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AkupunturA
Integu 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

AlbAItArIAk
etxeberrIA JulIo  

(DebAgoIeneko AlbAItArI ofIzIAlA)
Bergara  / 609 54 16 13

DentIstAk
Ane lAsAgAbAster
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 

943 79 13 68

AgIrre hortz klInIkA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ArAnburu hortz klInIkA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ArrAsAte hortz klInIkA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ArregI hortz klInIkA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

AstIAzArAn solozAbAl
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95

bengoA sAn mIguel Angel
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

bergArA hortz klInIkA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAvIglIA sIlvAnA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

gorosAbel J. Alberto
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IrIArte IruretA Ane mAIte
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IrIArte IDoIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

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

lopez De goIkoetxeA
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74

mAzmelA bolInAgA enrIke
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sAInz mAlkorrA AnA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DermAtologIA
tAmAyo ConCepCIon
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

entzumen zentroAk
InstItuto optICo – bIoACustICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreumAtologIA
gorAsArrI zubIzArretA, xAbIer DoktoreA

troJAolA zuluetA, lurDes DoktoreA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

homeopAtIA
AmAIA IrIArte (meDIku homeopAtA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kIroprAktIkA zentroA
lArrAñAgA AnDreA
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. eskuma / 943 79 92 83

logopeDIA
psIkopeDAgogIA zentroA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

mAsAJIstAk
AzpeItIA Irune
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

optIkAk
begIonDo optIkA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

 
osAsun-DIAgnostIkoAk
uDAlAItz meDIku-zentroA  

(erresonAntzIA mAgnetIkoA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

osteopAtIA
bengoA nereA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

poDologoAk
erDIko klInIkA poDologIkoA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

Ikerleku poDologIA zentroA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oInez poDologIA klInIkA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

psIkIAtrA
gAllAstegI pAblo
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

psIkologoAk
gArmenDIA lAnDer 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

nuñez txomIn 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

psIkopeDAgogIA zentroA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

yogA
sAmADhI yogA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
osAsun
zerbItzuAk

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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1. Espero zenituen emaitza horiek?

2. Zure iritziz, zeri erantzuten diote?

3.  Zer eskatuko zenieke agintari berriei?

rAfA goMez 
al andaluseKo presidentea

1. "Bai, espero nituen. Bilduren 
ilusioak eta bi hilabetean jaso 

duten propagandak eragin ditu. 
EAJren eta Aralarren botoen zati 
handi bat Bildura joan da. PSE
-EEk gehiago galduko zuela pen-
tsatzen nuen, jende askok, zori-
txarrez, herriko ordezkariak 
zigortu dituelako, gobernuko 
agintariak zigortu nahian".

2. "Esan bezala, Bilduk ilusio 
handia zeukan eta propagan-

da handia jaso du; eta, bestetik, 
egoera ekonomikoa oso larria da 
eta gobernuak ez du jakin izan 
bere neurriak jendeari ulertaraz-
ten. Andaluzian, ezkerraren 
gotorlekuan, PPk irabazi handiak 
jaso ditu ezertxo egin gabe, egoe-
raz aprobetxatuta bakarrik".

3. "Arrasateri dagokionez, ez 
dut orain artekoarekiko alda-

keta handirik espero. EAE-ANV-
ko alkateak Arrasateren alde 
egin duenarekin pozik nago. Alka-
te berriari eskatzen diot jarrera 
ona izan dezan –batez ere, kontuan 
hartuta gehiengo absolutua dute-
la– eta lan onarekin jarrai dezan; 
ahal bada, hobetzeko".

"Pse-eek gehiago 
galduko zuela uste 
nuen, herritarren 
zigorragatik"

goiena

rAul lozAno
langilea

1. "Batez ere, Gipuzkoan eta 
Nafarroan espero nuen Bilduk 

emaitza onak izatea, baina ez 
hain onak. Koloreak definitzen 
doaz: batetik, alde espainolista, 
PP eta PSE-EErekin, eta bestetik, 
abertzalea, EAJ eta Bildurekin. 
Aralar eta Hamaikabat ia erre-
ferenterik gabe geratu dira".

2."1999tik lehenengo aldiz izan 
dute sentsibilitate guztiek aur-

kezteko aukera, eta Bilduk ilusioa 
piztu du. Horrez gain, jende askok 
boto baliagarria eman nahi izan 
du. Hala, Aralarren mezua, adibi-
dez, ez da hain garbia izan orain-
goan, eta Bilduk gardentasun 
handia erakutsi du. Bestalde, gaz-
te askok Bilduren alde eman du 
botoa, eta hori oso garrantzitsua 
da etorkizunera begira".

3. "Jokabide garbia izan behar-
ko lukete, eta, batez ere, par-

taide izan; ez daitezela partidis-
tak edo elitistak izan eta herria-
ren nahiak eta beharrak entzun 
ditzatela. Bestalde, oso positiboa 
da indarrak eta ikuspuntu des-
berdinak batzea, batez ere aber-
tzaleon artean".

"agintari berriek garbi 
joka dezatela eta 
herriari entzun 
diezaiotela"

goiena

iñigo ArrAzolA 
iKaslea

1. "Foru Aldundian, uste dut 
inork ez zuela espero Bildu 

horrelako indartsu sartuko zenik. 
Oñatiko Udalean, nik neuk ere 
ez nuen horrelako emaitzarik 
espero. Itxaropen handirik gabe 
baina botoa ematera joan nintzen. 
Orain ikusten da jende askok 
gauza bera egin zuela".

2."Alde batetik, ilegalizazioa zela
-eta, gura zuen jende askok 

ezin izan du botoa libre eman urte 
askoan. Beste alde batetik, Bilduk, 
koalizioa izateagatik, boto gehiago 
batu ditu, EA eta Alternatiba 
barruan daude eta. Azkenik, jende 
askok aldaketarako gogoa duela 
ikusten da; hori garbi ikusi da 
Oñatin, behintzat". 

3. "Alkate berriarekin gazteon 
ahotsa gehiago entzungo 

delakoan eta Udalaren partetik 
inplikazioa egongo delakoan nago. 
Ahaldun nagusiari esango nioke, 
EAJrekin paktuak egitea zaila 
den arren, saiatu egin beharko 
liratekeela. Euskal erkidegoan, 
EAJk indar handia du, eta orain 
Bilduk, neurri batean, EAJ posi-
zionatzea eragin beharko luke".

"ahaldun nagusiari 
eskatzen diot 
eaJrekin paktuak 
egiten saiatzeko"

i. arrazola

MAriAsun pAgoAgA 
aKtorea

1. "Emaitza onak espero nituen, 
bai; akaso ez izan diren adi-

nako onak, baina bai".

2. "Bailaran, Gipuzkoan eta 
Euskal Herri osoan, garbi 

geratu da biztanle asko zigortu-
ta egon direla. Orain arte, ezker 
abertzalea alboratuta egon da; 
azkenaldian aurrerapauso asko 
eman ditu, baina inork ez ditu 
ikusi nahi izan. Orain, koalizioan 
minimo batzuk ipini dituzte eta 
denok batera lan egin dute; aldiz, 
beste politikari batzuek bakarrik 
siglei begira ibili dira. Koalizio-
koak herriari begira aritu 
dira".

3. "Eskatzen diet zentzuz eta 
sentsibilitatez lan egin deza-

tela, herriari begira eta baita 
beste batzuei entzunda ere; dene-
kin batera lan egin dezaten, uda-
letan eta Euskal Herri osoan. 
Bestalde, esan nahi diet euren 
buruarengan konfiantza izan 
behar dutela. Erakundeetan sar-
tu dira lan hori aurretik jakin 
gabe, baina kapazak dira aurre-
ra eramateko, eta herritarron 
laguntza izango dute".

"Herriari begira lan 
egin dezatela, eta 
baita beste batzuei 
entzunda ere"

goiena

joxe ArAnzAbAl 
blogari eta idazlea

1. "Espero nuen Bilduk uzta 
oparoa jasoko zuela, bai, 

baina ez hainbestekoa. Ezuste-
korik handienak niretzat Oña-
tiko eta Donostiako udaletako 
emaitzak izan dira. Baita Bilduk 
Gipuzkoan erakutsi duen nagu-
sitasuna ere, alde handiz iraba-
zi baitu".

2. "Hamar urte egin ondoren 
hauteskundeen jokotik kan-

po, sekulako ilusioa piztu da 
ezker abertzalea egoera norma-
lera bihurtzeko, besteak beste 
horrek finka lezakeelako Sortu-
ren apustua bide politikoen alde. 
Gainera, Bilduk aurpegi freskoak 
aurkeztu ditu, ezker abertzalea-
ren aurreko bideak markatu 
bakoak".

3. "Agintari berriei eskatzen 
diet aurrekoei eskatzen nien 

gauza bera: zintzo eta arduraz 
jokatzea, denon ongizatea eta 
diruak kudeatuko dituzte-eta. 
Horrez gain, nahiko nuke prag-
matikoak izatea, uztartzerakoan 
euren programa eta gainerakoen 
nahiak. Zorterik onena opa 
diet".

"sekulako ilusioa 
piztu da ezker 
abertzalea egoera 
normalera bihurtzeko"

goiena

gipuzkoako enpresa-
buruen presidente 
eduardo zubiaurrek 
"egonkortasun" ins-
tituzionala eskatu 
zuen donostian egin-
dako prentsaurreko 
baten.
Zelan baloratzen 
dituzu hauteskun-
deen emaitzak?
gipuzkoarrek euren 
borondatea adierazi dute, eta 
errespetu osoa daukat horrenga-
nako. emaitzak zilegiak eta demo-
kratikoak dira; onartu egin behar 
ditugu eta dagokiona zoriondu.
Zelan ikusiko zenuke Bilduren 
Foru Aldundi bat?
errespetu osoz hartuko nuke. ade-
gik beti erakutsi du erakundeen 
arteko elkarlanerako borondatea, 

elkarlana ezinbeste-
koa delako gauzak 
hobetzeko eta gara-
tzeko. bestalde, zer-
gatik ezin izango du 
bilduk gobernu egon-
kor eta iniziatibaduna 
eratu? erantzukizun 
polita dute.
Zer eskatuko diezue 
agintariei?
gobernuak eratzen 

direnean, eurengana joko dugu gure 
erronkekin eta gure lehiakortasuna 
handitzeko ditugun kezkekin.
AHTren, Pasaiako kanpoko por-
tuaren eta errauskailuaren aur-
ka dago Bildu. Zer diozu?
azpiegitura horien alde dago ade-
gi, eta gure jarrera ezin izango da 
bateragarria izan haien aurka 
dagoenarekiko.

Zubiaurre.  |   goiena

"Errespetu osoz hartuko nuke Bilduk 
eratutako foru gobernu bat"

eduArdo zubiAurre | enpresaburua

Herritarrak baikor 
datorren agintaldirako

M · 2 2

bilduren garaipena espero zuten elkarrizketatuek
Agintari berriongan konfiantza erakusten dute
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Enpresa mundua ikasleengana 
hurreratu eta espiritu ekintzailea 
sustatzeko asmoz, aurten ere 
Ekin ekintzailetza topaketak egin 
dira Mondragon Unibertsitatean.
Ekintzailetza esperientzia zeha-
tzak ezagutzeaz gain, enpresa bat 
martxan jartzerakoan sortu dai-
tezkeen kezkak ere berta-bertatik 
ezagutu zituzten ikasleek. Topa-
peketetan 150 ikaslek parte har-
tu dute.

Urtero bezala egin dira topa-
ketak. Aurtengoa Ekin topaketen 
V. edizioa izan da. Eta, besteak 
beste, Joxe Mari Aizega uniber-
tsitateko errektoreordeak eta 
Eneko Knörr Ideatecako sortzai-
leak parte hartu dute topaketetan 
egin diren mahai-inguruetan.

Aizeaga eta Knörr-ekin bate-
ra Euskadi Gazteko Di Da saioko 
aurkezle Joseina Etxeberriak ere 
parte hartu zuen topaketetan.

Topaketak egiteaz gain, Eki-
ten ekintzailetza lehiaketak aur-
keztu dira: Enpresa Ideiak, Lan-
da garapena eta Gazteria eta 
Kirola arloetakoak.

Adituen hitzak entzun eta 
etorkizunean baliagarri egingo 
zaien informazioa jasotzeaz gain, 
ikasleek lan praktiko bat ere egin 

zuten. "Lan praktiko horren hel-
burua gazteek proiektu bat nola 
egiten den ikastea izan da". 

ekintzailetza sustatu 
Mondragon Unibertsitateak 
behin eta berriz azpimarratzen 
die ikasleei enpresa bat sortze-
rakoan edota enpresa baten lan 
egiterakoan jarrera aktiboa edu-
ki behar dela. "Ikasleek jakin 
egin behar dute euren kabuz 
enpresa berriak sor ditzaketela, 
baina horretarako jarrera prak-
tikoa eta aktiboa eduki behar 

dutela; ekintzaileak izan behar 
dute". 

Ekintzailetasun hori bultza-
tzeko asmoz sortu dira lehiaketak 
ere. "Aurten hiru lehiaketa dau-
de: Ideia Lehiaketa Gazteria eta 
Kirol arloan, Landa Garapene-
rako Ideia eta Proiektuen Lehia-
keta eta Enpresa Ideia Berrien 
Lehiaketa".

Halaber, enpresa ekimen 
berriak sortzeko lehiakortasuna 
hobetzea eta diziplina ezinbeste-
ko faktoreak direla nabarmendu 
zuten adituek.

Ikasleak, martitzenean Ekin topaketetan parte hartzen.  |  Mondragon unibertsitatea

ekintzailetasuna bultzatzeko 
topaketak egin ditu Muk
ekin ekintzailetza topaketan 150 ikaslek parte hartu dute aurten

Mondragon Korporazioak bost 
eta zazpi lantoki berri zabal-
duko ditu aurten Indian eta 
Txinan. Datozen hiru urteetan 
bi herrialdeetan salmentek 
gora egingo dutela aurreratu 
du Josu Ugarte korporazioko 
nazioarteko presidenteak. 
"Lantoki berriak zabaltzeko 
planak ez dira gelditu".

Mondragonek lantoki 
berriak zabalduko ditu 
indian eta Txinan

Ulma C y E kooperatibako 
kideek Raul Gartzia aukeratu 
zuten presidente berri eguba-
koitzean egindako batzarrean. 
Gartziak oraingo presidente 
Xabier Mugartzak baino babes 
handiagoa lortu zuen. Beste-
tik, Ulma Talde osoko presi-
dente berria ekainean auke-
ratuko dute.

raul gartzia aukeratu 
dute ulma C y e-ko 
presidente berri

A. AlkOrTA  |  bergara

UNED-Bergara Ikastetxe Elkar-
tuak ekainaren 15 eta 30 bitar-
tean egingo dituen udako ikas-
taroetan izena emateko epea 
martitzenean amaitzen da. Guz-
tira, 31 ikastaro eskaintzen dira 
aurten, ikastaro berriak tarte-
ko. 

Gizarte Zientziak eta Huma-
nitateak, Linguistika eta Lite-
ratura, Hezkuntza eta Psikolo-
gia eta Zientzia eta Teknologia 
arloko 31 ikastaro egingo ditu 
UNEDek ekainaren 15etik 30e-
ra bitartean Bergarako egoitzan 
eta Donostiako hainbat ikaste-
gitan.

Aurten ikastaro honek anto-
latzen diren hamargarren aldia 

da eta besteak beste, ikastaroen 
helburua ezagutza osatu, sakon-
du edota bestelako gaiak jorra-
tu eta ezagutaraztea dira.   

eskaintza berriak 
Aurten, UNED-Bergarak eskain-
tza berriak dakartza: datuen 
babesa, dokumentuen kudea-
keta, coaching-a, pertsonetan 
oinarritutako berrikuntza, adi-
men emozionala, neuropsiko-
logia edo lagunduriko kalkuluan 
oinarritutako ikastaroa.

Informazio gehiago jaso edo 
matrikulazioa egiteko intere-
satuek UNED-Bergarara joan 
(Martin Agirre plaza 4) edo 
telefonoz deitu (943-76 90 33) 
beharko dute.

udako ikastaroetan izena emateko 
epea martitzenean amaitzen da
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dEBagoIEnEko EmaItZak

115
zinegotzi

BilDu
60

ARAlAR
10

EAJ
24

Debagoiena

Zure ziklismo, running 
eta triatloi esparrua 
Gasteizen.

www.vibike.com

Parking propioa. Zapatu arratsaldeetan zabalik.
SUKALDERAKO ALTZARIAK
BAINURAKO ALTZARIAK
HORMA ARMAIRUAK
BESTELAKO ARMAIRUAK 

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

 

ESKAINTZA 
BEREZIAK

FINANTZAKETA 
ZURE NEURRIRA 

ESKAINTZA BEREZIA CASABLANCA, 
SAN MARTIN ETA TXARAPEA ETXEETARAKO

zazpi herritan gailendu da bildu erabateko gehiengoarekin
aralarrek boto bateko aldearekin irabazi zuen elgetan
oñatiarrek eaJkoa ez den alkatea izango dute lehen aldiz ekainaren 11n

EmaItZak hErrIZ hErrI

ArrAsATE
b o t o a k % z i n e g .

bildu 4.726 43,60 11
eaJ 2.114 19,50 4
Pse-ee 1.903 17,56 4
aralar 771 7,11 1
PP 748 6,90 1
ezker batua 412 3,80 0
Zuri 166 1,53 -
errolda: 17.899 
abstentzioa: 6.961 (%38,89)

EskOrIATZA
b o t o a k % z i n e g .

bildu 942 48,33 6
elizateak 270 13,85 2
eaJ 231 11,85 1
Pse-ee 226 11,60 1
ezker batua 167 8,57 1
Zuri 45 2,21 -
errolda: 3.207 
abstentzioa: 1.244 (%38,79)

ElgETA
b o t o a k % z i n e g .

aralar 246 37,84 4
bildu 245 37,69 3
eaJ 138 21,23 2
PP 8 1,2 0
Pse-ee 6 0,92 0
Zuri 7 1,07 -
errolda: 873 
abstentzioa: 212 (%24,28)

ArAMAIO
b o t o a k % z i n e g .

bildu 538 60,72 6
aram. alkart. 177 19,98 2
eaJ 142 16,03 1
Pse-ee 8 0,90 0
PP 3 0,34 0
Zuri 18 2,03 -
errolda: 1.197 
abstentzioa: 304 (%25,25)

lEINTZ gATZAgA
b o t o a k % z i n e g .

