduari horren maila
goreneko ekarpenik egin…

Aurkikuntza garrantzitsua, inondik
inora.
Hala da. Unibertsoa 118 elementuz osatuta dago, ez 15.000 elementuz. Eta elementu horietako
bat, wolframioa, Bergaran aurkitu zen. Hori aldarrikatu eta
ezagutarazi behar da. Munduko
ikasle guztiek ikasten dute taula
periodikoa eta horietako elementu bat da wolframioa.

Seminarioko elizan indusketak egiten ibili zarete azkeneko hilabeteetan eta DVD bat ere aurkeztu duzue
indusketa horien gainekoa.
Elizaren indusketa arkeologikoa
egin genuen eta elizaren erdian
zegoen hilobi bat aurkitu genuen,
Andres de Madariagarena. Oso
ondo landua, goi-erliebean. Pieza
hori bakarrik, berez, aurkikuntza
oso garrantzitsua da.

Zein zen Andres de Madariaga?
XVII. mendeko nazioarteko politikan lehen mailako eragina izan
zuen pertsona. Hark kontrolatzen
zuelako Espainiako Erregearendako zilarraren produkzioa. Zilar
horrekin mugitu zen XVII. mendean
nazioarteko politika guztia. Zilar
hori kontrolatzen zuen lau pertsonetako bat zen bergarar hau.
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herriak
oñati

Musikegunetarako sarrerak
Txanda txartelarekin
Dendarien elkarteak 120 sarrera zozketatuko ditu lau emanaldietarako
ekainean poltsak banatuko dituzte eta uztailean, sariak dirutan
MIrEIA bIkUñA | oñati

14 urte bete ditu Txanda dendarien elkarteak, eta itxura eta
asmo berriekin dator. "Aspaldian
makal samar ibili gara, baina
indartuta gatoz. Elkartea bizirik
dagoela erakutsi gura dugu, eta
ekitaldi asko ditugu urtea bukatu arte", esan digute zuzendaritza
batzordeko kideek.
Apirilean Igo zaitez Txandaren erosketa-karrora kanpaina
egin zuten. Elkarteko kide diren
denda, taberna eta zerbitzuetan
erosketa egin dutenen artean 100
karro zozketatu dituzte. "Gure
asmoa da erosketa lasaia indartzea, erosketa ekologikoa. Karroa
hartu eta erosketa egiteaz bat,
beste denda batzuk ikusi beharko genituzke", esan digute Txandakoek.

sari zuzenak dirutan
Maiatzean Txanda txartela izango da protagonista, edo, beste
modu batera esanda, txartelaren
erabiltzaileak. Kultura Sailak
antolatzen dituen Musikegunetarako sarrerak banatuko dituzte dendarien elkarteko txartelarekin ordaintzen dutenen artean.

esanak

"Herri mailako
erosketaren
alde jarraituko
dugu lanean"
argitXu Perosterena | txanda

Guztira, 120 sarrera. "Erosketa
egiterakoan gure txartelarekin
ordaintzen dutenek zuzeneko
saria jaso ahalko dute: bi pertsonarendako sarrerak Musikegunetarako. Ordainagirian azalduko da saritua izan den edo ez.
Agiriarekin kultura etxean edo
Santa Anan jaso beharko dituzte
sarrerak", diote. Astero 30 sarrera banatuko dituzte.
Bestalde, ekainean poltsak
banatuko dituzte herritarren
artean. Txanda-kide guztien izenak
dituzten poltsak doan emango
dituzte. Gainera, uztailean Txanda txartelaren erabiltzaileek sari
zuzenak jaso ahalko dituzte dirutan: 5, 10 eta 20 euroko sariak.

Txantxikuaren
hanka
Txanda dendarien elkarteko
logotipo berria Irudiz
enpresako kideek egin
dute. Bi elementu dira
nagusi: txantxikuaren
hanka eta poltsa. Kolorea,
berdea. "Txandakoek esan
ziguten aurreko
logotipoaren oso
bestelakoa egiteko". Arrosa
eta beltza alde batera utzi
eta berdea erabili dute
logotiporako. "Txantxikua
aukeratu genuen
oñatiarrondako sinbolo bat
delako eta berdea
txantxikuaren kolorea
delako. Txantxikuak
erosketak egiteko poltsa
besarkatzen du", esan digu
Irudizko ruben Idigorasek.

2007a ezkero, 16 denda itxita
Txanda dendarien elkartea orain
dela 14 urte sortu zen. Egun, 65
kide ditu, gehienak dendak, tabernariak eta zerbitzuak. "Aurrerago gure helburua da ostalariengana heltzea. Ea, bada, elkarteko
kide izatera animatzen diren",
kontatu digute.
Urteotan asko aldatu da merkatarien egoera. Euren hitzetan,
"ordezkoak falta dira". 2007a ezkero, 16 dendarik erretiroa hartu
dute. Ordutik hona, askoz denda
eta zerbitzu gutxiago zabaldu
dute. "Erretiroa hartzen dutenean,
denda itxi egiten dute. Ez dute
ordezkorik izaten negozioarekin
segitzeko, pena handia da. Gainera, krisiarekin, negozio berriak
zabaltzea oso zaila da. Dena den,
herri mailako erosketaren alde
lanean segitu behar dugu, sendo",
azpimarratu digute dendarien
elkartekoek.

Logo berria. |
Txandako batzordeko kideetako batzuk, lokalean. |

txanDa

mireia bikuña

Karroa irabazi duten herritarretako batzuk euren sariekin. |

anabel DominGuez

Erosketa-karroak banatuta
Apirilean kanpaina berezia egin du Txandak.
Herriko denda, taberna eta zerbitzuetan erabili
ahal izateko erosketa-karroak zozketatu ditu
Txandako dendetan erosketa egin dutenen artean.

Astelehenean, hilaren 2an, jaso zituzten euren
karroak. Gustura jaso zuten saria. "Lehen aldia da
sari bat jasotzen dudana, eta oso pozik nago",
esan zigun sarituetako batek.

OGIZUN
koop. elk.

okindegia
Ibargarai 44-46 BERGARA
943 76 45 53

Ibargarai 17 behea BERGARA
943 76 21 37

Obradorea. Zubillaga 10 OÑATI
943 78 24 13
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Baserritarren lanari "bultzadatxo
bat" eman gura dio Ibai-Artek
baserriko produktuak trukatzeko kanpaina berezia abiarazi du maiatzerako
JOkIN bErEZIArtUA | arrasate

Ibai-Arte merkataritza elkarteak
beste ekimen bat abiarazi du
maiatzean. Hilabete osoan, gaur
hasi eta hilaren 31ra arte, elkarteko kide diren saltokietan Ibai
-Arte txartela erabiltzen dutenek
baserriko produktu ekologikoak
dastatzeko aukera izango dute.
Hau da, erosketa bakoitzeko
bost euroko erosketa txartelak
zozketatuko dituzte.
300 txartel saridun izango
dira –1.500 euro banatuko dira
produktu ekologikoetan– eta
horiek erosketa egiten denean
modu automatikoan zozketatuko dira. Hala, bezeroak unean
bertan jakingo du txartel sariduna jaso duen edo ez. Hori
bai, txartelak dendaren zigilua
beharko du trukatua izateko.
Maiatzean banatuko dira txartel saridunak, baina txartelok
hileko hirugarren zapatuetan
edo eguazten zein egubakoitzetako Udal Azokako baserritarren
saltokietan trukatu ahalko dira,
uztailaren 31era arte.
Arrasateko lehen sektorea
bultzatzea da kanpaina berriaren helburua: "Ibai-Arterendako oso garrantzitsua da herriko
merkataritza sustatzea. Hala,
maiatzean baserritarrei bultzadatxo bat eman gura izan diegu",
adierazi du Jesus Mari Elkoro
Ibai-Arteko zuzendaritza talde-

Jesus Mari Elkoro, kanpainaren kartelarekin, Udal Azokan. |
ko kideak. Oraindik balorazioa
egiteko goiz bada ere, sustatzaileek "ideia ona" dela uste
dute.

esanak

"baserritarrekin
gaude eta euren
lana bultzatu
gura dugu"
Jesus Mari elkoro | ibai-arte

Osama Bin
Laden

K

onfusio ugari egon ei dira
bi izenen artean. Obama
eta Osama, Osama eta
Obama. Normala, terrorismoz hil baitute terrorista. Bere
etxean sartu eta arma gabe zegoela bertan akatu. Horrelakoa da

Bakearen Nobel Sariduna. Imajinatzen duzue Venezuelako armada, berak etsaitzat duen norbait
Estatu Batuetako lurretan akabatzen? Bereak eta bi entzungo
zituen Hugo Chavesek, baina
Obamak ez. Obama pozik dago,
Enemy Killed in Action.
Euskal Herrian biolentzia
errefusatzen duten herritarrak
legez kanpo uzten diren garaiotan, biolentziaren apologia nabarmena egin du AEBk. Izan ere,
biolentziaren pertzepzioa praktikatzen duenaren arabera aldatzen da. Joxe Azurmendi maisuak
baditu hainbat lan honi buruz.

ZATOZ
GEURERA!

J.b. | arrasate

Txatxilipurdiren udaleku ireki
eta itxietan izena emateko azken
eguna da gaur. 2 eta 10 urte
arteko haurrei zuzendutako
udaleku irekietan 200 umera
heltzea espero dute antolatzaileek: "Oraingoz, 198 bat eskaera
jaso ditugu", zioen Arandok atzo
goizean. Izenemate fitxa bete
eta ordainagiria aurkeztu beharko da izena emateko, egoitza
berrian, Udaltzaingoaren egoitzaren ondoan –Nafarroa etorbidea, 23.
Iaz 250 haurrek eman zuten
izena. Guraso askok izenematea azken ordurako uzteko
ohitura dute, baina normalena
da iaz baino haur gutxiago egotea. Horregatik, izenematea
luzatu edo ez erabaki behar

dute datozen egunotan. Adinaren arabera hiru taldetan banatuko dituzte neska-mutikoak:
Bilin-Boloka 2 urtekoendako,
Beibilekuak 3 eta 6 urte artekoendako; eta Bihurrikeixetan
6 eta 10 urte artekoendako.
Hiru gune egongo dira: San
Andres, Musakola eta erdigunea.
Zaintza zerbitzua egongo da
09:00etatik 10:00etara; iaz jarri
zuten martxan eta aurten errepikatu egingo dute.

itxietan, leku gutxi
Bestalde, Orioko udalekuak
beteta daude. Jardunekin batera antolatzen direnetan, bestalde, leku gutxi: Almikerakoak
beteta, Garaionekoetan leku
gutxi. Kosta ala Kosta udalekuetan, berriz, arazorik ez.

jokin bereziartua

"non dago trikimailua?"
Baserritarrek ekimena nola hartu duten galdetuta, honakoa adierazi digu Elkorok: "Barregarria
izan zen baserritar batek esan
zidana: 'Zuek bost euroko sariak
banatzen dituzue, eta guk sari
bakoitzeko bost euro irabazten
ditugu: Non dago trikimailua?'.
Ez dago trukurik, garbi azaldu
gura dugu lehen sektorearekin
gaudela eta euren lana bultzatu
gura dugula".
180 denda eta negoziok osatzen
dute Ibai-Arte merkataritza elkartea. Horietatik, 160k dute txartel
saridunak banatzeko ahalmena.

nire ustez
ENEkO
bArbErENA

Udaleku irekietan 198 ume daude,
oraingoz; izenematea gaur ixten da

Nik esango banu Obamak adierazi duena, kartzelan nengoke
jada. Guadalajarako kartzela
kanpoan Barrionuevori laguntzea
legala da, baina euskal preso
politikoak goratzea ilegala.
Ez naiz Bin Laden goratzen
hasiko. Baina Nurenbergeko
naziek ere epaiketak izan zituzten exekutatuak izan aurretik.
Inperioek gero eta argiago erakusten dute, eurena, ideologia
ordez interesa dela. Interesa da
justua eta injustua bereizten
dituena, laguna eta etsaia, biolentzia eta autodefentsa. Obama,
Bakearen Nobel Sariduna.

Maiatz eta ekaineko egitaraua
aurkeztu du Emakume Txokoak
J.b. | arrasate

Emakume Txokoak eta Udalak
atera dute maiatz eta ekain
arteko egitaraua. Ohitura dutenez, hamaika ikastaro eta
tailer antolatu dituzte eta
gehienak emakumeei zuzendutakoak dira. Horrez gain,
aldez aurretik abisatuz gero
haurtzaindegi zerbitzua egongo da.
Maiatzean izango diren ikastaroen artean nabarmentzekoak
dira mural pintaketa kolektiborako prestaketa tailerra,
Emakumeak eszenan antzerki
zikloa, blogak eta sare sozialen
gaineko tailerra eta zoru pelbikoa indartzeko ikastaroa
–azken hori ekainaren 14ra arte

izango da–. Beste ekintza aipagarri bat ere antolatu dute hilaren 17rako. Emakumeak protagonista deritzon elkarrizketa
saioa egongo da, eta Edurne
Brouard izango da gonbidatua.
Kulturaten izango da, 19:00etan.

izenematea, hilaren 26ra
arte
Izenematea maiatzaren 26ra
arte dago zabalik. Informazio
gehiago jasotzeko Emakume
Txokora jotzea da onena. Hona
ordutegia: astelehenetik eguenera 12:00etatik 14:00etara eta
15:00etatik 19:00etara; egubakoitzean, berriz, 10:00etatik
14:00etara.

SUDCen maiatzaren 28ko erretiratuen bazkarirako
gonbidapenak hilaren 20ra arte jaso daitezke
SUDC elkarteak antolatzen duen erretiratuen bazkaria maiatzaren 28an izango da aurten. Abaroako zuzendaritza taldeak
jakinarazi duenez, bazkide direnek eta bazkide txartel eguneratua erakusten dutenek gonbidapenak jaso ditzakete
dagoeneko, hilaren 20ra arte. Honakoa da gonbidapenok
jasotzeko ordutegia: astelehenetik eguenera 18:00etatik 19:30era eta egubakoitzean 18:00etatik 19:00etara.

BEDOÑABE HAURRESKOLA
Matrikulazio epea zabalik
NOIZ: Maiatzaren 2tik 13ra.
NON: Bedoñabe Haurreskola, Alfonso VIII,1
Musakolako Haurreskola, Elkano 8

Tel.: 943 79 76 86
Tel.: 943 79 13 03

NORENTZAT: 2010 eta 2011 urteetan jaiotakoentzat.
MATRIKULATZEKO ORDUTEGIA: 09:00-13:00
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Corazon de Encina Kultura Astean
murgilduko da bihartik aurrera
21. edizioa da aurtengoa; maiatzaren 15era arte hainbat ekintza izango dira
jokin bereziartua | arrasate

txomin madina

PSOEren aurkako pintada kalean
PSE-EEko Aritz Arrietak eman zion GOIENAri goiko irudiko pintadaren
berri; ekintza salatu zuen. Astelehenekoa da irudia, Auzitegi Gorenak
Bilduren zerrenda guztiak baliogabetu eta ordu gutxitara hartutakoa.
Jon Agirre preso aramaioar ohiaren aldeko eta PSOEren aurkako
pintada alboan ageri dira, alderdi sozialistaren egoitzaren azpian.

Musakolako jaiak
girotzeko webgunea
egin du Jai batzordeak

Bedoñabe eskolako
izenematea hilaren
13ra arte dago zabalik

Maiatzaren 13tik 15era izango
dira San Isidro jaiak eta Jai
batzordea hasi da giroa berotzen. Webgunea sortu dute:
www.musakola.com. Helburua
da jai giroa sendotu eta ekitaldien berri ematea. Goiburuan
argi utzi dute auzo bat baino
gehiago sentitzen direla: Musakola auzoa... edo herria?

Bedoñabe haurreskolak izenematea zabaldu du 2010-2011
ikasturterako, hilaren 13ra
arte. Hiru modu daude izena
emateko: telefono bidez 943
797 686 zenbakira deituta, San
Andresko Bedoñabe haurreskolara bertara joanda eta,
azkenik, www.haurreskolak.
net webgunera jota.

Jatorriz extremadurarrak diren
arrasatearrendako horren berezia den Kultura Astea bihar hasiko da Corazon de Encina elkartean.
Aurten 21 urte beteko ditu ekimenak. Hala, maiatzaren 7tik
15era hainbat ekintza antolatu
dituzte. Lehen aste bukaera mahai
-jokoei eskainiko diote; zapatu
eta domeka artean tute, domino,
kuatrola, mus eta txintxon –azken
txapelketa hori emakumeendako
izango da– txapelketetako sailkapen faseak jokatuko dira, 16:30etik 18:30era bitartean.
Haurrendako ekintzak ere
egongo dira. Maiatzaren 11n idazketa lehiaketa egongo da 14 urtetik beherakoendako. Hilaren 12an,
berriz, marrazketa lehiaketa izango dute 6 eta 12 urte artekoek. Bi
ekintzak 18:00etan izango dira.
Marrazketa lehiaketaren ostean
haur zein nagusiendako txokolatada eta Extremadurako irudien
bideo emanaldi bat egongo da.

hitzaldia emango du 19:00etan.
Gaia: XX. mendeko emigrazioa
Gipuzkoan. 20:00etan Francisco
Cuesta magoaren ikuskizuna egongo da eta ordubete beranduago
saiheski-jana egingo dute, Francisco eta Antonio Davila anaien
eskutik. Azkenik, Niño de la Rivera talde flamenkoaren saioa egongo da, 23:00etatik aurrera.
Zapatua, hilak 14, izango da
egun handiena. 11:00etan haurrendako –14 urtera arte– argazki lehiaketa egongo da eta 13:00etan Antonio Valor elkarteko

presidentearen agurra. Arratsaldean musika eta dantza izango
dira protagonista: Virgen de Guadalupe (18:30), Corazon de Encina
elkartean sortutako Es lo que hay
taldea (19:30) eta Al-Andaluseko
Alegria de la Sierra (20:15). Gero,
21:30ean, bazkide guztiendako
afari handia egingo dute. Azkenik,
Galdokik gidatutako dantzaldia
egongo da goizaldera arte.
Domekan, amaitzeko, bota
edaleen txapelketa eta mahai-jokoen finalak jokatuko dira, besteak beste.

Maiatzak 14, egun handiena
Kultura Asteko azken aste bukaeran egun osorako egitaraua prestatu dute. Egubakoitzean, hilak 13,
Xose Antonio Vilaboa Gipuzkoako
Eskualdeetako etxeen presidenteak

Aurten Gasteizko Virgen de Guadalupe taldeak ekarriko du dantza. |
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herrian jokatuko diren partiduetan.
Orgazen mutilak Montcada
(Katalunia), Santa Fe (Balear
Uharteak) eta Puig D'en Vallsko
(Andaluzia) taldeen aurka lehiatuko dira, hurrenez hurren, igoera faseko partiduetan. Orgazen
esanetan, "aurkariak gogorrak
dira", baina taldeak "ahal duena"
egingo du partiduak bere egin eta
lehenengo postuan geratzeko. Izan
ere, lehenengo postuan geratuz
gero, arrasatearrak automatikoki
1. mailara igoko lirateke. "Zaila
da, baina saiatu egingo gara".

Aurkari "gogorrak"

Taldeko jokalariak igoera fasea jokatzeko ilusioz daudela dio Orgazek. |

goiena

"Intentsitatearekin
jokatuz" Ford
Mugarri mailaz
igotzen saiatuko da
"Gogor" entrenatu ostean, asteburuan igoera
fasea bere egin nahi du taldeak Bartzelonan

Lehenengo partidua gaur 21:15ean
jokatuko du Ford Mugarrik,
Montcada taldearen aurka. Bihar,
aldiz, Santa Ferekin lehiatuko
dira arrasatearrak, 18:30ean. Eta
etzi, azken egunean, Puig D'en
Vallsekin nor baino nor gehiago
arituko dira, 13:00etan. Emaitzak
eskuetan dituztela, azken egun
horretan erabakiko da zein talde pasatzen den 1. mailara. Baina bigarren geratzen denak ere
lehenengo mailara igotzeko beste aukera bat edukiko du: igoera faseko bigarren zati hori
maiatzaren 20 eta 22 artean jokatuko da.
Zailtasunak zailtasun, 1. mailara igotzeko aukera ez dutela
baztertzen argitu du entrenatzaile arrasatearrak. "Aukera horren
bila goaz, lehiatzera goaz".
Horregatik, taldea gogor
entrenatu da azken egunotan.
"Egunero-egunero ibili gara
entrenatzen eta jokalariak ilusioz
daude".
Orain arteko helburuak beteta, gertatzen dena gertatzen dela
ere taldea "pozik" dagoela dio
Orgazek. "Helburu guztiak bete
ditugu aurten, eta orain, denaren gainetik, dibertitzen saiatuko gara".

Orain arteko helburuak beteta,
gaur, bihar eta etzi Bartzelonan
jokatuko duen igoera fasean
"intentsitatez eta ahalegin guztiekin" jokatuko dutela esan du
Ford Mugarriko entrenatzaile
Edu Orgazek. Aurkariak "gogorrak" badira ere, partiduari "gogotsu" ekingo diotela gaineratu du

eta helburu horri jarraiki azken
asteotan egunero-egunero "jo eta
ke", entrenatu direla azaldu du
Orgazek.
Aurtengo denboraldian lortutako "emaitza onak" kontuan
edukita, Ford Mugarrik 1. mailara igotzeko azken ahaleginak
egingo ditu gaur, bihar eta etzi,
Bartzelonako Montcada i Reixac

AEDk mikrotestuen
ikastaroa antolatu du
maiatzaren 21erako

Domekako BTT martxan
izena emateko epea
zabalik dago

La Banda del Abuelok
lan berria kaleratuko
du bihar Bilbon

Maiatzaren 21erako AEDk
mikrotestuen ikastaroa antolatu du. Ikastaroa 10:00etatik
14:00etara egingo da eta Unai
Elorriaga izango da hizlaria.
Matrikulak 10 euro balio du
eta izena emateko epea hilaren 18an amaitzen da. Ikastaroan mikrotestuak idazteko
teknikak landuko dira.

Urtero bezala, aurten ere Musakolako BTT martxa jokatuko
da. Hitzordua domeka honetan
jarri da. Antolatzaileek Internet
bidez izena emateko aukera jarri
dute (www.musakola.com), 10
euroko prezioarekin. Edozelan
ere, egunean bertan ere eman
ahal izango da izena, 12 euro
ordainduta.

La Banda del Abuelo taldeak
abesti berriak kaleratuko ditu
bihar. Bilboko Izarbeltzen
urteurrena aprobetxatuz, taldeak bertan eskainiko du
kontzertua, Eskupitajos de
Semen eta Nietos de Puta taldeekin batera. Kontzertua
21:00etan hasiko dela iragarri
dute antolatzaileek.

Asier Alkorta | arrasate

Rock doinuak nagusituko
dira bihar Amaia antzokian
Hogjaw eta Jon & Sugramas taldeek euren
lanak taularatuko dituzte, 19:30ean
Asier Alkorta | arrasate

Jon & Sugramas laukotea

Hogjaw eta Jon & Sugramas
taldeek kontzertua emango dute
bihar Amaia antzokian, 19:30ean.
Sarrerak 7 euro balio du.
Denaren gainetik, 70eko
hamarkadako rock doinuak
gaur egunera ekarri eta emanaldi
potentea eskainiko dute bi
taldeek berton.
Hogjaw taldea Arizona
beroan sortu eta eskolan zeudenetik elkarrekin jotzen duten
kideek osatzen dute. Besteak
beste, Four Horsemen, Supersuckers eta Nine Pound Hammer taldeen tankerako musika
egiten du Hogjawk. Antzokiko
arduradunen esanetan, ikusleak
"txundituta" geratzeko moduko
taldea da. Beraz, ikuskizuna
ere txunditzekoa izango dela
iragarri dute taldearen jarraitzaileak diren rock zaleek eta
Amaia Antzokikoek.

Arima Beltza taldeko abeslari
eta Uek taldeko bateria-jotzaile
izandako Jon Gurrutxagaren
proiekturik berriena da Jon &
Sugramas. Ekaitz Garmendia,
Ivan Hernandez eta Andoni
Muxika aspaldiko lagunekin
batuta, Elgoibarko musikariak
rock eta blues estiloetako abestiak tartekatu ditu lan
berrian.
Guztira, hamaika abestiz
osatutako lana da bihar taldeak
Amaia antzokian taularatuko
duena: euskarazko lau abesti,
ingelesezko sei eta minutu eta
erdiko kantu instrumental
bat.
Fredi Pelaez eta Keu Agirretxea musikari beasaindarraren eta ondarrutarraren, hurrenez hurren, kolaborazioekin,
taldeak lana borobildu duela
esan daiteke.