Hautesle elkar. 121 93,80 7
PP 1 0,78 0
Zuri 7 5,43 -
errolda: 202 
abstentzioa: 69 (%34,15)

ANTZUOlA
b o t o a k % z i n e g .

bildu 752 60,94 7
eaJ 288 23,34 3
Pse-ee 141 11,43 1
Zuri 35 2,84 -
errolda: 1.710 
abstentzioa: 463 (%27,07)

ArETXABAlETA
b o t o a k % z i n e g .

bildu 1.513 44 7
aralar 786 23 3
eaJ 630 18 2
Pse-ee 262 8 1
PP 132 4 0
ezker batua 77 2 0
Zuri 38 1 -
errolda: 5.325 
abstentzioa: 1.850 (%35)

BErgArA
b o t o a k % z i n e g .

bildu 3.608 47,22 9
eaJ 2.044 26,75 5
aralar 748 9,79 2
Pse-ee 691 9,04 1
PP 235 3,08 0
ezker batua 152 3,08 0
berdeak 85 1,11 0
Zuri 78 1,02 -
errolda: 11.672 
abstentzioa: 3.978 (%34,08)

OÑATI
b o t o a k % z i n e g .

bildu 3.308 52,30 11
eaJ 1.936 30,61 6
Pse-ee 238 3,76 0
aralar 230 3,64 0
PP 203 3,21 0
ezker batua 190 3,00 0
Hamaikabat 182 2,88 0
Zuri 38 0,60 -
errolda: 8.822 
abstentzioa: 2.673 (%30,03)

10 debagoiendar 
Batzar nagusietan

guztira, hamar batzarkide 
debagoiendar izango ditugu 
legealdi berrian. Bederatzi, 
gipuzkoako Batzar nagusiek; 
beste bat, arabakoek. deba-Urola 
barrutian hauxe izan da emaitza: 
Bildu: 7, EaJ: 4, PSE-EE: 2; eta 
aralar: 1. Barruti horretako 
batzarkide debagoiendarrak  
izango dira: ander rodriguez, 
mikel Biain, goizane arana eta 
amaia Larrañaga (Bildu); aintzane 
oiarbide eta ainhoa galdos (EaJ); 
eta rebeka Ubera (aralar). 
Bestalde, donostialdea barrutian, 
beste bi batzarkide debagoiendar: 
martin garitano bergararra (Bildu) 
eta rafaela romero (PSE-EE) 
mondragoetarra. Eta, azkenik, 
arabako Batzar nagusietan, 
Lurralde Jareetako barrutitik, Iñaki 
nafarrate (EaJ) aramaioarra. 

14
aulki

EAJ
4

BilDu
7

ARAlAR
1

psE-EE
2

dEBA-UrOlA BArrUTIkO 
BATZAr NAgUsIAk BAlEUdE...

51
aulki

EAJ
14

BilDu
22

pp
4

psE-EE
10

ARAlAR
1

gIPUZkOAkO
BATZAr NAgUsIAk

bildu alderdi bozkatuena izan da debagoieneko 
herri guztietan, Elgetan izan ezik. gainera, zazpi 
herritan erabateko gehiengoarekin gailendu da.

eAj kolpe gogorra jaso dute jeltzaleek hainbat 
herritan, batez ere oñatin. han zinegotziak eta 
alkatetza galdu dute.

ArAlAr koalizioak utzi eta bakarka aurkeztu den 
herrietan zinegotzi batzuk galdu ditu. dena den, 
Elgetan alderdi bozkatuena izan da.

pse-ee azken agintaldian ordezkaritza izan duen 
herrietan zinegotziak galdu ditu: Bergaran bi eta 
oñatin bakarra, besteak beste.

lghe Leintz gatzagako plataformak herritarren 
erabateko babesa jaso du, eta udalbatza osatzen 
duten zazpi zinegotziak bereganatu ditu.

elizAteAk Eskoriatzarrak euren kudeaketarekin 
gustura daudela erakutsita, ezustean, bigarren 
zinegotzia lortu dute.

ArAMAioko AlkArtAsunA Bilduren atzetik, 
aramaioko bigarren alderdi bozkatuena izan da, eta 
EaJren aurretik. Bi zinegotzi lortu dituzte.

aramaioko 
alkartasuna

pp ordezkaritza eskasa zuen alderdi popularrak 
hauteskundeen aurretik, eta orain eskasagoa. Itziar 
Lamarainek bakarrik eusten dio ordezkaritzari.

ezker bAtuA Ezker Batuak ordezkari bakarra 
izango du bailaran eta aramaion. oñatiko zinegotzia 
galduta, Eskoriatzakoa mantentzen dute.

hAMAikAbAt oñatin bakarrik aurkeztu zuten 
zerrenda, eta esku-hutsik geratu dira. oñatin 182 
boto bakarrik batu dituzte.

berdeAk Berdeak Bergaran bakarrik aurkeztu 
ziren, eta ez dute zinegotzirik lortu. Lanean 
jarraituko dutela esan dute.

Berdeak - Verdes

pp
1

Elizateak
2

EB-Berd.
1

psE-EE
8

lEGHE
7

A. Alkar.
2

bildurendako bailarako 
115 zinegotzietatik 60 

M · 2 2
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gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

e u s ko 
J a u r l a r i t z a ko 
ku l t u ra  sa i l a k 
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i agoienak ez du bere gain hartzen iritzia eta gutunak orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.
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oJd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMuNiKAZiO tAlDEA

laguntzaileak

B
igamo izan nahi eta bigamiarik onartzen ez den kultura 
batean hazia eta hezia izatea: horra nire ezinbiziaren zuz-
tarra, gutxienez hogei urtean luzatu zitzaidana, barrenak 
erabat janda utzi eta urdaileko gaitz batek jota San Pedroren 

bizarrak gertutik ikustera eraman ninduena.  
Halabeharraren tentakuluak luzeak dira, ordea. Ospitalean 

bertan nire gelako aldameneko lagunaren alaba ezagutu nuen. 
Izenaz galdetu nionean estutu egin zen apurtxo bat, eta zera aitortu 
zidan: orduan Marga zela, baina beste pertsona bat ere izan zitekee-
la. Poker-musu ikusi ninduen nonbait, eta kontenplazio barik esan 
zidan nortasun bikoitza zeukala, 
buruko gaitz horretxekin bizi zela 
nerabezarotik. 

Biharamunean konturatu 
nintzen Marga haren aitak, bazi-
nilla eskatzeko, Sorkun deitu 
ziola.

Esan beharrik ez dago: Mar-
ga/Sorkunekin harremanetan 
hastea barren-barrenean zarra-
turik neraman desioari, bigamoa izatekoari, leiho bat zabaltzea izan 
zen: nahi nuena eta ahal nuena lotzeko bidea.

Gutxira elkarrekin bizitzen jarri ginen Marga, Sorkun eta hiru-
rok. Hasieran ez nuen jakiten, iratzarri berritan, ohe ondoan nuena 
Marga edo Sorkun ote zen, baina ez jakite horrek bazuen bere xar-
ma. Laster ohartu nintzen Marga kartsuagoa zela Sorkun baino, 
baina honen eztitasuna igartzen nion faltan hari. Karra eta eztia, 
bi-biak gura nik.

Gau hura magikoa izan zen: Marga esan eta Margak erantzuten 
zidan; Sorkuni berba egin eta Sorkunek erantzun. Une batean ni 
isildu, eta biak berriketan zebiltzala ikusi nuen. Eta ni entzuten! 
Hirukiaren hiru erpinek bat egin zuten izara artean eta sekulako 
betetasuna sentitu nuen.

Doktore jauna: Marga edo Sorkun, bietako bat haurdun dago. 
Seguru gaude aita nor den, ez ordea ama nor ote den. Gauzak oker-
tzen hasi dira gu hiruron artean. Eztabaidak gero eta gogorragoak 
dira. Zer egin dezakegu ataka honetatik irteteko?

dIEgO MArTIArTU
'http://goiena.net/iritzia/'

Bigamo

"laster ohartu 
nintzen Marga 
kartsuagoa zela 
sorkun baino"

z a b a l i k

Z
ortzi alkate berri izango ditugu Debagoienean ekainaren 11tik 
aurrera. Berehala ezagutuko dugu elkar; prentsaurrekoren 
batean, osoko bilkuretan, informazio eske alkatetzara deitzean, 
Goiena magazinea-n... Zorionak eta ongi etorri, guztioi!

Haiei ongi etorria emanda, bestetik, agurtu eta eskerrak eman 
nahi dizkiet ekainaren 11n alkate izateari utziko diotenei: Lourdes 
Idoiaga, Agurne Barruso, Pedro Iturbe, Ino Galparsoro, Inaxio Garro, 
Pedro Lasagabaster, Inaxio Villar eta Asier Agirre. Batzuetan astun 
samarrak izango ginen, akaso, eta denbora galdu eragingo genizuen, 
baina gure azken helburua betiere gure lana ondo betetzea izan da. 
Eskerrik asko, erakutsi diguzuen gertutasunagatik, eta zorte on! 

ArrITXU BArrUsO | 'abarruso@goiena.com'

Agur eta eskerrik asko

u st e a k  u st e

UNAI BUsTUrIA | 'http://goiena.net/iritzia/'

m a r r a z k i z

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Tu quoque, Odon?
Joxe Aranzabal
http://goiena.net/blogak/faroa/

Donostiako alkate hogei urtez 
izanda, eta sinistuta berriro 
irabaziko zituela joan den 
igandeko hauteskundeak –beste 
askok ere horixe uste genuen–, 
Odon Elorza eskuzabal agertu 
zen donostiarren artean. Halaxe 
idatzi zuen bere blogean, fair 
play dotoreaz: 

"Respeto a la lista mas votada 
por la ciudadanía, de manera 
que ya anuncio que no pactaré 
con nadie para quitar la Alcaldía 
al candidato-a de dicha lista. Solo 
aspiraré a la Alcaldía si somos la 
lista mas votada. Dudo que otros 
puedan decir lo mismo".

Atzo, berriz, eta behin 
hasierako ezustekoa igarota, ez 
zigun esan, bada, ezetz, goiko 
hori adierazi zuenean ez zela ari 
Bilduri buruz, artean Bildu 
legeztatu barik baitzegoen, eta 
orain ahaleginak eta bost egingo 
dituela Bilduri alkatetza 
kentzeko, oso kezkatuta 
dagoelako Donostiaren 
etorkizunaz?

Twitter-en haserre galanta 
eta katxondeo latza eragin du 
Donostiako azken alkatearen 
txiribueltak. Ez da gutxiagorako. 
Nik, egia esan, ez nuen espero 
horrelako itsusikeria bere 

partetik. Hala ere, egia baldin 
bada EAJk esan duena, uste dut 
bere zoria erabakita dagoela. 
Alea jacta est.

Aulkiak ahulki
Mikel Iturria
http://eibar.org/blogak/iturri/

Igandeko emaitzak direla eta ez 
direla. 

Bilduk izandako emaitzak 
zirela eta ez zirela, igande 
gauean twitterreko nire horman 
pertsona bat hasi zen 
#nidonostiarra #niguipuzcoano 
hashtag-ak erabiltzen. Haserre 
bizian zegoen eta gaztelaniaz ari 
zen gizonari zerbait esatekotan 
egon nintzen. Azkenean, isilik 
geratzea erabaki nuen. Nola 
adierazi pertsona horri euskaraz 
kontrako esanahia zutela 
hashtag horiek?

[...]
Nire ustez, Paul Riosek dioen 

bezala Bilduri jende askok eman 
dio botoa ETAren amaiera 
laguntzeko. Ezker Abertzaleari 
esku bat bota diote Eusko 
Alkartasunak eta Alternatibak 
(pena Aralar ez igo izana tren 
horretara: goizegi da eta zauriak 
oraindik zabalik daude; espero 
dezagun egunen batean ixtea) 
eta ikusteko dago nola 
kudeatuko duen ezker abertzale 

tradizionalak koalizioan duen 
hegemonia hori.

Ez dezala egin nire lagun baten 
patroiak bezala: enpresak arazo 
ekonomikoak zituela, 90. 
hamarkadaren bukaera aldera, 
enpresaburuak dirua jartzeko 
eskatu zien langileei. Dirua jarri 
eta kooperatiba moduko bat 
bihurtu zen lantegia. Halako 
batean, gauzak hobeto zeudela 
aprobetxatuz, enpresa-gizonak, 
emaztearen zein semearen parteak 
erabiliz eta beste bi langilerekin 
akordioa lortuz, berriro bereganatu 
zuen enpresaren kontrol osoa.

Aipatu patroiak baino 
errazago dauka betiko Ezker 
Abertzaleak Bildu kontrolatzea, 
baina jaso duen boto zaparrada 
hori ahalbidetu dutenek ez 
lukete ulertuko. Eta kontutan 
izan behar da botoak 
boto-emaileenak direla eta, 
bolada batez, alderdien esku 
egoten direla (nahiz eta 
alderdiek uste izan beraienak 
direla). Aulki dantzan ahulkiak 
dira nagusi.

Garai berriak ditugu mutur 
aurrean. Eta politika egiteko 
modu berriak behar ditugu. 
Asko du oraindik demostratzeko 
Bilduk. Pedagogia asko egin 
beharko du. Beldur asko uxatu.

Ez da erraza izango, baina ni 
itxaropentsu nago. Jakitun 
egoera ekonomikoa zaila dugula 
aurretik eta erronka handiak.
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Adierazpen 
askatasuna 
Josu Aiastui, Mikel Madinagoitia,  
Xabi Elorza eta Haritz Aranburu
(antolaketa lanean ari diren herritarren 
izenean)
oñati

Oñatiko herriari: 
Salamancan Oñatiko gazte 

bati 4.000 euroko isuna jarri 
zioten Errealaren partidu batean 
euskal presoen aldeko bandera 
bat erakusteagatik. Isun horri 
aurre egin nahian bazkari eta 
kontzertu bat antolatzea 
bururatu zitzaigun Oñatiko 
hainbat gazteri, eta noski, ez 
dugu zalantzarik Gaztelekua dela 
era honetako ekimen bat aurrera 
ateratzeko tokirik egokiena, 
azpiegitura guztiak dituelako 
(eszenatokia, sarrera, barra, 
musika ekipoa, aterpea eguraldi 
txarra eginda ere…). Azken 
finean, dirua ateratzea denez 
helburua, diru eta lan asko 
aurreztuko lirateke Gaztelekuan 
eginez gero.

Baina, noski, Udal honen 
arautegiaren arabera, 
Gaztelekuan ezin da alkoholik 
saldu, eta edariak sartu ahal 
diren ekimenetan, adin txikikoei 
sarrera debekatzen zaie. 

Hau ikusita, plazako 
pilotalekuan egitea besterik ez 
zaigu gelditzen, horrek 
dakartzan oztopoekin 
(eguraldiaren menpe egotea, 
eszenatokia jarri eta ingurua 
bailatu beharra, musika ekipo 
osoa muntatzea, herritarrei 
sortuko zaizkien ezerosotasunak 
zarata dela-eta, gastuak gora…). 

Gastuak ahal den guztia 
gutxitu nahian, Gaztelekuko 
musika ekipo handia eskatu 
genuen, baina horri ere ezezkoa 
eman digute (Gaztelekuko barne 
erabilpenerako soilik dela 
argudiatuz). 

Honen aurrean garbi esan 
nahi dugu bai Gaztelekua eta bai 
Gaztelekuko musika ekipoa 
oñatiar guztionak direla, eta 
azken hiruzpalau urteetan ekipo 
horrek izan duen erabilera txikia 
ikusita (15 aldiz 2008an, 6 aldiz 
2009an, 6 aldiz 2010ean, eta 
momentuz bi aldiz 2011n), 
egindako inbertsioa diru galera 
itzela iruditzen zaigula, guztion 
poltsikotik ordaindutakoa. 

Baina ez da hor amaitzen 
kontua. Izan ere, ekipo handia ez 
utzita ere, diru-laguntza eskatu 
genuen ekipoaren alokairu 
gastuei aurre egin ahal izateko, 
eta hori ere ukatu egin digute, 
norbanako bati laguntzeko 
ekitaldia izaki.

Bukatzeko, eta Udalaren 
erantzuna borobilduz, bazkarian 
18 urtetik beherakoei alkoholdun 
edaririk eskainiko ez diegun 
idatzizko konpromisoa aurkeztea 
exijitzen zaigu. Noiz ikusi da 
halakorik? Zer insinuatu nahi da 
"eskaini" hitzarekin? Azken 
Herri Eguneko bazkaria zela-eta, 
nork aurkeztu zuen halako 
idatzirik? Ze han bai eskaini 
zitzaiela alkohola adin txikikoei, 
Udal Kiroldegian, eta udal 
agintarien aurrean.

Honen guztiaren aurrean, gure 
protesta eta kexa adierazi nahi 
ditugu, eta oñatiarrei Udal honen 
kultur eta gazteen inguruko 
politiken inguruan hausnarketa 
bat eskatu nahi diegu.

Eduardo Zubiaurre 
eta maiatzaren 
lehena
Amagoia lasagabaster
(ela)
aretxabaleta

Eduardo Zubiaurre ADEGIko 
lehendakariak GOIENAn 
idatzitako artikuluaren 
izenburua hau zen: Maiatzaren 
1ak badu zentzurik? Artikuluaren 

hasieran, maiatzaren 1ko irudiak 
"gero eta zaharkituagoak" direla 
esaten zuen. 

Zubiaurreren galderari 
erantzungo diogu: 
Patronalarentzako maiatzaren 
lehenak ez du zentzurik, baina 
langile klasearentzako bai. 
Maiatzaren lehenean "Chicagoko 
martiriak" aurrera eramandako 
borroka gogorarazten dugu 
munduan milioika langilek. 
1886an Chicagon eta Estatu 
Batuetan milaka langile irten 
ziren grebara, 8 orduko lanaldia 
eskatzeko. Patronalak polizia 
bidali zuen eta sorrarazi zuen 
sarraskiak oraindik gaur egun 
ezagutzen ez den hildako 
kopurua sortu zuen.

Munduan, esplotazio 
kapitalistak bere horretan 
jarraitzen du: umeen esplotazioa, 
sindikalisten erailketa, 
miseriazko soldatak, lanordu 
bukaezinak; hori, Eduardo, 
egunero gertatzen da mundu 
honetan. Eta Gipuzkoan zer 
gertatzen da? Desenplegua gora 
doa etengabe, eraikuntzan  
kanpotik ekartzen diren 
langileak lotsagabe esplotatzen 
dira, baita hemengoak ere. Lehen 
"mileurista" izatea arazo bat zen, 
orain subsidioa jasotzen duten 
"laureunista" ugari daude. 
Langileon dirua patronala 

"erreskatatzeko" erabiltzen da 
(banka ere patronala da, 
Eduardo) eta ordainetan 67 urte 
arte lan egitera behartzen 
gaituzte. Zuk ordezkatzen duzun 
patronala Europa mailan zerga 
gutxien ordaintzen duenetariko 
bat da. Hori, ordaintzen dutenek, 
noski. Beste askok, iruzur 
fiskalaz baliatuz, ez dute ezer 
ordaintzen-eta.

Langileoi lapurtzen dizkigute 
patronalak jasotzen dituen 
laguntzak eta, gainera, gure 
diruaz sostengatzen dugu 
gizartea. Munduan 
"modernitatea" Emilio Botin, 
Diaz Ferran (zure lehendakari 
ohia), Sarkozy, Berlusconi edo 
Strauss-Kahn bezalako pertsonek 
ordezkatzen badute, ohorea da 
guretzako "zaharkituak" egotea.

Maiatzaren lehenean langile 
klaseak gure aurretik borrokatu 
zutenak omentzen ditugu eta 
gure baloreak berretsi: 
aberastasunaren banaketa, 
pertsona guztien duintasuna, 
hezkuntza eta osasuna 
guztiontzat. Elkartasunean 
oinarritutako gizarte bat, finean.

Horregatik, Eduardo, ez duzu 
ulertzen maiatzaren lehenaren 
zentzua. Eskerrak milaka 
euskaldunek ulertzen dugula 
eta beste behin ere maiatzaren 
1ean Bilbon izan ginela.

goienA telebistA | tertuliA | zineMA kontuAk hizpide
eKainaK 1, 20:45 | txoMin MadinaK aurKeztua

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

zineMA
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ENEkO AZkArATE  |  donostia

Asteko lehen egunak hedabideei 
erantzuten pasa ditu Martin Gari-
tanok (Bergara, 1963). Oso pozik 
hartu gaitu Donostiako EAren 
egoitza nagusian. Han ikusi dugu 
Pello Urizar ere. Pozik hura ere. 
Ahaldun nagusi izateko prest dago 
Garitano eta Donostiako alkate-
tzari ere ez diote ukorik egingo. 
Ustekabea izan da halako emaitzak 
jaso izana?
Egia esaten badizut, neurri batean 
bai, baina oso emaitza onak espe-
ro genituen. Ez ditugu inkestak 
egin, besteak beste eta batik bat 
dirurik ez geneukalako, baina 
ezagutzen genituen beste alderdi 
batzuek egindakoak. Eta bagene-
kien emaitza onak lortuko geni-
tuela. Zertan gauzatuko ziren, 22, 
23, 19, 18... ez genekien. 
Aldez aurretik argitaratutako inkes-
tak eta emaitzak ez datoz bat.
Azkeneko urteotan argitara eman 
izan diren inkestek sinesgarrita-
sun guztia galdu dute. Ez dira egia 
ezagutzeko inkestak. Sukaldetik 
pasa ostean aurkezten dizkiote 
jendarteari, efektu jakin bat sor-
tzeko helburuarekin, ez egia edo 
errealitatea islatzeko. 
20 urtez donostiako alkate izan den 
Odon Elortzaren aurretik geratzea 
aurreikusten zenuten?
Oso zerrendaburu eta zerrenda 
ona aurkeztu genuen Donostian. 
Juan Carlos Izagirrek dohain asko 

ditu.  Bestalde, Donostia ezkerre-
koa eta abertzalea zela bagenekien. 
Hori ze zenbakitan gauzatuko zen 
ez genekien, baina bai itxaropena 
lehen indarra izateko
Zergatik izan du horrenbeste boto 
Bilduk?
Bi elementu daude emaitzak uler-
tzeko: batetik, bazegoen egarri bat 
bozka emateko; izan ere, urte 
askoan, milaka eta milaka aber-
tzale aurrerakoik ezin izan dute 
botorik eman. Bestetik, ziklo berri 
baten aurrean gaude, aldaketa 
dator, denbora berriak datoz eta 
horrek ilusioa sortu du. Gure 
esparru soziologikoa aldatuaz eta 
zabalduaz doala ikusi da. Aldake-
tak ilusioa sortu du.
Bilduk horrenbeste boto lortu iza-
nagatik gertuago egon daitezke bakea, 
ETAren desagerpena eta normali-
zazio politikoa?
Bai. Abian den prozesua elikatze-
ko balio dute boto horiek. Proze-
sua gehiago elikatzen badugu eta 
sektore gehiago batzen baditugu 
prozesura, errazago egingo du 
aurrera. Une honetan, 314.000 boto 
ditugu prozesua elikatzeko. 
ETAk, gainerako eragileek, Espainia-
ko gobernuak, Estatuak… aintzat 
hartuko dituzte hauteskundeetako 
emaitzak?
Bai, ez daukat zalantzarik. Hau-
teskundeetako emaitzak hor dau-
de. Egiazkoak dira. Hego Euskal 
Herriko euskaldunok zer nahi 

dugun argi geratu da eta zati han-
di batek Bilduren proposamenekin 
bat egiten du.
Zela kudeatu boto zaparrada hau? 
Erraz. Askoz ere zailagoa da porro-
ta kudeatzea. Oposizioa gogorragoa 
da. Apaltasunez eta zintzotasunez 
kudeatuko ditugu udalak eta Gipuz-
koako Diputazioa, lortzen badugu. 
Bildu osatzen dugunok tradizio 
ezberdinetik gatoz eta erakutsi 
dugu kudeaketarako gaitasuna 
daukagula. 
Ikusten duzu zure burua ahaldun 
nagusi?
Hori ez da garrantzitsuena, Mar-
tin Garitano egotea ala ez egotea, 
baizik eta gipuzkoarrok, hein han-
di baten, Bilduri eman diotela 
bozka. 22 eserleku dauzkagu; biga-
rrenak, EAJk, Markel Olano buru 
duela, 14 dauzka; eta alderdi sozia-
listak, 10. Gipuzkoarron boronda-
tea zein den argi geratu da. Beste 
norbaitek partidua 22-14 galdu 
ostean txapela jantzi nahi 
badu… 
Zertarako erabili nahi dituzue boto 
hauek guztiak?
Bi oinarri sendo ditugu gure egi-
tasmoan: batetik, pobrezia ezaba-
tzea. Langabeziari aurre egitea. 
Langabe batzuk nahi ditugu, biz-
kartzainak, ez besterik. Horreta-
rako, Foru Aldundiak dauzkan 
tresnak erabili nahi ditugu. Esa-
terako, ogasuna eta zerga politika. 
Hori oinarri bat da. Bestea: nor-

malizaziorako bidean, erakundeak 
tresna garrantzitsu bihurtzea eta, 
horretarako, udalak eta Diputazioa 
garrantzitsuak dira. 
gipuzkoako Foru Aldundia eta donos-
tiako alkatetza gobernatzeko eta 
gidatzeko prest zaudete? 
Bai, argi eta garbi. Horretarako 
aurkeztu ginen.
Itunak egin beharko dituzue. 
Bai. Politikan itunak egitea egu-
neroko ogia da. Erabateko gehien-
goen kasuan bakarrik ez dira behar, 
eta ez zaizkigu asko gustatzen. 
Zeinekin egin dezakezue ituna?
Mahaiaren gainean jarri behar 
ditugu bai geuk eta bai besteek 
bakoitzaren lehentasunak. Horiek 
gurutzatuz ikusiko dugu zeinekin 
den posible eta zeinekin ez. Aipa-
tzen da Abiadura Handiko Trena. 

Eta zera esan nahi dut: horren 
gaineko erabakirik ez dagokio 
Aldundiari, Jaurlaritzari eta Espai-
niako Gobernuari baizik; hortaz, 
hori ez da traba izango. 
Pasaiako kanpoko badia?
Horren gainean ere berba egin 
da. Horren aurka gaude, Pasaia-
ri ez diolako ekarpenik egiten, 
ekonomikoki. Gainera, inguru-
menaren aldetik ez da bideragarria. 
Ez dugu geuk esaten, Espainiako 
Gobernuak dio hori. Alde horre-
tatik ere, arazorik ez. 
Zaborren kudeaketa?
Planteatzen dugu luzamendu bat 
eta eztabaida eta informazioa 
zabaltzea gaiaren gainean. Herri-
tarrek erabaki dezatela ondoren. 
Nahiz eta batzuek errauskailuaren 
alde egin, uste dugu bost urtetan 
hurbiltze bat egon daitekeela. 
Horretaz egin behar dugu ber-
ba. 
sozialistek esan dute ez dutela Bil-
durekin berba egingo itunak egite-
ko. PPk ere berdin. Jeltzaleak dira 
aukera bakarra?
Bai, baina badago beste aukera 
bat, gutxiengoan gobernatzea. 
Agian, aukerarik errealena.
Jose Antonio Pastor sozialisten 
bozeramaileak esan du Bildurekin 
ez dela batuko.
Pastorrek Bizkaian egiten du poli-
tika. Buenek, Egigurenek eta 
Elortzak Gipuzkoan. Haiek arazo 
zehatza daukate Gipuzkoan eta 
Donostian. 
Jeltzaleek eta sozialistek euren 
artean adostasun handiagoa dute 
gipuzkoako hainbat proiekturi dago-
kienez.
Bai, baina horiek ikusi beharko 
lukete Pasaian, Errenterian eta 
Lezon Bilduk irabazi duela. Ber-
tako biztanleak proiektu horien 
aurka daudela. Eta herritarrei 
entzun behar zaiela. Ez du balio 
goi mailako batzarretan, enpre-
saburu edo enpresa eraikitzaile 
batzuei men egitearren, herritarren 
aurkako erabakiak hartzea. 
Bildu prest da sozialistei edo jeltza-
leei donostiako alkatetza emateko 
gipuzkoako diputazioaren truke?
Ez, ez, ez. Politika egiteko beste 
estilo bat daukagu. Printzipioak 
ditugu.
Posible ikusten duzu EAJren eta 
PsE-EEren arteko itunik?
Posible da, baina EAJk bere 
hautesleei saldu dien mezua izan 
da sozialistek eta popularrek 
burdinazko hitzarmena egina 
dutela abertzaleak erakundee-
tatik kanpo uzteko. Hortaz, geuk 
22 batzarkide izan eta jeltzaleek 
14 edukita, Bildu baztertzeko 
estrategia bultzatzen badute, 
hautesleei azalpenak eman behar-
ko dizkiete. 

martin garitano, Bildu koalizioak gipuzkoako diputaziorako aurkeztu duen ahaldun nagusigaia, donostian, martitzenean.  |   eneKo azKarate

Martin garitano | bilduren ahaldun nagusigaia

"apaltasunez eta zintzotasunez 
kudeatu nahi dugu Diputazioa"
eaJri ohartarazi dio garitanok gipuzkoako diputazioaren gainean: 
"partidua 22-14 galdu ostean txapela jantzi nahi badu..."

"Zailagoa da 
porrota kudeatzea; 
oposizioa 
gogorragoa da"

"Pasaiako kanpo 
badia? Errenterian, 
lezon, Pasaian 
Bilduk irabazi du"

"Normalizaziorako 
bidean, erakundeak 
tresna garrantzitsu 
bihurtu nahi ditugu"

"Ez gaude prest 
donostia emateko 
diputazioaren 
trukean"
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NISSAN GAURSA, kontzesionario 
ofizial berria Eibarren

Historikoki Nissan 4x4 ibilgai-
luengatik izan da ezaguna, gaur 
egun, X-trail, Pathfinder eta 
Navara nabarmenduz. Azken 
urteotan marka dibertsifikatu 
egin da, eta tinko zehaztuta 
dauden merkatu nitxoak apro-
betxatu ditu. Pixo, Micra, Note 
eta Cube bezalako City Cars-
etaz ari gara, kontsumo murriztua 
daukatenak, eta hiri erabilerarako 
oso praktikoak direnak; baita 
NV200 eta Primastar ibilgailu 
komertzialetaz, edo 370Z depor-
tiboaz. Azken hau Eibarko ins-

talazio berrian dago ikusgai. 
Baina Corssover gama eta 

bereziki Qashqai modeloa dira 
Nissan etxeraen ikurra, hau, 
aintzindaria izan delarik seg-
mentu honetan. Azken hilabe-
teotan salmentetan liderra izan 
eta hainbat sari jaso ditu, horien 
artean segurtasun neurriei dago-
k ien EuroNcap 5 izar rak. 
Segmentu berean, irten  berria 
den Juke aurkituko dugu, ibil-
gailuen kategoria berri bat 
zabaltzen duena: Crossover 
txikiena. 

NISSAN gama

Eibarren zabaldutako 
instalazio berriarekin, 
Gipuzkoara iritsi automo-
bilgintzan ibilbide luzea 
duen Gaursa taldea. Nissan 
etxea kontzesionario ofizial 
moduan ezagutarazteko 
asmoa du horrek. 

Nortasun seinale moduan 
zerbitzu bokazioa duena, 
Nissan Gaursak giza talde 
esperientziaduna eta ibil-
gailuen konpontze eta 
mantenurako bitarteko 
tekniko aurreratuenak 
dituen insatalazioa jarri 
du martxan. 

Eibarko Otaola etorbi-
dean dagoen kontzesio-
narioak 1.000 metro karratu 

inguru ditu; ibilgailuen 
erakusketarako eta man-
tenu eta konpontze zerbi-
tzua eskaintzen duen tailer 
mekanikorako erabili dituz-
te horiek.  

Karrozeriako zerbitzu 
ofiziala ere eskaintzen 
dute, harrera eta ibilgailuen 
entregatzea instalazioan 
bertan egingo direlarik.   

Horretaz gain, Gaursa 
taldearen barruan dagoen 
Beste Alde Rent a Car 
enpresaren bidez, Nissan 
Gaursak gidaririk gabeko 
ibilgailuen alokairua eskain-
tzen du, 100 baino gehia-
gokoa izanik turismo eta 
furgoneten aldra. 
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Hondarribia eta Obenerreka 
kaleak Makatzenarekin lortuko 
zituen igogailuaren trazatua onar-
tu zuen Tokiko Gobernu Batza-
rrak. Onartutakoaren arabera, 
igogailuak bi geraleku izango 
zituen eta inklinatutako igogailu 
bat jartzea onartu zen. 

Igogailuak Jose Luis Iñarra 
kalearekin lotura izango zuen.

Ferixalekuko igogailua
2006-05-19

d u e l a  1 0  u rt e

Eroski taldeak eta Once erakundeak hitzar-
mena sinatu zuten. Horren arabera, txirrin-
dulari taldeak Eroskiren publizitatea izan-
go zuen. Akordioaren xehetasunak isilpean 
geratu baziren ere, 1.600 milioi pezetako 
akordioa izan zela entzun zen.

Urte hartan, tropeleko talde indartsuena 
bezala aurkeztu zuten eta taldeko hiru izar 
nagusiak Abraham Olano, Joseba Beloki 
eta Igor Gonzalez de Galdeano izan ziren.

2001-05-18

eroski eta once elkarrekin
Aldaiko hilerriko nitxoetan 1990eko aben-
duaren 31 baino lehen ehortzitako gorpuzkiak 
aterako zituela iragarri zuen Udalak.  

Lanek urriaren 1ean hasi eta bi hilabe-
te iraun zuten; gutxi gorabehera, 650 gor-
puzki atera zituen Udalak. Gorpuak atera 
eta handik hiru hilabetera familiak erre-
klamatu gabe geratu ziren gorpuzkiak San 
Kristobal hilerriko hezurtegira eraman 
ziren.