Jon & Sugramas taldeko kideak. |

zaldibar
emaitzak
Ekaitz-Mcawen dauen
Dublin-Abokajarro.
Iriztu-Cipris
Lasagabaster-Dribling
Betrayer-Iluntz
Fuxxion-Portaboleiros
Steaua del grifo-Fidel&Disc.

2-7
5-5
2-3
6-3
4-5
2-4
4-9

PARTIDUAK
maiatzak 7, zapatua

11:00	Iluntz-Portaboleiros
12:00 Mcawen dauen-Cipris
13:00	Dublin-Dribling / Antolatzaileak
16:00	Betrayer-Fidel&Disc.

maiatzak 8, Domeka

11:30	Ekaitz-Abokajarro
12:30	Iriztu-Lasagabaster

SAILKAPENA

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE

943 71 17 68

Goiena

01 Cipris
02 Mcawen dauen
03	Dribling
04	Abokajarro
05	Ekaitz
06	Lasagabaster
07	Dublin
08	Iriztu

	A TALDEA	P	

J

12
9
9
8
6
5
5
3

5
5
5
5
5
5
5
5

01	Portaboleiros
02	Betrayer
03 Fidel & Disc.
04	Iluntz
05 Fuxxion
06	Steaua del grifo

11
10
9
7
6
0

5
5
5
5
5
5

	B TALDEA	P	

J

Oporraldiaren ostean,
norgehiagoka gogor dator
Aste Santutako oporraldia
amaitu eta gero, norgehiagoka bizi eta gogor dator
berriro asteburuan. A mailan lehenengo bi postuetan
dauden taldeen arteko partidua ikusi ahalko da zapatuan, Mcawen Dauen eta
Ciprisen artekoa, alegia.
Hiru puntuko aldearekin,
Cipris puntuak lortzen
saiatuko den neurrian,
Mcawen Dauen lehenengo
postua mantentzen ahaleginduko da.

B mailako finalerdiak
jokatuko dira asteburuan
Oraingoz, Portaboleiros da
B mailan lidergoan dagoena, baina atzetik, puntu
bakar batera, Betrayer
dago. Finalerako sailkatzeko puntuak lortzen saiatuko dira maila honetako
taldeak zapatuan.

bergara
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Gaztelekua egokitzeko lanak
hasita, ekainean irekiko dute
Xabalote deituko da eta 13 eta 17 urte arteko gazteen topaleku izango da
monika belastegi | bergara

Asteon hasi dira gaztelekua Zabalotegin –Udal Euskaltegia zegoen
eraikinean– egokitzeko lanak.
Antia SL eta Excavaciones y Obras
de Diego SL enpresek osatutako
aldi baterako enpresak dihardu
erakina egokitzeko lan horiek
egiten, astelehena ezkero, Iñaki
Arregik egindako proiektuan
oinarrituta.
Udal Euskaltegiak orain arte
erabili izan dituen pabiloietako
bi hartuko ditu gaztelekuak –Udal
Euskaltegia Irizar etxera joan
da–. Obra handirik egin beharrik
ez da egongo, eraikina egoera
onean dagoelako, eta, seguruenik,
ekainaren 9an inauguratuko dute.
Bada, egingo dena da espazioa
beste era batera banandu, eta
asteon espazioak berrantolatzeko
paretak botatzen jardun dute
langileek.

Antolaketa berria
Bi pabiloietako bat gaztelekuaren
gune nagusia izango da: areto
handi bat hainbat sofarekin, ping
-ponga, billarra... izango ditu eta
horrekin batera sukalde bat ere
izango du.
Beste pabiloiari dagokionez,
gaur egun duen gelakako anto-

Sasoian jarri etengabeko
aholkularitzari esker

Langileak bigarren pabiloia husten lanean. |
laketa mantendu egingo dute,
han tailerrak-eta egiteko.
13 eta 17 urte arteko gazteendako gunea izango da. Hala
eta guztiz ere, adin tarte horretan dauden ezberdintasunak
kontuan izanda, adin tarte
ezberdinendako programazioak
egingo dituzte. Era berean, bi
begirale egongo dira une oro
gazteekin.
Ordutegiari dagokionez, eguenetik domekara egongo da zabalik. Eguen eta domeketan 17:00etatik 20:30era eta egubakoitz eta

monika belastegi

zapatuetan 17:00etatik 21:30era,
hain justu ere.

Xabalote deituko da
Izena eta irudia ere baditu dagoeneko gaztelekuak. Hain justu ere,
haren izena eta irudia erabakitzeko lehiaketa deitu zuen Udalak
eta David Alcaraz Bergarako
gazteak egindako proposamena
aukeratu zuten apirilean.
Hori horrela, Xabalote deituko da gaztelekua aurrerantzean
eta saguzarra izango da haren
irudia.

OHARRAK
mendi irteera Pol-Pol eta
Gorla alpinorekin

uztailean begirale
izateko izenematea

1963ko kintoek bazkaria
egingo dute

Pol-Pol eta Gorla Alpino taldeek
beteranoen egun osoko mendi
irteera antolatu dute hilaren 15erako Peña Izagara. 08:00etan
abiatuko dira Fraiskozuritik.
Txartelak bulegoan daude astelehen, martitzen eta eguaztenetan,
18:45etik 19:45era. Informazio
gehiago 943 76 48 51 zenbakian.

Uztaileko udaleku irekiak Jardun
euskara elkarteak kudeatuko ditu
aurten eta begirale moduan lan
egin nahi dutenendako izenematea zabalik dago maiatzaren 13ra
arte. Interesatuek curriculuma
Jardunen bulegora eroan behar
dute edo jardun@topagunea.com
helbidera bidali. Argibide gehiagorako deitu 943 76 36 61 zenbakira.

Maiatzaren 28an egingo dute,
Etxagi jatetxean. Izenematea da
Ariznoa eta Dixula tabernetan.

bidaia irailean san
joxeperekin cadizera
Cadiz, herri zuriak delako bidaia
antolatu du San Joxepek irailerako. Izenematea maiatzaren 31ra
arte dago zabalik, elkartearen
bulegoan. Autobus bat dagoeneko beteta dago; hortaz, bigarrenerako txartelak salduko dira.

Posta bidez bozkatzeko
bulegoa, batzokian
Hauteskundetan botoa postaz
emateko bulegoa zabalik du EAJk
batzokian, 11:30etik 13:00etara
eta 18:30etik 20:30era. Epea hilaren 12an bukatuko da.

irukurutzeta eguna
domekan
Eguraldi ona eginez gero, salda
eta txorizoa banatuko dute han,
11:30ean. Euria egiten badu, Atseden Txabolan da hitzordua.

1949ko kintoek errioxara
irteera egingo dute
Hilaren 21ean egingo dute eta
08:30ean irtengo dira Fraiskozuritik. Izenematea da Fraiskozuriko Euskadiko Kutxan
–0091139119– 70 euro sartuta, hilaren 14a baino lehen.

Jakinekoa da fitnessak,
body gymak eta easy line
zirkuituak, besteak beste, sasoian jartzeko balio
dutela. Baina ez dakiguna da bestelako esparruetan ere onurak
eskaintzen dizkigutela.
Maria Isabel Hurtadok
eman dizkigu xehetasun
guztiak:
Maria Isabel, ze lan espezifiko egiten duzue?
Asko. Proba fisikoetarako prestaketa lanak egiten ditugu:
oposizio publikoetarako, suhiltzaile, udaltzain…; mendi, bizikleta eta arriskua duten kirolen
prestatze fisikoa eskaintzen
dugu, bai profesionalentzako
eta baita afizionatuentzako ere.
Gainera, inguruan daukagun
mendiarekiko zaletasunak Himalaiara eta Antartidara tarteka
espedizioak egitea eragin du.
Horrek aurre-prestaketa fiskoa
eskatzen du. Denetariko jendea
dago: trekkingak egitea gustuko dutenak, erresistentzia
fisikoa bilatzen dutenak, distantzia luzeak egiteko prestaketa nahi dutenak, mendi martxak egiten dituztenak… prestaketa hori altxatze zintei esker
lor daiteke.
Korrika egiteko Bodytone Trade II zinta profesionalak inklinaziorako kapazitate maila
handia eskaintzen du. Korrika
egiteko zinta horrek %15eko
desnibela dauka eta ariketa
fisiko zorrotza egiteko aukera
eskaintzen digu.

Kolesterola gainditzeko
plan zehatzak dituzue,
ezta?
Bai, halaxe da. Une honetan,
odoleko triglizeridoak eta kolesterolaren maila kontrolatzeko
programa zehatz batekin ari

gara lanean. Arazo hau geroz
eta arruntagoa da herentziagatik jasotzen dutenen artean
edota gazteen artean; gehienetan, kolesterola herentziazkoa
da eta triglizeridoak elikagai
okerrak kontsumitzeko ohituragatik sortzen dira.
Koipea erretzeko, ariketa bidezko programa bereziak lantzen
ari gara. Oraingoz, esan dezaket, arrakastaz, kolesterola altu
zutenak maila normala izatera
pasa direla (enpresako analisian
konprobatzen da hori). Kasu
horietan, ariketa oso neurtua
izan behar da (niretzako ez du
balio ordubeteko paseo batek).
Ariketak lan-ordu konkretu bat
izan beharra dauka eta erritmo
egokia izan behar du (frekuentzia kardiakoa). Erritmo aldaketa konkretuekin lagunduta,
koipea erretzea lortzen dugu;
gure osasuna hobetzen da,
baita itxura fisikoa ere.
Kontrol kardiakorako bi zinta
berri ekarri ditugu. Hala, makinaz lanean zaudela, eskuak
bakarrik bertan jarrita une oro
kontrola zure esku dago.

Azaldu easy line zirkuituaren onurak:
Easy line zirkuituak ariketa fisikoa aerobikarekin bateratzen
du. 45 minutuan, 9 makina eta
lurreko 9 ariketa konbinatzen
ditu. Areobikeko lana eskain
dezan, lan fisikoak ez dauka
atsedenik. Guztiz gomendagarria da adin tarte guztiek kirola
egin dezaten eta ez dauka inolako kontraindikaziorik.

Aholkularitza lana etengabea izango da, ezta?
Giartzuk une oro aholkatzen
duen lantalde profesionala dauka. Hala, pertsona bakoitzari
lortu nahi duen helburua betetzen laguntzen diote.

Aprobetxa ezazu Renove Plana!
Maiatzaren 9tik
aurrera,
gauetan ere zabalik!
San Antonio kalea 5
BERGARA
Tel.: 943 762021
www.zumelaga.com

Diru Laguntza* baliagarria
hozkailu, izozkailu, garbigailu,
ontzi-garbigailu, labe eta indukzio-plaketan.

MILAR
HERRAN

Sukaldeko altzariak – Elektragailuak
Matxiategi 3–4 BERGARA
Tel.: 943 76 12 22

* Baliagarria diru laguntzak amaitu arte.

GIARTZU gimnasioa / estetika zentroa
Tel.: 943 76 30 05 / 943 76 35 71 BERGARA www.giartzu.com
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fisika XIX.
mendeko fisikaren
adar guztiak jorratu
ziren Errege
Seminarioan.
Irudikoa James
Wimshurst
ingelesak
asmatutako
sorgailu
elektrostatikoa da.
1997an
zaharberritu zuten.
instruMentu zientifikoak Breton etxeko 18 instrumentu zientifiko daude bilduman. Horietako
bat, likidoen dilataziorako lau hodiko aparailua, 1851-1867 urteen artean datatu dute. Melloniren bankua
eta osagaiak (irudian) 60ko hamarkadaren amaierakoa da. Beste zortzi 1880 edo beranduagokoak dira.
Gainontzeko zortziei ezin izan diete datarik jarri.

Museoa zergatik eta
zertarako? Arrazoiak
ikusgai Aroztegin
errege seminarioko bildumaren gaineko erakusketa
antolatu du udalak gaur hasi eta hilaren 29ra arte

MONIkA bElAStEgI | berGara

Bergarako Errege Seminarioa:
Museoa, zergatik eta zertarako
izeneko erakusketa irekiko dute
gaur, egubakoitza, Aroztegi aretoan, Udalak antolatuta, maiatzaren 29ra bitartean.
Errege Seminarioko bildumako 28 pieza original egongo dira
ikusgai, bitrinetan, eta, horrekin
batera, antzinako zientzia liburu
batzuk eta seminarioko kabineteetako antzinako argazkiak ere
bai.
Udalak erakusketa horrekin
Errege Seminarioaren ondare
apartara hurbildu nahi ditu
herritarrak, eta, museoaren
errealitatea gizarteratzearekin
batera, bergararren artean
museoak Bergarari zein Euskal

ARRASATE

ARETXABALETA

ARETXABALETA

ARETXABALETA
banatzaile ofiziala

banatzaile ofiziala

Arkauz zure etxea da.

ARETXABALETA

1950·2011

ARRASATE

60 urte baino gehiago

Herriari emango dizkion zerbitzuak eta ekarriko dizkion onurak eztabaidagai izatea ere
espero du.
"Herritarrei museoaren gaineko hausnarketa eta eztabaida
zintzoaren gonbita egitea" da
asmoa, museoko lantaldearen
esanetan: "Museoaren gaia seriotasunez aztertzea, gaiari buruzko
hausnarketa eta eztabaida sanoan
proposamena egitea", gehitu
dute.
Hori horrela, paneletan eta
testu motz eta zuzenen bidez
museoa egiteko arrazoiak emango dituzte erakusketan. Eta azalduko dituzte museoak beteko
dituen beharrak, funtzioak eta
Bergarako herriari ekarriko dizkion onurak.
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Maskorrak
Moluskuen
maskorrak ere
badaude bilduman.
Irudian, Trochus
niloticus eta Conus
leopardus moluskuen
maskorrak.

lehoinabarra
Errege Mintegiak
zoologia arloan izan
zuen bilduma
historikotik 967 pieza
iritsi dira gaur
egunera. Pieza
garrantzitsuak dira,
besteak beste,
antzinatasunagatik
–XIX. mendearen
bigarren erdikoak dira
gehienak– eta jatorri
kosmopolitagatik
–Eurasia, Amerika,
Afrika eta Ozeaniakoak
daude.

arG
ar
Gazkiak: berG
berGarako erreG
erreGe seminarioa

erakusketa kontzeptuala
Museoko lantaldearen esanetan,
"neurri baten erakusketa kontzeptuala" planteatu dute, eta
hiru espazio nagusitan antolatu:
espazio nagusian museoa egiteko
zazpi arrazoi plazaratuko dituzte, erreflexio gai moduan, eta
Museoa zergatik? galderari erantzungo diote arrazoi horiek. Ondoko gunean, horman kokatutako
egitura bat baliatuz, museoak
beteko dituen funtzioak azalduko
dituzte, lau testuren bidez. Testuok
Museoa zertarako? galderari erantzungo diote. Galderari erantzuten laguntzeko bi ikus-entzunezko ere egongo dira.
Hirugarren eremua zientzialarien galeria izango da. Hor,
seminarioan zientzia egin eta
landu duten ikerlariak gogoratuko dituzte eta baita seminarioarekin harremana izan dutenak ere. Eremu horren helburua
da seminarioan maila handiko
zientzialari asko egon direla adieraztea; eskola arrunta baino askoz
gehiago dela.
Hiru eremu horietan barrena,
seminarioko bildumako 28 piezak
egongo dira ikusgai, bitrina egokietan.
Bestalde, herritarrek euren
iritzia laga ahal izateko lekua ere
egongo da aretoaren gune baten.

alkoholetan Zoologia bildumaren baitan,
alkoholetan zein lehorrean kontserbatutako
ornogabeak ere badaude. Irudian, bi eskailera-suge.

28 ikusgai, 3.012tik
Seminarioko bilduma historiko
zientifikoak 3.012 pieza ditu eta
bost sekziotan banatzen da: fisika eta kimika instrumentuak,
giza anatomiako modeloak, zoo-

logia, mineralogia eta paleontologia. XVIII., XIX. eta XX. mende
hasierako pieza garrantzitsuak
gordetzen ditu eta bikaina eta
aberatsa da; Euskal Herrian ez
du parekorik.

Museoaren gida eta posterra
ere egin ditu Museoko lantaldeak
Museoen zereginen artean garrantzitsuena da duen bilduma
erakustea, jendearen aurrean ipintzea. Modu horretan, gizartearen
eskuetan jarriko du gizartearena den altxorra eta horren bitartez
balio zientifiko-kulturala duen mezu eta jakintza bat helaraziko dio
museoak gizarteari. Hori horrela izan dadin, Bikaina, aberatsa,
aurrera begira izeneko Errege Seminarioaren gida dibulgatiboa
kaleratu berri du Udalak. Era berean, 11-12 urteko eskolako haurrei
zuzendutako poster didaktikoa ere kaleratu dute. Gida salgai
egongo da erakusketan, 2 eurotan.

Xabier
aranburu

rosa
errazkin

iñaki
irizar

Historialaria eta
museologoa.
Proiektuaren
arduraduna.

kimikaria.
Kimika eta fisika
bildumen
arduraduna.

biologoa (zoologoa).
zoologia eta
giza-anatomia
bildumen arduraduna.

Gida dibulgatiboa. |

Goiena

Poster didaktikoa. |

Goiena

Erakusketan jarriko dituzten
28 piezei dagokienez, XIX. mendekoak dira, eta bilduma osoaren multzo adierazgarria dira.
Hauek jarriko dituzte erakusketan, hain justu ere: zientzia
instrumentuen arloko hamar
pieza –Melloniren bankua, makina pneumatikoa, Magdeburgoko
hemisferioak, Norremberg-en
aparailua, serrin erregulatzailea,
Wimshurst makina, Carre makina, Coulomb elipsoidea, Bourbouze galvanometroa eta mikroskopio konposatua–. Kimikako
laborategiko hiru tresna –Woolf
flaskoa, Kipp aparailua eta saiodiak tentegailuan–. Zoologiako
13 pieza –lehoinabarra, paradisuko hegazti gorria, ara gorria,
Quetzala, ibis gorria, Martin
arrantzale smyrnarra, boa hertsatzailea, haitz-oilar andetarra,
suge gorbataduna, eskailera-sugeak eta Trochus eta Conus
generoko moluskuak–. Eta bukatzeko, mineralogia eta paleontologia ale bana daude –sufrea
eta Pecopteris.
Udaletik aurreratu dutenez,
maiatzeko bigarren hamabostaldian bisita gidatuak egingo dituzte erakusketan eta Errege Seminarioan barrena.

bilduma aberatsa eta bikaina
Museoko lantaldeak lan handia
egin du bildumako 3.012 pieza
horiek guztiak egoki kontserbatzen, errestauratzen eta ikertzen,
Udalak 1981. urtean museoa egitea erabaki zuenetik. Dagoeneko
Errege Seminarioko bilduma
historiko zientifiko aberatsa prest
dago, museoa egiteko zain. Horrekin guztiarekin, orain Udalaren
lana museo berria proiektatzea
eta difusio lana egitea da.
Bide horretan, Udalak plangintza bat landu eta onartu zuen
iaz –uztailaren 26ko osoko bilkuran– eta plangintza kultural
horrek jasotzen du Errege Seminarioan lehen mailako ekipamendu kulturala egitea erabilera askotariko areto batekin,
liburutegi mediateka batekin,
kafetegi batekin eta Errege Seminarioaren museoarekin.
Testuinguru horretan, dibulgazioak ere garrantzi handia du
eta bi urrats nagusi egin dituzte:
gaur Aroztegin irekiko duten
erakusketa, bata; berriki kaleratu dituzten Seminarioaren gida
dibulgatiboa eta poster didaktikoa,
bestea.

Goiena

Mikel elkoroberezibar
kultura ondare eta turisMo
batzordeburua

"Museoak
Euskal Herriko
mapa
turistikoan
kokatuko du
Bergara"
garbi duzue museoaren
beharra. Ze onura herriko
dizkio herriari?
bergara euskal Herriko mapa
turistikoan kokatuko du eta
gure herria kanpoan ezagutzeko balio izango du. Horrelakorik ez baitago beste
inon.
Urte askotako lanaren emaitza da erakusketa.
bai. Proiektua ez da duela
lau urte hasitako gauza bat.
Horren atzetik urte askotako
lana dago. udalean gure
aurretik egon direnei esker
ikusi ahal izango dugu aroztegiko erakusketa. bergarako errege seminarioko museoa
ez da gure herrian gauza
arrotza, sekulako lana egin
da eta 1992tik hona bi miloi
euroko inbertsioa izan du.
orain horri etekina ateratzeko ordua heldu dela uste
dugu.
Iaz plangintza kultural bat
onartu zenuten eta museoaren kokapena ere zehazten
du.
bai. stoa izeneko enpresak
herrirako ekipamendu kulturalen plangintza egin zuenean
garbi adierazi zuen seminarioko eraikina zela tokirik
aproposena museoa egiteko,
eta gu ados gaude horrekin.
izan ere, hor garatu zen ilustrazioaren eta museoaren
historia bergaran.
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instalazioetan eta ekintzetan
inbertsioak areagotuko dituztela.
"Gure populazioa geroz eta zaharragoa da. Euren eguneroko testuinguruan eraginkorra eta kalitatezkoa den arreta bermatu behar
diegu. Bestalde, immigrazioarekin zerikusia duten elementuak
txertatu egingo ditugu".
Hirigintza arloari dagokionez,
hauxe esan zuen: "San Martin
zuhaiztia eta aisialdigunea balioan
jartzeko neurriak hartuko ditugu,
eta bizilekugune berriak txukunduko ditugu; esaterako, Kasablankakoa".

Argitxu Perosterena, Ernesto Murgiondo, Amaia Intza eta Pello Telleria. | m.b.

"Ilusioz eta lan
M·22 egiteko gogoz"
aurkeztu da H1!
amaia intza oñatiarra da hilaren 22ko udal
hauteskundeetarako zerrendaburua
MIrEIA bIkUñA | oñati

Hamaikabatek udal hauteskundeetarako zerrendako lehen hautagaiak aurkeztu zituen eguaztenean. Alkategai Amaia Intzarekin
batera egon ziren Pello Telleria,
Ernesto Murgiondo eta Argitxu
Perosterena. Era berean, Intzaren
hautagaitza babesten egon zen
Politika Saileko diputatu eta
Batzar Nagusietarako Deba-Urola barrutiko zerrendaburu Maite
Etxaniz.
Amaia Intzak esan zuen "ilusioz eta lan egiteko gogoz" aurkezten dituztela euren buruak:
"Herrigintza lanetan esperientzia

luzeko pertsonok osatzen dugu
zerrenda. Batzuk aurretik zinegotzi izandakoak dira".
Hamaikabateko alkategaiak
esan zuen krisiaren eraginez erronka ekonomikoa "itzela" izango dela,
baina "gure apustua esparru askotan hainbat eta hainbat taldek
proposatzen dizkiguten ekimenei
babesa ematen jarraitu eta sostengua eskaintzea izango da".

hirugarren adinekoak
Bestalde, Hamaikabatek hurrengo agintaldirako dituen erronkak
zehaztu zituen. Alde batetik, esan
zuen hirugarren adinekoendako

ULMA Forja, S. Coop

Oñati

OHIKO BATZAR NAGUSIA
DEIA

Eguna: 2011ko maiatzaren 13a
Ordua: 10:30ean lehen deialdia eta 11:00etan bigarrena
Tokia: ULMA Taldeko auditoriuma - Oñati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

GAI ZERRENDA

Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak
izendatzea batzar honetako akta onartzeko.
2010eko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea, eta 2011ko
gestio plana berrestea.
ULMA Taldeari buruzko txostena.
2010eko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, badagokio,
onartzea.
Emaitzak banatzea.
Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes publikoko
beste helburu batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (IPDK).
Supraegiturako entitateei buruzko gaiak.
Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak.
Menpeko ekarpen finantzarioen jaulkipena.
ULMA Forja, S. Coop.eko POGU III eta Barne Araudi
Kooperatiboko 42. eta 82. artikuluak aldatzea, baldin badagokio.
Zaintza Batzordeko kideak berritzea.
Kontseilu Sozialeko kideak berritzea.
Galderak eta eskaerak.