2001-05-18

aldaiko 650 gorpuzki atera zituzten

Eroski-once taldearen maillot berria.  |   goiena

L
arra idazleak ez zuen horre-
lako funtzionario bat ezagutu. 
Jose Mari Balantzategik ez 

dizu inoiz bihar bueltatzeko esan-
go. Urteetan haren irribarrea 
Arrasateko Udalaren aurpegia 
izan da. Orain, BAZ sortu zenetik 
lasaiago dabil dekretu, lege eta 
idatzien artean galduta. Hala ere,  
haren ahotsa udaletxean nagusi 
den isiltasunean erraz antzema-
ten den horietako bat da.
Zenbat urte daramatzazu udale-
txean?
Kontuak atera, 1970. urtean sar-
tu nintzen... Agudo esaten da urte 
hori, baina ni hona ile beltza 
nuela sartu nintzen. 
Beti izan zara funtzionario?
Ez, ez. Jende askok hori uste badu 
ere, udaletxera iritsi aurretik 
tailer baten egon nintzen bost 
urtez. Baina ordutik hona udale-
txean aritu naiz, azken 40 urtee-
tan hemen gertatu den guztiaren 
lekuko izan naiz. Nire lanpostu-
ko leihoa zabaldu eta guztiaz 
jabetzen nintzen. 
diktaduratik demokraziarako saltoa 
ere bizi izan zenuen.
Salto ederra, gainera; dena den, 
ez zen egun batetik besterako 
zerbait izan. Diktaduran, udaletxea 
oso iluna eta zaharkitua zegoen; 
kolore beltza nagusi zen. Bitxi-
keria gisa kontatuko dizut lanki-
de batek kaxoi baten sagu bat 
zuela eta jatekoa ere ekartzen 
ziola. Hura panorama!
Udaletxean festa egin zenuten Fran-
co hil zenean?
Ez zen festarik egin, ez genekien
-eta zer gertatuko zen. Nik ez 
neukan kartzelan bukatzeko gogo-
rik! Ikurrina legeztatu zen eguna, 
berriz... hura bai izan zen festa 
handia! Jendeak egun hartan 
festa handia egin zuen.
Zenbat alkate pasa dira hemendik 
zu zaudenetik?
Uf... askotxo. Lehena diktadurak 
aukeratutakoa zen; gero, demo-

krazian... Ardantza, Txiron, Loi-
ti, Lakuntza, Ino eta orain, berria-
ren zain gaude. Bost alkate aipa-
tu besterik ez dudan arren, 
Txiron-ek agintaldi bat baino 
gehiago egin zuen hemen, baina, 
esan bezala, alkate guztiak eza-
gutu ditut. 
Eurekin harremanik izaten duzu?
Nik ez dut politikariekin lan egi-
ten. Baina inoiz paperen bat eska-
tzera etorri izan dira eta askore-
kin harreman ona dut, baina nik 
ez dut politikariekin zuzenean 
lan egiten. Dena den, hau etxe 
txikia da eta guztiok gara ezagu-
nak. 
Zein izan da udaletxe honetan gogo-
ratzen duzun momenturik estue-
na?
Txiron-ek jasan zuen mozioan 
urduritasun momentu ugari bizi 
izan ziren. Mozioa osoko bilkuren 
aretoan egin bazen ere, guk doku-
mentuari sarrera eman behar 
genion, eta, momentu hartan, 

hemen zegoen klima ez zen lasaia, 
ez. Denok dakigun moduan, mozio 
haren ostean Loitik eskuratu 
zuen alkatetza.
Jendeak udal kontuez galdera asko 
egiten dizkizu?
Mordoa. Kaletik noanean jendeak 
gelditu egiten nau eta galderak 
egiten dizkit. Egia esan, BAZ 
zabaldu zenetik jendeak uste du 
erretiratu egin naizela eta galde-
ra gutxiago egiten dizkit, baina 
ez da egia, hemen nago! Hiru urte 
falta zaizkit erretiratzeko!
lasaiago, baina informatizatuago, 
ezta?
Ba, bai, eta ez da erraza izan. 
Asko kosta zitzaidan, baina gaur 
egun nire buruaz baino gehiago  
tramankulu honetaz fidatzen naiz. 
Etxean beste bat erosi dut, eta, 
noizean behin, trakets samar 
baina nabigatzen dut.
Jendeak nola deitzen dizu?
Gehienek Aizkora edo Aizkorita, 
baina 62 urte ditudala kontuan 

izanda... Aizkora zuzenagoa dela 
uste dut.
semeak eta alabak ezizen hori jaso 
dute?
Ez, eurek ez dute nire ezizena 
erabiltzen. Bueno, noiz edo noiz, 
erreferentzia gisa, Aizkora-ren 
semeak direla diote, baina ez dute 
gaitzizen propio moduan erabil-
tzen.
Egia da funtzionarioek hiru aldiz 
gosaltzen duela?
Gurea ez da bizitza erraza, baina 
gosaltzeko beti tartetxo bat ate-
ratzen dugu. Hiru aldiz akaso 
gehiegitxo da, baina tira... noiz 
edo noiz, mokadutxo bat jaten 
dugunik ezin dezaket ukatu.
Akaso, turismo liburuetan funtzio-
narioek egindako kritika gastrono-
mikoak agertu beharko lirateke.
[Barre]. Ez dakit ba... Orain ez 
dizut izenik emango, baina Arra-
sateko erdialdean taberna onak 
ditugu, eta askotan oso gosari 
goxoak ematen dituzte. [Barre]

h e r r i ta r r a k

Jose mari Balantzategi, udaletxeko eskaileretan.  |   iManol gallego

"BAZek lana erraztu 
dit, baina askok hori 
uste badute ere, ez 
naiz erretiratu"

"Informatika 
ikastea kostatu egin 
zait, baina abantaila 
mordoa ditu"

Jose Mari balantzategi 'aizkora' udaleko paper pila handi baten atzean ezkutatu arren, herri guztiak 
daki non egiten duen lan. aizkorari, 62 urte dituen arren, 18 urteko gazte baten bizipoza dario.  |  IMANOl gAllEgO 

"badaezpada, Franco hil zen egunean 
udaletxean ez genuen festarik egin"

ArrAsAte

nire herriAn

oinezkoendAko 
bideAk

herriko 
pAreten itxurA

:)

:(

azken urteotan askotan 
irteten naiz herritik 
bueltatxo bat ematera, eta 
oinezkoentzat atondu 
dituzten bideak oso ongi 
daudela iruditzen zait. Urte 
gutxian asko egin dituzte 
eta autorik gabe 
paseatzeko aukera ematen 
dute. Zenbait kasutan, 
herrigune barruan ere 
zenbait zirkuitu egiteko 
aukera dago.

arrasatek eraikin polit asko 
ditu, baina, askotan, 
gehiegitan esango nuke, 
grafiti, poster eta 
bestelako gauza mordoa 
pilatzen dira, hori 
penagarria da. herriak zikin 
itxura ematen du, pareta 
guztiak pintada, grafiti eta 
kartelez beteta baitaude. 
Jartzen dituzten horiek 
gero kendu egin beharko 
lituzkete.  
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H e r r i a k
leintz gAtzAgA

MIrArI AlTUBE  |  leintz gatzaga

Udari ongietorria emateko asmoz 
hainbat ekintza antolatu ditu 
Gatzagako Gurel guraso elkarteak. 
Ekintza guztiek ondo pasatzeko 
helburua badute ere, hausnar-
tzeko eta ikasteko tartea ere 
izango da. 

kultura ezberdinak ezagutu 
Antolatutakoen artean hitzaldiak 
daude: gaur Senegalen gainekoa 
eta ekainaren 10ean Bosniaren 
gainekoa. Gabon inguruan egin 
zuten lehenengoa, Ekuadorren 
gainekoa. "Helburua zen umeei 
munduko herrialdeak, berdinta-
suna, toki bakoitzeko beharrak… 
erakustea. Eta ohartu ginen Gatza-
gan bertan bageneukala adibide 
bat bertako txikienei erakusteko, 
Ekuadortik etorritako familia", 
dio Dorleta Elkorobarrutiak, anto-
latzaileetako batek: "Ondoren, 
Gatzagara eguenetan diskoak sal-
tzera etortzen den Alladhi sene-
galdarrarekin egin nuen berba; 
ezaguna da herrian eta haren 
historia ere oso interesgarria da. 
Eta, azkenik, ezagunak ditudan 
bosniarrekin geratu naiz".

Berbaldiak –bai Senegalen 
gainekoa, bai Bosniaren gaine-
koa– hiru ataletan banatu dituz-
te: herriko ume txikienek, 6 urte 
bitartekoek, emango diote hasie-
ra; gero, 13 urtekoek herrialdea-
ren gaineko datu orokorrak eta 
argibideak emango dituzte ikus
-entzunezkoa eskainita; azkenean, 
gonbidatuek euren testigantza 
eskainiko dute: bizimodua, Eus-
kal Herrira etortzeko arrazoiak, 
zelan etorri ziren, zelako harre-
ra egin dieten…

Hala, bada, hiru kontinente-
tako, hiru herrialdetatik etorri-
tako lagunen bizipenak ezagutu-
ko dituzte gatzagarrek; tartean, 
kultura, ohitura eta bizimodua, 
baita gurera etortzeko izan dituz-
ten arrazoiak ere. "Batzuk lan 
bila etorri ziren gero familia ekar-
tzeko; beste batzuk gerraren ondo-
rioz daude gure artean; eta badau-
de nolabait etortzea lortu dutenak 
ere, baina ez daukatenak familia 
ekartzeko aukerarik", dio Elko-
robarrutiak.

Eta argitu du helduek ere 
badutela zer ikasia: "Umeei era-
kutsi gura genien beste herri 
batzuetako errealitatea, baina 
ohartu gara geuk, helduok, ere 
asko daukagula ikusi, entzun eta 
ikasteko". 

kontzertua eta irteera 
Hitzaldiak ez dira udara begira 
antolatutako ekitaldi bakarrak. 
Hurrengo egubakoitzean, ekainak 
3, kontzertua eskainiko dute hain-
bat gaztek kultura etxean (18:00). 
Kanpotik etorriko dira, baina 
herriko musikariak ere gonbida-
tu dituzte ekitaldira.

Eta ekainaren 4an eta 5ean 
irteera egingo dute Angostoko 
kanpinera (Araba). 27 bat lagunek 
eman dute izena eta aste bukae-
ra pasa polita izango delakoan 
daude: "Ez dugu aurrez ezer anto-
latuta, baina seguru asko txangoak 
egingo ditugu, bizikletan irteerak, 
jolasak txikienekin, futbol par-
tidak gazteekin…", jakinarazi du 
Imanol Saez de Viterik, Gureleko 
batzordeko kideak. 

gureleko neska-mutikoak gurasoekin batera iaz maiatzean atxorrotzen.  |   gurel

senegalen gaineko berbaldia gaur; bosniaren gainekoa ekainaren 10ean

arrazoi ezberdinengatik gurera etorritakoen testigantzak jasoko dituzte

Gurel elkartea, beste 
kultura batzuk gerturatzen

"aurtengo 
udalekuak geuk 
zuzenean 
antolatu eta 
egingo ditugu"
gureleko batzordean sartu 
berri da, eta angel, alberto eta 
ainhoarekin batera osatu du 
zuzendaritza taldea.
karguak banatu dituzue?
ez; lanak banatzen ditugu gure 
artean, baina ez dugu kargu-
rik izendatuta.
Ekintza asko antolatu ditu-
zue datozen asteotarako.
bai: berbaldiak, kontzertua, 
irteera… Jendea animatuko 
dugulakoan gaude.
ludoteka oraindik zabalik 
dago, ezta?
bai, eskolako ikasturtea buka-
tu bitartean jarraituko du.
Eta uztailean udalekuak 
antolatuko dituzue?
bai, baina ez orain arte beza-
lakoak: egunero, ordutegi 
zehatzarekin… geuk antola-
tutako ekintzak egingo ditugu: 
irteerak, jolasak… antolatzai-
leontzat lan handiagoa da, 
baina hala egin gura dugu 
aurten. gero ikusiko dugu zelan 
ateratzen den.
gainera, oso adin ezberdi-
netakoendako antolatu 
behar gatzagan.
bai; ume txikiak daude, bate-
tik, eta gazteak, bestetik. 
gazteekin bilerak egin ditugu 
eta euren proposamenak eran-
tzuteko gertu gaude, ahal 
dugun neurrian: piraguan irtee-
rak, kanpaldiak…

iMAnol sAez de Viteri 
gureleKo Kidea

M.a.

EgItaraUa

MAiAtzAk 27

 senegalen gaineko berbaldia 
kultura etxean (19:00).

ekAinAk 3

 Kontzertua kultura etxean 
(18:00).

ekAinAk 4 etA 5

 irteera angostoko kanpinera.

ekAinAk 10

 bosniaren gaineko berbaldia 
kultura etxean (19:00).
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J.B.  |  arrasate

Asteleheneko Goiena paperean 
iragarri genuen moduan, Bilduk 
gehiengo osoa lortu zuen Arra-
saten domekako udal eta foru 
hauteskundeetan. Hala ere, koa-
lizioko buru Inazio Azkarraga
-Urizarrek inor baztertu barik 
gobernatuko dutela adierazi du 
asteon Arrasate Irratian. 

santa Marina, salbuespena 
Bestalde, Arrasateko hauteskun-
de-gune ia guztietan izan da 
garaile Bildu. Santa Marina izan 
da salbuespena: han PSE-EEk 
ia Bilduren bozkak bikoiztu ditu 
–230 Bilduk eta 432 alderdi sozia-
listak–. Oro har, EAJk eta Ara-
larrek gora egin dute botoetan; 
gainerakoek, berriz, behera.

Bildu, ia auzo 
guztietan garaile

EmaItZak SEI haUtESkUndE-gUnEEtan
ERDiGuNEA sANtA MARiNA MusAKOlA sAN ANDREs uRiBARRi Au Z OA K g u Z T i r a

Bildu 2.099 230 654 466 1.142 135 4.726
EAJ 1.003 92 227 248 485 59 2.114
PsE-EE 345 432 233 363 515 15 1.903
Aralar 392 18 63 90 183 25 771
PP 175 121 74 165 194 19 748
EB-Berdeak 127 92 65 29 96 3 412
Zuriak 55 21 15 27 42 6 166
Balioga. 31 6 15 16 28 2 98
Hautesleak 6.032 1.925 2.072 2.418 4.450 730 17.897
Boto kop. 4.227 1.012 1.346 1.404 2.685 264 10.938

M · 2 2

Arrasate Herri Eskolak ikas-
taurte amaierako jaia anto-
latu du ekainaren 2rako. 
Musika, antzerkia, jokoak, 
puzgarriak eta disko festa 
izango dira, besteak beste. 
Iturripe kiroldegian izango 
da festa aurten, Erguingo 
ikastetxean obrak hastear 
direlako. 

Iturripen egingo du 
jaia Arrasate Herri 
Eskolak ekainaren 2an

Arizmendi Ikastolak bendaje 
funtzionala eta Kinesio Tape 
deritzon ikastaroa antolatu 
du biharko. 09:00etatik 14:00e-
tara orkatilan, belaunean, 
eskuan eta bizkarrean bendak 
nola jarri eta Kinesio Tape 
metodoa nola erabili azaldu-
ko du Andoni Carrasco tera-
peutak  Ferixalekuan. 

Benda eta Kinesio 
Tape ikastaroa bihar 
Arizmendiren eskutik

J.B.  |  arrasate

Arrasate Errugbi Taldearen –ART– 
Garagardo jaia bi asteburukoa 
izango da aurten. 13 urte beteko 
ditu. Ezin da ahaztu errugbi tal-
dearen urteko aurrekontuaren 
zati handiena garagardo jaiaren 
menpe dagoela eta horregatik 
erabaki dute egun gehiagotan 

karpa zabalik izatea. Gaur, poker 
txapelketa; bihar, errugbian ari-
tu direnen eta aritu gura dute-
nendako bazkaria, txahal bat 
erretzea eta futboleko Txapeldunen 
Ligako finala pantaila erraldoian; 
eta etzi, azkenik, mus txapelketa. 
ARTren kamiseta berriak salgai 
izango dira edonorendako.

Nobedadez jositako Garagardo jai 
luzeagoa gaur hasita, 13. edizioan

garagardoa, protagonista.  |   artxiboa

JOkIN BErEZIArTUA  |  arrasate

Maiatzaren 7ko biziarteko kar-
tzela zigorraren kontrako mani-
festazioa deitu zuten Arrasateko 
eta Aramaioko eragileek salatu 
egin dute protesta hari jarri zio-
ten debekua; Ertzaintzak izanda-
ko jarrera gogor salatu zuten 
martitzenean Kulturaten eginda-
ko agerraldian. 

Horrez gain, gaur, egubakoi-
tza, euskal presoen eskubideen 
aldeko Azken Ostiraleko bilkuran 
parte hartzera animatu zituzten 
herritarrak. Hilero moduan, 
Herriko Plazan izango da elka-
rretaratzea, 19:30ean. 

konponbiderako aukerak 
Eragileek adierazi zuten "erre-
presio ororen gainetik" presoen 
eskubideen defentsan jarraituko 
dutela. Hala, besteak beste, pre-
soen Euskal Herriratzea aldarri-
katzen duen maindirea ahal 

beste lekutan jartzera deitu dituz-
te herritarrak. Espainia eta Fran-
tzia konponbide demokratikoaren 
bidean aukerak aprobetxatzera 
eta urratsak ematera deitu zituz-
ten; presoen eskubideak erres-
petatzera, besteak beste. Euskal 

presoekiko espetxe politika edo-
zein egoeratan "onartezina" dela, 
baina orain "are okerragoa" dela 
adierazi zuten, eta dei egin zieten 
herritarrei presoen eskubideen 
aldeko aldarrikapenean jarrai 
dezaten.

maiatzaren 7ko manifestazioko deitzaileen agerraldia, martitzenean.  |   Julen iriondo

Presoen aldeko ekimenen berri 
eman, eta azken debekua salatu
gaur, hileko azken egubakoitza, Herriko plazan elkartuko dira, 19:30ean 
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Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE

ZENTRO PSIKOPEDAGOGIKOA

- Diagnosia-Orientazioa.
- Laguntza terapia.
- Mota guztietako eskola
   arazoak.
- Psikomotrizitatea eta
   logopedia.

- Tratu fisiko edo psikiko
   txarrak jasaten dituzten
   pertsonei laguntza
   psikologikoa.
- Ikasketa teknika
   eta ohiturak.
- Estimulazio goiztiarra.

Ignazio Zuloaga kalea, 10  Tel: 943 79 48 77 ARRASATE

dragoi taldea

arrasateko gimnastak gipuzkoako eskola arteko txapelketan izan 
dira, eta baita udaberrikoan ere. Eta bi txapelketetan lan ona egin 
dute. Eskola artekoan, taldeka, podiumera igo ziren infantil mailan. 
argazkian: ainhoa aranburu, Irene Errarte, garazi Ibarrondo, amaiur 
mendizabal eta Eider Lopez garaikurrarekin.

Lan ona eskola artekoan

X.U.  |  arrasate

Ekainaren 4an jokatuko dute 
Zaldibarko finala, eta Cipris 
eta McAwenDauen izango 
dira zein baino zein gehiago 
denboraldiko partidu eraba-
kigarrian. Hala, finalerdietan 
hainbat ezuste egon ziren, 
izan ere, faboritoek ez zuten 
aurrera egin. Bazirudien aur-
ten ere Dribling eta Lasaga-
baster finalean egongo zirela, 
iaz gertatu moduan, baina 
kanporaketan ez zuten asma-
tu, eta hilaren 4an hirugarren 
postuagatik lehiatu beharko 
dira. 

Faboritoak ez dira 
Zaldibarko 
finalean egongo

X.U.  |  arrasate

Oraingo asteburuan Arrasateko 
atletak batera eta bestera ibili 
dira, hainbat txapelketatan esku 
hartzen. Beste behin, azpimarra-
tzekoak dira pertika jauzilariek 
egindako markak, baina emaitza 
on gehiago egon dira. 

Malen Ruiz de Azuak, Irungo 
Bidasoarekin, 3,40 metroko saltoa 
egin zuen Anoetan, lehenengo 
sailkatuta. Jonathan Perez, berriz, 
Alacanten izan zen Realarekin, 
eta bigarren sailkatu zen 4,50 
metroko saltoa eginda. Maialen 
Axpek Iruñera joan behar izan 
zuen Atletico San Sebastianekin, 
eta zortzigarren postuarekin kon-

formatu behar izan zuen (3,50 
metro).  Azkenik, Anoetan ere, 
Alba Etxeandia 2,40 metroko 
markarekin seigarren postuan 
sailkatu zen. 