OHARRAK: Bazkide guztiei gogorarazten zaie kanpo auditoriak aztertutako
urteko kontuak, emaitzak banatzeko proposamena eta gestio
txostena egoitza sozialean eskura dituztela Batzar Nagusira
bitartean aztertu ahal izateko. Halaber, bazkide guztiei jakinarazten zaie eskubidea dutela, ULMA Forja, S. Coop.eko helbide
sozialean, proposatutako estatutuetako eta Barne Araudiaren eta
POGU IIIaren aldaketen testu osoa aztertzeko, eta doan emateko
edo bidaltzeko eska dezaketela.
KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA

2011ko maiatzaren 2a

askotariko ikuskizunak
Garraio publikoa indartzeko eta
hirugarren sektoreari bultzada
emateko "beharra" azpimarratu
zituen. Azkenaldian herrian egondako lapurreten harira esan zuen
"segurtasun neurriak areagotzea
ezinbestekoa" dela.
Gainera, Amaia Intzak azaldu
zuen energia berriztagarrien
aldeko "apustua" egingo dutela,
eta kirol arloan gutxiengoa duten
kirolak ezagutarazteko eta gizarteratzeko "ahalegina" egingo
dutela. "Herritarrek aukera izan
beharko lukete eurek gustuko
duten kirola egiteko".
Azkenik, kultura arloan askotariko ikuskizunak ekartzearen
aldekoak direla esan zuen, "ahalik eta herritar gehiengana heltzeko asmoz".

San Migel Txikiekin
hasiko da gaur auzoetako
jai festa, irailera arte
ondorengo festak egingo dituzte kasablankan,
errekalden, olakuan, araotzen, trianan...
M.b. | oñati

Badatoz jaiak. Oñatiko auzoak
jaietan murgilduko dira gaurtik.
San Migel Txikiekin hasiko dira,
eta, irailera arte, Atzeko kaleko
jaietara arte, auzo gehienak
ospatuko dituzte euren festak:
hilaren 13tik 15era Kasablankakoak, Errekaldekoak hilaren
27tik 29ra, Olakuakoak ekainaren 3tik 5era...
Kale Zaharra musika eta
jendez beteko da gaurtik. Askotariko ekitaldiak egingo dituzte.
Festak hasteko, Alberto Arregiren omenezko txapelketako

esanak

"Herrigintzan
esperientzia
dugunok
aurkezten gara"
aMaia intza | alkategaia

Ongi etorri, Kale Zaharrera. |

Goiena.

finalak jokatuko dituzte Olaiturrin. Ondoren, etxafuego jaurtiketarekin txorimaloak irtengo
dira, eta ardo eta gazta dastatzeak
egingo dituzte. 21:30ean rock
kontzertua egingo dute Txuletons,
Black River, EZ! eta Willis Drummond taldeek.

auzoko emakumeen bazkaria
Bihar, 12:00etan, umeendako
marrazki lehiaketa egingo dute
eta 16:00etan haurrendako jolasak. Txorimaloak kalera irten
aurretik, taloak, txorizoa eta
sagardoa dastatzeko aukera
egongo da. 19:30ean Mexikori
eskainitako gau tematikoa hasiko dute. La Mexicana Clandestina taldeak kontzertua egingo
du. Ondoren, bertsioen kontzertua egingo dute, 21:30ean: Sorotan Bele, Hertzainak, Edan eta
Zopilotes Txirriaos taldeen bertsioak egingo dituzte.
San Migel Txikiak domekan
bukatuko dituzte. Auzoko emakumeak bazkaltzeko elkartuko
dira, eta 18:30ean Oñatz taldeko
dantzari gazteek emanaldia egingo dute. 19:00etan Debagoieneko
bikotekako bertso txapelketa
jokatuko dute; hain zuzen ere,
Oñatiko kanporaketa. 22:00etan
Xakena Xak taldeak erromeria
egingo du eta 00:00etan zozketa
egingo dute. Eta, etxafuego jaurtiketarekin bukatuko dituzte
jaiak.

Sustrai Aloñaren
partidua Oñati
Irratian zuzenean

Liztor inbaditzailearen
gaineko hitzaldia egingo
dute hilaren 13an

Metaposta nola erabili
erakutsiko dute
KZgunean hil honetan

Sustrai Aloñak EBA ligarako
igoera ospatuko du bihar zaleen
aurrean (Zubikoa, 18:00). Bada,
kiroldegira joan ezin dutenendako, Oñati Irratiak zuzenean
eskainiko du partidua FM
107.4an. Aratz Losadak gidatuko du saioa Ander Aranburu eta Gorka Zurututzaren
azalpenekin.

Guregana heldu den Vespa vellutina liztor inbaditzailearen gaineko hitzaldia egingo dute hilaren 13an, kultura etxean, 18:30ean.
Erlezaintza elkarteko presidente
Julian Urkiolak egingo du berba
liztor bitxi horren gainean. Hitzaldia irekia da, eta parte hartzen
dutenek galderak egiteko aukera
izango dute.

Interneteko postontzi eta dokumentu-gordailua da metaposta. Hura erabiltzeko ikastaroa
egingo dute KZgunean hil
honetan, 30ean eta 31n, 18:00etatik 20:00etara. Interesatuek
aldez aurretik eman beharko
dute izena 943 08 16 34 telefonoan edo tutor.onati@kzgunea.
net-en.

Gezalaga Margoak

OHarrak
deialdia

Pintura eta
osagarrien salmenta
Era guztietako
margolanak.
Kale barria 31
Tel. eta faxa: 943 76 64 07
Poltsikokoa: 616 277 999
OÑATI

Odol-emaileen taldekoek odol
-ateratzea egingo dute gaur, 18:00etatik 20:00etara, Txantxiku ikastolan.

Orain izena ematen duten umeek
irailean hasiko dituzte eskolak.
Informazio gehiagorako: 943 71
64 05 telefonoa.

hitzaldia
izeneMatea zabalik
Txiki Txokon zabalik dute izenemate epea 0-2 urte arteko
umeendako (2010eko eta 2011ko
umeendako). Hilaren 13ra arte
eman dezakete izena haur eskolan bertan, goizez, 11:30era arte.

Ulmak Kukuxumusuren sortzaileetako bat den Koldo Aiestaranen
hitzaldia antolatu du hilaren
11rako, 18:30ean, Ulmaren auditoriumean. Harekin batera Pedro
Balboa komunikazio arduraduna
egongo da.

aretxabaleta

gOIENA | 2011-05-06 | egubakoitzA

nire ustez
Anjel
Bergaretxe

Ongi etorri,
Jon

E

pe motzean, kartzelan
denbora gehien zeramaten bi euskal presoak kalera atera dira.
Orain dela aste batzuk Gatza
atera zen, eta, lerro hauek
argitaratzen direnerako, Jon
Agirre ere kalean izango da.
Epaile espainiar ezjakintsu
bati (erredundantziarik ba
ote?) askorik ez gustatu arren,
Mandelarekin konparatu dituzten bi preso hauen kasuan,
argien eta krudelen erakutsi
du Estatuak bere gorrotoa eta
mendeku nahia. Izan ere, ahal
izan duten guztia luzatu diete
biei kartzelaldia, horretarako
legeak bereziki moldatu behar
edota justiziaren printzipio
guztiak hankaz gora jarri behar
izan badituzte ere.
Jonen kasuan, gainera,
krudeltasunean maila bat gorago egin dute; zigorra aspaldi
betea izateaz gain, gaixorik
dagoelako. Baina ez dezagun
pentsa Jon eta Gatza kasu
isolatuak direnik; asko dira
egoera honetan daudenak.
Itxaropen aroa bizi omen
dugu Euskal Herrian. Aldaketak datozela igartzen omen da.
Une honetan Estatuari pausoak
eman ditzala eskatu behar
diogu berriz ere. Zigorra betea
duten edota gaixo dauden preso guztiak berehala aska ditzala, preso guztien askatasunaren bidean lehen urrats bezala. Ezin izango diogulako aro
berri bati ekin presoen egoera
konpondu barik, eta hasi dugun
bidean laguntzeko beharrezko
ditugulako. Kartzelak hustu
egin behar ditugu-eta, Zabaletak kontrakoa esan arren.
Ongi etorri, Jon! Eta zorionak, berriz ere, etxean izateagatik. Ordua zen!

"Ezin izango diogu
aro berri bati ekin
presoen egoera
konpondu barik"
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Euskerien Eguna girotzen
dabil Loramendi Elkartea

Udaleku
irekietan izena
emateko epea
zabalik dago

Maiatzaren 14an da 'Ospatu daidan, daigun' leloa
duen jaia eta herri bazkarirako txartelak salgai daude

m.a. | aretxabaleta

Mirari Altube | aretxabaleta

Ospakizunez betetako urteari ekin
dio asteon Loramendi Elkarteak:
batetik, maiatzaren 14an ospatuko duen Euskerien Eguna girotzen
hasi da; bestetik, duela urtebete
hasitako aro berria baloratzeko
unea du –hilaren 19an batzar orokorra–; eta azkenik, 25. urteurrena ospatuko du, irailean.

Kamisetak eta zapiak salgai
Ospatu daidan, daigun leloarekin
dator Euskerien Eguna eta dagoeneko salgai dituzte herri bazkarirako txartelak: Gurea, Orly eta
Urbaltz tabernetan eta Loramendin. Gastronomia elkarteek gertatuko dute bazkaria 200 bat
lagunendako: entsalada, okela
gisatua eta ijito besoa; baita kafea
eta kopa ere. Bazkide eta ikasleendako 16 euroko prezioa du
txartelak eta gainerakoendako,
19 euro.
Bestalde, jaiegun bezperan,
maiatzaren 13an, taberna jarriko
dute Durana kalean eta kamise-

Euskerien Egunaren berri ematen Loramendiko kideak eguaztenean. |
tak eta zapiak salduko dituzte.
Kamiseta bereziak izango direla
iragarri dute, "dotoreak", eta
ospakizunez betetako urtea aintzat hartuta egin dituzte. Zapiak,
ostera, Euskerien Eguna girotzeko izango dira –eta San Migel
jaiak irailean– eta Dakigunok
eindaigun leloa dute.

m.a.

Ekitaldiz betetako jaia iragarri dute antolatzaileek: kopla
poteoa, txalapartariak, ibilaldia,
bazkalostean Loramendi Tribial
Pursuit jolasa, larrin-dantza,
umeendako ikuskizuna… Larrin
-dantza dotorea izan dadin entsegua egingo dute eguenean, hilak
12, udaletxe zaharrean (18:30).

Asteon zabaldu du Gazteria
Zerbitzuak uztaileko udaleku
irekietan izena emateko epea
eta hilaren 13a artean jasoko
dituzte eskaera txartelak. Arkupen dagoen Gazteria Zerbitzuko bulegora eroan behar dira
astelehen eta eguaztenetan
(09:00-13:00 eta 15:00-17:00), edo
kultura etxera martitzen eta
eguenetan (11:00-13:00).
1999 eta 2007. urte bitartean
jaiotako ume eta gazteendako
dira udalekuok eta uztailaren
4tik 22ra egingo dituzte. Izena
eman gura dutenek eroan
beharrekoa hauxe da: Euskadiko Kutxan (10:00ak baino
lehen) 45,95 euro ordaindu
direla dioen ordainagiria (hiru
anai-arrebak parte hartzen
badute hirugarrenak debalde
du); eta izen-emate orria beteta. Bestalde, lehenengoz izena
ematen dutenek familia liburuaren kopia ere eroan beharko dute (umea agertzen den
orriaren kopia).
Antolatzaileek esan dute
izen-ematea ontzat emango
dutela eskatutako agiriak behar
den lekuan uzten direnean.

OHARRAK
UDA-k ezohiko batzarra
Aretxabaleta Kirol Elkarteak
ezohiko batzar orokorra egingo
du gaur, hilak 6, Arkupen (19:00).
Gai bi landuko dituzte: estatutuetan aldaketak eta hautagaitza
berriaren aurkezpena.

'Isla (conga, saxo y
castañuelas)' antzezlana
J.M. Herrasti

Seikotea 34. Valvanerada proban

Aholkularitza

Fiskala
Kontablea
Juridiko/laborala

Mobiliario
A RENAZA
ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

'Txoritxo batek esan dit...'
ipuin kontaketa

Errioxan egiten duten Valvanerada proban izan zen joan den aste
bukaeran herriko koadrila bat: Juan Luis Isasmendi, Ramon Eraña,
Juan Luis Zubizarreta, Fortunato Lopez (10. aldiz), Manolo Lopez eta
Jesus Mari Herrasti –eta, horiez gain, Ricardo Gartzia eta Alberto
Asensio aretxabaletarrak ere bai–. Nekatuta baina gustura, "Realaren
garaipenak animatuta" bukatu zuten 11 ordu inguru oinez eginda.

ANDRA
MARI

Puerto Ricoko unibertsitateko
antzerki taldearen lana gaur,
egubakoitza, Arkupen (22:00).

txotxongiloak tartekatzen dituen
antzezlana dute 4 urtetik gorako
umeek domekan, hilak 8, Arkupen
(17:00). Sarrera, 3 euro.

Maite Arrese kontalariak ipuin
kontaketa eskainiko die umeei
bihar (11:30), liburutegian.

'ipuinez ipuin' ikuskizuna
Hainbat ipuin oinarri hartu eta

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07
ARETXABALETA

2010eko ondare eta errenta
aitorpenenerako epea zabalik
Andra Mari auzunea 3

ARETXABALETA

Tel.: 943 79 29 26
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eskoriatza
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Eskoriatzako kultura bizirik
dagoela agerian utziko dute bihar
M.B. | eSKORIATZA

Martitzenean egin zuen Bilduk hautagaien aurkezpena. |

Mirian Biteri

Markel Olano diputatu nagusia izan zen EAJko aurkezpenean. |

m22

Ekimenez josita dator bihar
egingo den Aitzorrotz kultura
elkartearen eguna. Txistularien
kalejirarekin hasiko dira horiek.
Eguerdian, taloak eta sagardoa
banatzen hasiko dira plazan;
Aitzorrotzetik jakinarazi digutenez, 200 talo eta 150 botila
sagardotik gora saltzea espero
dute. Txistorra-talo goxoa dastatzen duten bitartean, herriko
umeen dantza emanaldia ikusteko aukera izango dute eskoriatzarrek.
Hori amaitzean, Balkoitik
balkoira bertso saioa egingo
dute, aurten bigarrenez. Jone
Uria eta Miren Amuritza bertsolariek hartuko dute parte

Aitor Urrutiak (EAJ) "herrirako" prestatutako programa ere azaldu du asteon
Bilduk eta EAJk Eskoriatzako
Udalerako hautagaiak aurkeztu
ditu asteon. Koalizioak martitzenean egin zuen aurkezpena plazan,
hainbat eskoriatzarren babesarekin. Beñat Herce alkategaiak
nabarmendu zuen askotariko
pertsonek osatzen dutela zerrenda, "herria ahalik eta ondoen
ordezkatzeko eta haren beharrei
ahalik eta ondoen erantzuteko".
Programaren ardatz nagusiak
parte-hartzea, gardentasuna eta
herrigintza direla jakinarazi zuen.

Lip duba
Arratsaldean, babak jaisteko
aukera izango dute eskoriatzarrek, Arramazka taldeak egingo duen dantzaldiarekin. Aurtengo Aitzorrotz kultura elkartearen egunari amaiera
borobila emateko, lip duba grabatuko dute; Eingeinkerekin
batera, Eskoriatzako kultura
bizirik dagoela agerian utziko
dute horren bidez. 20:00etan
izango da, plazan.

Txomin Madina

Beñat Herce (Bildu): "Aurreko
agintaldia izango da abiapuntua"

Mirian Biteri | Eskoriatza

oraingoan. Emanaldi horren
ostean, tabernaz taberna jarraituko dute bertsoak botatzen,
bazkaltzeko ordua heldu bitartean. Herri bazkarian babak
jango dituzte.

Herceren esanetan: "Gure abiapuntua aurreko agintaldia izango
da; agintaldi korapilatsua izan
bada ere, lan handia egin da eta
balorazioa oso positiboa da, eta
hori izango da gure proiektuaren
oinarria". Horrekin batera, aipatu zuen kudeaketa gardena sustatuko dutela, "momentu oro
herriak jakin dezan Udalak zer
egiten duen". Udalbatza sortu
bezain laster, "denon artean" plan
estrategikoa egingo dutela iragarri zuen, "etorkizuneko Eskoriatza" zehazte aldera.

Markel Olano ondoan
Esan bezala, EAJk ere asteon
aurkeztu du taldea. Herriko batzokian egin zuten astelehenean
aurkezpena, Markel Olano diputatu nagusia ondoan zutela. Aitor
Urrutia alkategaiak azpimarratu
"herrirako" prestatutako programaren ardatz nagusiak: besteak
beste, hirigintza, elkarbizitza,
kultura, gizarte azpiegitura, euskara, giza garapen iraunkor,
auzoen oreka eta ondarearen
zaintzan lan egingo dutela nabarmendu zuen.

Oñatiko Ikusi Makusi erretiratuen antzerki taldearen
emanaldia etzi unibertsitateko areto nagusian
¿Problemas de pareja…? La solución aquí izeneko antzezlanarekin
etorriko da etzi, domeka, Oñatiko Ikusi Makusi erretiratuen
antzerki taldea Eskoriatzara. Emanaldia 18:00etan hasiko da,
unibertsitateko areto nagusian. Seigarren lana aurkeztuko dute
esandako taldean parte hartzen duten honakook: Rosi Lucasek,
Ana Mari Chaconek, Carmen Maiztegik, Teresa Zubiak, Carmen
Goitiak, Ana Mari Liziagak, Asun Arzuagak, Cruz Odriozolak,
Josefina Martinek eta Angel Agirrek.

OHARRAK
jolasak eta irteera
Kataia eten barik egitarauaren
harira, gaur, erromatar garaiko
joko eta jolasak izango dituzte
umeek, 18:00etan, plazan. Etzi,
Eskoriatza ezagutu dezagun bisita
gidatua egingo dute. 11:00etan
elkartuko dira, Ibarraundin.

Balanzbike eta txangoa
Gaur, balanzbike zirkuitua izango dute gaztelekuan eta bihar,

gazteek erabakitako irteera egingo dute.

Ligan, Aurrera Vitoriaren aurka
jokatuko dute etxekoek.
Julen iRIONDO

Kirol hitzorduak

Udalekuetarako izena

Hiru norgehiagoka jokatuko
dituzte asteburuan etxean. Bihar,
saskibaloiko seniorrak Beasaingo BKL taldearen kontra lehiatuko dira, 19:30ean. Etzi, 09:00etan,
gazteen areto futbolean, Eskoriatzak Bar el Mentiron izango du
aurkari; eta 11:00etan, Euskal

Hilaren 13ra arte egongo da zabalik uztailaren 4tik 22ra egingo
diren udaleku irekietan izena
emateko epea. Astelehenetik egubakoitzera eman daiteke izena;
kultura etxean 09:00etatik 13:00etara eta Tortolis ludotekan 16:00etatik 20:00etara.

Urte askotarako, Bernabe!
Eguaztenean, hilak 4, egin zituen Bernabe Errasti eskoriatzarrak 101
urte, eta mendea beteta dutenekin egiten ohi den bezala, udal
ordezkarien bisita jaso zuen egun horretan, etxean. Hamarretakoa
egiten zuten bitartean, Errastik azaldu zuen osasunez ondo dagoela
eta noizean behin kalera irtetea eta jendearekin egotea gustatzen
zaiola. Zorionak eta urte askotarako Bernabe!.

Konponketak: Txapa, Margoa, Mekanika
Bigarren eskuko autoen salerosketa,
inyektoreen konponketa eta I.A.T. aurreko azterketa
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Arduraduna: Monika Belastegi

autoak
Bigarren eskuko autoak:
konfiantzan bada, hobeto
Ia berriak, eta kilometro gutxirekin, prezio aldetik beherakada nabarmenekin. | xabier urtzelai

A

uto berrien salmenta
datuekin alderatuz,
bigarren eskukoen
salmenta kopuruak
hazten jarraitzen du.
Oraindik ez gara Europako datuetara iritsi –auto berri bakoitzeko
bigarren eskuko hiru auto saltzen
dituzte Europan–, baina joera
gorantz doa.
Hori bai, auto berrien salmentan krisiak eragin nabarmena izan duen neurrian, bigarren
eskuko merkatuan ere salmentak
asko jaitsi dira: "Ez auto berrien
merkatua beste, baina asko igarri dugu, bai". Debagoienean
Giauto izango da bigarren eskuko autoetan eskaintza handienetakoa duena: "Lehen, auto berriak
saltzen genituenean bezeroak
uzten zigun auto zaharra saltzera mugatzen ginen, baina orain,
departamentu bat dugu bigarren

Hartu kontuan!
kontuz 'txollo'-ekin
Gaur egun geroago eta
erosketa gehiago egiten
ditugu Internet bidez. Eta
autoak erosteko orduan ere,
erreminta ona da sarea. Baina
Interneten ikusitako auto bat
erosi nahi izanez gero,
kontuz txollo-ekin, sarean
iruzur asko egoten dira-eta.
ezaguna bada, hobeto
Bigarren eskuko auto bat
erosterakoan balio handia du
jakiteak auto hori nork erabili
duen, eta zelan.
kontzesionarioan
Baliteke kontzesionarioan
bigarren eskuko autoak
partikularrenak baino apur
bat garestiagoak izatea,
baina auto horiei azterketa
mekanikoa egin zaie, eta
gutxienez urtebeteko
garantia eskainiko dute.
Kontzesionarioetan esan
digutenez, eurak dira gero
aurpegia eman behar
dutenak.

eskuko autoetara bideratuta; 200
auto izango ditugu salgai", adierazi du Giautoko Anderrek. Eta
zenbatekoak argi ditu: "Urtean
500 auto saltzetik 300 saltzera
pasa gara; jaitsiera nabarmena
da".

garantia, segurtasuna
Internetek asko lagundu du bigarren eskuko merkatua bultzatzerakoan, partikularren arteko
harremana erraztu duelako. Baliteke horrela erostea merkeago
izatea –salmenta osoen erdia baino gehiago partikularren artekoa
izaten da–, baina, noski, auto
kontzesionarioek segurtasun
handiagoa ematen dute; hasteko,
gutxienez, urtebeteko garantia:
"Horrekin batera, baina, saltzen
dugun produktu hori ondo dagoela jakin behar dugu guk ere,
zerbait gertatzen baldin bada guk
erantzun behar dugulako bezeroaren aurrean", adierazi du
Chapimeko Mikelek.
Normala den moduan, auto
berriak saltzen ez badituzte, bigarren eskuko merkatuan aurki
daitekeen eskaintza ere urriagoa
izango da: "Logikoa da, baina
egia da geroago eta gehiagok
aukeratzen dutela bigarren eskuko merkatua, eskaintza politak
egoten direlako, prezio onean.
Alegia, Galaxy berri batengatik
35.000 euro ordaindu beharrean,
21.000 eurotan aurki dezakegu
oso ondo dagoen modelo bereko
autoa", adierazi digu Mugarriko
Rafak: "Hori bai, krisiarekin listoia beste nonbait jarri dugu,
lehen 6.000 euroko auto baten
bila zebilen hura orain 3.000 euroko autoaren bila dabilelako. Ekonomikoki larri ez dabilena ere
kutsatu egin da, diruari gehiago
eusten dio orain. Duela urte
batzuk, baina, denok kutsatu
ginen behar genuena baino gehiago gastatzera".
Udalaitzeko Jonek onartu digu
eurek ez dituztela bigarren eskuko auto asko; aldiz, 0 kilometroko hainbat dituzte: "Baliteke
partikularren artean merkeago
lortzea, baina autoak arazoren
bat badu, ea nork erantzuten
duen".

Bigarren eskuko autoen eskaintzan igarri egin dute auto berrien salmenten beherakada. |

goiena

bigarren eskuko autoen eskaintza
citroen chapime
Citroen C5
Citroen C3
Citroen C4
Citroen C4 Picasso

urtea

ezaugarriak

2009
2009
2006
2008

1.6 HDI, 110 zaldi, diesela. / 38.000 km. / 17.250 euro.
1.4 HDI, 70 zaldi, diesela. / 33.800 km. / 9.300 euro.
1.6 gasolinazkoa, 120 zaldi. / 37.700 km. / 7.300 euro.
1.6 HDI, 110 zaldi, diesela. / 68.500 km. /14.750 euro.

ford mugarri
Ford Kuga Titanium
Audi A3 Sportback-sport
Ford Galaxy Titanium
Mini Cooper

urtea

ezaugarriak

2011
2008
2009
2004

2.0 TDCI, 140 zaldi, diesela. / 4.000 km. / 28.000 euro.
2.0 TDI, 140 zaldi, diesela. / 82.000 km. / 18.800 euro.
2.0 TDCI, 140 zaldi, diesela. / 51.000 km. / 21.700 euro.
1.6i, 115 zaldi, gasolinazkoa. / 89.000 km. / 8.800 euro.

Udalaitz
Audi A3 atracttion
Audi A4
Fiat Punto dinamic
Renault Clio campus

urtea

ezaugarriak

2010
2010
2002
2007

1.9 TDI, 105 zaldi, diesela. / 24.634 km. / 18.400 euro.
2.0 TDI, 140 zaldi, diesela. / 22.552 km. / 26.900 euro.
1.9 JTD, 90 zaldi, diesela. / 176.372 km. / 3.900 euro.
1.5 DCI, 65 zaldi, diesela. / 103.932 km. / 6.600 euro.

giauto
Opel Zafira
Opel Corsa C-mon
Toyota Auris
Saab 9.3 Vector

urtea

ezaugarriak

2010
2010
2009
2008

1.7 CDTI, 110 zaldi, diesela. / 15.000 km. / 16.000 euro.
1.3 CDTI, 75 zaldi, diesela. / 15.000 km. / 10.000 euro.
1.4 D4D, 90 zaldi. / km 0. / 13.500 km.
1.9 TiD, 150 zaldi, diesela. / km 0. / 21.000 euro.
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Gidari guztiei
egokitutakoak
Puntako teknologia erabiltzen dute auto etxe guztiek, eta
funtzionalitate eta diseinu erakargarriak eskaini | Mirian Biteri

A

uto berria erostekotan
dabiltzanek eskaintza
zabala aurkituko dute
gurean. Dagoeneko
ezagunak diren modeloei, etxeek merkaturatutako auto
berriak gehitu behar zaizkie. Arrasateko Chapimen, esaterako, DS4
jarri dute egunotan salgai. Hango
Mikel Loitiren esanetan, "C4 plataforma erabilita egin den linea
berria da DS4 izeneko autoa". Gaineratu du urtea amaitu baino
lehen DS5 kaleratuko dutela; hain
justu, Citroenek merkaturatuko
duen lehen hibridoa. Loitik iragarri du 200 zaldi izango dituela
horrek, eta, CO2 emisioei dagokienez, 99 gramo baino ez dituela
emitituko airera.
Chevrolet etxean ere gogor
dabiltza lanean. Amerikarren
urteurrenean, zazpi modelo berri
merkaturatzeko asmoa dutela
jakinarazi digu hango Maritere
Ansolak. Horien artean, Chevrolet Volt izeneko auto elektrikoa.
Berlina hori lau eserlekurekin
konfiguratuta dago, eta bateriak
lau orduan kargatuko dira entxufe arrunt baten. Prestazioei dagokienez, 150 zaldiko indarrarekin
100 km/h bederatzi segundoan
hartzen du eta abiadura maximoa
161 km/h da.

Ford focus, salduena
Arrasateko Ford Mugarriko Rafa
Etxabek azpimarratu du gaur
egun emisioak eta kontsumoak
asko zaintzen dituztela, fidagarritasun eta segurtasun aktibo eta
pasiboarekin batera. Haren esanetan, "jendeak pentsatuko du
motorra dela garrantzitsuena,
baina motorra dagoeneko oso
lortuta dago; gainera, daukagun
mekanika Citroen eta Peugeoten
berdina da; guk Peugeotekin batera garatzen ditugu motorrak".
Prestazioetan sartzen dituzte berezitasunak, eta emaitza onak ematen dizkio Ford etxeari apustu
horrek, azken urteotan Ford Focus
da-eta bailaran gehien saltzen den
autoa.
Opelen ere garrantzi handia
ematen diote funtzionalitateari,
diseinua ahaztu barik. Horren
erakusle da Insignia modeloa akats
gutxien dituen auto izendatu duela aurten Dekrak, Alemaniako
ibilgailuen azterketez arduratzen

Bluetooth, GPS
eta Internet
konexioa dute
auto gehienek

den elkarteak. Horren harira,
Giautoko Maritere Ansolak azpimarratu du Astra eta Meriva
Insigniaren kopia direla. Horrekin
batera, gogorarazi du Astra 2010eko autoa ere izan zela.
Arrasateko Udalaitzen ere
aukera onak topatuko dituzte
erosleek; hain justu, Seat, Volkswagen, Audi eta Skoda etxeetako
ibilgailu berrienak. Hango Tomas
Nuñezek Audi etxeko berrikuntzen
gainean egin du berba. Audi A6
berritua nabarmendu nahi izan
du. Horretaz gainera, Q3 berria
merkaturatu berri du etxe alemanak; 4×4 gama osatuko du horrek
Q5 eta Q7 modelo handiagoekin
batera.
Orain arte aipatutako gainerako etxeek bezala, puntako teknologia erabiltzen dute alemanek:
ESP egonkortasun kontrola diferentzial elektronikoarekin, hiru
dimentsioko mapak dituen GPS
nabigatzailea zazpi hazbeteko pantailarekin, bluetooth konexioa
ahozko aginduen bidez kontrola
daitekeena, Interneterako konexioa,
errailez ez aldatzeko sistema aktiboa, bakarrik aparka dezakeen
sistema, zirkulazio seinaleak irakurtzen dituen sistema, argi birakorrak eta abiadura kontrol aktiboa radar bidez.

Goiena

Ford Focus berriena, puntakoa
Debagoienean gehien saltzen den modeloa berrituta dator. Diseinu
erakargarriaz gain, puntako teknologia du; nekearen kontrako alerta-sistema
du, seinale bertikalak antzematen ditu, 30 kilometro ordutik beherako talkak
ekiditen ditu eta automatikoki aparkatzen du, besteak beste.

Goiena

C4 EHDI, stop-start sistemarekin
Citroen etxeak ere C4 berritu du. EHDI delakoak motor mikrohibridoa du. Hain
justu, semaforo baten, balazta zapaldu eta motorra geratu egiten da;
kontsumoa, emisioa eta zarata txikitu egiten du horrek. Balazta zapaldu orduko
martxan jartzen da ostera ere. Beste modeloetara zabalduko dute hori laster.

SEAT ALHAMBRA BERRIA

Gozatzeko
teknologia

Gipuzkoa etorbidea, 36
ARRASATE s 943 71 18 70

®

IBARRA
garajea, s.l.
'!2!*%! s !54/ +/.0/.+%4!+ s '!2!") :%2")4:5!

Azeri kalea 5, 107 P.K.
Tel.: 943 79 12 61 - 678 47 81 15 Faxa: 943 77 10 01

ARRASATE
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Urtea amaitu
baino lehen
kaleratuko du
Citroenek DS5

Chevroletek 7
modelo berri
merkaturatuko
ditu aurten
Goiena

gOIENA

Audi A6 berritua, zabalagoa

Opel Astra Sports Tourer, funtzionala

Kanpoaldetik aldaketa nagusia tamainan dago: zertxobait motzagoa da,
baina, ordainetan, 26 zentimetro zabalagoa eta baxuagoa da. Gainera,
pisua %15 jaistea lortu dute, horrek kontsumoan duen eraginarekin.
Barrutik A7 autoa ere erabili dute inspirazio moduan.

Hilabete gutxi daramatza merkatuan Opel Astra Sports Tourer modeloak.
Diseinu eta estiloari uko egin barik, funtzionalitateari garrantzia eman dio
etxe alemaniak bost plazako auto horretan. Azpimarratzekoa da
maletategiaren bolumena; hain justu ere, 540 litrokoa da.

Fidagarritasuna,
ingurumena eta
segurtasuna,
Forden ikurrak

Ingurumena zaintzen
Ingurumenari garrantzi handia ematen diote gaur egun etxeek eta
ahalik eta gutxien kutsatzen duten ibilgailuak egiten saiatzen dira.
Esaterako, Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion delakoak 99 g/km
emititzen ditu airera; Ford Focus 1.6 TDCi modeloak, ostera, 109 g/
km. Autoek botatzen dituzten emisioez gain, Audin ibilgailu horiek
egiteko dituzten lantegietan ere neurri ekologikoak aplikatzen dituzte.
Horren harira, ekoizpen prozesuan CFC bezala ezagutzen diren gasen
emisioak ekiditen dituzte, eta baita erabiltzen ez diren ibilgailuak
birziklatzen ere.
Auto elektriko eta hibridoak ere pil-pilean daude; azkenaldian,
aurrerapausoak egon dira eta eztabaida handia dago horien
inguruan. Denetariko iritziak daude horren harira. Giautoko Maritere
Ansolak "ikusmina" sortu duen gaia dela aipatu digun neurrian,
Arrasateko Ford Mugarrin, ostera, jakinarazi digute debagoiendarrek
ez dutela interes handirik erakutsi. Rafa Etxaberen esanetan, "ez da
horietaz askorik galdetzen. Horren harira, ez da egia elektrikoak
betiko autoak baino garbiagoak direnik, behar duen elektrizitatea
sortzeko gehiago kutsatzen du-eta".

Opel Insignia,
akats gutxien
dituen auto
izendatu dute

Goiena

Chevrolet Orlando monobolumena

A6 berrituaz
gain, Q3 berria
merkaturatu
berri du Audik

Chevrolet marka amerikarrak Orlando modeloa merkaturatu du aurten;
gamako lehen monobolumena. Familiendako ezin hobea da: zazpi plaza
izateko aukera du, maletategian 1.480 litro sartzen dira, eta,
segurtasunari dagokionez, sistema aurreratuenak erabiltzen ditu.

ZURICH AUTOK eskaintzen dizu:
s
s
s
s

Aseguruaren titulartasuna 25 urtetik aurrera
Lehenengo bi urteetan erabateko hondamena gertatuz gero, auto berriaren balioa
25 eta 35 urte arteko emakumea izatearren, % 10eko deskontua
"Soluzioak bidean" zerbitzu gida: zure aseguruak eskaintzen dizun abantaila eta
zerbitzu gama zabala.
-

Laguntza juridiko eta legala bidaietan
Deskontuak tailerretan
Deskontuak jatetxeetan, hoteletan (NH, Sol Melia...) eta paradoreetan
Deskontuak bidaietan ( opor-paketeak, auto alokatuak, tren txartelak, tarifa bereziak
charter hegaldietan, hegaldi erregularretan...)

...eta zure aseguruak?

Montxon kalea 5 behea
20.560 OÑATI
Tel./Faxa: 943 78 30 09
Polts.: 620 77 66 20
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"Aseguruen bermeak
ondo begiratu behar dira"
Aseguru etxe batzuek ez dituzte estaldura guztiak hartzen eta horrek ondorioak ekartzen ditu | AMAIA TXINTXURRETA

G

zaldi dituen auto berri bat arrisku orotako aseguruan jarriz gero,
prima 1.200 euro da. Potentzia
txikiagokoak, berriz, 400-600 euro
inguruan ibil daitezke urtean.
Eta hirugarrenekiko aseguruarekin 290 eta 310 euro inguru
ordaindu behar da, bataz beste.

aur egun autoaren
asegurua izatea
beharrezkoa izateaz
gain, oso garrantzitsua ere bada. Izan
ere, istripuren bat edo erabateko
ezbeharren bat izanez gero, eta
auto asegururik ez baduzu, zure
gain egongo da ordaindu beharreko guztia. Oñatiko Zurich
aseguruetako arduradun Mari
Mar Urrutiak azaldu digu "gutxienez derrigorrezko asegurua eduki behar dela, eta bermeak luzatzen joan, noski".

KONPETENTZIA

autoaren araberakoa
Asegurua kontratatzeko orduan,
baina, autoaren antzinatasuna
kontuan izaten da, Zurich aseguruetako Urrutiak esan digunez:
"Autoa berria bada, arrisku ororako asegurua jartzen du bezeroak
nagusiki; lau edo bost urte baditu, berriz, hirugarrenekiko asegurua kontratatzen du".
Zurich aseguruetan arrisku
orotarako aseguruari dagokionez
bi eskaintza nagusi dituzte: batean,

Auto istripua izan eta gero, aseguru etxera deitzea komeni da lehenbailehen. |
lehenengo bi urteetan berriaren
balioa hartzen du autoak; bestean,
balorazio paketea deritzona dute.
Hau da, hiru urtean autoak ez
du baliorik galtzen eta ez da askorik garestitzen aseguruko prima,
30-40 euro inguru. "Bezeroek ber-

Markak eta
potentziak
eragina dute
prezioan

accidentesdetrafico.blogspot

me hori kontratatzen dute, gehienbat", esan digu Urrutiak.

PREZIOAK
Ibilgailuaren markak eta potentziak eragin handia dute aseguruaren priman. Esaterako, 396

Geroz eta lehia handiagoa dago
aseguru etxeean artean, baina
Zurichekoek aditzera eman digute eurak nahiko ondo mantentzen
ari direla. Urrutiak gaineratu
digu aseguru bat kontratatzeko
orduan oso garrantzitsua dela
"bermeak begiratzea"; izan ere,
"adibidez, telefono bidezko aseguruek ez dituzte estaldura guztiak hartzen, eta, horrez gain,
aurrez aurreko zerbitzua hobea
izaten da normalean".
Urrutiak azaldu digu, gainera,
bezeroen ahoz ahokoak garrantzi
handia duela, iritzi onak lortzea
"kosta" egiten baita. Hark, baina,
ahoz ahokoaren bidez produkzio
handia izan duela azaldu digu.
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Konponketa
behar denean...
Kontzesionario ofizialekin eta bestelako garajeekin izan gara
ibilgailuen konponketen gainean berba egiten | Mirian Biteri

E

skaintza zabala dago
Debagoienean ibilgailuen konponketari
dagokionez. Kontzesionario ofizialetan
askotariko konponketak egiten
dituztela jakinarazi digute, puntako teknologiako makineria
erabilita eta langile kualifikatuak
dituztela.
Arrasateko Chapimen autoen
mantentze-azterketak egiten dituzte; hain justu ere, olio eta filtro
aldaketak eta gurpilak berritzea.
Hango Mikel Loitik azaldu digu
bere bezeroak "nahiko zintzoak"
badira ere, krisialdian sartuta
gaudenetik igarri dutela azterketa horiek atzeratzen saiatzen
direla.
Herri bereko Udalaitzeko Jon
Galdosek bat egin du Loitik esandakoarekin. Azterketak atzeratzen
direla dio. Han ere ibilgailuen
mantentzearekin lotutako lanak
egiten dituzte.

Hiru arlotan banatuta
Ford Mugarrin ere denetarik
egiten dute. Rafa Etxaberen esanetan: "Zulatuta dagoen gurpila
konpontzetik hasten gara. Hiru
zatitan ditugu konponketak banatuta: mantentze basiko moduan
ezagutzen dena, matxura inportanteagoak eta karrozeria". Opel
etxeak bailaran dituen lau kontzesionarioetan ere askotariko
lanak egiten dituzte. Arrasaten
izan ezik, Oñatin, Aretxabaletan
eta Bergaran mekanika, elektronika, kubiertak eta karrozeria
sailak dituzte. Arrasateko Takolo Autoetan ez dira txapa kontuetan sartzen.

Kontzesionario
ofizialetan
kalitatea
lehenetsi dute

Bestalde, Ibarra Garajean
mantentze, mekanika, hidraulika
eta ibilgailu industrialekin egiten
duten lan. Debagoienean, Aseri
kalean dagoen garajean baino ez
dituzte ibilgailu industrialak
konpontzen. Hango Pakok jakinarazi digu han ere krisia igarri
dutela eta bezeroek ere ohiko
azterketa atzeratzen dutela, horrek
dakarren arriskuarekin: "Prezioari begiratzen dio jendeak
orain. Hori da gehien inporta
zaiona". Horren harira, gogorarazi du olioa urtebete edo 15.000
kilometro egin ostean aldatu
beharra dagoela; eta gurpilak
modu egokian izatearen garrantzia ere azpimarratu du.
Bestalde, kontzesionario ofizialetako ordezkariek egiten duten
lana nabarmendu nahi izan du.
Horren harira, gogorarazi dute
garestiagoak badira ere, beste
hainbat garajek ez dutena eskaintzen dutela.

Arrasateko Ibarra garajean lanean. |

Mirian Biteri

www.citroen.es

CITROËN C4BERRIA

TEKNOLOGIA MIKRO-HIBRIDOA ETA E-HDI

CITROËNek GUZTIA nahiago du

POSITIVE POWER.
E-HDI MOTORRA | STOP&START | ETOUCH | AURREKO ESERLEKUAK GERRIALDEKO ERREGULAZIO ELEKTRIKOAREKIN ETA MASAJE FUNTZIOA | ANGELU HILAREN ZAINTZE
SISTEMA | ABIADURAREN ERREGULADORE PROGRAMATUA | ERREGAIAREN KONTSUMOAN %15ERAINOKO AURREZTEA | 6 ABIADURAKO KAXA PILOTATU MANUALA MARTXA
OPTIMIZATUEKIN | DEZELERAZIO FASEAN DAGOEN ENERGIA BERRESKURATZEKO SISTEMA

CITROEN C4 VTI BERRIA 12.950`-GATIK *

KONTSUMO MISTOA (100 KM/L-KO) / CO2REN EMISIOA (KM/G-KO): C4 BERRIA: 4,2 – 6,4 / 109-148
* C4 VTI 1.4 95 Business berriarendako salneurri gomendatua (zergak, garraioa eta eskaintza barne) 6.000 euroko gutxieneko kapitala finantza dezaketen bezero partikularrentzat eta
gutxienez 36 hilabeteko iraupenarekin, Banque PSA Finance bidez. Eskaintza ez metagarria. www.citroen.es-en kontsultatu. Citroen C4 Exclusive modeloa ikusgai.

Etor zaitez ikustera:

Debagoieneko Citroën zerbitzu ofizialak:
TALLERES CHAPIME S.C.L. - San Andres 5 Tel.: 943 79 45 22 - ARRASATE
AUTOS ION Amillaga 36 - Tel.: 943 76 47 49 - BERGARA
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Antzuolaren eta Aiherraren arteko
harremana, liburu baten laburtuta

Kale-bazkaria
eta erromeria
San Isidroren
ospakizunean

Gaur aurkeztuko dute 'Antzuola eta Aiherra, mugak zubi' liburua
Urte hauetako harremanak eman duena jasotzen da, protagonisten ahotik

u.a. | antzuola

usoa agirre | antzuola

Antzuolako eta Aiherrako udalek,
elkarlanean, Antzuola eta Aiherra,
mugak zubi izeneko liburua kaleratu dute. Bi herrien arteko
harremana laburbiltzen du liburuak: hasierako hartu-emanen
eta geroagokoen testigu izan direnei egindako elkarrizketak biltzen
ditu; baita urte hauetan guztietan
ateratako argazki-bilduma ederra
ere, 1984tik gaurdaino. 2009an
eta 2010ean egin ziren 25. urteurreneko ekitaldien harira sortu
zen liburua egiteko ideia.

Panelaren jartze-ekitaldia. | udala

Topo egitetik, senidetzera
Aiherrako Andre eta Aña Mari
Martinon Gipuzkoara oporretan
etorri ziren 1983an. Azpeitia eta
Azkoitia inguruan ibili ziren, eta
hantxe ezagutu zituzten Antzuolako Juan Antonio Iturbe eta
Inma Beristain. Hurrengo hilabeteetan Inma eta Juan Antonio
Aiherrara eta Andre eta Aña
Mari Antzuolara joan ziren. Aihertarrek Gerbasio Legorburu eta
Julian Iparragirre ezagutu zituzten Antzuolan. Guztiek batera,
Mixel Lekuona apaizaren etxean

Mixel Lekuona apaiza, aihertarrekin eta antzuolarrekin 1984an. |
egin zuten bazkariaren ondoren
erabaki zuten bi herrien arteko
harremana sendotzea.
1984ko udan Aiherrako gazteak
herriko jaietara etorri eta gazte
antzuolarren lagun egin ziren.
Adiskidetasun hori izan zen urteetako hartu-emanaren oinarri.

antzuolako udala

Senidetze ofiziala
2004an, bi herrien arteko senidetzeak 20 urte betetzen zituenean,
herritarrek hasitako bideak babes
eta aitortza ofiziala lortu zuen.
Antzuolako ekitaldien antolaketaz udala arduratzen zen eta
Aiherran Bezuntze elkartea. Ordu-

ko bi alkateek egindako hitzarmen
ofizialari esker, Aiherrako Udala ekitaldiak antolatzeko diru-laguntza eskaintzen hasi zen.
Senidetzearen 25. urteurrenean
herritarren arteko hartu-emanak
bultzatu behar zirela erabaki
zuten eta asmo hori betetzeko bi
herrietako jendea eta elkarteak
ezagutarazi zituzten. Hortik etorri ziren Aiherrako gaubeila,
bertso-saioa Antzuolan... Gaur
egun Antzuolako eta Aiherrako
gazteak elkar ezagutzen ari dira
eta antolatzen dituzten ekintzetara gonbidatzen dute elkar.
Liburuaren aurkezpena gaur,
egubakoitza, egingo dute, 14:30ean,
Baionako Elkarren, eta 19:30ean,
berriz, Antzuolako Olaranen.
Senidetzearen historia biltzen
duen liburua udaletxean eta liburutegian egongo da salgai, 5 euroren truke.

OHARRAK
mendi irteera
Arrola mendi elkarteak antolatutako hurrengo mendi
irteeraren eguna astebete
atzeratu dute; maiatzaren
15ean egingo da Lizarraga,
San Donato eta Unanue arteko egun osoko irteera. Izena
emateko aukera duzue oraindik martitzenera bitartean,
telefono honetara deituta: 635
20 58 41 (Iker). 6 euro ordaindu beharko dute bazkideek;
10 euro gainerakoek.

denda berria
Gaur, egubakoitza, 17:00etan,
Xinkona denda berria zabalduko du Alaitz Jauregik Buztinzurin. Eskulanak salduko
ditu bertan.

TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

San Isidro egunaren ospakizuna maiatzaren 14an, zapatua,
izango da. Bezperan, egubakoitzean, bertso-jaialdia egingo da, bertsolari hauekin: Julio
Soto, Iker Zubeldia, Jone Uria,
Miren Amuriza eta Iñaki
Gurrutxaga. Zapatuan, berriz,
urteroko azoka, kukumarro
lehiaketa, pilota partiduak,
kale-bazkaria eta Trikizioren
erromeria egingo dira.
Kale-bazkaria Kalebarrengo arkupeetan egingo da; han
jarriko dira mahaiak, eta norberak jatekoa eta edatekoa
eraman beharko ditu. Mahaia
erreserbatzeko izena eman
behar da udaletxean maiatzaren 11rako, 10 euroko fidantza
ordainduta. Kukumarro lehiaketan parte hartzeko ere izena
eman behar da; maiatzaren
12a da azken eguna.

Azkaratetik
Uzarragarako bidea
garbitzera, auzolanean
Arrola elkarteak eta Udalak
bihar, zapatua, auzolanean
mendiko bide tarte bat konpontzeko dei egin dute. Azkaratetik Uzarragara bitartean
bazterrak garbitu eta bidea
berdintzea izango da eginkizuna; hamarretakoa egongo
da. Elkartzeko ordua 09:15ean
San Joxepeko aparkalekuan
edo, bestela, Uzarragan bertan
09:30ean.

Futbol talde nagusiak
Lagun Onak hartuko
du etxean zapatuan

Argazki
m22
erraldoia
egingo dute
zapatuan
PATXI
CASTRO

LARREA
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Era guztietako aulkien
konponketa
s
Tapizatu lanak
s
Zumezko eta kanaberazko
artikuluen salmenta
s
Besaulki, mahai, saskiak e.a

943 78 71 65
639 01 69 69

bildu antzuola

Bihar, maiatzak 7, argazki erraldoia ateratzeko dei egin dute Antzuolako
Bilduko hautagaiek. 13:00etan elkartuko dira Herriko Plazan. Herritar
guztiak gonbidatu nahi izan dituzte irudia osatzeko: "Ilusioz eta
itxaropenezko garaiak bizi ditugu Euskal Herrian, aldaketarako aukerak
geure esku dauden honetan Antzuolan ere abertzale eta ezkertiarron
indarren bilgunea izan nahi duen Bilduren irudia osatu nahi dugu".

ANTZUOLA
Apainketak eta
solamenduak
s
Pladurrezko dibisioak

Kalegoi 21 ANTZUOLA
676 997 400
Biltegia: 943 78 70 40

Aste Santuko etenaldiaren
ostean, zapatuan ekingo dio
ligako azken txanpari erregional mailako futbol taldeak.
Mailaz igotzeko aukera guztiak
galduta, azken aurreko partidua jokatuko du Azpeitiko
Lagun Onak futbol taldearen
kontra Eztala futbol zelaian,
16:00etan.