Arrasateko errekorra blancok 
Valladoliden, berriz, aipatzekoa 
da Markel Blancok 800 metroko 
lasterketan egindako marka 
(1.55.13). Bidasoako taldeko elas-
tikoarekin korrituta Arrasatekoa 
bigarren sailkatu zen marka 
horrekin, eta gainera, Arrasate-
ko errekorra ondu zuen. Blanco-
rekin batera, Iñigo Uribarren eta 
Chen Yan ere Valladoliden izan 
ziren lehian.

Malen Ruiz lehenengo Anoetan eta 
Jonathan Perez bigarren Alacanten

XABIEr UrTZElAI  |  arrasate

Hernaniko ordezkariek adierazi 
dute Mondraren kontrako parti-
dua irabazi egingo dutela, sail-
kapenari begira zuri-moreek ezer 
ez dutelako jokoan. Bada, jai dute, 
Arrasatekoendako ligako azken 
partidua berezia izango delako. 

Norgehiagoka hunkigarria 
izango da biharkoa (18:00, Moja-
tegi): batetik, Mondraren elasti-
koa urtetan –kategoria txikieta-
tik hasita– defendatzen ibili diren 

hainbat jokalarik futbola uztea 
erabaki dutelako; eta bestetik, 
Arrasateko taldeko zale fidelene-
tako bat hil zelako zapatuan, 
Jaime Lopez. 

Hala, jokalariek garaipena 
eskaini nahi izango diote horren-
beste urtean Arrasateko taldea 
jarraitu duen Iker Lopez jokala-
riaren aita zenari; eta taldea 
utziko dutenek ere irabaziz amai-
tu nahi dute futbol ibilbidea: 
"Ahaleginduko gara guztiak zelai-

ratzen, baina ez da erraza izango, 
taldea utziko duten asko defentsak 
direlako", adierazi digu aste 
barruan Iban Rodriguez entre-
natzaileak.

hutsune handia 
Datorren denboralditik aurrera 
Mojategin ikusle moduan egongo 
dira Mondran horrenbeste urtean 
egon diren Iker Laspiur, Jon 
Muruamendiaratz, Illart Etxebe-
rria, Ekain Garin eta Jon Loiti 

jokalariak. Eurekin batera fut-
bola utziko dute, baita ere, azken 
urteotan lehen taldean egon diren 
Iban Roak eta Enrique Tenak. 
Zapatuko kontrario Hernanik, 
bestalde, asko du jokoan: hiru-
garren mailara bidean sailkape-
nean lehenengo postuan amaitu 
nahi dute, eta huts eginez gero 
Real Unionek aurre hartuko 
die.

badator errelebua
Horrenbestez, datorren denbo-
raldian hutsune handiak izango 
ditu Mondrak, baina taldeko 
entrenatzaileak garbi du bada-
goela errelebua: "Horretarako 
egingo dugu lan. Azken hilabe-
teotan gazteekin jokatzen ibili 
gara, eta itxura ona hartu diet. 
Horrekin batera, erregionalean 
aprobetxatzeko moduko jokala-

riren bat edo beste ere badago, 
eta garbi dago kanpotik lauzpabost 
jokalari ere ekarri beharko ditu-
gula". Hala, beteranotasunaren 
faltari aurre egiteko Rodriguezek 
gazteek duten txispa azpimarra-
tu du: "Beteranoz betetako kate-
goria da hau, baina gazteak azka-
rragoak dira.

Hernaniren kontrako azkena 
agurren partidua izango da
Mondrako beteranoek futbola utziko dute bihar

Iker Laspiur.  |   goiena Jon muruamendiaratz.  |   goienaIllart Etxeberria.  |   goiena Jon Loiti.  |   goienaEkain garin.  |   goiena

Jaime Lopez.  |   goiena
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Arkauz zure etxea da.

ARETXABALETA
ARRASATE

ARETXABALETA

banatzaile ofiziala banatzaile ofiziala

ARETXABALETA

60 urte baino gehiago
ARRASATEARETXABALETA 1950·2011

'Kooltur ostegunak' ekimenaren azkeneko saioan 
Kerobia taldeak jardungo du gaztetxean
Datorren ekainaren 2an Kerobia talde nafarrak kontzertua eskai-
niko du gaztetxean. 22:00etan izango da eta sarrera 5 euro kosta-
ko da. Kooltur ostegunak ekimenaren barruan antolatutako 
kontzertua izango da; datorren eguenekoa izango da denboraldi-
ko azkeneko kontzertua. Uda partean kontzertuak etetea erabaki 
dute, baina ekimenak jarraipena izango du irailetik aurrera. 
Dagoeneko sei lan argitaratu dituzte Kerobia nafarrek; azkena, 
2010ean argitaratu zuten: Ontziak. Azken diskoko abestiak eta 
euren betiko abestiak eskainiko dituzte gaztetxean.

a.e.

aEdk antolatutako Literaturjauziak ekimenaren barruan herri 
irakurraldia egin zuten Seber altube plazan eguaztenean; hala, 
literatura plaza bilakatu zuten Seber. herriko 40 lagun oholtza 
gainera igo ziren eta testu zati bana irakurri zuten, hiru minutu 
ingurukoak. gainera, Zahar Berriko lagunek bigarren eskuko Cd eta 
liburu azoka egin zuten plazan bertan.  

Seber Altube, literatura plaza 

A.E.  |  arrasate

Bakioko Seizoro eta The Kill-
ministers taldeek joko dute 
bihar, zapatua, Arrasateko 
gaztetxean. 23:00etan hasiko 
da kontzertua.

Seizoro taldea 2010ean 
sortutakoa da. Pop korearra 
egiten dute bizkaitarrek. Tal-
dea sei lagunek osatzen dute: 
Borja, Jon Larrazabal, Xabier 
Badillo, Aitor Uriarte, Ioritz 
eta Jon Olabarrietak. Taldeko 
abeslari nagusiak bi dira: Ioritz 
eta Jon Olabarrieta. Zuzene-
koan ikuskizuna eskaintzen 
duten musikariak dira biz-
kaitarrak. Taldearen izenak 
dioen moduan, sei zoro izan-
go dira taula gainean.

the killministers 
Bigarren taldea ere bizkaita-
rra da. Horiek, baina, espe-
rientzia handiagoa dute musi-
ka munduan. 2006an sortu 
zuten taldea, eta garage eta 
punk-rocka egiten dute.

Arrasateko gaztetxera 
eurek sortutako punk eta rock 
doinuak ekarriko dituzte, eta 
ikuskizun aparta eskainiko 
dute. Hitzordu "paregabea" 
izango da. 

Musika 'zoroa' 
eta garage 
doinuak bihar 
gaztetxeanArANTZAZU EZkIBEl  |  arrasate

Haurrei zuzendutako antzerkia 
eskainiko du Kolore Bitxia taldeak 
bihar, zapatua, Amaia antzokian. 
Bi saio egingo dituzte, lehenengoa 
17:00etan eta bigarrena 18:00etan. 
Mondo Flurss antzezlanarekin 
gaur egungo kontsumo ereduen 
gainean hausnarketa eragingo 
dute aktoreek.

testurik gabeko lana 
Lan ikusgarria da Mondo Flurss 
antzezlana. Aritza Rodriguez eta 
Iñaki Aginaga aktoreek parte 
hartzen dute lanean. Testurik 
gabeko antzezlana da. Bi aktoreek 
zaborretarako poltsak manipu-
latzen dituzte, paisaia, animalia 
eta objektu ezberdinak eginez 

modu irudimentsuan. Gainera, 
gaur egungo kontsumo eredua-
rekin jarraitzen badugu gerta 
dakigukeenari buruzko hausnar-
keta txiki eta apala egiten da 
antzezlanean.

'Flurss, flurss...' soinua da 
Flurss, flurss… plastikoaren soi-
nua, bata bestearen kontra jo eta 
bizia hartzen duten poltsen soinua 
da. 3 eta 5 urte bitarteko haurrei 
zuzenduta dago.

Antzezlanaren asmoa da hau-
rrekin sormena eta sostengarri-
tasuna lantzea; horregatik, esko-
lan lan egiten jarraitzeko aukera 
eskaintzen dute antzezlanerako 
bereziki prestatu dituzten unita-
tea didaktikoen bitartez.

Plastikozko poltsekin 
sortutako mundu magikoa 

Plastikozko poltsekin egindako irudiak.  |   goiena
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M.B.  |  bergara

Erabateko gehiengoa lortu zuen 
Bilduk domekan. 3.608 botorekin 
herriko alderdirik bozkatuena 
izan zen –baita hauteslekuka ere, 

beheko taulan ikus daitekeen 
moduan–, eta udalbatza osatzen 
duten 17 zinegotzietatik bedera-
tzi zinegotzi egokitu zitzaiz-
kion.  

EAJren kasuan, bigarren 
indarra izan da 2.108 botorekin 
eta aurreko agintaldian izandako 
bost zinegotziak mantendu ditu. 
Aralarren kasuan, hirugarren 
alderdi bozkatueta izan da 748 
botorekin. 2007ko udal hautes-
kundeetako emaitzekin alderatuz 
gero, zinegotzi bat galdu dute. 
Eta gauza bera gertatu zaio PSE
-EE alderdiari: 627 botorekin 
zinegotzi bakarrarekin geratu 
da. PPk, EB-Berdeak eta Berdeek 
ez dute zinegotzirik eskuratu.   

Hautesleku guztietan 
nagusitu zen Bildu  

Koalizioak 9 zinegotzi lortu ditu; eaJk zituenak 
mantendu ditu eta aralarrek eta pse-eek bana galdu

bergara

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

GURIA
Taberna

Bidekurutzeta 5 
BERGARA

943 76 20 34 

Gidabaimena euskaraz zein gazteleraz atera  dezakezu
Informa zaitez

Fraiskozuri plaza 5   Tel.: 943 76 41 50   BERGARA

Autogidarien Eskola

Matxiategi 3, behea Bergara Tel.: 943 76 70 11

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna
M.B.  |  bergara

Bergara Bazara Bagara izeneko 
Plan Estrategikoa aurkeztu zuten 
Udalean joan den maiatzaren 
5ean. Aurkezpenean Plan Estra-
tegikoaren edukia azaltzeaz 
gain, lan horri segimendua egi-
teko eta herritarron parte-har-
tzean sakontzeko jarraipen 
batzordea osatzeko konpromisoa 
hartu zuen Udalak. Bada, har-

tutako konpromisoa aintzat 
hartuz, jarraipen batzorde hori 
osatzeko bilera deitu dute ekai-
naren 1erako, 19:00etan, osoko 
bilkuren aretoan.  

Ordu eta erdi inguru iraun-
go du batzarrak eta jarraipen 
batzordearen funtzionamendua, 
maiztasuna… adostea da hel-
burua. Udalak parte hartzeko 
dei egiten die herritarrei.

Plan Estrategikoaren jarraipen 
batzordea osatzeko dei egin dute

IMANOl gAllEgO  |  bergara

Udalerri Euskaldunen Mankomu-
nitateak, Udalak eta Jardun eus-
kara elkarteak aurtengo Uema 
eguna aurkeztu dute. Hirurek 
nabarmendu dute egun berezia 
izango dela aurtengoa, Bergarak 
Uemaren aldeko apustu indartsua 
egin duelako eta bi agintaldiren 
artean ospatuko delako. 

Uemako lehendakari Jon Bolla-
rren hitzetan: "Egoera politiko 
berriak eta udal hauteskundeen 
emaitzek aukera emango digute 
hurrengo hilabeteetan inoiz ez 
bezala hazteko". Gainera, festak 
Uemaren mezua hobeto hedatzen 
lagunduko du. Maitane Arizaba-
leta Jardun euskara elkarteko 
kidearen hitzetan, "euskalgintza-
rentzat Bergara Ueman egotea 
pozgarria da: batetik, euskararen 
ezagutza maila handia dela adie-
razten duelako; eta, bestetik, eus-
karaz bizi izateko."

jaieguna 
Jaiak, baina, aldarrikapen horiek 
guztiak era ludikoan adierazi 
nahi ditu. 08:00etatik 23:00ak 
arte ekitaldi ugari antolatu dituz-
te; besteak beste, hitz gurutzatuen 

lehiaketa. Antolakuntzakoek 
gogoratu nahi izan dute San 
Martin plazan egingo den herri 
bazkarirako txartelak erosteko 
azken eguna maiatzaren 30a 
izango dela. 

Uemako lehendakaria, alkatea eta Jarduneko ordezkaria.  |   iManol gallego

Uema eguna Bergaran ospatuko 
da ekainaren 4an, zapatuan 
'gure hizkuntzak har dezan arnas' lelopean egitarau zabala prestatu dute

O h a r r a k

gAixoen egunA 
egubAkoitzeAn
Santa Marinan ospatuko dute, 
19:00etan, eta oliadura sakra-
mentua egongo da.

trikiti egunerAko 
txArtelAk sAlgAi
Uztailaren 3rako San Martzial-
go txosna eta kantina ustiatze-
ko  izenematea ireki du Udalak. 
Bergarako irabazi asmorik 

gabeko elkarteek egin ditzake-
te eskaerak ekainaren 6ko 
12:00ak arte. 

87 urtetik gorAkoei 
oMenAldiA doMekAn
87 urtetik gorakoei omenaldia 
egingo diete domekan. 12:00etan 
meza egongo da Santa Marina 
parrokian eta ondoren luncha 
egongo da eta opariak banatuko 
dituzte Sn Joxepe elkartean. 

Jasotako 11 lanen artean aukera-
tu dute. Irudiarekin batera Dan-
tzatu mingaina euskaraz delako 
leloa eroango du zapiak eta lelo 
hori duten pegatinak ere aterako 
dituzte. Zapiak Pazkoetako egu-
bakoitz eta zapatuan salduko 
dituzte, plazan, 5 eurotan.

Ruben Montero bergararraren irudia aukeratu 
dute Jardunekoek Mendekoste jaietako zapirako

Zapirako irudia.  |   ruben Montero

aitor gonzalez

asteon ahtren Bergara-Bergara zatiko lurrak desjabetzeko aktak 
sinatzekoak zirela-eta protesta bilkura egin zuten hainbat herritarrek. 
alkatea udaletxean ez zegoela eta, atzeratu egin dute sinatze eguna.

AHTren desjabetzeen kontra

EmaItZak BoSt haUtESLEkUEtan

A l D E R D i A pilOtAlEKuA M At x i At EG i Os i N t x u M A RtO KO i BA R R A G u Z t i R A ZiNEGOtZiAK

bildu 1862 754 130 522 340 3608 9
eaJ 1110 484 77 312 125 2108 5
aralar 422 131 24 102 69 748 2
Pse-ee 277 175 13 132 30 627 1
PP 108 66 5 56 0 235 0
eb-berd 60 31 1 49 11 152 0
berdeak 40 28 4 8 5 85 0
Zuriak 45 15 0 12 5 77 0
baliogabeak 29 9 2 10 2 52 0

M · 2 2
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Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

JOXAN
ARRAINDEGIA

Ibargarai 24. Bergara. Tel.: 943 76 70 29

Sukalde eta bainu enzimerak

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

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Mujika 
gozotegia

Bizkotxoak
Erreilenoak
Tostoiak

Artekalea 3 BERGARA 
943 76 10 34

Etxetresna elektrikoak 
eta argiztapena

Masterreka 2. BERGARA
Tel.: 943 76 26 10

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

zaitegi

Bergarako pilotariek abantaila txikia zuten azkoitiaren kontra jokatu 
beharreko herri arteko itzulerakoan. Joanekoan reyes azkoitiaren 
mutilek 2-1eko abantaila eskuratu zuten, baina tanteo estuarekin. 
Eta, joan den egubakoitzean, etxean, urduritasunagatik-edo 
bergararrek ez zuten euren bertsiorik onena erakutsi. Emaitza bera 
izan zen, 1-2, baina tanto-averagea azkoitiarren aldekoa izan zen.

Herri artekoan ezin aurrera egin 

X.U.  |  bergara

Ibarreko ziklistek batere erra-
za ez den modalitatean jardu-
teko hiru hitzordu izango dituz-
te datozen asteotan. 

Domekan, Urduñan (Bizkaia)
Euskal Herria torneorako pun-
tuagarria izango den erlojupe-
koa izango dute, eta sailkape-
nean bigarren Sumoficeko 
Eneko Lizarralde dago, Erren-
terian lortu zuen garaipenari 
esker. Ekainaren 1ean –datorren 
eguaztena– Aizarnazabalen dis-
ziplina horretako Gipuzkoako 

txapelketa egingo dute (Gervais 
memoriala). Eta proba horretan 
parte hartzeko Sumoficeko lau 
ziklista daude sailkatuta.

ekainaren 4an, bergaran 
Hitzordu handia, baina, Berga-
ran izango da, ekainaren 4an. 
Lokatzak antolatuta Euskal 
Herriko erlojuaren kontrako 
txapelketa egingo dute. 16 ziklis-
tarendako lekua baino ez da 
egongo, eta Gervais memorialean 
egindako lana izango dute kon-
tuan.

Erlojupeko probetan 
espezializatzeko hiru saio
ibarreko ziklistek datozen asteotan hiru 
erlojupeko izango dituzte, azkena bergaran

X.U.  |  bergara

Pol-Pol mendi taldeak eta Gorla 
Alpino Taldeak Zaragoza eta 
Soria artean dagoen mendilerro-
ra joateko irteera antolatu du, 
Moncayora (2.314 metro). Sistema 
Iberikoko gailurrik garaienera 
joateko irteera asteburu osorako 
izango da, ekaineko lehen aste-

buruan (ekainak 4 eta 5). Bidaia 
Pol-Polekin egin ahal izateko 
txartelak mendi taldearen bule-
goan daude eskuragai, astelehe-
netik eguaztenera, 18:45etik 
19:45era. Hala, mendizaleek Mon-
cayorako bidea zapatu goizaldean 
hartuko dute, 06:00etan, pilota-
leku parean. 

Azkena, hamabost egun dela 
Orain dela hamabost egun Nafa-
rroako mendietan ibili ziren Pol
-Pol mendi taldeko lagunak, Peña 
Izaga (1.361 metro) inguruan. 
Bergarako 35 lagun animatu ziren 
irteeran esku hartzera. Idotzin 
herritik irten ziren, eta Peña 
Izaga igo ostean San Migel ermi-
ta ezagutu eta Urrotz aldera egin 
zuten, zeharkaldia amaitzeko. 
Mendizaleek guztira 16 kilome-
troko buelta ederra egin zuten, 
sei orduan.