GAILUR
taberna eta
gozotegia
Apainketarako eta
industriarako pinturak
s
Paper margotuak
s
Moketak eta tapizatuak

Buztinzuri 13 ANTZUOLA
Tel.: 943 78 70 32

Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA
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kin batera, erabilera berria emango zaio eraikinari. Bi solairu
izango ditu: lehen solairuan erabilera askotariko areto bat egokituko dute eta Sastiña eraikinaren
osagarri izango da egun berezietarako. Hala, Sastiñan erakusketa bat zabaltzen denean hiltegi
zaharrarekin konbinatu ahalko
da. Hiltegi zaharrean erakusmahai
txiki bat jarriko dute, eta informazioa banatuko duen arduradun
bat egongo da.
Gainera, erakusleiho finko
bat ere jarriko dute, Aramaio
Baserri Barriren produktuak erakusteko. Horrez gain, komun
handi bat ere egongo da, gizon
zein emakumeendako. Komun
horri, gainera, erabilera publikoa
ematea aurreikusten du Udalak,
jaietan eta egun berezietan.

sari nagusia

Hiltegi zaharra eraberritzeko lanak ekainean amaituko dituzte. |

asteburu
steburu bat
txopebenta
txopebenta
landetxean

jokin bereziartua

Erabilera askotariko
gela eta Udal Artxiboa
hiltegi zahar berrituan

Hondartzatik lau kilometrotara!

eraberritze lanak ekain hasieran amaitzea espero
du udalak eta uztailean jarriko dute martxan

Gosariak, mundialak!

JOkIN bErEZIArtUA | aramaio

Goza ezazu Txopebenta landetxean!
TXOPEBENTA LANDETXEA
Basetxetas
GAUTEGIZ-ArTEAGA (Bizkaia)
Tel.: 94 625 49 23 / 629 45 50 79
www.nekatur.net/txopebenta
www.toprural.com

Opariren bat falta bazaizu,
aukera paregabea duzu:
Oparitu
goiena klubeko
txartela.
Urtean 48 euro ordainduta askotariko
abantailak izango dituzu

bazkide
egiteko

Tel.: 943 25 05 05
e-postaz: kluba@goiena.com
www.goienakluba.com
Urteko kuota: 48€

Abantailaz betetako kluba!

Aurrera doaz hiltegi zaharra eraberritzeko obrak. Lanak ekain
hasierarako amaitzea espero du
Udalak eta uztailetik aurrera jarriko dute martxan. Bihar ospatuko
den Debagoieneko Trikitixa Egunerako, Herriko Plazarako sarrera oztopatzen duen garabia kendu
egingo dute, lanak aurrera doazen
seinale. Eraikina eraberritzeare-

esanak

"baserrietako
dokumentazioa
ere ondo gorde
gura dugu"
asier agirre | alkatea

Ipuin lehiaketako irabazleak
sarituko ditu Txirritola elkarteak
ekitaldia gaur izango da, kultura etxean, 19:00etan
J.b. | aramaio

Gaur emango dira aditzera Txirritola euskara elkarteak antolatzen duen ipuin lehiaketako
irabazleak. Sari banaketa ekitaldia kultura etxean izango da,
19:00etan hasita. Ekitaldiaren
aurretik, Euskal Herriko mago
famatuenaren, hau da, Txan
magoaren ikuskizunaz gozatzeko
aukera izango dute bertaratzen
diren ikasle eta gurasoek.

urtez urte lehiaketa indartzen
Txirritolak ahalegin berezia egiten du urtez urte ipuin lehiaketa
indartzeko; izan ere, euskaraz
idatzi eta irakurtzea bultzatzeko
ekimenek lehentasuna dute elkartearen urteroko programan.
Horren harira, Topagunea euskara elkarteen federazioak sustatutako Irakurri, gozatu eta oparitu kanpaina martxan jarriko du
Txirritolak Aramaion ere, lehen
aldiz. Horretarako, Udal Liburu-

tegiaren eta Arrasateko Elkar
liburu-dendaren laguntza izan
dute. Ekimenaren helburu nagusia
da irakurzaletasuna bultzatzea.

lau maila, adinaren arabera
Ipuin lehiaketa San Martin eskolako ikasleendako da eta lau
maila ditu, adinaren arabera
zehaztu direnak: Lehen Hezkuntzako lehen zikloa, Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen
Hezkuntzako hirugarren zikloa
eta 12 urtetik gorakoak. Aurten
ere San Martin eskolako ume
gehienek hartu dute parte lehiaketan, irakasleen laguntza bereziarekin.
Epaimahaikide lanetan hiru
herritar ibili dira: Iraia Elortza,
Eneritz Garro eta Irene Txurruka. Ipuinak epaitzeko erabili
dituzten irizpideak izan dira euskara batuan zein euskalkian zuzen
idaztea eta ipuinaren originaltasuna.

udal artxibo egokia helburu
Bigarren solairuan, bestalde, Udal
Artxiboa joango da. Egun, udaletxean dago, errekaren mailan,
eta %70eko hezetasuna duen gela
baten; "egoera tamalgarrian",
Asier Agirre alkatearen arabera.
Paperak eta bestelako materiala
hondatzen dabiltza eta Udalak
"premiazkoa" ikusten du artxiboa
lekuz aldatzea.
Bi sail bereiziko dituzte artxiboan: Udal Artxiboa, batetik, eta
Aramaioko baserrietan gordeta
dauden "altxorren" kopiak, bestetik. "Badakigu hainbat baserritako kutxa eta kaxoietan gure
herriaren dokumentazio oso
garrantzitsua eta baliagarria
dagoela, eta hori guztia ondo gorde gura dugu", dio Agirrek. Hala,
herritarrek utzitako dokumentuen
kopiak hartu ahalko ditu edozeinek.
Helburua da, alkateak dioenez,
artxiboan sartzen den dokumentazio guztia "500 urte barru" edo
behar den denboran zehar modu
egokian mantentzea.

Axpek ezin
izan du
trinketeko
txapela ekarri
J.b. | aramaio

Trinketeko GRAVNI txapelketako –Euskal Herriko lurraldeek eta Errioxak hartzen
dute parte– finalera faborito
moduan sailkatu arren, Ander
Axpe aramaioarrak eta Zigoitiko Mikel Isasmendik ezin
izan dute txapela ekarri. Joan
den zapatuan jokatu zuten
finala, Gipuzkoako bikotearen
aurka.
Finala 40-23 galdu zuten:
"Nahiko ondo hasi ginen, baina hainbat tanto jarraian egin
zizkiguten eta ezin izan genion
bueltarik eman; merezimendu
osoz irabazi ziguten", adierazi du Axpek. Gakoa gipuzkoarren aurrelarian egon zen,
Axperen arabera: "Ez zen
ligaxkako bera, eta oso ona
zen; sakearekin min handia
egin zigun".

elgeta, leintz gatzaga
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elgeta

Litekeena da aurtengo Ferixa
Nagusian idi probarik ez egotea
Idi probak urtebeteko maiztasunarekin ez egitea aztertzen ari dira

Eskola zaharraren
espazioa, aparkatzeko
Eraikin hori botatzea izan da eskola ingurua
urbanizatzeko proiektuaren lehenengo pausoa

larraitz zeberio | elgeta

Ez da behin betiko erabakia,
baina gaia mahai gainean dute
baserritarren batzordean. "Idi
probak egiten jarraitzea da asmoa,
baina ez urtero. Lana da, kostu
handia du, ez dira idi profesionalak etortzen eta jende askorik
ere ez da gerturatzen", adierazi
dute batzordetik.
Udala hasita dago 2011ko
azoka nagusia antolatzen. Betiko moduan, idiak izango dira
Elgetako azokako ezaugarri
nagusia eta aurten ere 15 bat
idi pare ekartzea aurreikusten
dute. Herriko abereek ere izango dute tokia urteroko azokan
eta antolatzaileak hasita daude
baserritarrekin lehenengo harremanetan. Barazki eta artisau
azokarako izenemate epea ekainean zabalduko du aurten Udalak.

l.z. | elgeta

Duela 15 bat urte itxi ziren eskola zaharreko ikasgelak. Ordutik
hona, eraikinari askotariko
erabilerak eman zaizkio; gazteleku zerbitzuaren behin-behineko egoitza izan zen bolada
baten, Elgetako Ostiada Oi!
musika taldearen eta beste talde batzuen entsegu lokala ere
izan da. Haren egoera eskasa
dela-eta, azkenaldian ia hutsik
egon da. Azken erabiltzaileak
grabazio estudio txiki bateko
kideak izan dira: Northern
Drunken izeneko grabazio estudioko kideak, hain zuzen ere.
Bada, Pazko astean hasi
zituzten eraikin zaharra botatzeko lanak, eta amaituta daude. Beste itxura bat hartu du
gune horrek eta Udalak jakinarazi du aparkatzeko erabili
ahalko dela orain espazio hori.

Baserriak seinalatuta

Idi probak iazko Ferixa Nagusian. |

Asteon egindako baserritarren
batzordean Elgetako 50 bat baserri seinalizatzea onartu dute.
Bidegurutzetan panelak ipiniko
dituzte auzoen eta baserrien
izenekin. Lanok amaituta beharko dute urrirako. Aurrekontua
23.200 euro da.

Egoarbitza inguruko Gaztelumendi herri basoan, berriz, pinua
kentzeko erabakia hartu dute.
Zuhaitz autoktonoa da nagusi
zazpi hektarea dituen eremu horretan, baina badago pinua, eta guz-

Hori bai, ez dute aparkalekurik
egingo bertan eta, oraingoz,
Udalak ez du gune hori asfaltatzeko asmorik.

Patronatuaren eraikina
Desagertu berria den eraikinetik oso gertu dago Domingo
Iturbe patronatuaren eraikina.
Negoziazioak, oraingoz, blokeatuta daude eta egitasmoak geldirik jarraituko du, gutxienez,
udal hauteskundeak pasa arte.
Hurrengo Udal Gobernuak egin
beharko du, beraz, atzera edo
aurrera proiektuarekin.
Eskolatik jolasleku estalia
eskatzen jarraitzen dutela adierazi du Oxel Erostarbe alkateak,
eta, aurreratu duenez, dagoen
aukeretako bat litzateke patronatuaren eraikineko frontoi
zaharra berritzea eta gainerako
eraikina botatzea.

josetxo arantzabal

tia kendu nahi dute. Auzoko bideak,
berriz, hondatuta daude Iberdrola bertan egiten ari den lanengatik. Lanak amaitutakoan bideak
konpontzeko konpromisoa eskatu
diote Iberdrolari.

OHARRAK
botoa posta bidez

erretiratuen irteera

Maiatzaren 22ko hauteskundeetan
botoa posta bidez eman nahi
dutenek maiatzaren 12ra arteko
epea dute Correosko bulegoetan
eskakizuna egiteko. Elgetako
alderdi jeltzaleak eskaera horiek
bideratzeko gestioak ere egingo
dituela jakinarazi du. Interesatuek
Maria Jesus Leterekin edo Begoña
Ardantzaraekin jarri behar dute
harremanetan hilaren 11rako.

Beteta dator maiatzeko agenda
erretiratuendako. Kutxak antolatuta, hilaren 18an, eguaztena,
irteera egingo dute Kantabriara.
Santander eta Lierganes ezagutzeko aukera izango dute. Izenemateak hilaren 10era arte.

antzezlana
Hilaren 13an, barikua, antzerki
emanaldia egingo du Oñatiko
erretiratu taldeak Espaloian.
17:30ean hasita, Bikote batzuen
problemak eta soluzioak, hemen
antzezlan komikoa eskainiko
dute.

mundumira
Maiatzeko azken aste bukaeran
Elgetan egingo den Mundumira
jairako 60 boluntariok eman dute
izena. Beste 30 lagun behar dira
hiruna orduko txandak osatzeko.
Izenemateak udaletxean.

kultura teknikaria
Kultura teknikari barik dago
Elgetako Udala. Maiatz hasieran
amaitu zitzaion kontratua orain

arteko teknikariari eta ez diote
berritu. Udalak ez du gai horren
inguruko erabakirik hartuko
hauteskundeak pasatu arte.

Eraikina bota ostean eskola inguruak daukan itxura berria. |

l.z.

ibilgailuen zerga
Zabalik dago ibilgailuen gaineko
udal zerga ordaintzeko epea.
Ordainketa egiteko azken eguna
ekainaren 15a da.

m22

Izendatuta hauteskunde-mahaian
egongo diren herritarrak

frontenisa

l.z. | elgeta

Elgetako III. frontenis txapelketako finalak jokatu ostean, bikote txapeldunak bi izan dira: gizonezkoen txapelketan Haritz
Gallastegik eta Eñaut Arantzetak
osatutako bikotea izan da garailea eta txapelketa mistoan, berriz,
Rebeka Uberak eta Mikel Arkarazok osatutakoa.

Presidente kargurako Garbiñe
Ormaetxea izendatu dute; ordezkoak Juan Ramon Garitano
Larrañaga eta Jose Ignacio Ibarluzea Askasibar dira. Lehenengo bokala Sorkunde Arozena
Bergaretxe da; ordezkoak Olaia
Jimenez Arrieta eta Jose Arantzabal Astola. Bigarren bokala

Ane Goenaga Egia da; ordezkoak
Raquel Urien Eguren eta Yuleima Bastida Gartzia.

Alkategaiak telebistan
Goiena telebistak Elgetako alkategaiei egindako elkarrizketak
emango ditu martitzenean, hilak
10. Saioa 20:45ean eta 22:45ean
emango dute.

leintz gatzaga

m·22

202 lagunek bozkatu ahal
izango dute hauteskundeetan

Mirari Altube | Leintz gatzaga

Gatzagak 267 biztanle ditu eta
horietatik 202k bozkatu ahal izango dute maiatzaren 22ko hauteskundeetan. Eta bi zerrenda izango dituzte hautatzeko Udalerako:
Leintz Gatzagako Hautesle Elkartea eta PP. Udala eratzerakoan,
zazpi zinegotzik osatuko dute
udalbatza.

Betiko legez, herritarrek osatu dute Leintz Gatzagako Hautesle Elkartea, Eugenio Otsoa buru
dela. Dagoeneko bosgarren aldiz
aurkeztu da udal hauteskundeetara; hiru agintalditan alkate izan
da (1987-2000) eta beste agintaldi
baten zinegotzi (2003-2007). Gazteak
hautatu ditu hark lagun egiteko:
Mikel Gonzalez; Iñaki Aguirreu-

rreta; Asier Ugarte; Imanol Saez
de Viteri; Juan Luis Zabala; eta
Montserrat Valerio.
Alderdi Popularraren zerrenda, ostera, kanpokoekin osatu
dute eta Fortunato Zarate Ibañez
da alkategaia.

Kartelak udaletxeko lorategian
Bestalde, hasi berri den hauteskunde kanpainako kartelak udaletxe alboko lorategian jarritako
panelean bakarrik egongo dira.
Eta ekitaldirik antolatuz gero,
Garro jauregian egingo dituzte.

Ura eta estolderia
zerbitzua ordaintzeko
epea zabalik dago

Dinamizatzailea
izango da astelehenean
KZgunean

Etxebizitzetan kontsumitutako edateko uraren eta estolderia zerbitzuaren tasa ordaintzeko epea zabaldu du Udalak
apirilean. 2011ko lehen hiruhilabeteari dagokiona da eta
ordainagiriak helbideratu
barik dituztenek udaletxetik
pasatu beharko dute ordaintzera. Azken eguna ekainaren
15a izango da.

Aitor Madrid dinamizatzaileak
KZgunea zabalduko du astelehenean, hilak 9 (16:00-20:00),
eta hainbat ikastaro eskaini.
Bi orduan egitekoak dira gehienak: sare sozialak zer diren,
Google tresnak zelan erabili…
Ezagutza orokorren gainekoa
ere badago eta ikastarorik
egin barik Interneten ere ibil
daitezke herritarrak.

kirola
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mendi lasterketa

futbola

UDA-Mondra derbian
Arizmendiko neskak
omenduko dituzte
x.u. | aretxabaleta

Korrikalariak animatzeaz batera, parapentean salto zelan egiten duten ikusiko dute zaleek. |

josetxo arantzabal

Parapente lasterketa,
Aloñako igoeran nobedade

Ligako azkenaurreko derbia
jokatuko dute oraingo asteburuan Aretxabaletak (50 puntu)
eta Mondrak (36). Derbiaren
aurretik (domeka, 16:30, Ibarra),
baina, Arizmendiko emakumezkoek merezitako omenaldia
jasoko dute Ibarrako futbol
zelaian, Aretxabaletako eta
Mondrako gizonezko taldeetako
ordezkariek pasilloa egingo
diete, eta ondoren, emakumezkoen taldeko ordezkariek ohorezko sakea egingo dute. Arizmendiko neskak kategoriaz igo
berri dira, eta, datorren denboraldian, sortu berri duten Euskal Ligan jokatuko ute.
Derbiari dagokionez, Mondrako entrenatzaile Iban Rodriguez etxera itzuliko da, Ibarra
futbol zelaira. Oraingoan, baina,
Mondra zuzenduko du, klasi-

koan. Arrasatekoek aurten ibarreko ordezkari onena izan den
Aretxabaleta izango dute
aurrean, eta bi taldeetako ordezkariak gogoz egongo dira; izan
ere, Aretxabaleta hirugarren
mailan egon zenez, ez zen derbirik egon. Lehenengo itzulian,
gainera, Aretxabaletak 0-2 irabazi zuen.
Bestalde, Bergarak Hondarribia hartuko du bihar Agorrosinen, eta Aloña Mendik
Tolosaren zelaian jokatuko
du.

Mondrako neskek, finalerdia
Arizmendiko neskak ez dira urte
biribila egin duten bakarrak.
Mondrako neskek Gipuzkoako
txapelketa eskuratzeko finalerdia
jokatuko dute Mariñoren kontra
asteburuan; finala datorren asteburuan izango da.

Domekan izango da hitzordua; parapentekoak Urtiagainen hasiko dira
xabier urtzelai | arrasate

Domekan 10:30ean hasiko dute
Oñatiko plazan Aloñako VII.
igoera, eta, azken urteotan
moduan, pozik egoteko moduko
parte-hartzea izango da: antolatzaileek adierazi digutenez, 260
lagunetik gora izango dira.
Tartean egongo da Walter
Becerra, Aloñan errekorra duena eta azken bi urteotako edizioa
irabazi duena. Aurten, baina,
lasterketan parapentearekin par-

te hartuko duten 30 lagunak
izango dira nobedadea.
Haiek Urtiagainen hasiko dute
lasterketa –ordu berean– eta
Aloñaraino parapentea bizkarrean
dutela igoko dira, handik salto
egiteko. Ondoren, Landetako
zelaian lur hartu eta parapentea
batu ostean beste korrikalariek
moduan plazako helmuga zeharkatu beharko dute.
Horretarako, baina, eguraldiak
lagundu egin beharko du, euria

egiten badu ezingo dute-eta hegan
egin. Eta, euria ez bada ere, haize zakarra baldin badabil, tontorretik belarrera jaitsiko dira
korrika, han aireratzeko.

"Ikusgarria izango da"
Antolatzaileek adierazitakoaren
arabera, oso gaitza da 30 lagun
batera hegan egiten ikustea, eta
oso pozik azaldu dira parapenteko probak izan duen harrerarekin.

Arizmendiko neskak, Mondraren kontrako derbian. |

artxiboa, josetxo arantzabal

pilota

mendia

Asteon hasi dute Bergara Hiria txapelketa, eta
ekainaren 13an jokatuko dituzte finalak

Iñurrategiren hurrengoak: Groenlandia eta Hego poloa

x.u. | bergara

Bergara Hiria pilota txapelketak
16 urte beteko ditu aurten, eta
pilotariak aste barruan hasi dira
kanporaketak jokatzen. 22 urtez
azpiko kategorian Rezusta izango da Bergarako ordezkaria –Victor izango du bikotekide– eta 23
urtez azpikoetan Mugurutzak
jokatuko du –Lintzoainekin–.

Hala, martitzenean, hilak 10,
jokatuko dituzte hurrengo kanporaketak, 19:00etan hasita.

Debarroko finala
Debarroko txapelketa, berriz,
aurrera doa. Hala, hilaren 14an
jokatuko dituzte kadete, gazte
eta seniorretako finalak, Antzuolan, 16:30ean hasita.

E.A. | aretxabaleta

Beste erronka bi izango ditu
aurten Alberto Iñurrategik, oraingoan ere Vallejo eta Zabaltza
bidelagun dituela. Groenlandia
eta Hego poloa zeharkatuko dituzte. Bata, hil honetan, maiatzean;
bestea, azaroan. Kirol eskalada
eta abentura uztartuko dituzte,
muturreko baldintzetan. TransAntartika2011 izena izango du egi-

tasmoak. Naturgas, BBK eta BAT
Basque Teamek babestuta.

"Txipa aldatuta"
Azkeneko urteotan Himalaian
aritu izan da hirukotea; besteak
beste, 30 zortzimilako baino
gehiago dituzte hiruren artean.
Oraingoan, ordea, "txipa aldatu"
eta beste lurralde batzuk dituzte jomuga, erronka berrien bila.

Abentura berri hori, edozelan
ere, parentesi moduko bat dela
adierazi zuten asteleheneko aurkezpenean. Groenlandia hegoaldetik iparraldera hamabost metro
koadroko kometa batzuen laguntzarekin zeharkatu nahi dute;
2.300 kilometro, 40 egunean. Hego
poloa zeharkatzeko (3.700 km),
ostera, 70 egun beharko dituzte.

aloña eba ligan
goena telebista | saio berezia
astelehena, 20:45, 22:30 | xabi urtzelaik aurkeztuta
BABESLEAk:

GALICIA OTAMENDI TXAKETUA
TABERNA TABERNA
TABERNA

debagoiendarrok dioguna

kirola 29

gOIENA | 2011-05-06 | eGubakoitza

saskibaloia

sustrai aloña Mendik zaleekin
batera ospatuko du igoera bihar

asteburukO HitzOrduak
futbOla
lehenengo Maila
Valentzia-reala
zapatua.
apatua. 18:00. Mestalla.

fundacion baskoniaren kontra jokatuko dute, 18:00etan

gazteen feDerazio koPa
P
Pa
Aretxabaleta-Aurrera Vit.
zapatua.
apatua. 16:30. ibarra

XAbIEr UrtZElAI | arrasate

Eginda daude lanak. Zapatuan
nahiz eta Azpeitian galdu, domekan Seky.es taldearen opariari
esker Sustrai Aloña Mendik lortu du EBArako pasea. Albiste
pozgarria izan zen domekakoa,
baina, neurri handian, emozioa
kendu dio asteburuko hitzorduari: handia izango litzateke igoerako txartela jokoan izatea, Fundacion Baskonia moduko talde
baten kontra eta etxeko zaleen
aurrean, gainera. Dena dela, jai
ederra izango da biharkoa, taldearekin ospatzekoa.

ohorezko erregionala
bergara-Hondarribia
zapatua.
apatua. 17:30. agorrosin.
gorrosin.
ttolosa-Aloña Mendi
zapatua.
apatua. 16:30. berazubi.
Aretxabaleta-Mondra
domeka. 16:30. ibarra.
erregional Preferentea
Mondra b -t-tolosa
tolosa
zapatua.16:00.
apatua.16:00. Mojategi.
Euskalduna-Aretxabaleta b
zapatua.
apatua. 17:15. andoain.
Antzuola-Lagun Onak
zapatua.
apatua. 16:00. estala.
lehen erregionala
Ostadar b-bergara b
zapatua.15:45.
apatua.15:45. lasarte oria.

Muk etxean bihar
Mondragon Unibertsitateak Bide
Bide Ibizaren kontra jokatuko
du bihar, zapatua, 18:00etan. Hala,
jaitsiera postuak ekiditeko fasean
ondoen ibili diren taldeetako bi
izango dira zein baino zein gehiago. Arrasatekoek ahalik eta
ondoen amaitu nahi dute urtea,
eta garaipena joan den astean
lesionatu zen Iker barberori eskaini.
Bestalde, Eskoriatzako neskak
lauko finalerako sailkatzeko
bidean hamaikagarren garaipenaren bila kantxaratuko dira
zapatuan Intxaurtxuetan.

Etxeko azken partidua izango da biharkoa. |

gazteen ohorezko Maila
Aloña Mendi-beasain
domeka.16:30. azkoagain.
zkoagain.
Mondra-real Union
zapatua.
apatua. 16:00. Mojateg.

julio Calleja

gazteak, koPa
P
Pa
bergara b-Ilintxa
zapatua.15:30.
apatua.15:30. ipintza.
pintza.
Aretxabaleta b-Zestoa
domeka. 12:15. ibarra.
soraluze-Arizmendi UDA b
zapatua.
apatua. 15:30. ezozia.