Pol-Polekoak Moncayora joango dira 
ekaineko lehenengo asteburuan

XABIEr UrTZElAI  |  bergara

Ariznoako gimnastek amaitu 
dute Gipuzkoako txapelketa, eta 
ondo amaitu ere, Bergarako ordez-
kariak txapeldun izan dira-eta 
kategoria guztietan. Gainera, 
banakako lehian ere Mariana 
Nunes alebinak lehen postua 
lortu zuen, Sonia Gonzalez infan-
tila laugarren izan zen, Jone 
Olaberria infantila zazpigarrena, 
Ane Miren Mugurutza kadetea 
lehenengoa, Jeniffer Pineda kade-
tea bigarrena eta Maider Cabo 
kadetea laugarrena. 

euskadikoa, domekan 
Emaitza horiekin guztiak sailka-
tu dira Euskadiko txapelketara-
ko. Domekan, hilak 29, Gasteizko 
Abetxuko kiroldegian izango da 
finala alebin eta infantilentzat.  
Kadete, gazte eta seniorrek, berriz, 
finala Durangon jokatuko dute 
ekainaren 4an. Infantil, alebin eta kadeteak, entrenatzaileekin.  |   ariznoa

Gipuzkoakoan kategoria guztietan 
irabazita, domekan Euskadikora
alebinak eta infantilak euskadiko txapelketan izango dira domekan
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ArANTZAZU EZkIBEl  |  bergara

Musika Eskolako gaztetxoek kon-
tzertua eskainiko dute bihar, 
zapatua. Udaberriko kontzertua 
izango da eta 19:00etan hasiko 
dute emanaldia. Aurrez, herriko 
kaleak animatuko dituzte triki-
tilariek. 18:30ean hasiko dute 
kalejira. 

Kontzertuak une hunkigarria 
ere izango du. Izan ere, aurten 
25 urte beteko ditu Musika Esko-
lako Gazte Bandak. Urteurren 
borobil hori ospatzeko musika 
pieza bereziak prestatu dituzte 
bandako kideek biharko kontzer-

turako. Horiek guztiak eta gehia-
go entzuteko aukera egongo da 
bihar pilotalekuan. Kontzertura-
ko sarrerak Musika Eskolan eta 
egunean bertan pilotalekuan 
egongo dira salgai. 12 urtetik 
beherakoek 2 euro eta 12 urtetik 
gorakoek 4 euro.

ondoren, afaria 
Udaberriko kontzertuaren ondo-
ren afaria egingo dute. Afarirako 
txartelak Musika Eskolan daude 
salgai. Afari txartelen prezioak 
dira: 12 urtetik beherakoek 6 euro 
eta hortik gorakoek 16 euro.

Udaberriko kontzertua 
herriko musika ikasleekin
Kontzertua bihar, zapatua, izango da, 19:00etan, 
udal pilotalekuan; sarrerak salgai daude 

musika Eskolako ikasleak kontzertua eskaintzen.  |   MusiKa esKola

A.E.  |  bergara

Jarduneko trikiti eskola Musi-
ka Eskolako trikiti eskolaren 
barnean sartzea hitzartu dute. 
Aurrerantzean Musika Esko-
lara joan beharko dute trikitia 
ikasi gura duten herritarrek.
Adostu duzuen puntuen artean 
batzorde bat eratzea dago. Zertaz 
arduratuko da batzorde hori eta 
nortzuek osatuko dute?
Batzordea gurasoen, Jardun 
Euskara Elkartearen eta Musi-
ka Eskolaren artean eratuko 
dugu eta batzorde edo elkarte 
honek, bereziki, herri mailako 
ekintzetan jardungo du. Alde 
batetik, ekintza eta proposamen 
berriak aurrera eramateko, eta, 
bestetik, ekintza hauen bidez, 
modu zuzen edo zeharkakoan, 
kultura eta euskara sustatzeko. 
Helburua herrira zabaldu eta 
herrikoia izatea da. Euskal 
kantutegia, euskal musika… 
bultzatuko da.
kulturaren eta euskararen alde 
lan egitea izango da asmoa?
Jardun Euskara Elkartearen 
ikuspegitik helburu nagusiak 
dira, besteak beste, euskal giroa 
suspertzea, kultura ekintza eus-
kaldunak bultzatzea, euskaltza-
le guztien indarrak batzea eta 
euskararen erabilera sendotzea. 
Honen harira, garrantzitsua 

iruditzen zaigu batzorde honetan 
parte hartu eta ekintza euskal-
dunak bultzatzea.
Euskara hutsean funtzionatuko 
du batzordeak.
Euskara elkarte moduan beha-
rrezkoa eta garrantzitsua da 
euskara hutsez funtzionatzea.
Zergatik bateratu dituzue bi tri-
kiti eskolak?
Arrazoi nagusia herriari begi-
ra zerbitzu bera leku berean 
eskaintzeko aukera izan da. 
Bestalde, 18 urteko ibilbidean 
Jardunek bete ditu hasierako 
helburuak; besteak beste, soi-
nua eta panderoa herriratzea 
eta gure instrumentuak ikas-
teko solfeo gabeko aukera 
eskaintzea. 

maitane arizabaleta.  |   goiena

Maitane arizabaleta | Jarduneko kultura koordinatzailea

"Sortu dugun batzordeak herri 
mailako ekintzetan jardungo du" Asturiasko Mieres herrira 

bidaiatuko dute gaur Berga-
rako Orfeoiko kideek. Bihar 
izango dute kontzertua. Lehe-
nengo zatian orfeoiak bakarrik 
abestuko du. Aitor Biainen 
zuzendaritzapean abestuko 
dute bergararrek; gainera, Eli 
Muruamendiaratz piano jolea-
ren laguntza izango dute hain-
bat musika lanetan. Azkene-
ko piezak, bestalde, Mieresko 
Orfeoiarekin elkarlanean 
abestuko dituzte. Apirilaren 
16an Mieresko Orfeoiak Ber-
garan abestu zuen.

Bergarako Orfeoiak 
kontzertua eskainiko 
du bihar Mieresen

Ekainaren 4an Uema eguna 
ospatuko dute Bergaran. Bes-
teak beste, hitz gurutzatuen 
binakako I. txapelketa joka-
tuko da. Txapelketa egunean 
bertan izango da, Uema egu-
nean, baina izena aurrez eman 
behar da. Horretarako epea 
maiatzaren 31ra arte izango 
da. 

Lehiaketan 16 urtetik gora-
koek parte har dezakete. Kan-
poraketak 10:30ean izango 
dira eta final nagusia San 
Martin plazan jokatuko da, 
13:00etan.

Hilaren 31ra arte eman 
daiteke izena hitz 
gurutzatuen lehian 

ERIZAIN LAGUNTZAILEA
Erdi mailako heziketa zikloa.  

Osasun familia. A-D EREDUAK

J.M.IPARRAGIRRE B.H.I
Santa Barbara bidea z/g – 20700 URRETXU (Gipuzkoa)  Tel./ Faxa: 943 72 14 03 / 943 72 14 13

www.iparragirre.net   -   jmiparragirre@edunet.es

JOXE MARI IPARRAGIRRE
BIGARREN HEZKUNTZAKO INSTITUTUA

LANBIDE ETORKIZUNAK:
- Ospitaleko erizain laguntzailea.
- Zaharren egoitzetan.
- Eguneko zentroetan.
- Lehen artapenetako laguntzailea.
- Kontsulta pribatuetan.
- Hortz-kliniketan laguntzailea.
- Gaixoen zaintza.

AURREMATRIKULA: 
Ekainaren 1etik 10era (biak barne)

MATRIKULA EGITEKO EPEA: 
Uztailaren 4tik 8ra (biak barne)
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oñatiko patinatzaile gazteak, irakaslearen aginduak jasotzen, iazko kirol kanpainan.  |   goiena

MIrEIA BIkUÑA  |  oñati

Zubikoa kiroldegiko arduradunek 
esku artean dute udako kirol 
kanpainako triptikoa. Aurten 23 
kirol eskaintza jarriko dituzte 
herriko ume eta gazteen eskura: 
guztira, 915 neska-mutikorenda-
ko lekua izango dute. 

Urteroko kirol eskaintzez gain, 
berrikuntzak izango dituzte aur-
ten: alde batetik, multiabentura 
delako kirol eskaintza: egubakoi-
tzetan bakarrik eskainiko dute, 
eta kirola aldatu egingo dute 
astero (mendi bizikleta, eskalada, 
orientazio lasterketak...). Beste 
alde batetik, neskendako paleta. 
"Mutilek, gehienbat, pilotan egi-
ten dute. Paleta neskendako auke-
ra izango da", esan digute kirol-
degiko arduradunek.

Gainera, erraketarekin egiten 
diren kirolen jinkana egiteko 
aukera izango dute; xakean, has-
tapen eta hobekuntza saioak 
egingo dituzte; eta gazteendako 
aquaerobik egingo dute. Bestalde, 
eskaera aintzat hartuta, igerike-
ta ikastaroa gehiago egingo dituz-
te aurten.

Udako kirol kanpainaren gai-
neko informazioa asteon banatu 
dute ikastetxeetan.

izenematea 
Eskaintzan berrikuntzak dauden 
neurrian, izenemate prozesuan 
ez dago aldaketarik. Maiatzaren 
31n (09:00-13:30 eta 15:00-19:00) eta 
ekainaren 1ean (09:00-13:30) egin 
behar da aurre-izenematea. Zoz-
ketan parte hartzeko eskaerak 

kiroldegiko idazkaritzan entre-
gatu behar dira. Ekainaren 2an 
zozketaren emaitzak ipiniko dituz-
te kiroldegi sarrerako taulan, eta 
han zehaztuko dute ume bakoitzak 
noiz eman behar duen izena. 
Behin betiko izenemate epea 
ekainaren 6an, 7an, 8an, 9an eta 
10ean egin beharko dute. 

txanda aukera ezberdinak 
Azken urteen antzera, txanda 
aukera ezberdinak izango dituz-
te erabiltzaileek. Txanda nagusiak 
bi izango dira: ekainaren 27tik 
uztailaren 8ra eta uztailaren 11tik 
22ra. Kirol batzuk txanda baka-
rrean egingo dituzte: ekainaren 
27tik uztailaren 22ra. Abuztuan 
bi txanda daude: 2tik 12ra eta 
16tik 26ra.

Berrikuntzak egongo dira udako 
kirol kanpainaren eskaintzan
Hurrengo astean egin beharko da aurre-izenematea zozketan parte hartzeko

M.B.  |  oñati

Emaitza orokorren moduan, 
Bildu koalizioak batu zituen 
boto gehien udal hauteskun-
deetako 16 mahaietan. Horie-
tako baten, gainera, hirukoiztu 
egin zuen EAJk lortutako boto 
kopurua. Hain zuzen ere, 1-6-B 
mahaian 357 boto lortu zituen 
Bilduk eta 101 EAJk. Gainera, 
beste bi mahaitan aldea nabar-
mena izan zen koalizioaren 
alde: 1-6-A mahaian 237 botoren 
aldea eta 2-2-U mahaian 178 
botorena.

Guztira, 3.308 boto batu 
zituen Bilduk eta 1.936 EAJk. 

ordezkari barik 
2007ko udal hauteskundeetan 
baino boto gehiago jaso arren, 
EAJ bigarren tokian geratu zen 
atzerapen nabarmenarekin: 
Bilduk baino 1.372 boto gutxia-
go batu zituen EAJk baino.

Bilduren gehiengo osoarekin, 
gutxiengoan dauden alderdiek 
ordezkaritza galdu dute: PSE
-EE, PP, Aralar, Ezker Batua 
eta Hamaikabat alderdiek ez 
dute zinegotzirik lortu. 

Aipagarriena da azken agin-
taldian hiru zinegotzi izan dituen 
Hamaikabat ordezkari barik 
geratu dela.

Bilduk lortu zituen boto 
gehien mahai guztietan

EmaItZak haUtESLEkUka

i K AstO l A E R R E K A l D E sA N tA 
M A R i N A

txiKi txOKO i R R At i A g u Z T i r a

Bildu 1.318 306 582 737 365 3.308
EAJ 889 189 375 244 239 1.936
Aralar 99 12 46 55 18 230
PsE-EE 59 51 20 42 37 209
PP 71 41 36 28 27 203
EB 92 25 21 32 20 190
H1! 73 33 31 24 21 182
Zuriak 18 4 6 8 2 38
Baliogab. 13 5 5 13 2 38
Hautesle 3.645 917 1.589 1.669 1.002 8.822
Botoak 2.661 666 1.122 1.183 731 6.363

O h a r r a k

deiAldiA
1946an jaiotakoek irteera berezia 
egingo dute ekainaren 4an. Bada, 
irteeran parte hartu gura dute-
nendako izenematea bihxar buka-
tzen da, hilaren 28an. Izarraitz 
tabernan edo Urrutia dendan 
hartzen dituzte izenak. Antola-
tzaileek dei berezia egin diete 
urte hartako kinto guztiei irtee-
ran parte hartzeko.

deiAldiA
Ekainaren 10ean egingo dute uda-
ko oporren aurreko azken odol
-ateratzea. Txantxiku ikastolako 
aretoan, 18:00etatik 20:00etara. 

bekA
Udako Unibertsitatearen udako 
ikastaroetan parte hartu gura 
duten ikasle eta langabeek udala-
ren dirulaguntza jaso ahalko dute; 

gehienez, matrikularen %50. Eskae-
rak, udal bulegoetan. 

ikAstAroA
Zubikoa kiroldegian bizkarrezu-
rraren patologiei buruzko ikas-
taroa antolatu dute. Ekainaren 
4an egingo dute, teorikoa eta 
praktikoa: 10:00-14:00 eta 15:30
-19:30ean. Izenematea, Zubikoa 
kiroldegian.

M.B.  |  oñati

Herri mailako arrantza txa-
pelketa egingo dute ekainaren 
4an Arantzazu errekan, Pago 
Uso elkarteak eta Alzu dendak 
antolatuta. Txapelketa 16:00e-
tan hasiko dute Etxe Aundi 
jatetxe aurrean. 19:00etara arte 
amuarrain gehien harrapatzen 
dituenak irabaziko du. Bukae-
ran merienda eta sariak egon-
go dira parte-hartzaile guztien-
dako.

Interesatuek dagoeneko 
zabalik dute izenemate epea: 
ekainaren 2a baino lehen egin 
beharko dute, Alzu dendan.

Arrantza 
txapelketa, 
ekainaren 4an

M.B.  |  oñati

Txanda dendarien elkarteak 
garapen sostengarriaren alde-
ko kanpaina abiaraziko du 
ekainean; hain zuzen ere, 
ekainaren 4an. Berdearen 
txanda delako leloarekin 2.000 
poltsa berrerabilgarri bana-
tuko dituzte elkarteko kide 
diren negozioetan: Txandaren 
leloarekin eta Txanda-kide 
direnen izenekin. Kanpaina-
ren helburua da plastikozko 
poltsen erabilera txikitzea eta 
berrerabilgarriak erabiltzeko 
ohitura bultzatzea. Kanpaina 
ekain osoan egingo dute.

Poltsa 
berrerabilgarriak 
Txandarekin

M · 2 2
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aloña Mendi

aloña mendiko kadete mailako mutilek igoera lortu dute eta hurrengo 
denboraldian ohorezko mailan jokatuko dute. Igoera fasean ibili dira 
buru-belarri azken asteotan, eta, bigarren lekuan sailkatuta, igoera lortu 
dute Beti gazte taldearekin batera. azken jardunaldian 2-0 menderatu 
zuten añorga. Bestalde, emakumeen kadete mailako taldeak denboraldi 
bukaera bikaina izango du: kopa txapelketako finala jokatuko du 
Intxaurdiren kontra.

Kadeteak 
ohorezko 
mailara igo 
dira

M.B.  |  oñati

Pake Leku elkarteak gertu du 
Erretiratuen Asteko egitaraua. 
Ekainaren 6tik 12ra askotariko 
ekintzak egingo dituzte: Aloña 
abesbatzaren kontzertua, San 
Martinera irteera, bingo berezia 
eta bazkaria, besteak beste.

Hain zuzen ere, irteerarako 
eta bazkarirako txartelak aldez 
aurretik erosi behar dira. Biak 

ala biak salgai ipiniko dituzte 
ekainaren 1etik 3ra, erretiratuen 
elkartean, 18:30etik 20:00etara. 

Gainera, hilaren 12an egingo 
duten bazkarian, herriko bi nagu-
si omenduko dituzte. Udal Musi-
ka Bandak eta Oñatz taldekoek 
emanaldia egingo dute. Bazka-
londoren zozketa egingo dute eta 
sariak banatuko dituzte parte
-hartzaileen artean. 

Erretiratuen Astea ekainaren 6tik

MIrEIA BIkUÑA  |  oñati

19:00etan botako dute etxafuegoa, 
eta hala hasiko dituzte Errekal-
deko jaiak. Gaurtik domekara 
arte askotariko ekintzak egingo 
dituzte. Festak hasteko txorizo 
eta sagardo dastatzea eta rock 
kontzertua egingo dituzte, besteak 
beste. Discipulos de Dionisos, 
Lobo Electrico, Fiachras, EZ! eta 
CC627 taldeek egingo dute zuze-
nekoa, 21:00etan. 

Bihar haurrendako puzga-
rriak eta hiruko saskibaloi txa-
pelketa jokatuko dituzte. 16:00e-
tan goitibehera lasterketa egin-
go dute Larrain Gain elkarte 
ingurutik Errekalderaino. 

19:30ean rock kontzertua egingo 
dute Reaccion 912 eta Kepa eta 
Ander taldeek. 22:00etan Ikusi 
Makusi antzerki taldeak ema-
naldia egingo du. 02:00etan film 
laburrak eskainiko dituzte. 

hildakoen aldeko meza 
Domekan, auzoko hildakoen 
meza egingo dute. 12:00etan 
umeendako krosa egingo dute 
eta 14:30ean auzo bazkaria. Baz-
kaldu ondoren mus txapelketa 
egingo dute, eta 19:00etan Hamai-
ka Bertutek bertso emanaldia 
egingo du. Jaiak etxafuegoak 
botata bukatuko dituzte.

Musika, erretiratuen antzerkia, 
film laburrak, goitibeherak eta 
beste Errekaldeko jaietan

Iazko goitibehera lasterketako parte-hartzaileetako bat .  |   goiena

Mikel Illarramendi oñatiarrak 
omenaldi beroa jasoko du etzi, 
domeka, Eskoriatzan, haren 
egungo bizilekuan. 13:00etan 
triki-poteoa egingo dute kale-
rik kale eta 15:00etan bazkaria 
Apotzagan. 

Illarramendi hilaren 19an 
heldu zen Oñatira, eta han 
ere omenaldia jaso zuen.

Mikel Illarramendi 
omenduko dute etzi 
Eskoriatzan
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M.A.  |  aretxabaleta

Batzuen poza eta besteen etsipena; 
horixe, maiatzaren 22ko gauak 
utzitakoa. Bildukoak pozik, Are-
txabaletako hauteskunde-mahai 
guztietan, hau da, gune guztietan 
nagusitu zirelako; aise nagusitu 
ere. Azken lau urteotan udalean 
egoterik izan ez dutenen botoa 
eskuratu zuten (2007an, ANVk 
839 boto) eta baita EAkoena ere 
(2007an, 529); nahiz eta batzuek 
iragarri horien boto asko beste 
alderdi batzuek jasoko zutela. 

Aralarrek eutsi egin die hiru 
zinegotziei eta ia 200 bototan egin 
du gora (2007an, 593 boto). Biga-
rren indarra izan da herriko gune 
guztietan, EAJren aurretik. Gora 
egin du EAJk ere boto kopuruan 
(2007an, 504 boto) baina ez du 
lortu hirugarren zinegotzirik. 

pse-eek eta ebk botoak galdu 
Botoak galdu zituztenak PSE-EE 
(2007an, 400) eta Ezker Batua 
(2007an, 161) izan ziren; hala, 
galdu egin dute biek zinegotzi 
bana eta Ezker Batua ordezkari-
tza barik geratu da. Eta PPk zer-
txobait gora egin arren (2007an, 
117) ez du lortu ordezkaritzarik 
Aretxabaletan.

Herriko gune guztietan 
nagusitu da Bildu

aralar bigarren indarra izan da gune guztietan, eaJren aurretik

Bilduko kideak, EaJkoa eta aralarkoa botoak kontatzen, domekan.  |   M.a.

O h a r r a k

odol AterAtzeAk
Odol ateratzeak egingo dituzte 
datozen hiru astelehenetan: 
maiatzak 30, ekainak 6 eta ekai-

nak 13. Osasun etxean izango 
dira Arabako Odol Bankuko 
kideak (16:30-20:00).

'lApurren bidetik' 
AntzezlAnA
Kurtzebarriko antzerki eskolak 
Lapurren bidetik antzezlana 
eskainiko du ekainaren 1ean 
Arkupen (17:00 eta 18:00).

'Argotu' AntzezlAnA
Debote Enbote antzerki taldeak 
Argotu antzezlana eskainiko 
du ekainaren 1ean, eguaztena, 
Herriko Plazan (19:00).

bertso jAiAldiA
10 eta 12 urte arteko herriko 
neska-mutikoek bertsotan 
jardungo dute ekainaren 2an 
Herriko Plazan (17:00).

M.A.  |  aretxabaleta

Domekan, hilaren 29an, 200 bat 
neska-mutiko batuko dira gurean 
Haur Dantzarien Eguna ospatze-
ko. Iaz hasitako ibilbideari jarrai-
tuta, Leizarra musika eskolak 
eta Udalak elkarlanean antolatu 
dute ospakizuna eta dantzari eta 
txistu doinuekin beteko da herria. 
Herriko bost gunetan egingo 
dituzte dantza saioak goiz partean, 
eta arratsaldean alardea eskai-
niko dute plazan dantzari guztiek 
elkarrekin. 

bost gunetan dantzan 
Gurean izango diren dantza tal-
deak bost dira: Lore Gazteak eta 
Txikitxu (Arrasate); Oñatz (Oña-
ti); Oinarin (Antzuola); eta Urrats 
(Soraluze). Haiei harrera egingo 
diete Aretxabaletako Leizarra 
dantza taldeko kideek, 50 bat 
neska-mutikok, eta elkarrekin 
joango dira dantzan egitera.

Herriko Plazan elkartuko dira 
guztiak (11:30) eta banaketa egin 
ondoren ospakizuna hasiko dute 
(12:00). Bost gune izendatu dituz-

te dantza erakustaldiak egiteko: 
Murubide plaza; Herriko Plaza; 
Durana kalea; Ilargi plaza; eta 
Iralabarri plaza. Arrasateko Txi-
kitxu dantza taldea eta Soralu-
zeko Urrats elkarrekin joango 
dira gunez gune, eta gainerakoak 
bakarrik. Talde bakoitzak bi 
gunetan egingo du dantzan eta 
saio guztiak bukatutakoan plazan 
elkartuko dira berriro (13:30), 
bazkaltzera joateko.

Alardea eskainiko dute arra-
tsaldean plazan (17:00) eta horre-
kin agurtuko dute eguna.

elkarteak laguntzaile 
Urtero legez, herritarren eta 
elkarteen laguntza izango dute 
antolatzaileek bazkariak emate-
ko; hona elkarte laguntzaileak: 
Hibai Gain, Eguzki Alde, Muru 
Alde, Urats Alde, Urkulu eta 
Urbaltz. 

200 ume izango dira etzi  
Haur Dantzarien Egunean
arrasate, antzuola, oñati eta soraluzetik datoz 
leizarrakoekin bat egin eta dantzan jarduteko

MIrArI AlTUBE  |  aretxabaleta

Gipuzkoako bertsolari txapel-
keta hasita dago, eta aste bukae-
ran lehen faseko bigarren itzu-
liari hasiera emango diote. 
Zortzi kanporaketa jokatuko 
dira guztira eta horietako bat 
gurean izango da, Aretxabaletan. 
12 bertsolari izango dira guzti-
ra norgehiagokan; sei goizean 
(11:30) eta beste sei arratsaldean 
(17:30); tartean, bi debagoiendar: 
Jokin Labaien arrasatearra eta 
Oñatin bizi den Urko Egaña.

goizeko saioa
Goizean jardungo duten ber-
tsolariak izango dira: Beñat 
Lizaso, Felix Zubia, Nahikari 
Gabilondo, Nerea Elustondo, 
Odei Lopez eta Xabi Astigarra-
ga. Eta egin beharko dituzten 
lanen artean daude: hiruna 
bertso binaka eta gaia emanda, 
zortziko handian; beste hiruna 
bertso zortziko txikian; eta bes-
te hiruna Iparragirre doinuaren 
molde berrian. 

Norgehiagoka bukatzeko 
kartzelako lanean hiruna bertso 
egin beharko dituzte bakarka, 
lehen puntua emanda, zortziko 
txikian; eta bertso bana, gaia 
emanda.

Arratsaldeko saioa 
Arratsaldean, ostera, beste sei 
bertsolarik jardungo dute nor-
gehiagokan: Gorka Maiz, Iker 
Osa, Jokin Labaien, Joseba 
Andoni Agirre, Mikel Arrillaga 
eta Urko Egaña. Horiek egingo 
dituzten lanak izango dira: 
hiruna bertso binaka, gaia 
emanda, zortziko handian; sei-
na kopla binaka, gaia emanda, 
lauko handian; eta hiruna ber-
tso binaka, gaia emanda, hama-
rreko txikian. 

Kartzelako lanean, ostera, 
bina bertso abestu beharko 
dituzte gaia emanda, gura duten 
doinu eta neurrian.

Bai goizeko bai arratsalde-
ko saioetan Irati Agirreazalde-
gi elgoibartarrak jardungo du 
aurkezle lanetan, eta epai-mahai-
ko kideak izango dira: Julian 
Albistur, Mikel Lersundi, Urtzi 
Basterrika eta Eneritz Azkue.

sarrerak erosteko aukera 
Bi saioetarako sarrerak Inter-
net bidez eskura daitezke –www.
gpuntua.com–, baita bazkarira-
ko txartelak ere. Internet bidez 
sarrera guztiak saldu ez badira 
egunean bertan ere izango dituz-
te Arkupeko harreran.

Domekan Gipuzkoako bertsolari 
txapelketako kanporaketako saioa
bi saio egingo dituzte goizean eta arratsaldean, 
eta seina bertsolari elkartuko dira bakoitzean 

arEtxaBaLEtako datUak gUnEka

a L D e r D i a i Pa r r a L D e a e r D i a L D e a H eg oa L D e a au Zoa k g u Z T i r a

Bildu 317 426 459 311 1.513
Aralar 177 230 242 137 786
EAJ 170 216 164 80 630
PsE-EE 86 76 83 17 262
Ezker Batua 22 18 29 8 77
PP 45 43 35 9 132
Zuriak 11 8 14 5 38
Baliogabeak 10 15 9 3 37
Abstentzioa %34,94 %34,31 %35,15 %34,48 %34,74

M · 2 2

Loteria 
Paper denda 

Liburuak 

Iber

Otalora 2.
ARETXABALETA

Tel.: 943 79 04 39 

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

Bertako okelak eta odolosteak

BENGOA
URDAITEGIA

Santa Kurtz 24, behea ARETXABALETA  
Tel.: 943 79 01 28 - 629 45 02 21
garbittu@euskalnet.net

Garbiketa orokorrak eta
mantentze-lanak

Obra bukaerako garbiketak

Auzotarren komunitateen
eta garajeen garbiketak

Kristalen garbiketak

Arropa garbiketak
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Aretxabaleta eta Eskoriatzako taberna eta jatetxeen gida

giro!
hemen     bada 

Araba Ibilbidea 31, behea 
ARETXABALETA | 943 79 96 54

Eguneko menua 
Bokatak

Plater konbinatuak 
Errazioak

Karta

Anduaga  
Jatetxea

Ilargi plaza 4. 
ARETXABALETA
Tel.: 943 79 06 57

Hirusta 
jatetxea

Loramendi, 8 Tel.943 79 94 15 
AreTxAbALeTA

Loteria eta 
kinielak

DORLETA 
TABERNA

Basabe poligonoa 
aretxaBaleta 943 77 31 19

Menuak 
eta afariak

BasaBe

Mitarte 1 ARETXABALETA
Tel.: 943 77 03 08

Urdaitegia-gozotegia
•

Kroasantegia
•

Gertatutako janariak

iosu 
taberna

harategia

Lotoak eta 
kinielak 

Gurea
 TABERNA

Durana 32   ARETXABALETA   
Tel.: 943 79 20 64

Azatza auzoa
ARETXABALETA

943 79 16 68

OTZETA  
JATETXEA

Aranburuzabala 9 
ESKORIATZA 

Tel.: 943 71 31 67

- Menua
- Gazte menua
- Karta
- Eramateko janari  
   prestatuak.
- Ogitartekoak.

Eguneko menua
Karta 

Bokatak
Plater konbinatuak 

MENUA
KARTA
PLATER KONBINATUAK
OGITARTEKOAK
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Mundumira jaialdiaren harira, 
bihar, zapatua, Atxorrotzeko 
gazteluaren aztarnategiko indus-
ketetara bisita egingo dute. 
Maiatzean zehar Atxorrotzeko 
gotorlekuaren harresia berres-
kuratze lanak egiten dabiltza 
Larrate enpresako lantaldea; 
hirugarren aldia da indusketa 
lanak egiten dabiltzala. Iñaki 

Sagredo historialariaren taldeak 
egindako lanak euren eskutik 
zuzenean ezagutzeko aukera 
izango dute biharko bisita gida-
tuan parte hartzen dutenek. 
Udaletik jakinarazi digutenez, 
11:00etarako egin dute bisita 
gidaturako hitzordua, Atxorro-
tzen. Edonori dago zabalik 
irteera hori.

Atxorrotzeko indusketa arkeologikoetara 
bisita gidatua egingo dute bihar goizean

O h a r r a k

gAzteen MeriendA
Xabi Arenatzaren eskutik ber-
tso-merienda izango dute gazteek 
gaur gaztelekuan.

kirol hitzorduAk
Bihar, kadeteen saskibaloia dago 
10:30ean, Arizmendi Eskoriatza 
eta Zast Rankinen artean. Etzi, 
Ohorezko Ligako areto futbola 
izango dute etxekoek Berrehun 
Pezetaren kontra, 11:00etan.

AkuArelAk ludotekAn
Akuarelak egingo dituzte hila-
ren 26an ludotekan.

ur etA zAbor tAsAk
Ekainaren 9a baino lehen ordain-
du behar da lehen seihilabete-
koari dagokion zabor bilketa 
tasa; lehen hiruhilabetekoari 
dagokion estoleria eta ur horni-
kuntza tasa martitzenetik aurre-
ra ordaindu ahal izango da.

M.B.  |  esKoriatza

Aspaldiko ohitura onak ez dira 
galdu behar. Horixe da 1929. urtean 
jaiotako eskoriatzarrek uste dute-
na, eta, hori dela-eta, 81 urte 
badituzte ere, aurten ere kintada 
egingo dute. Biharko, zapatua, 
egin dute hitzordua. Eguerdi par-

tean 16 lagun batuko dira Otzeta 
jatetxeko mahaiaren bueltan baz-
kaltzeko.

Urtero egiten duten moduan, 
bazkalostean aspaldiko kontuak 
gogorarazi ostean, San Pedro 
elizarantz joango dira, meza entzu-
tera.  

81 urte izanda ere, urteroko 
hitzordu berezia egiteko gogorik ez 
dute galdu 1929an jaiotakoek

orain dela 22 urte Egokiena elkartean ateratako argazkia.  |   goiena

MIrIAN BITErI  |  esKoriatza

Hunkigarria izan zen eguazten 
arratsaldean Eskoriatza kirol 
elkartearen presidente zenaren 
omenez egindako ekitaldia. Herri-
ko kiroldegiari Manuel Muñoz 
kiroldegia izena jartzeko ekital-
diak familia, udal ordezkari, kirol 
elkarteko kide eta eskoriatzar 
asko batu zituen. 

Ander Agiriano Kirol zinego-
tziak hartu zuen lehenik hitza. 
Muñozen "lanerako gogoa" eta 
balioak nabarmendu zituen; 
horren harira, aurrera egiteko 
balio horiek kontuan izan ditza-
la eskatu zion Eskoriatza kirol 
elkarteko Jabi Corbali. Familia 
eta kirol elkartearen izenean, 
azken horrek aipatu zuen Muñoz 
oso pertsona "garrantzitsua" izan 
dela, eta oraindik ere badela. 

Horretaz gainera, kiroldegia haren 
izena izan dezan eta eguaztenean 
omenaldi "xumea" antolatzeko, 
Udalak eta kirol federazioek egin-

dako lana txalotu nahi izan zuen. 
Jarraian, aurreskua dantzatu 
zuten, eta, dantza amaitzean, 
txalo artean, kiroldegiko sarreran 

jarri duten plaka erakutsi zuen 
Muñozen seme Mikelek. Euska-
di-Gipuzkoa arteko partiduarekin 
amaitu zen guztia.

Manolo izango dute beti gogoan 
eskoriatzarrek kiroldegiaren bidez

Herriko kiroldegia Manuel Muñoz kiroldegia da eguaztenetik 

bihar, zapatua, eskoriatza kirol elkartearen eguna egingo dute

mikel muñozek erakutsi zuen aitaren omenez jarritako plaka.  |   Mirian biteri

M.B.  |  e

Mikel Illarramendi presoa 
kalean dagoela ospatzeko, 
festa eta aldarrikapen eguna 
egingo dute etzi, domeka, 
Eskoriatzan; oñatiarra bada 
ere, Eskoriatzan du bizileku. 
Eguerdian hasiko dira eki-
menak, trikitilari eta pande-
ro-jotzailez lagunduta egongo 
den poteoarekin. Jarraian, 
Apotzaga elizatera abiatuko 
dira guztiak, bazkaria izango 
dute-eta han gertu.  

Illarramendi hilaren 19an 
geratu zen libre. 2003ko uztai-
laren 30ean atxilotu zuen 
Frantziako poliziak. Epaitua 
izan ondoren, 10 urteko espe-
txe zigorra ezarri zioten. Zigo-
rra amaituta, kanporatua 
izateko eta Espainiako polizien 
eskuetan geratzeko arriskua 
zuen eta, horren kontra, gose 
greba hasi zuen.

Illarramendiren 
alde, festa eta 
aldarrikapen 
eguna etzi 

Dagoeneko jendaurrean dago 
San Pedro auzoa berritzeko 
proiektua. Joan den maiatza-
ren 19an argitaratu zen Gipuz-
koako Aldizkari Ofizialean 
horren gaineko iragarkia; 
hortaz, biharamunetik konta-
tzen hasita, hilabeteko epea 
dago gura duenak dokumentua 
aztertu eta, beharrezkoa dela 
iritziz gero, alegazioak egin 
ahal izateko. Honako ordute-
gian aztertu ahal izango da 
proiektua, udaletxean: aste-
lehenetik egubakoitzera 10:00e-
tatik 13:30era eta eguenetan 
15:00etatik 17:00etara.

San Pedro auzoko 1. eta 9. 
atarien arteko gunea berritu-
ko dute. Saneamendu eta  hor-
nikuntza aldatuko dituzte, 
besteak beste, obra horien 
bidez.

San Pedro 
auzoko 
proiektua 
ikusgai dago

ELkartEarEn 
EgUna

bihAr, zApAtuA

10:30 saskibaloia

11:20 areto futbola

11:00 umeen jokoak

11:00-12:00 tortilla lehiaketa

12:00 disko musika

12:30 Moto konzentrazioa

14:30 bazkaria otzetan

16:00 ohorezko liga

17:00 gimnasia erritmikoa

18:30 saskibaloia

18:30 txuleta jana

21:00 erraldoi pantailan 
Champion finala

Ekintza guztiak plazan dira, areto 
futbola eta saskibaloia izan ezik.
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M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

Eguenean egingo da 
herriko jaiak 
antolatzeko bilera
berritasun moduan, kale-bazkaria egingo da 
Kalebarrenen jaietako egubakoitzean 

UsOA AgIrrE  |  antzuola

Joan den martitzenean egitekoa 
zuten jaietako bilera, baina 
datorren astera atzeratu dute. 
Hala, eguenean, ekainak 2, 
17:30ean egingo dute bilera uda-
letxean.