Ospakizunak, partiduaren ostean
Sustrai Aloña Mendiren eta Fundacion Basconiaren kontrako
partiduaren ostean egongo da zer ospatu. Zaleok, adi egon,
Zubikoara sartzerakoan jasoko duzuen txartela ondo gorde,
partidu ostean plazan (20:00) egingo duten jaian sariak
banatuko dituzte-eta. Taldeak zaleekin ospatu nahi du igoera, eta
ospakizunean sorpresak izango dira.

ohorezko kaDeteak
Ordizia-beasain
zapatua.12:30.
apatua.12:30. ordizia.

Aretxabaleta Ariz.-Oiartzun
zapatua.
apatua. 12:15. ibarra.

aretO futbOla

A+

Sailkapen energetikoa

GarBiGailua alf 1106

265
-105
160 e

A+

Sailkapen energetikoa

GarBiGailua wae2001ee

1200 b/min
7 Kg

A+++

GarBiGailua waq-24479ee

345
-105
240 e

Sailkapen energetikoa

gazteak
Aloña MendiMendi-ttxanpaka
txanpaka
zapatua.
apatua. 16:00. zubikoa.

GarBiGailua f-2714

475
-145
330 e

Ontzi-GarBitzailea al-014

265
-85
180 e
Europar Batasunaren arautegiak ezartzen
duen bataz besteko energia kontsumoaren
araberako energia aurreztea.

445
-105
340 e

A+

giPuzkoako koPa,
PPa, giz.
soraluce bKE-AtezAte
zapatua.
apatua. 18:30. labegaraieta.
abegaraieta.

A+

laBe pirOlitiKOa 6H-760 aX

455
-85
370 e

mendikO bizikleta

giPuzk koPa,
PPa, eMak.
Aiala-Aloña Mendi
egubakoitza.
gubakoitza. 20:00. zarautz.
Izarraitz Aloña-Donibane
zapatua.
apatua. 16:00. zubikoa.

Musakolako irteera
domekan. 09:00. Musakolan.

giPuzkoako koPa,
PPa, gazt.
Egia-Aloña Mendi
domeka. 12:00. donostia.

aloñako igoera
domeka, 10:30, oñatin.

mendi lasterketa

errugbia

koPa,
PPa, gazte eMakuMezk.
Leizaran-Aloña Mendi
zapatua.
apatua. 11:00. allurralde.
bergara soraluce-Ereintza
domeka. 12:30. labegarai
abegarai.

eMakuMezkoak
Arrasate/Durango-Uribealdea
zapatua.
apatua. 17:30. iruñea..

renOve
plana

1200 b/min
8 Kg

A+

Sailkapen energetikoa

GarBiGailua f-2812

415
-105
310 e

Sailkapen energetikoa

gazte eMak. Partai
P
Detza
Zast Zarautz-Aloña Mendi
zapatua.
apatua. 10:00. antonianos.
Andraitz-soraluce bKE
zapatua.
apatua. 11:00. legazpia.
egazpia.

eskubalOia

415
-105
310 e

144
x
540
x
600
inDuKziO laBea if 3-S

gazteak, Partai
P
Detza
t tolosa-MU
take
t
b
zapatua.
apatua. 12:00. tolosa.
t
soraluce bKE-Aloña Mendi
zapatua.
apatua. 12:45. labegaraieta.
abegaraieta.

hirugarren Maila
Euskalduna-Aloña Mendi
zapatua.
apatua. 19:00. andoain.

Sailkapen energetikoa

1000 b/min
6 Kg

A

senior eMakuMezoak
Eskoriatza-bKL
zapatua.
apatua. 19:30. intxaurtxueta.

giPuzkoako bigarren M.
Zarautz-Aretxabaleta
zapatua.
apatua. zehazteke. zarautz.

1400 b/min
7 Kg

A+

Sailkapen energetikoa

senior gizonezkoak
soraluce bKE-sustraiAloña
domeka. 17:00. labegaraieta.
abegaraieta.

euskaDiko tXaPelketa
Eskoriatza-Aurrera Vitoria
zapatua.
apatua. zehazteke. intxaurdi.

FAgor, ASPES, EDESA eta MERKATUKO MARKARIK OnEnAK.
Etxetresnetan sekulako eskaintzak!
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

1000 b/min
6 Kg

lehen nazional Maila
sustrai Aloña Mendi-basconia
zapatua.
apatua. 18:00. zubikoa.
Mondragon Uniberts-bidebide
zapatua. 18:00. iturripe.

eMakuMezko igoera fase.
Mondra-Mariño
zapatua.
apatua. 18:00. Mojategi.

ALMACENES ARRASATE

1000 b/min
6 Kg

saskibalOia

Sailkapen energetikoa

HOzKailua afD-144

295
-105
180 e

2000
x
600
x
600

A+

Sailkapen energetikoa

HOzKailua KGn39a77

660
- 105
555 e

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

Kataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34 Faxa: 943 77 13 13

Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00 ZAPATU GOIZETAn ZABALIK
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kultura
elgetako magia
mostraren
izarra tamariz
t
izango da
A.E. | elGeta

Juan Tamariz mago ospetsua
Elgetan izango da gaur eta
bihar. Elgetako magia mostrak
zazpi urte bete ditu, eta urteurrena ospatzeko munduko mago
onenetarikoa ekarriko dute.
Urte asko dabiltza Elgetan
Tamarizen atzetik; azkenean,
lortu dute Tamariz Debagoienean izatea.

sarrerak 'on line' salgai
2007an Bergaran ospatu zen Trikiti Eguna; irudian, Arrasateko trikiti taldea. |

josetxo arantzabal

t eguna ospatuko dute bihar
trikiti
aramaion Debagoieneko trikitilariek

Gaur egingo du lehen emanaldia, 22:30ean, Elgetako Espaloia
antzokian. Sarrerak on line
eros daitezke, edo Espaloian
bertan. Bazkideendako 20 eurotan daude salgai eta gainerakoendako, 25 eurotan.
Espaloiko lagunek gogoratu dute jarlekuak ez direla
zenbatuak eta komeni dela
garaiz iristea Espaloira.

bederatzi herritako 350 trikitilari elkartuko dira aramaion
zazpigarren aldia da Debagoieneko trikiti eguna egiten dutena
ArANtZAZU EZkIbEl | aramaio

Trikiti Eguna ospatuko dute bihar
Debagoieneko trikitizaleek Aramaion. 350 trikiti-jotzaile elkartuko dira, "trikitiak osasun ona"
duen seinale. Goizean hasiko
dute eguna, ongietorri eta hamarretakoarekin.
Antolatzaile lanetan, besteak
beste, Gurutze eta Josune Uribarren ahizpak dabiltza. Gurutzek
azaldu digu dena gertu dutela
biharko, eta eguraldiak laguntzea
bakarrik falta dela.
Horrelako ekitaldi bat antolatzeko entsegu asko egin behar
diren galdetuta, Gurutzek dio
entseguak baino gehiago batzar
asko egin behar izan dituztela.
Entseguei dagokienez, Aste San-

TrIKITI EGUNEKO
EGITArAUA
10:45 ongietorria eta
hamarretakoa.
11:15 kalejira.
13:00 ekitaldia.
14:30 bazkaria kiroldegian.
17:30 Gozategi taldearen
erromeria.
Ekitaldia eta erromeria izango
dira kiroldegi ondoko parkean.

tu aurretik egin zituzten gehienak,
eta azkena astean bertan egin
dute, eguaztenean.

bederatzi herri
Zazpigarren edizioa izango da
aurtengoa. Bederatzi herritako
ordezkariak batuko dira Aramaion: Arrasate, Aretxabaleta,
Eskoriatza, Bergara, Antzuola,
Oñati, Soraluze eta Aramaioko
musikariak; gainera, aurten, Zaldibargo trikitilariak izango dira
talde gonbidatua.
"Guztira, 350 trikitilari etorriko dira, baina bazkaritarako lagun
gehiago elkartuko gara, 570 inguru", azaldu du Gurutze Uribarrenek. Karpa kiroldegi ondoko
berdegune ondoan jarriko dute
eta han egingo dituzte ekitaldi
gehienak. Ongietorria izango da
10:45ean, ondoren kalejira egingo
dute eta 13:00etan ekitaldi nagusia.
Bazkaldu ondoren, 17:30ean Gozategi taldearen doinuaz gozatzeko
aukera egongo da.

omenaldi xumea
Aramaioko Trikiti Egunean gurasoak omendu gura dituzte, "euren
laguntza beharrezkoa" izaten
delako horrelako ekitaldiak antolatzeko. Baina bihar omenaldi
berezia jasoko dute orain dela 15
urte Aramaion Trikiti Eskola
sortu zutenek: hain zuzen, Angel
Mari Lopez de Bergarak, Rosa
Kortabarriak eta Juan Luis Nafarratek.

Trikiti Egunaren beste berritasun bat auzoek izango duten
protagonismoa izango da; hau
da, erdigunean jotzeaz gain, Uribarri, Untzilla, Barajuen eta
Azkoagan ere ibiliko dira trikitilariak. "Auzoak herriaren parte sentitzea gura dugu", azaldu
du Gurutzek.
Bestalde, egunean zehar hainbat sorpresa izango dira: zozketak,
produktuen dastatzeak...

aramaioko trikiti taldea
Orain dela 15 urte sortu zuten
Aramaion trikiti taldea. Gurutze
eta Josune Uribarrenek hartu
zuten trikitia eta panderoa irakasteko ardura. Gaur egun, 20
ikaslek pandero eskolak hartzen
dituzte eta beste 21 ikaslek, trikiti eskolak.
Urte osoan ikasitakoak erakusteko aukera izango dute bihar
trikitilariek.

gurutze uribarren | antolatzailea eta irakaslea

"Elkartuko garen trikitilari kopurua
ikusita, esan daiteke egoera ona dela"
teke. egunerokotasueguaztenean izan
nean gerta daiteke ez
ginen Gurutze uribakonturatzea, baina
rrenekin. trikiti
t eguna
esan daiteke trikitia
antolatzen ibili da.
bizirik dagoela orainDena gertu dago
dik.
biharko?
Nolatan hasi zineten
esan daiteke baietz.
trikiti Egunarekin?
orain, ikusi egin behar
arrasaten hasi ziren
ze eguraldi egiten
orain dela zazpi urte.
duen. ea dena ondo
baxu zegoen orduan
irteten den eta denak G. Uribarren. | Goiena
trikitiaren egoera, eta
gustura geratzen
horregatik hasi ziren. Azken finean,
diren.
Nolakoa da trikitiaren egoera kalean ez baduzu trikitirik ikusten,
ez duzu gogorik ikasteko edo ekigurean?
ona dela esan daiteke. Datuak taldietan parte hartzeko. esan behar
ikusita, 350 trikitilari elkartzea datu da asmatu egin zutela horrelako
txukuna eta polita dela esan dai- ekitaldi bat antolatzen.

Juan Tamariz. |

Goiena

Bihar, zapatua, beste emanaldi bat egingo du Tamarizek Espaloian. 22:30ean izango da.

argentinako bikotea
Domekan, Argetinako Tangorditos taldeak magia eta antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko du herriko
kaleetan. 12:45ean izango da,
eta umorea izango da ikuskizunaren ardatza.
Ordubete inguruko ikuskizuna izango da eta gazte eta
helduei zuzendutakoa da.

datua

2
saio

Juan Tamarizek bi saio
egingo ditu: gaur eta
bihar, 22:30ean.
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Mery Mayren ahots goxoa
Bergarako kartzelan gaur
'Egubakoitzak kartzelan' lelopean antolatu dute
kontzertua, gaztetxean; 22:00etan izango da
arantzazu ezkibel | bergara

Bergarako gaztetxeko lagunak
egitasmo berri batekin datoz.
Egubakoitzak kartzelan izena
jarri diote aipatutako egitasmoari, eta helburua da kontzertu
lasaiez gozatzeko aukera izatea
gaztetxean.

Udaberriko musika zikloa domekan hasiko da;
kontzertuak Santa Anan izango dira, 19:30ean
a.e. | oñati

Dagoeneko aurkeztu dute Oñatiko udaberriko musika zikloa.
Donostian egin zuten aurkezpena, eguaztenean, Ainhoa Galdos
Oñatiko Udaleko Kultura batzordeko kideak eta Maria Jesus
Aranburu Kultura eta Euskarako foru diputatuak.

Domekan lehenengo saioa
Musika zikloaren 33. edizioa
Aldaxka Trio taldeak irekiko
du. Itziar Beitia –pianoa–, Jone
Bolibar –klarinetea– eta Miren
Urbieta –sopranoa– musikariek
osatzen dute taldea. Musikarekiko pasioak batu zituen hiru

Terraza inprobisatua
Kartzela zaharreko kanpoko agertokia girotzen lehena Mery May
arrasatearra izango da. Haren
ahots goxoak eta gitarra doinuek
gaztetxea hartuko dute. Gaua
girotzeko, gainera, barra bat
jarriko dute gaztetxearen kanpoaldean. Han, terraza inprobisatuan, kafea, tonika eta bestelakoak zerbitzatuko dituzte bertaratutakoek musikaz goza
dezaten.
Mery Mayk folk rocka egiten
du. Bakarlari gaztea izan arren,
oso kritika onak izan ditu arrasatearrak. Hala, hainbat lehiaketatan nabarmendu izan dute
musikari arrasatearraren folk
rock akustikoa.

Aldaxka Triok estreinatuko
ditu Oñatiko Musikegunak
neskak. Hala, Spohr, Brahms
eta Schuberten pentagramen
bitartez helaraziko digute musikarekiko pasio hori.
Santa Anan izango da kontzertua, domekan, 19:30ean.
Eskainiko duten lanak izango
dira: Aita Donostiaren Preludio
Oinazez, Hommage à Carl Maria
von Weber –B. Kovács–, Gretchen
am Spinnrade – F. Schubert– eta
Sechs Deutsche Lieder op. 103
– L. Spohr.

Javier Perianes pianoan
Datorren domekan, berriz, Javier
Perianes piano-jotzaile ospetsuak
jardungo du Santa Anan.

Maria Fagan, 2008ko Danbaka musika lehiaketan. | josetxo arantzabal

Zeanuriko Esti eta Olatz
Kontzertua 22:00etan hasiko da
eta sarrera 3 euro kostako da.
Mery May ez da izango gaurko
gaua girotuko duen musikari
bakarra: oholtza gainera igoko
dira Zeanuriko Esti eta Olatz ere.
Ahotsa eta flauta uztartuz euskal
kantagintza tradizionala jorratzen
dute bizkaitar gazteek. Kontzertua
zuzenean entzuteko aukerarik ez

dutenek Txapa Irratiaren bitartez
entzun ahal izango dute 97.2 FMko
dialean eta streaming bidez www.
txapairratia.org atarian.
Maiatzeko agendari dagokionez, hilaren 13an Mantala No!
eta Mor More taldeek jardungo
dute; hilaren 20an Moby Dick eta
Te Verdek; eta hilaren 27an Mursego eta Ain_1 taldeko neskak
igoko dira taula gainera.

Oñatiko Ganbara Gazte abesbatzak bigarren saria
irabazi du Ejea de los Caballerosko lehiaketan
Aitor Biain zuzendariaren gidaritzapean bigarren saria eskuratu dute Ganbara Gazte abesbatzako kideek Zaragozako Ejea de
los Caballerosko lehiaketan. Gazte mailan eskuratu dute saria
oñatiarrek. Epaimahakideen esanetan, programa oso aproposa
aurkeztu zuen Ganbara Gaztek eta taldearen soinua eta presentzia apartekoa izan zela nabarmendu dute. Aitor Biain zuzendariaren berbetan, "taldeak emanaldi bikaina" eskaini zuen. 1.500
euroko saria eta oroigarria lortu dituzte oñatiarrek.

behar duzuna
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Angela gartzia | angela estetika zentroko ugazaba

"gorputza prestatu egin
behar dugu udarako"
Neguko gehiegikeriei aurre egiteko ordua heldu da: bikinia ipini aurretik gorputzerako tratamenduak
hartzen dituzte askok; gehienbat, emakumeek. | MIrEIA bIkUñA

u

da badator, eta askok
hasi dute bikini operazioa.

Neguko gehiegikeriak kentzeko
momentua da. Bikinia jarri gura
dute askok, eta izter eta sabelaldeko bolumena kendu gura dute.
Esfoliazioak, zelulitisaren kontrako tratamenduak eta tratamendu erreduktoreak eskatzen
dizkigute, gehienbat.

Noiz hasi beharko genuke bikini
operazioa?
Nik gomendatzen dut otsail aldean
hastea. Aurretik aipatu ditudan
tratamenduen emaitzak ikusteko
20 bat saio behar dira, eta maiatzean edo ekainean datozenek ez
dute nahiko denbora. Dena den,
bezeroek emaitza azkarrak nahi
dituzte, eta hori oso zaila da. Nik
bezeroei esaten diet udarako gorputza prestatu egin behar dutela.
Ezinbestekoa da.

Nolako tratamenduak aplikatzen
dituzue?
Guregana datozen bezeroei tratamendu pertsonalizatua egiten
diegu. Eurek landu gura duten
atala zein den galdetu, eta bakarka hasten gara lanean.
Bereziki, hiru aparailu erabiltzen ditugu, bezero bakoitzak
lortu gura dituen emaitzen arabera.

gehienbat, aparailuak erabiltzen
dituzue?
Bai; guk hiru makina ditugu.
Gorputzarendako tratamenduetan
aparailuek asko laguntzen dute.

Eskuekin emaitza onak lor daitezke, baina makinekin azalean
askoz barrurago sar gaitezke.
Emaitzak hobeak dira. Dena den,
tratamenduekin batera beharrezkoa da ondo jatea eta kirola egitea. Gorputz tratamenduak ez
dira bakarrik udaberrian egiteko.
Udazkenean eta neguan mantentzea ezinbestekoa da; bestela,
udarako irabazten dena, berehala galtzen da.

Makina horiek agresiboak dira?
Ez. Ultrasoinu bidezko makinak
dira. Gorputza lantzen laguntzen
dute, baina ez dira agresiboak.

gizonezkoek hartzen dituzte gorputzerako tratamenduak?
Oso gutxi. Batzuk etorri izan dira,
baina gehienak emakumezkoak
dira. Zelulitisa emakumeen arazoa da, gehienbat.

Zein da zuengana doan emakumearen profila?

"emakumeak
datoz gehiago;
gizonezkoak
oso gutxi"
" urpegirako
"a
tratamenduak
zabalduago
daude"

Batez ere, 35 eta 50 urte arteko emakumeak dira. Adinak
aurrera egin ahala azala lisatu
egiten zaie, eta horri aurre egiteko tratamendu bila datoz. Bestalde, gazteek oraindik ez dute
izaten tratamenduak hartzeko
beharrik, eta askok, gainera, ez
dute dirurik. Horiek gimnasiora
joaten dira.
Dena den, gorputz tratamenduetan aurrerapauso gehiago eman
behar ditugu. Aurpegirako tratamenduak askoz zabalduago daude. Jendeak dirutza gastatzen du
aurpegirako krematan, baina,
akaso, ez dute gorputzean krema
hidratatzailerik ematen.
Jendea kontzientziatu behar
dugu gorputza zaintzea inportantea dela: azala bizirik daukagun
organo handiena da, eta zaindu
egin behar dugu.

15 urte daramatzazu estetikaren
munduan. Asko aldatu da?
Bai. Hasi nintzenean, depilazioa
egiten nuen pertsona nintzen.
Orain, estetikan adituak gara.

Onkologia estetikoari buruzko ikastaro bat egin duzu.
Bartzelonan egon naiz ikastaroa
egiten. Minbizia duten pertsonen
gorputzean nola lan egin dezakegun ikasten egon naiz: kimioterapia hartzen daudenean, bekainak erortzen zaizkienean, titia
kentzen dietenean... Erakutsi
digute nola egin lan minbizia
duten pertsonen azalarekin.
Kimioterapia hartzen diharduten
artean, eta ondoren.

angela gartzia, estetika zentroan. |

mireia bikuña

Gorputz tratamendu guztietan

%20ko

deskontua*
txartel hau aurkeztuz gero

* Maiatzaren 30a baino lehenago datozenentzat.

Ferrerias 35 - Arrasate - Tel.: 943 79 88 23

www.angelaestetika.net
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eneritz zubia | ibarraundi museoko ingurumen teknikaria
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Ingurumen Zientziak ikasi eta
han eta hemen lan egin eta gero,
orain Ibarraundi museoan dago
lanean, ingurumen teknikari gisa.
Neska alaia da eta, beti begi bistan daraman irribarrea ahotik
kendu barik, egunero bere lantokia den museoan eskuzabal agertu da hizketalditxo bat edukitzeko: Eneritz Zubia (Eskoriatza,
1982).

Zelan hasi zinen museoan lanean?
Ingurumen Zientziak ikasita,
Arrasateko Ingurumen Eskolan
lan egiteko oposizioak egin nituen.
Hirugarren postuan geratu nintzen,
eta, hemen pertsona bat behar
zutenez, niri deitu zidaten. Ingurumen teknikari moduan nago
lanean, baina denetik egiten dugu
eta oso gustura nago.

betidanik gustatu izan zaizu ingurumenaren alorra?
Bai. Hasieran ingurumenari buruzko modulu bat egin nuen. Izan
ere, 18 urterekin ez neukan batere argi zer egin nahi nuen. Eta
horretan nengoela konturatu nintzen alor hau gustatzen zitzaidala, eta, horrela, lizentziaturan
sartu nintzen.

Aurretik beste tokiren baten lan egin
duzu?

Ba, nik uste dut Atxorrotz mendia dela gehien gustatzen zaidana. Ez dakit zergatik. Baina gustura sentitzen naiz bertan. Mendiaren gainaldea oso polita da
eta eroso sentitzen naiz bertan,
bere ermitarekin... Deskonektatu egiten dut. Amaren baserria
ere mendi horren gonapean dago
eta bizi osoan eduki dut aurrean.
Gainera, nahikotan joaten naiz.
Apartera joan gabe, domekan
bertan egon nintzen: bertako
jaiak izan ziren, eta erromeriara
ezin hutsik egin.

Erromeriazalea zara, ala?
Zertxobait. Parrandak egitea ere
gustatzen zait. Denetik egin behar
da. Parranda egin behar denean,
mendiak itxaron egin dezake.
Gauza bakoitzak bere momentua
du.

Museoan umeei azalpenak ematen
ikusi zaitut. Umeekin ondo konpontzen zara?
Oso ondo. Aurreko urtean, Gasteizen nengoela, Elgeako parke
eolikora egiten genituen txangoak
eta han eduki nuen umeekin
lehenengo hartu-emana. Esker
onekoak dira, eta, nik haiei ekarpenak egiten dizkiedan neurrian,
haiek ere asko ematen didate
niri.

Hasieran, Gasteizko ingurumen
aholkularitza baten lan egin nuen
eta han hondakinen azterketak
egiten genituen; gero, beste leku
baten egon nintzen lanean; eta
azkenik, hementxe amaitu dut.

beraz, umeekin ez zara nekatzen.

Zure zaletasunak egun duzun lan
eremuarekin lotuta daude?

Gauza berrien aurrean estresatu
egiten naiz. Neure buruarekin
zorrotza naiz.

Bai. Asko gustatzen zait mendira
joatea. Bueno, egia esan, orokorrean naturarekin zerikusia duten
gauzak asko gustatzen zaizkit.
Bidaiatzea ere atsegin dut eta
kanpora noanean parke naturalak
eta itxura horretako guneak bisitatzea gustatzen zait.

Mendia aipatu duzu. Sarri joaten
zara?
Bai. Lanetik irten eta eguraldi
ona badago, lasai askoan joan
naiteke Atxorrotzera, esate baterako. Gainera, koadrilako batzuk
ere nahiko mendizaleak dira eta
sarri joaten gara. Eta mendira ez
goazenean, auzoren bat-edo bisitatzera joaten gara.

t
txango
horiek lasaitu egiten zaituzte?
Erabat. Gainera, eguraldi onarekin, asko eskertzen dut ibilalditxo
horiek egitea.

Inguru honetan gustukoen duzun
mendirik baduzu?

Ez, ez. Nik uste dut, agian, batzuetan, haiek arinago nekatzen direla nire azalpenekin.

lasaia dirudizu. Zerk ateratzen
zaitu zure onetik?.

Etorkizunean non ikusten duzu
zeure burua?
Egia esatearren, ez dakit zehatz
esaten nire burua non ikusi gurako nukeen. Izan ere, hemen,
museoan, gustura nago. Ingurumenarekin lotutako zereginen
baten gurako nuke amaitu. Horrez
gainera, momentu oro ikasten
zauden alor bat da eta horrek
ekarpen handia egiten dit.

Marra azkarrez
oporretara joateko leku bat: peru, iaz
oposizioak zirela-eta ezin izan nintzen-eta
joan.
bizi izateko leku bat: eskoriatza.
Museo bat: ibarraundi.
Mendia: atxorrotz, nola ez.
Pelikula bat: En busca de la felicidad.

kolorea: urdina. beti daramat soinean zer
edo zer urdina.
animalia: zaldia. askea ikusten dut eta
gustuko dut.
ttelebista saio gustukoena: El
conquistador del fin del mundo. Callejeros
ere askotan ikusten dut.

eneritz zubia,
ibarraundi
museoko
kanpoaldean.
asier alkorta
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1. Etxebizitzak
101. Saldu
Aramaio. Etxe adosatua salgai.
96 metro koadroko lorategiarekin. Lau logela eta hiru komun.
Bi autorendako garajearekin.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 635 70 18 81
Aretxabaleta. 72 metro eraikiko etxebizitza salgai. 50 metro
koadro erabilgarri. Erdigunean.
Jantzia. Prezio negoziagarria.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 659 64 67 38
Arrasate. 57 metro koadroko
etxebizitza salgai erdialdean.
Eguzkitsua, berritua eta jantzia.
Prezio interesgarria. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
649 03 91 13
Arrasate. Etxebizitza salgai
Zarugalden. Hiru logela, bi
komun eta egongela handia.
Oso eguzkitsua. Igogailu eta
berokuntzarekin. Interesatuok
deitu zenbaki hauetara: 618 19
10 95 edo 646 97 36 79
Bergara. Martzial Agirre kalean
(Espoloia) 105 metro koadroko
etxebizitza salgai. Laugarren
solairuan. Sukaldea, egongela,
lau logela eta bi bainugela. 30
metroko garajea, bi autorendako, eta 11 metroko ganbararekin.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 608 15 45 25
Bergara. Martoko kalean
etxebizitza salgai. 65 metro,
berrituta eta eguzkitsua. Bi
logela, egongela, komuna, bi
balkoi eta sukaldea. Igogailua
eta sotoa. Prezia: 162.000
euro. Interesatuak deitu zenbaki honetara: 625 70 84 55
Bergara. Zubiaurre aldean 65
metro koadroko etxebizitza
salgai. Egoera onean. Aukera
paregabea: 608 23 13 47
Eskoriatza. Gaztainadui 27an
logela bakarreko apartamentua
salgai. Erdi jantzia. Garaje itxia
aukeran. Interesatuek deitu
zenbaki hauetara:650 95 56
44 edo 943 08 14 90
Oñati. 60 metroko etxebizitza
salgai San Lorentzo auzoan. Bi
logela, komun bat eta sukalde
-egongela. Guztiz hornitua.
Prezio negoziagarria. Mesedez,
gauetan deitu zenbaki honetara: 699 78 47 49
103. Errentan eman
Arrasate. Etxebizitza ematen
da errentan Biteri kalean, Grupo
San Juanen. Hiru logela, sukaldea, egongela eta komuna.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 943 79 56 26 edo
605 43 29 31
Bergara. Herri erdian dagoen
hiru logeladun etxebizitza ematen da errentan. Bi terraza ditu.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 667 31 37 45
104. Errentan hartu
Arrasate. Logela bakarreko
apartamentua hartuko nuke errentan Arrasaten. Merke izan beharko
luke. Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 634 40 64 65
Baserria. Baserria hartuko nuke
errentan prezio onean. Interesatuok deitu zenbaki honetara 669
17 09 51
Bergara. Etxebizitza behar
dugu errentan. Bi, hiru edo logela gehiagokoa. Interesatuok
deitu zenbaki hauetara: 943 53
36 72 edo 677 73 79 59
105. Etxeak osatu
Bergara. Logela ematen da
errentan Bergarako Bolu auzoan.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 670 85 86 68

2. GARAJEAK

Zure iragarkiak

201. SALDU
Aretxabaleta. Garajea irekia
salgai Loramendi kalean.
4,76X2,50 metro kuadro. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 943 79 93 77
Bergara. Ibargarai kalean
(Torrekua erretegiaren ondoan)
garaje itxia salgai. Prezioa 7.000
euro. interesatuok deitu zenbaki honetara: 605 77 57 33

Iragarkia jartzeko bideak:

943 25 05 05 | sailkatuak@goiena.com | www.goiena.net/sailkatuak
Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
Goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.
Ordaintzeko atalak dira:

401. ESKAINTZAK

ARETXABALETA
Pertsona
euskalduna behar
da tabernan
lan egiteko.
679 45 13 62.
402. Eskaerak
Arrasate. Emakume euskalduna gertu zapatuetan, 9:00etatik
11:00etara, plantxa edo bestelako etxeko lanak egiteko. 699
54 17 27
Arrasate. Esperientziadun
neska errumaniarrak etxe zein
atariko garbiketak egingo lituzke.
Plantxa egiteko ere bai. Arduratsua naiz. 634 80 49 91
Bergara edo inguruetan, emakumea lan bila. Garbiketak egiteko edo pertsona nagusiak
zaintzeko. Maite. Deitu 650 17
74 87 edo 943 53 27 11 telefono zenbakietara.

6. Motorra

Prezio berezia Goiena Klubeko bazkideendako

- Etxebizitza Saldu/Errentan. Lokala Saldu/Errentan. Garajea Saldu/Errentan. Motorra Saldu/Errentan.
Egubakoitzean + Astelehenean: 21 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak.
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+BEZ).

4. Lana

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

502. Eman
Bergaran. Ingeniaria, Bergaran
ekainetik aurrera arratsaldez
eskola partikularrak emateko
prest, baita hurrengo ikasturtean
zehar ere. LH-tik hasita batxilergora arte. Esperientziaduna.685
70 17 09
Debagoiena. Informatika
eskolak ematen dira: programazioa, weborriak eta blogak.679
74 00 61

Bergara. Magisteritza ikasten
ari den neska euskalduna eskaintzen da uztailean umeak zaintzeko. 615 76 29 25
Bergara. Bergarako neska prest
etxeko lanak egiteko goizeko
8.00etatik 10.00etara. 943 76
28 12 edo 656 73 64 51
Bergara. Neska gertu 8:00etatik 10:00etara etxeko lanak
egiteko. 656 73 45 11
Debagoiena. Emakume arduratsua gertu ume eta nagusiak
zaindu edo orduka garbiketak
egiteko. Interesatuok deitu zenbaki hauetara. Finkora arratsaldez
edo gauez deitu, mesedez. 943
71 53 74 edo 695 73 87 95
Debagoiena. Itzulpengintzako
ikaslea ingeleseko nahiz beste
ikasgaietarako errefortzu klaseak
emateko prest. Ekainean, uztailean zein abuztuan. Deitu 626
96 06 38 telefonora.
Debagoiena. Psikologia ikasten
ari den neska gaztea ekainean
eta uztailean haurrak zaintzeko
prest. Deitu 666 36 56 62
telefono zenbakira

Deba
Garaia
Inmobiliaria
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4     &    
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Debagoiena. Emakume euskalduna gertu nagusi zein umeak
zaindu, edo denetariko garbiketak
egiteko. Eskarmentu eta informeak ditut. Egun osoz prest.
Autoa daukat. 671 35 22 60
Debagoiena. Esperientziadun
neska lanerako prest. Umeak
zaindu, etxeko lanak egin edota
tabernari lanetan lan bila nabil. :
615 72 72 86
Debagoiena. Gizonezkoa gertu
edozelako lanetarako. Deitu 680
75 14 88 zenbakira.
Debagoiena. Ikasle gaztea
prest edozein lan egiteko asteburuetan. Deitu 689 55 83 55.
telefono zenbakira.
Debagoiena. Mutil euskalduna
sasi-garbitzeko makinaz pinudi,
zelai eta abarrak garbitzeko
gertu. 658 73 79 02.
Debagoiena. Neska arduratsua
gertu ume zein nagusiak zaidu
edo garbiketa lanetarako. 681
27 99 54
Debagoiena. Neska arduratsuak lan egingo luke nagusiak
zaintzen edo egoitzatan geriatria

laguntzaile gisa. Bost urteko
eskarmentua. Garbiketa lanetarako ere gertu nengoke. 629 80
77 73
Debagoiena. Neska errumaniarra, arduratsua eta eskarmentuduna, nagusiak zaintzeko
gertu. Etxean bertan lo egiten
edo bestela. 671 87 44 47
Debagoiena. Neska eskarmentuduna gertu etxean bertan bizi
izaten nagusiak zaintzeko. Deitu 673 78 08 99 telefonora eta
Ana Luisa de los Santosengatik
galdetu
Debagoiena. Neska gaztea eta
euskalduna naiz, eta aste
barruan arratsaldez umeak
zaintzeko prest nago. Haur
hezkuntza ikasten nabil. Umeekin esperientzia badaukat, eta
autoa ere badaukat. Lanerako
prest. 626 19 68 85
Debagoiena. Neska gertu
asteburuetan edo gauetan
nagusiak zaintzeko. Baita elkarte eta abarretan garbiketak
egiteko ere. Deitu 699 09 46
26 telefonora.

601. Saldu
Mercedes Viano. CDI 2.2
Ambiente.150 ZP. 7 lagunendako
eserlekuak. 2008ko azaroan
matrikulatua. 31.000 km. 4
bizikleta eramateko euskarria. Ia
berria. 30.000 €. Deitu 688 65
21 19 telefonora.

Debagoiena. Neska gertu ume
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Orduka zein
etxean bertan bizi izaten. 606
40 99 37
Debagoiena. Neska gertu ume,
edadetu zein gaixoak zaintzeko.
Baita etxeak garbitzeko ere. 943
77 10 99 edo 617 66 70 05
Debagoiena. Ume edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetan
jardungo nuke. Orduka zein
etxean bertan bizi izaten. 663
65 78 43
Garraioak. Edozelako garraio
lanak egingo nituzke. Furgoneta
daukat. 628 51 22 78

5. Irakaskuntza
501. Jaso
Alemaniera.Alemanieraeskolak
jaso nahi nituzke udan, uztailean
zein ekainean. 626 96 06 38
Bergara. DBHko hirugarren
mailako matematika eskolak
emango dizkidan norbait behar
dut. 695 99 15 67

7. Animaliak
701. Saldu
Ahuntzak. Bi ahuntz eta aker
bat salgai. Azpizuriak. Debagoienean. Deitu 695 73 67 61
telefono zenbakira.
Txakurkumeak. Border Collie
arrazakoak.647 41 93 63
703. Eman
Txakurkumeak. Lau txakurkume ematen dira opari. Ama
Border Collie eta aita Artzai
Alemana. Apiril erdialdean jaiotakoak. Interesatuok deitu zenbaki honetara:685 72 83 34
Txakurkumeak opari. Artzaitxakur jaio berriak ematen dira
opari. Iñaki. 658 75 97 55
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Erremolkea. Motor bat eramateko erremolkea salgai. Interesatuok deitu zenbaki honetara:660 59 05 39
Mendiko bizikleta. Orbea
Lanza mendi bizikleta paregabea
salgai. Foc orkillarekin, diskodun
frenoak, kalak.. Oso bizikleta ona
da eta ezin berriago dago. Merezi
du ikusteak. Beste behar ekonomiko batzuk ditudalako eta 3 aldiz
erabili dudalako daukat salgai.
Deituetaikusikonpromisorikgabe.
Aukera ezin hobea. Argazkiak
bidaltzeko aukera ere badago. Mila
esker. 657 55 46 46
Pianoa. Ormako pianoa salgai.
Egurrez xaflatua. 300 euro.
Maiatzaren 10era arte bakarrik.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 607 06 22 20
802. Erosi
Lursaila. Lursaila erosiko nuke
Bergara edo Oñatin. Errentan
hartzeko ere aukera, baina nahiago dut erostea.669 17 09 51
808. Bestelakoak
Istripuaren lekuko bila.
Apirilaren 9an, 21:00etan,
Arrasateko Udalako errotondan
istripua izan nuen. Beste kotxe
batek jo zigun eta alde egin zuen,
norbaitek zerbait ikusi badu
deitu mesedez.617 99 60 64
Jaunartzerako trajea. Mutilendako marinel trajea ematen
da errentan. Neurri handikoa,
mutiko altuarendako modukoa.
Merke. Debagoienean. Interestuok deitu zenbaki honetara:679
74 00 61

8. Denetarik

9. Harremanak

801. Saldu
Basurde txorizoak. salgai.
Bost euroan korda. Deitu 17:00etatik aurrera mesedez. Arrasaten.646 09 47 85

904. Bestelakoak
Baserria erdibana erosi.
Bikotea jende bila baserria erdibana erosteko Debagoienean.622 63 51 0

FAGOR ARRASATE S.COOP

OHIKO BATZAR NAGUSIA
DEIALDIA

INMOBILIARIA

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

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

DATA: 2011ko maiatzaren 12an, osteguna.
ORDUA: 08:30ean lehen deialdia eta
09:00etan bigarrena.
TOKIA: Gesalibarko Aita Menni gaixotegiaren
batzar aretoan, Arrasate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

EGUNEKO AZTERGAIAK
Aktak onartzeari buruzko informe eta erabakia.
Memoriaren irakurketa eta onarpena.
2010eko gestioari buruzko akordioa.
2011ko gestio plana onartzea.
"Mondragon industriarako automatizazioa" dibisioari eta Fagor
taldeari buruzko txostenak.
2010eko kontuen eta balantzeen azterketa.
2010eko emaitzen banaketa.
Erregimen ekonomikoari buruzko xedapen estatutarioak.
2011. ekitaldirako lan aurrerakinen inguruko erabakiak.
Kooperatibako Estatutu Sozialen 10. artikulua aldatzea.
Kooperatibako barne erregelamenduko 31, 33, 34, 35, 36, 37
eta 69. artikuluak aldatzea.
Kapitalerako ekarpenen ordainketa 2011n.
Kontseilu Errektorearen jakinarazpenak.
Kontseilu Errektorea berritzea.
Eskariak eta itaunak.

Espreski jakinarazten da bazkide guztiek dutela Estatutu Sozialei
buruz proposatutako aldaketen testu osoa eta berorren txosten
justifikatzailea egoitza sozialean aztertzeko eskubidea, eta
dokumentu horiek dohainik eskuratu edo bidaltzekoa.
Arrasate, 2011ko apirila
Aritz Otxandiano Campo
Fagor Arrasateko
Kontseilu Errektoreko lehendakaria
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Oroigarria

oroigarria

oroigarria

Sheila
Moreno Gomez

Bittori
Larrañaga Eguren

Esperanza
Elizondo Erviti

Arrasaten hil zen 2010eko apirilaren 29an.

Oñatin hil zen 2011ko maiatzaren 4an.

Oñatin hil zen 2009ko apirilaren 24an.

Maittasuna ez dau lurrak urruntzen,
urak apurtzen,
ez hotzak izozten.
Gaur, atzo eta bihar,
han eta hemen.
Maitte zaittugu,
maitteko zaittugu.

Berezia izan zara guretzat.
Eskerrik asko.

Gure ama,
denon ama,
Guriako dama.

Familia, Amaia, Jone, Maria, Garazi eta Ione.
Arrasaten, 2011ko maiatzaren 6an.

Jone, Lorea eta Edurne.
Oñatin, 2011ko maiatzaren 6an.

Anton, Juanma, Virgi, Aran, Agur.
Oñatin, 2011ko maiatzaren 6an.

oroigarria

oroigarria

ESKER ONA

Jose Angel
Etxeberria Azkarretazabal

Jose Angel
Etxeberria Azkarretazabal

Jose Angel
Etxeberria Azkarretazabal

Arrasaten hil zen 2011ko maiatzaren 4an, 59 urte zituela.

Arrasaten hil zen 2011ko maiatzaren 4an, 59 urte zituela.

Arrasaten hil zen, 2011ko maiatzaren 4an 59 urte zituela.

Basauri eta Bergara lotuz
Fagorreko errebueltan
eman diguzun guztiagatik
eskerrik asko benetan.

Betiko izango zaitugu gogoan.

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

Zure lankideak.
Oñatin, 2011ko maiatzaren 6an.

Arrasate Margo Taldeko lagunak.
Arrasaten, 2011ko maiatzaren 6an.

Arrasaten, 2011ko maiatzaren 6an.

ESKER ONA

ESKER ONA

ESKER ONA

Begoña
Zubizarreta Mugica

Miguel
Lorente Gonzalo

Maria
Urrutia Macazaga

2011ko apirilaren 16an hil zen, istripuz, 35 urte zituela.

Osintxun hil zen 2011ko apirilaren 20an.

Ignacio Bilbaoren alarguna
Bergaran hil zen 2011ko maiatzaren 2an, 88 urte zituela.
Hileta-elizkizunera etorritakoei
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

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

Bergaran, 2011ko maiatzaren 6an.

Bergaran, 2011ko maiatzaren 6an.
Babeslea:

eguraldia asteburuan

Max.

22º

Max.

21º

Min.

13º

Min.

12º

zapatua, 8

domeka, 9

Eguraldiak okerrera egingo du;
arratsalde partean euria egiteko
arriskua izango dugu eta tenperaturak jaitsi egingo dira.

Atertzera egingo du domekan.
Tenperaturak jaisten jarraituko dute, baina euria gutxitzen
joango da.

Tenperaturak jaisten joango
dira asteburuan. Hala ere,
zapatutik domekara bitartean
euria gutxituko da.

Zure magale goxoa
dugu beti gogoan,
surtako txinpartek berotuta
hartutako irakatsian

denon artean ikasi bait degu
bizitzen maitasunean;
irakatsi on horrek izan beza
eragina gure artean.

Zure seme-alabek eta bilobek.
Osintxun, 2011ko maiatzaren 6an.
ESKER ONA

Arantxa
Lizarralde Ayestaran

debagoiena

euskal herria

Lerro hauen bidez Mariaren sendiak eskerrak eman nahi dizkizuegu bihotz-bihotzez
horrenbeste eratan maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.
—

Miguel Ugarteren alarguna
Oñatin hil zen, 2011ko maiatzaren 1ean.
Lerro hauen bidez Arantxaren sendiak eskerrak eman nahi dizkizuegu bihotz-bihotzez
horrenbeste eratan maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.
—
Hazi eta hezi gintuzun, adore eta ilusioz
maitatu eta zaindu zure indar guztiekin.
Bihotzean eramango zaitugu harrotasun osoarekin.

Zure seme - alabek eta bilobek.
Oñatin, 2011ko maiatzaren 6an.

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua
Lore koroak
Eskelak
Tramite guztien bideratzea

ESKER ONA

Jose M.
Iñurritegi Urcelay
Oñatin hil zen 2011ko apirilaren 26an, 84 urte zituela.
Hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak
bidali dizkiguzuenoi, eskerrik asko sendikoen izenean.
—
Ondra meza zapatuan, maiatzaren 7an, 19:30ean,
Oñatiko Agustinoetan ospatuko da.

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

Oñatin, 2011ko maiatzaren 6an.
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urteurrena

Pilar
Arrue Galarza

Txema eta Tania

2010eko maiatzaren 1ean hil zen, 94 urte zituela,
elizakoak eta Aita Santuaren bedeinkapena hartu ondoren.

Bihar, maiatzaren 7an, Tania
Mendez eta Txema Cabrera
ezkontzen zaizkigu. Gasteizeko
udaletxean izango da ospakizuna eta bazkaria Anderen. Rakel
eta Nerea ezin direnez joan zuekin egun berezi hau ospatzera
hemendik zoriontzen zaituztete. Muxu handi bat, bikote, eta
asko gozatu zapatuan!

Haren seme-alaba, iloba eta gainerako senideek
dei egiten zaituztete bihar, zapatua, maiatzaren 7an,
19:00etan, Oñatiko Mikel Goiaingeruaren elizan
ospatuko den lehen urteurreneko mezara.
Oñatin, 2011ko maiatzaren 6an.

Iker eta Andere
Andere Arriolabengoa eta Iker Saizar aramaioarrak maiatzaren 7an
ezkonduko dira Aramaion. Zoriontsu izan zaiteztela eta oso ondo
pasa dezazuela eguna zuen familiaren partetik. Zorionak, bikote!

URTEURRENA

Juan
Mendibil Maiztegi
'Ipiñarri'
2010eko maiatzaren 5ean hil zen, 77 urte zituela.
Lehen urteurreneko meza domekan, maiatzaren 8an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian ospatuko da.
–
Urtebete joan da... eta egunero-egunero gurekin sentitzen zaitugu.
Elizkizunera joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Julen eta Amagoia

Odei eta Jaione

Amagoia Ruiz eta Julen Zabaleta Oñatin ezkontzen zaizkigu bihar,
zapatua, 12:30ean. Udaletxean izango da ospakizuna eta bazkaria Soraluzen. Eztei bidaia sekretua da, baina uste dugu Asturias
aldera joateko asmoa dutela! Zorionak, bikote! Irungo kuadrila.

Odei Uranga eta Jaione Laskurain arrasatearrak gaur, egubakoitza,
ezkonduko dira. "Ezkontza zoriontsua opa dizuegu! Zuen lagun
eta koadrillaren partetik, zorionak, bikote!".

Belen eta Iban

Cristina eta Javi

Iban Luarizaristi arrasatearra eta Belen Escámez valentziarra,
apirilaren 30ean ezkondu ziren Valentziako San Jeronimo elizan.
Zorionak familiaren partetik. Ondo-ondo ibili bidaian.

Cristina Irizar eta Javi Martinez apirilaren 30ean ezkondu ziren
Bergarako Santa Marina parrokian. Lasa jatetxean ospatu zuten
ezkontza eta Vietnamera joan dira bidaian. Zorionak kuadrilako
guztion partetik, bikote!

URTEURRENA

Pedro
Carricajo Sendin
Lehen urteurreneko meza domekan, maiatzaren 8an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian ospatuko da.
—
Beti izango zara gurekin.
Elizkizunera joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.
URTEURRENA

Eugenia
Arruabarrena Imaz
Patxi Urrozen alarguna
2010eko maiatzaren 10ean hil zen.

Araceli eta Anastasio

Lehen urteurreneko meza zapatuan, maiatzaren 7an,
19:00etan, Arrasateko San Frantzisko elizan ospatuko da.
—
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Bergarako Araceli Alarcia eta
Anastasio Herranek apirilaren
22an 50 urte bete zituzten
ezkonduta. Etxeko guztion partetik, zorionak bikote!

Elizkizunera joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.
URTEURRENA

Adelaida
Soria Lazpiur

Lehen urteurreneko meza domekan, maiatzaren 8an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian ospatuko da.
Elizkizunera joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko etxekoen izenean.

hildakoak
Antonio Aguayo Luna. Bergaran, apirilaren 15ean. 84 urte.
Gonzalo Eguren Eguren. Bergaran, apirilaren 16an. 80 urte.
Miguel Lorente Gonzalo. Bergaran, apirilaren 16an. 55 urte.
M. Luisa Izagirre Arruabarrena. Arrasaten, apirilaren 18an. 71 urte.
Maria Urrutia Macazaga. Bergaran, apirilaren 20an.
Pilar Uribarri Arriola. Eskoriatzan, apirilaren 21ean. 86 urte.
Maria Moran Tamame. Eskoriatzan, apirilaren 26an. 86 urte.
Juan Antonio Fernandez Benitez. Arrasaten, apirilaren 26an. 90 urte.
Jose M. Iñurritegi Urcelay. Oñatin, apirilaren 26an. 84 urte.
Felix Salamanca Osuna. Bergaran, apirilaren 28an. 78 urte.

Conchi Arejolaleiba Arakama. Bergaran, apirilaren 29an. 58 urte.
Arantxa Lizarralde Ayestaran. Oñatin, maiatzaren 1ean.
Begoña Zubizarreta Mugica. Bergaran, maiatzaren 2an. 88 urte.
Francisco Rabanete Herreros. Oñatin, maiatzaren 2an. 70 urte.
Bittori Larrañaga Eguren. Oñatin, maiatzaren 4an.
Maritxu Larrañaga Altube. Bergaran, maiatzaren 4an. 82 urte.
Jose Angel Etxeberria Azkarretazabal. Arrasaten, maiatzaren 4an. 59 urte.
Benita Mujika Alustiza. Bergaran, maiatzaren 4an. 92 urte.
Kandido Elorza Elkoro. Elgetan, maiatzaren 5ean. 93 urte.
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bergara Mary May
Kontzertu lasaiak antolatu
dituzte egubakoitzetarako
gaztetxean Egubakoitzak kartzelan izenarekin. Emanaldi
sorta zabaltzeaz Mary May
arrasatearra eta Esti eta Olatz
kantari zeanuriztarrak arduratuko dira. Baten folk eta
rocka eta bikotearen kantagintza, formatu akustikoan.

www.ComeDia.Cat

elgeta Juan tamariz
t
Magia mostra bertan dugu eta aurten Juan Tamariz –aurkezpen gutxi behar dituen jenioa– etorriko da magiazaleak
liluratzera. Gaur eta bihar izango da magia mostra.

gaur, egubakoitza, 22:00etan.

Musika
aretXabaleta trikiti emanaldia
Lizarra musika eskolakoen saioa
izango da.

Maiatzaren 11n, eguaztena, arkupeko zaraia
aretoan, 18:30ean.

aretXabaleta aitor eskobarren
flamenco kontzertua
Sarrera 4 euro. Zaraia aretoan.

Maiatzaren 10ean, martitzena, arkupen,
19:00etan.

arrasate arrasate Musikaleko
orkestra
Udaberriko musikaldiaren barruko emanaldia. Arrasate Musikaleko orkestrak Goikobalu abesbatzarekin batera pieza bat
interpretatuko du astelehenean.
Orkestrako zuzendaria Iker Olazabal da.

Maiatzaren 9an, astelehena, san Frantzisko
elizan, 20:00etan.

antzerkia
bergara 'eta zer?' antzezlana
Dar-dar antzerki konpainiaren
Eta zer? antzezlana ikusgai egongo da Zabalotegi aretoan. Sarrera: 3 euro.

bihar, zapatua, maiatzaren 7a, zabalotegin,
18:00etan.

aretXabaleta 'isla (conga, saxo y
castañuelas)' antzezlana
Puerto Ricoko Unibertsitateko
antzerki taldearen antzezlana.
Sarrera: 4 euro.

Goiena

gaur eta bihar, 22:30ean, espaloia kafe antzokian.

non-zer

apirilak 06
Maiatzak 12

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen.
ttel.: 943 25 05 05 | kultura@goiena.com | Faxa: 943 25 05 13

araMaio ttxan magoa
Euskal Herriko magorik famatuena etorriko da Aramaiora.

Maiatzaren 6a, egubakoitza, kultura etxean,
18:00etan.

Jaiak
.bergara san Migel Monte eta

santikurutzeko jaiak

Fraiskozuri plazan jolasak egongo dira.

Maiatzaren 8a, domeka, 08:00etan.

osPakizunak
eskoriatza aitzorrotz kultura
elkartearen eguna
Egun osoko egitaraua izango da.
12:00etan txistulariekin kalejira
eta taloak eta sagardoa izango
dira plazan. 12:30ean herriko
dantza taldearen emanaldia.
13:15ean bertso saioa: Miren Amuritza eta Jone Uriarekin. 14:00etan bertso-poteoa. 14:30ean baba
-jana. Bazkaldu ostean bertsolariak izango dira. 18:00etan
zuzeneko musika emanaldia Arra-

mazka taldearekin. 20:00etan lip
dub grabazioa.

Maiatzaren 7an, zapatua, herri osoan.

araMaio Debagoieneko trikiti
eguna aramaion
10:45ean ongietorria egingo zaie
parte-hartzaileei. 13:00etan ekitaldia. 14:30ean bazkaria. 17:30ean
Gozategirekin erromeria.

bihar, zapatua, maiatzak 7.

uMeak
aretXabaleta ipuinez ipuin
Ipuinez ipuin, 4 urtetik gorako
umeendako. Sarrera: 3 euro.

Maiatzaren 8a, domeka, arkupen, zaraia aretoan,
16:00etatik 17:00etara.

aretXabaleta ipuin kontaketa
Txoritxo batek esan dit ... ipuina
kontatuko du Maite Arresek.
Liburutegian, doan.

Umeei zuzendutako tailerrak
izango dira.

Maiatzaren 6a, egubakoitza, plazan 18:00etan.

oñati koldo aiestaran,
kukuxumusuren sortzailea,
ulMan

erakusketak
bergara 'errege seminarioa:
museoa zergatik eta zertarako?'
Errege seminarioa: museoa zergatik eta zertarako erakusketa
zabalik dago maiatzaren 6tik
29ra artean. Ordutegia: martitzenetik egubakoitzera, 18:00etatik 20:30era; zapatuetan 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik
20:30era; domekan 12:00etatik
14:00etara.

Maiatzaren 6a, egubakoitza, 18:00etan.

eskoriatza 3D argazkien
proiekzioa
Hiru dimentsioko argazki proiekzioa. Jose Luis Feo argazkilariak.
Argazkigintza estereoskopikoa
irudi bat bistaratzeko beste modu
bat da.

Maiatzaren 17an eta 18an, 19:00etan,
ibarraundi museoan.

eskoriatza bisita gidatua
Kataia eten barik egitarauaren
harira, Ezagutu dezagun Esko-

Magia ikuskizuna. Sarrerek bi
prezio dituzte: bazkideendako 20
euro; gainontzekoendako 25 euro.
On line erosketa: www.kulturalive.com/index.php?len=eus
&amp;id=1182 helbidean.

Maiatzaren 7a, zapatua, espaloia kafe antzokian,
22:30ean.

eskoriatza 'umorea eta osasuna'
hitzaldia
Jose Luis Martinek osasunarekin
lotutako bizi-kalitatearen faktoreak eta osasunaren eta umorearen arteko lotura aztertuko
ditu.

bestelakoak
antzuola 'antzuola eta aiherra,
mugak zubi' liburuaren aurkezpena
Antzuolaren eta Aiherraren senidetzeari buruzko liburua. Argazkiak, elkarrizketak eta hartu-emanak 27 urteotan liburuan jaso
dira. Salgai ipiniko dute aurkezpena egin eta gero

elgeta Magia kalean

elgeta Juan ttamariz, bigarren
saioa

Maiatzaren 11, eguaztena, ulMa taldeko
t
zerbitzu zentraletako auditoriumean,
18:00etan.

irteera

ikuskizunak

Maiatzaren 8a, domeka, elgetako kaleetan,
12:30ean.

ULMAren 50.urteurreneko hitzaldi zikloaren barruan, Koldo Aiestaranek, Kukuxumusuren sortzaileetako batek, eta Pedro Balboa Komunikazio zuzendariak
hitzaldia egingo dute maiatzaren
11n. Bertan, duela urte batzuk
abian jarri zuten enpresa-proiektu berezi baten esperientzia kontatu eta azalduko dute.
Interesa duen orok izango du
hitzaldira joateko aukera.

Maiatzaren 10a, martitzena, kultura etxean,
17:30ean.

gaur, egubakoitza, arkupen, 22:00etan.

Magia mostraren egitarauaren
barruan, 12:30ean hasita.

Maiatzaren 8a, domeka, ibarraundi museoan,
11:00etan.

hitzalDiak

Maiatzaren 7an, zapatua, arkupen 11:30ean.

eskoriatza erromatarren garaiko
joko eta jolasak

riatza eskoriatzarrok izeneko
bisita gidatua.

gaur, egubakoitza, olaranen, 19:30ean.

oñati geoloaldia

arrasate hogjaw

Geologian interesa dutenentzako
ibilaldia antolatu dute Arrikrutz
koba inguruetan. Arreta berezia
eskainiko diete uhar eta itoginei.
3 kilometroko ibilbidea izango
da inguruetako koba, erreka eta
sorburuetan. Aurrez eman beharra dago izena.

Arizona latzetik dator laukotea; bizitza osoa eman dute
elkarrekin jotzen eta hard
rocka eta 70eko hamarkadako
southern kutsuko rocka dituzte ikur. Generoan erreferente dira Hogjawkoak. Eurekin
batera joko dute Jon & Sugramas talde euskaldunekoek,
Jon Gurrutxaga buru.

zapatuan, amaia antzokian, 19:30ean.

domekan, maiatzak 8, 09:00etan, arantzazun.

eskoriatza Marko tailerra
HoGjaw.Com

Markoak egiten ikasteko saioa
egin dute ludotekakoek. Oharra:
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zineMa
arrasate

eibar

AMAIA ANtZOKIA

COLIsEO ANtZOKIA

el mundo según
barney
domeka: 19:30
rio
domeka: 17:00.

bergara

agua para elefantes
egubakoitza: 22: 30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.
hop
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00.

GozateGi

Eraberrituta eta indarberrituta dator trikiti taldea. Garai
berriak bai, baina kantu dantzagarri itsaskorrak ez dituzte
aldera batera utzi. Triki Egunaren barruan joko dute.

Maiatzak 7, zapatua, plazan, 17:30ean.

Despedidas
eguztena: 20:30.

oñati
KULtUr EtxEA

maiatzetik aurrera ekintza bereziak eguenetan izango dira, eta
bazkideentzat bakarrik.

eguena, hilak 12.

zineMa
bergara 'el verdugo' filma
Gaztetxeko zineklubaren barruko emanaldia.

bergara Musika eskolan
matrikulazioa zabalik
Zabalik dago 2011-2012 ikasturterako matrikulazio epea. Instrumentu aukera zabala adin guztietarako. Ekainaren 15ean amaituko da epea. Informazio gehiago:
idazkaritza@bme.e.telefonica.net
eta 943 76 57 80.

izenematea ekainaren 15era arte izango da.

ikastaroak

Sinopsia: Janak, hamar urteko
neskatxak, mutiko boskimano
batekin topo egiten duenean,
Afrikara bidaia harrigarria hasiko du. Hegodun zaldi baten laguntzaz, Janak Mel ezagutuko du eta
elkarrekin abentura izugarriak
biziko dituzte animalia, landare
eta fantasiazko izakiekin batera.
Abenturaz, misterioz eta aurkikuntzaz betetako bidaia da. Bereziki haurrei zuzendutako emanaldia da.

bergara kontserba ikastaroa

Maiatzaren 8a, domeka, kultura etxean,
17:00etan.

Maiatzaren 11, eguaztena, 18:00etan.

eskoriatza 'el segundo
desembarco: multinacionales
españolas en américa latina'
dokumentala
Espainiar jatorriko multinazionalen ustiaketa salatzen duen
dokumentala.

Maiatzaren 11n, eguaztena, ibarraundi museoan,
19:00etan.

Deia
arrasate 'bizi osoko zigorrik ez!'
manifestazioa
Arrasate eta Aramaioko eragileek
deituta, Bizi osoko zigorrik ez!
lelopean egingo dute manifestazioa.

Maiatzaren 7a, zapatua, herriko plazan,
18:00etan.

antzuola auzolana, bidea
berdindu eta bazterrak garbitzeko
Uzarraga-Azkarate bidean.
Hainbat bidezidor denok erabiltzen ditugu eta orain arte auzotarrek garbitu izan dituzte, baina
denon artean egitea samurragoa
izango denez, animatu eta parte
hartzeko gonbidapena egiten dute.
Ohiturari jarraituz, hamarretakoa
egongo da.

zapatuan, san Joxepeko aparkalekuan, 09:15ean.

bienvenidos al sur
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 20:00.
astelehena: 19:30.

araMaio
KULtUr EtxEA

EsPALOIA
Va a ser que nadie es
perfecto
eguaztena: 21:30.

Kontserba ikastaroa egingo da
maiatzaren 11, 18 eta 25ean. 18:00etatik 20:00etara egingo da ikastaroa, Angiozarko elkartean.
Ikastaroaren prezioa 10 euro da
eta izena emateko Bizikasin (943
76 93 94) edo info@bizikasi.com-en
egin daiteke. Euskaraz emango
den ikastaroa da. Irakaslea:
Jakion. Antolatzailea: Angiozarko Herri Batzarra, Bergarako
Udala eta Bizikasi.

arrasate Mikrotestuak unai
elorriagarekin
AED elkarteak antolatuta. Boladan dauden mikrotestuak (edo
ipuin laburrak) idazteko teknikak
eta aholkuak emango ditu Unai
Elorriaga idazle getxoztarrak.
Izenematea maiatzaren 18an amaituko da.

Maiatzaren 21ean, kulturaten, 10:00etatik
13:00etara..

kirola
eskoriatza euskal ligako areto
futbola
Eskoriatzak Aurrera Vitoria taldea hartuko du Intxaurtxueta
kiroldegian.

Maiatzaren 8a, domeka, kiroldegian, 11:00etan.

eskoriatza ohorezko ligako areto
futbola
Etxekoak Bar el Mendiron gasteiztarren kontra.

Maiatzaren 8an, domeka, kiroldegian,
09:00etan.

eskoriatza saskibaloia
Seniorren partidua, Eskoriatza
eta Beasaingo BKL taldeen
artean.

bihar, maiatzaren 7a, zapatua, kiroldegian,
19:30ean.

la legión del águila
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

COLIsEO 2
bienvenidos al sur
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 17:00, 19:45,
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.
agua para elefantes
domeka: 17:00.

gasteiz

Viaje mágica a África
domeka: 17:00.

elgeta

Maiatzaren 8a, domeka, gaztetxean, 18:00etan.

araMaio 'Viaje mágico a África'
filma

COLIsEO 1

ZAbALOtEGI

araMaio gozategi

GUrIDI
thor 3D
egubakoitz eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30.
domeka: 17:30, 20:00.
Martitzenetik eguenera:
17:30, 20:00.
Código fuente
egubakoitz eta zapatua:
20:00, 22:30.
domekatik martitzenera:
20:00.
eguaztena eta eguena:
20:00, 22:30.

hop
egubakoitetik eguenera:
17:30.
el último exorcismo
egubakoitz eta zapatua:
18:00, 20:15, 22:30.
domekatik martitzenera:
18:00, 20:15.
eguaztena eta eguena:
18:00, 20:15, 22:30.
the company men
egubakoitz eta zapatua:
18:00, 20:15, 22:30.
domekatik martitzenera:
18:00, 20:15.
eguaztena eta eguena:
18:00, 20:15, 22:30.
no lo llames amor ...
llámalo X
egubakoitz eta zapatua:
18:00, 20:15, 22:30.
domekatik martitzenera:
18:00, 20:15.
eguaztena eta eguena:
18:00. 20:15, 22:30.
fast & furious 5
egubakoitz eta zapatua:
17:00, 19:45, 22:30.
domekatik martitzenera:
17:30, 20:15.
eguaztena eta eguena:
18:00. 20:15, 22:30.
happy thank You More
Please
egubakoitz eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30.
domekatik martitzenera:
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena:
17:30, 20:00, 22:30.

FLOrIDA
agua para elefantes
egubakoitz eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30.
domekatik martitzenera:
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena:
17:30, 20:00, 22:30.

bebes
egubakoitz eta zapatua:
17:30, 22:30.
domekatik martitzenera:
17:30.
eguaztena eta eguena:
17:30, 22:30.
thor
egubakoitzetik eguenera:
19:15.
t blues
tokio
egubakoitz eta zapatua:
17:30, 22:30.
domekatik martitzenera:
17:30.
eguaztena eta eguena:
17:30, 22:30.
Precious (euskaraz)
egubakoitzetik eguenera:
20:00.
en un mundo mejor
egubakoitz eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30.
domekatik martitzenera:
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena:
17:30, 20:00, 22:30.
le père de mes enfants
egubakoitz eta zapatua:
18:00, 20:15, 22:30.
domekatik martitzenera:
18:00, 20:15.
eguaztena eta eguena:
18:00, 20:15, 22:30.
no tengas miedo
egubakoitz eta zapatua:
18:00, 20:15, 22:30.
domekatik martitzenera:
18:00, 20:15.
eguaztena eta eguena:
18:00, 20:15, 22:30.
el sicario de dios
egubakoitz eta zapatua:
18:00, 20:15, 22:30.
domekatik
martitzenera:18:00,
20:15.
eguaztena eta eguena:
18:15, 22:30.

GOrbEIA
el sicario de dios 3D
egubakoitzetik eguenera:
17:30, 19:30, 21:30.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 23:30.
zapatu eta domekan, baita:
15:30.
el sicario de dios 3D
egubakoitzetik eguenera:
18:30, 20.30, 22:30.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 00:30.
zapatu eta domekan, baita:
16:30.
agua para elefentes
egubakoitzetik eguenera:
19:00, 21:30.
zapatu eta domekan, baita:
16:30.
Carta blanca
egubakoitzetik eguenera:
18:00, 20:15, 22:30.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 00:45.
zapatu eta domekan, baita:
15:45.
el último exorcismo
egubakoitzetik eguenera:
17:40, 19:40, 21:40.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 23:40.
zapatu eta domekan, baita:
15:40.
no lo llames amor...
llámalo X
egubakoitzetik eguenera:
18:20, 20:20, 22:20.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 00:20.
zapatu eta domekan, baita:
16:20.
a todo gas 5
egubakoitzetik eguenera:
18:15, 21:00, 22:00.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 23:45, 00:20.
zapatu eta domekan, baita:
15:30, 16:30.

thor 3D
egubakoitzetik eguenera:
19:15, 22:00.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 23:45.
zapatu eta domekan, baita:
15:30.
thor
egubakoitzetik eguenera:
19:15, 21:45.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 00:15.
zapatu eta domekan, baita:
15:45.
Águila roja
egubakoitzetik eguenera:
17:50, 20:15.
zapatu eta domekan, baita:
15:30.
Código fuente
egubakoitzetik eguenera:
19:45, 21:45.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 23:45.
sin límites
egubakoitzetik eguenera:
20:15, 22:15.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 23:45.
la legión del águila
egubakoitzetik eguenera:
22:35.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 00:50.
Caperucita roja
egubakoitzetik eguenera:
20:00, 22:10.
egubakoitz eta zapatuan,
baita: 00:20..
hop
egubakoitzetik eguenera:
17:45, 18:00.
zapatu eta domekan, baita:
15:45, 16:00.
gnomeo y Julieta
egubakoitzetik eguenera:
18:15..
zapatu eta domekan, baita:
16:15.

kritika

no tengas MieDo
zuzendaria: Montxo armendaritz
herrialdea:espainia
urtea: 2011.
aktoreak: Michelle Jenner, lluis homar,
belén rueda
iraupena: 90 minutu.

Labirintotik ihesean

E

z da batere erraza
haurrek jasandako
sexu-abusuei buruz hitz
egitea. Oso gai korapilatsua da
eta hurbiltzerakoan oso esku
onarekin egin beharra dago,
Montxo Armendaritzek No
tengas miedo-n erakusten
duen moduan. Protagonista
nagusia Silvia da, eta,
funtsean, haren bizitzaren hiru
garai ikusiko dugu: haurtzaroa,
abusua hasten denean;
nerabezaroa, abusuaren
efektu suntsitzailea ikusita;
eta gaztaroa, bizi duen
tormentu psikologikotik
irteteko egiten dituen
ahaleginak eta gainditu behar
dituen oztopoak erakutsita.
Sexu-abusuen biktima
baten ikuspuntutik erakusten

zaigu prozesu guztia. Filma
plano-sekuentzian filmatua
dago; hau da, eszena
bakoitzean, plano eta kamerak
Silvia jarraitzen du denbora
osoan, atzetik, aurretik,
gertutik edota urrunagotik
segituz eta haren aurpegia eta
mugitzeko moduak azalduz.
Haren bizitza, nondik
mugitzen den eta bizitzaren
aurrean duen jarrera ikusiko
dugu. Horrela, neskak jasaten
duen infernuaz jabetuko gara:
kartzela emozional baten bizi
da, ez da gauza jendearekin
harremanetan jartzeko; bere
borreroarengandik ihes egin
nahi badu ere, aldi berean
menpekotasuna sentitzen du;
sentimendu kontraesankorrek
jotzen dute elkar haren

barnean. Neska gaztea
labirinto baten galduta dago,
baina labirinto horretatik ihes
egitea ere badagoela esaten
zaigu.
Armendaritzek tonu
egokia erabiltzea lortzen du
halako istorio baten
murgiltzeko. Ez da morboan
erortzen. Elipsiarekin oso
ondo jokatzen du egoera
guztien drama eta
intentsitate guztia islatzeko.
Eta denboran gertatzen diren
jauzi handien bitartez egoera
edo pertsonaiaren bat zehaztu
gabe geratzen bada ere, No
tengas miedo gure gizarteko
tabu batera hurbiltzeko oso
modu dotore eta sakona da.
ANtONIO ZAbAlA

tira-biraka
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europako azken tximua, arrasatearra

G

euskal Herrian eta, seguruenik, europan bizi izandako azken tximuaren aztarna, lezetxikin
arrasateko kobazuloak mundu mailako oihartzuna lortu du, beste behin ere
ArrItXU bArrUSO | arrasate

Alvaro Arrizabalagak Lezetxikin
2010ean egindako indusketak
amaitu ostean GOIENAri esan
zion denbora batera "sorpresak"
egon zitezkeela. Euskal Herriko
Unibertsitateko maisuak eta Lezetxikiko indusketen zuzendariak
bazekien zer esaten zuen. Aztarna garrantzitsua topatu berri
zuten, baina albistea eman aurretik egin beharreko azterketa eta
pasatu beharreko froga guztiak
pasatu behar ziren. Horiek guztiak
eginda, orain bai, Alvaro Arrizabalak argi eta garbi esan dezake Euskal Herrian bizi izan zen
azken tximuaren arrastoa topatu
dutela. Ameriketako Estatu Batuetako Journal of Human Evolution
aldizkari ospetsua izan da Arrasateko aurkikuntzaren berri eman
duena.

europako azkena izan daiteke
Arrizabalagak aurkikuntzaren
garrantzia azpimarratu du: "Oso
garrantzitsua da lortu duguna.
Ez litzateke bakarrik izango Euskal Herriko azken tximinoa, Iberiar penintsulakoa ere bai, eta
orain arte topatutako aztarnen
arabera Europako azkena ere
bai, seguruenik. Aurkikuntzaren
garrantzia hor dago, bere data-

Alvaro Arrizabalaga. |

Goiena

zioan oso berria dela. Sei tokitan
bakarrik aurkitu dira horrelako
aztarnak. Beraz, pentsa!".

Sylvanus espeziearena da, gaur
egun Gibraltarren dagoen tximinoa. Aurkitutako tximua Pleistozeno garaikoa da eta Gipuzkoako basoetan bizi izan zen. Dena
dela, uste dugu ez zela Lezetxikin
hil. Uste dugu hegazti harrapari
batek hartu eta Lezetxikira eraman zuela bertan jateko. Emea
dela pentsatzen dugu", azaldu
digu arkeologoak.

hegazti batek jandako tximua

Mundu mailako oihartzuna

Arrizabalagak kontatu digu aurkikuntzak ezustean harrapatu
zituela eta ordu batzuk kosta
zitzaiela tximuaren beheko masailezurra zela asmatzea. "Kalkulatzen dugu aztarnak 120.0000 urte
inguru izango dituela. Macaca

Nazioartean oso ezagun bihurtu
da Lezetxikiko kobazuloa eta azken
urteetan aurkikuntza garrantzitsuak egin dituzte bertan. Urte
gutxian amaitzea aurreikusten
zen indusketek hamaseigarren
urtea beteko dute aurten.

1 cm

Lezetxikin topatutako azken aztarnetako batzuk. |

alV
l aro arrizabalaGa
lV

Berria eman duen aldizkaria. |

Goiena

aurkoan, idazten
hasi aurretik, 10
arte ez-ezik, 30
arte kontatzera
noa; 1,2,3...10...20...
30; 30 urte; 30 elurte; 30 negu,
30 ernegu; 30 x 365 = 10.950
egun (ala gau luze bat?); adarrak joixok; zer ote 30 urte,
jarraian, giltzapean, 18 kartzela desberdinetan igarotzea!; isolamendua, gose
grebak, bakardadea, gaixotasuna, benetako bizitza
amets bihurtzeraino; baine
hori iragana dok, Jon; eta
gaurkuen, beste galdera bat
iruditzen jatek egokixaue;
zer ete dok, 30 urtetako borroka horren ondoren, garaile
urtetie?; zer ete estatu ahalguztidun bati irabaztie, amore emun barik?; eta galdera
horri erantzuten dutzen zerbait sentidu juat kartzelako
ate aurrien besarkatu hautenien; horixe haz oin, izen
be, Jon: txapeldun bat; gizatasunez eta duintasunez
gainezka; aitzindari haz gainera; heuk bezelaxe, EHxek
be, bere askatasune irabaziko dauela, amets erain
dustek; eta berandu baino
lehen; gatza bajaukau; sukaldari faltaik etxak; ametsa,
askatasun bihurtuko juau;
bildu gaittezen; badakik;
bilduko ete garen bildur
badittuk, senaile ondo goiezela; eta sakabanatuek hurbildu; ez deigule ahaztu.

Eraman dotoretasuna zure etxera
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