Aurten, nobedade moduan, 
kale-bazkaria egingo da jaieta-
ko egubakoitzean. Badira urte 
batzuk herriko koadrila askok 
egubakoitzean bazkaria egiten 
dutena jatetxeetan. Herriko 
jatetxeetan leku falta dela eta 
kanpora joan behar izaten dute 
askok bazkaltzera. Horregatik, 
zenbait koadrilak proposamena 
egin dute jai-batzordean, egu-
bakoitzean kale-bazkaria egi-

teko mahaiak jar ditzaten. Jai
-batzordeak aintzat hartu du 
proposamena eta aurten mahaiak 
jarriko dira egubakoitzean Kale-
barrengo arkupetan nahi due-
nak bertan bazkal dezan. 

Alardean parte hartzeko deia 
Mairuaren alarderako presta-
keta lanetan hasita daude. Par-
te-hartzea irekia denez, gonbi-
datu nahi dituzte inoiz parte 
hartu ez dutenak, parte  har 
dezaten. Beraz, norbaitek izena 
eman nahi badu, deitu dezala 
udaletxera edo idatz dezala  
kultura@antzuola.net helbide-
ra. Aurten uztailaren 16an egin-
go da alardea.

7 eta 12 urte bitarteko haurrak saharar errefuxiatu kanpalekue-
tatik atera eta, bide batez, desertuan udako bi hilabete horietan 
dauden tenperatura altuetatik babestea da Oporrak bakean pro-
gramaren helburuetako bat. Udan etxean Saharako ume bat 
hartu nahi dutenak Leire Unamunorekin edo Anelkarrekin jar 
daitezke harremanetan.

Saharako umeak udan etxean hartzeko kanpainan 
izena emateko epea zabalik dago oraindik

Etzi, domeka, maiatzak 29, Gaixoen Eguna egingo dute Antzuo-
lako parrokian, 11:00etan. Oliodura sakramenturik ez da egingo 
elizkizunean. Norbaitek oliodura sakramentua jaso nahi izanez 
gero, parrokiako batzordearekin jarri behar du harremanetan. 
Bestalde, norbaitek mezetara joateko laguntza behar badu, 
batzordeari jakinarazi beharko dio.

Gaixoen Eguna egingo dute domekan parrokian, 
eta oliodura sakramenturik ez da izango

Gaur, egubakoitza, ipuin-kontalarien saioa izango dugu Torreso-
roan, 22:30ean. Tim Bowley ipuin-kontalari britainiarrak istoriak 
kontatzen liluratzen du publikoa; hogei urte daramatza Europa 
eta Amerikan barrena. Harekin batera, eta itzultzaile gisa, Charo 
Pita kontalaria aritzen da. Mundu osoko kultura ezberdinetako 
ahozko ipuinak aurkeztuko dituzte: Arturo Erregearen kondairak, 
maitagarrien ipuin europarrak, istorio zeltak...

Oihulari Klown taldeko Tim Bowley eta Charo Pita 
ipuin-kontalarien saioa gaur Torresoroan

O h a r r a k

1975ekoen kintAdA
Ekainaren 11n Bergaran egin-
go dute bazkaria 1975ean jaio-
tako antzuolarrek. Joan nahi 
duenak 20 euro sartu beharko 
ditu kontu honetan: 2101 0023 
52 0012821039. Ekainaren 11n 
(Bergarako jaiak) 13:00etarako 
egin dute hitzordua Ariznoa 
tabernan, poteoa hasteko; baz-
kaltzerako joan behar duena 
ager dadila 14:30erako Azpeitxi 
jatetxean.

tutoreA kzguneAn
Martitzenetan egoten da KZgu-
neko tutorea liburutegian, 09:30e-
tik 13:30era. Internetekin eta 
ordenagailuekin lotutako zenbait 
ikastaro egin daitezke. 

ueMA egunA
Udaletxean eros daitezke Ber-
garan ekainaren 4an ospatuko 
den Uema eguneko herri-baz-
karirako txartelak: 18 euro 
nagusiena; 12 euro umeena.

UsOA AgIrrE  |  antzuola

Antzuolarren gogobetetze-maila-
ri buruzko ikerketa egin zuen 
2010eko azaroan Gizakerrek, 
Kudeatuz programaren barruan. 
Antzuolan bizi diren 18 urtetik 
gorako 333 laguni egin zieten 
ikerketarako elkarrizketa telefo-
noz. Orain argitaratu dituzte 
ikerketa horren emaitzak. 

Ikerketaren arabera, Antzuo-
lako herritarren gogobetetze-mai-
la 7,39 puntukoa da, ikerketa egin 
den Gipuzkoako 19 udalerrietako 
batezbestekoa baino (6,97) altua-
goa. Era berean, "udalerria bizi-
leku gisa" izeneko adierazleari 
7,91 puntu eman dizkiote; hori 
ere batezbesteko orokorra baino 
altuagoa da. Adierazle horri 
batzuek lau puntu baino gutxia-
go eman dizkiote, "udalerrian 
gauza asko falta direlako" edo 
"dendarik ez dagoelako". 

berdeguneak eta zirkulazioa 
Azterketan parte hartu dutenen 
iritziz, herriko arazo nagusiak 
dira garraio publikoaren falta, 
zirkulazioa eta lan falta. Bestetik, 
balorazio txikiena jaso duten 
adierazleak dira: berdeguneen 
kopurua (5,14) eta kalitatea (5,88); 
zirkulazioa (5,73); eta lan egiteko 
aukerak (5,80). 

Ikerketaren arabera, zirkula-
zioarena konpondu gabeko arazoa 
da Kudeatuz programan parte 
hartu duten udalerri guztietan. 
Antzuolaren kasuan, gainerako 
udalerriek baino balorazio hobea 
lortu du: 5,73 (5,47ko batezbeste-
koa dute besteek). 

zerbitzuak 
Herriko osasun-zerbitzuari 6,67-
ko nota eman diote elkarrizke-
tatutakoek. Ikerketaren arabera, 

"berez balorazio eskasa ez bada 
ere, ingurukoekin alderatuta 
eskasa da". 6,94tik gorakoa izatea 
da ohikoa. Ur-hornidura zerbi-
tzuak ere erreferentziazko batez-
bestekoa (7,56) baino nota baxua-
goa izan du (7,02). 

Udal-zerbitzuei dagokienez, 
herritarren eskakizun nagusiak 
dira: igerilekuak (%16,5), garraio 
publikoa hobetzea (%12,6) eta 

kiroldegia (%9,3). Ongien dabil-
tzan udal-zerbitzuak, berriz, 
honakoak dira: Torresoroa, ira-
kaskuntza oro har eta udalaren 
administrazioa. 

irakaskuntzak nota altua 
Haurren irakaskuntzaren kali-
tateak erreferentziazko batezbes-
tekoa (7,47) gainditzen du, 7,87ko 
notarekin. Kirolen eta gizarte 
zerbitzuen arloei dagokienez ere, 
balorazioak erreferentziazko ehu-
nekoen gainetik daude: kirolen 
sailak 6,53 puntu izan ditu (6,38 
da erreferentziazkoa); gizarte 
zerbitzuei 7,29 puntu eman diz-
kiete (6,70 da erreferentziazkoa). 
Aisia eta kultura zerbitzuei dago-
kienez, 6,49 puntu eman dizkiete; 
batezbestekoa 6,62 da. 

Udalaren kudeaketa 6,63 pun-
turekin baloratu dute, (5,93 da 
batezbestekoa). Udalak egindako 
lan positibotzat jo dituzte obrak, 
Torresoroa eta patioa estaltzea; 
negatibotzat, berriz, zirkulazioa-
ren kudeaketa, igerilekua ez 
egitea eta garbitasun falta.

Berdeguneena, 
balorazio txarrena
antzuolarrek herriarekiko duten gogobetetze-maila ikertu du gizakerrek

antzuolako gazteak torresoroa atzeko berdegunean.  |   usoa agirre

BaLoraZIoak

adierazleak emaitza*

antzuola bizileku gisa 7,91

Haurren irakaskuntza 7,87

etxebizitzen kalitatea 7,57

euskara 7,55

satisfazio orokorra 7,39

gizarte zerbitzuak 7,29

alkatearen lana 7,23

antzuolako jaiak 7,07

ur hornikuntza 7,02

osasun zerbitzuak 6,67

udaleko kudeatzaileen lana 6,63

kirola 6,53

Hiritarren segurtasuna 6,52

kultura eta aisialdia 6,49

kaleen argiztapena 6,44

gazteria 6,33

bide publikoen egoera 6,10

Zergen bilketa 6,03

berdeguneen kalitatea 5,88

Lan egiteko aukerak 5,80

Trafikoa 5,73

berdeguneen kopurua 5,14

*erantzunen bataz bestekoa, 1 baxuena eta 10 altuena izanik.
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tel.: 943 25 05 05
e-postaz: kluba@goiena.com 
www.goienakluba.com
Urteko kuota: 48€

bazkide 
egiteko

sAri nAgusiA

Asteburu bat 
txopebenta 
landetxean
hondartzatik lau kilometrotara!
gosariak, mundialak!
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

MunduMirA

abantailaz betetako kluba!

JOkIN BErEZIArTUA  |  araMaio

Txirritola euskara elkartearen 
etorkizuna, 100 bazkide inguru 
baditu ere, iluna da oso. Azken  
bi urteetan sei lagun aritu dira 
zuzendaritza taldean, duela 11 
urte inguru sortu zen euskara 
elkartearen biziraupena berma-
tzen: Rosa Mondragon, Xabier 
Herrarte, Eskarne Ugarte, Olatz 
Altuna, Iraia Elortza eta, 2010eko 
batzar orokorraren ostean, David 
Jauregi. 

2009an desagertzeko zorian 
izan zen: aurrekoek utzi eta talde 
berria aukeratzeko lehen deialdian 
inor gutxi aurkeztu zen. Bada, 
ezohiko bigarren deialdi bat egin 
behar izan zuten; orduan osatu 
zen egungo zuzendaritza taldea. 
Zergatik horren jende gutxi? Hain-
bat faktore daude: "Nolabaiteko 
konpromisoa eskatzen du euska-
rekiko eta hainbat ekimen anto-
latzeko. Eta Txirritola ez da, adi-
bidez, Trikitixa taldea: seme-ala-
ba Trikitixa taldean izaten duena 
behartuta dago nola edo hala tal-
dearen ekimenetan parte hartzera. 
Txirritolaren kasuan erabateko 
borondatea behar da", uste du 
Rosa Mondragonek. Bestalde, 
Xabier Herrarteren arabera, ez 
da erraza "halako herri txiki baten" 

euskara elkartean lan egingo duen 
jende ezberdina aurkitzea: "Txi-
rritolan, beste elkarteetan ez beza-
la, borondatez aurkezten dena 
sartzen da zuzendaritza taldean. 
Hau da, ez dago aukeraketa pro-
zesurik. Eta 11 urteotan boronda-
tez aurkeztu direnetako asko 
nekatu egin dira. Kopuru aldetik 
ere ez dago jende larregi konpro-
misoa hartzeko gertu dagoenik". 

batzar irekia ekainaren 2an 
Bazkide edo ez bazkide, aramaioar 
guztiak daude gonbidatuta ekai-
naren 2an (19:00) Kultur etxean 
egingo den batzar orokorrera. 

Egungo taldeak argi utzi du: 
"Jende berria behar dugu, belau-
naldi aldaketa bat. Pertsona 
berriez gain, ideia berriak behar 
ditugu. Txirritolak aldaketa sako-
na behar du". 

Egungo taldea: Ugarte, herrarte, mondragon eta altuna.  |   JoKin bereziartua

Herritarren konpromiso barik, 
Txirritola desagertzeko zorian
ekainaren 2an, batzar orokorra: jende eta haize berriak behar ditu elkarteak

Bihar ospatuko dute Andra 
Mari ermitan Eguzkierripa 
Rock jaialdiaren hirugarren 
edizioa. Egun osorako plana 
prestatu du Gazte Asanbla-
dak: poteoa, herri bazkaria, 
jokoak eta zuzeneko musika 
izango dira. Zuzeneko musi-
ka 20:00etan hasiko da; ger-
tuko talde gazteak nagusi: 
Miseria, Kate's Maniacs, 
Gazte Iraultza, Alta Tension 
eta Kañeria 13. Garagartza-
ko taldea beste behin igoko 
da agertokira, iazko jaietan 
azken orduan huts egin zute-
lako. 

Hirugarrenez musika 
oldarkorrarekin dator 
Eguzkierripa Rock

Kontzertu berezia izango da 
bihar Iturrieta sagardotegiko 
terrazan, 19:00etan: La Mexi-
cana Clandestina. Inor axola-
gabe utziko ez duen kontzer-
tua eskainiko du Araba eta 
Mexiko jatorri duen talde 
mitikoak. Urte batzuk geldi 
ondoren indartsu bueltatu 
dira agertokietara. Bada, orain-
goan, Aramaion izango ditugu. 
Talde berezia denik ez dago 
zalantzarik: besteak beste, 
musika sorkuntza askearen 
aldeko apustua da eurena.

La Mexicana 
Clandestina taldearen 
saioa bihar Iturrietan

A. TXINTXUrrETA / J.B  |  araMaio

EHNE Euskal Herriko Nekazarien 
Elkarteak antolatuta, Aramaio 
bisitatu zuten martitzenean Ame-
riketako Estatu Batuetatik etorri-
tako 16 lagunek. Euskal Herriko 
lehen sektoreak egun bizi duen 
egoera ezagutzera etorri ziren; 
tartean, Aramaioko baserritarrak 
eta bertako landa ingurunea. 

Asier Agirre alkateak Ara-
maio duela zenbait urte nolakoa 
zen azaldu zien: kontatu zien 
baserria izan dela bertako eko-
nomiaren motorra. Horrez gain, 
AHTk eragindako kalteak ere 
izan zituzten hizpide, azpiegitu-
rak hartu dituen eta hartuko 
dituen lurrak erakutsita. 

esperientzia aberasgarria 
Bestalde, Aramaio Baserri Barri 
proiektuaren berri ere eman zieten. 
ABBren helburu nagusia azaldu 
zieten; hau da, bertako ekoizleek 
bertako kontsumitzaileekin bitar-
tekaririk gabeko salerosketa bul-
tzatzea. Amaieran, Aramaioko 
baserritarrek egindako sagar-zukua 
eskaini zieten. 

Udal ordezkari, herritar zein 
bisitariendako egun aberasgarria 
izan zen; esperientziak elkartru-
katu zituzten. Gainera, amerikarrek 
hemen ikusi eta ikasitakoarekin 
dokumentala egingo dute. Izan ere, 
Nikaragua, Mozambike eta Euro-
pakoek gure baserritarren antzeko 
arazoak dituzte. 

Amerikarren bisita: lehen sektorea 
bertatik bertara ezagutzea helburu

martitzeneko bisitako une bat, azkoaga auzora helduta.  |   aMaia txintxurreta
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MIrArI AlTUBE  |  leintz gatzaga

Beteranoen txanda izango da dome-
kan Gatzagako pilotalekuan. Dor-
leta pilota txapelketari dagozkion 
partiduak jokatuko dituzte, sei 
guztira (09:00). Mauri Zubillagak 
antolatutako txapelketak gero eta 
jarraitzaile gehiago dakartza Gatza-
gara eta giro bikaina sortzen 
dute. 

Hona hemen jokatuko dituzten 
partiduak: lehen mailako betera-
noak: Lizarralde eta Altzola (Are-
txabaleta), Arostegi eta Belategiren 
aurka (Arrasate); Zuazua eta Pozo 
(Arrasate), Errasti eta Uriarteren 
aurka (Aretxabaleta).

Bigarren mailako beteranoak: 
Jauregi eta Pildain (Arrasate), 
Azkona eta Etxenagusiaren aurka 

(Eskoriatza); Heriz eta Bengoa, 
Barandiaran eta Aizpururen aur-
ka (gatzagarrak laurak); Arrese 
eta Pagaldai (Eskoriatza), Azpili-
kueta eta Kortaren aurka (Arra-
sate); eta Eraña eta Atxa, Durana 
eta Galdosen aurka (aretxabaleta-
rrak laurak).

Hona hemen gainerako kate-
gorietan lehenengo dabiltzanak: 
benjamin B mailan: Eraña eta 
Zubiaga (Eskoriatza);  benjamin 
A mailan: Etxezarreta eta Mur-
giondo (Arrasate); eta alebinetan: 
Murua eta Errarte (Arrasate).

Beteranoen arteko pilota partiduak 
jokatuko dituzte domekan 

leintz gAtzAgA

M.A.  |  leintz gatzaga

Maiatzaren 12an egindako oso-
ko bilkuran, hirugarren faseko 
proiektua eguneratzea erabaki 
zuen udalbatzak. Herrian egi-
teko dauden azpiegitura lanei 
dagozkie hirugarren faseko 
obrak, eta proiektuak egune-
ratu beharra zuela uste izan 
du udalbatzak, denbora luzea 
pasatu da-eta egin zutenetik. 

Era berean, orduan egindako 
aurrekontua eguneratzeko eska-
tuko dute. 

Hirugarren fase horrenda-
ko ez dute hasiera datarik 
zehaztuta, baina Eusebio Villar 
jarduneko alkatearen esanetan, 
dirulaguntzaren bat lortuz gero 
aurten hasi gurako lukete, 
lehenbailehen bukatzeko 
lanok. 

Hirugarren faseari dagokion proiektua 
eguneratzea onartu du udalbatzak

elgetA

l.Z.  |  elgeta

Denok daukagu sanjuanekin 
lotutako argazkiren bat; sanjuan 
sua, sanjuan bezperako ekital-
dien prestaketa lanak.... 

Bada, Mireia Berriozabalek, 
Ane Elortzak eta Maialen Elor-
tzak erakusketa egin nahi dute 
eta argazkiak biltzeko ekimena 
ipini dute martxan. Lehengo 
eta gaur egungo argazkiak elkar-
tu nahi dituzte eta herritarren 
parte-hartzea eskatu dute. 

Argazki erakusketa ekaina-
ren 20tik 30era bitartean ipini-
ko dute Espaloia Kafe Antzokian. 
Inork argazkirik edukiz gero 
kultura etxean, ludoteka-gazte-

lekuan, antzokian eta udaletxean 
jasoko dituzte ekainaren 15era 
arte. 

Garrantzitsua da argazkia-
rekin batera jabearen izen-abi-
zenak ipintzea; izan ere, argaz-
ki guztiak itzuli egingo dituzte 
erakusketa amaitutakoan. 

san juan prestatzen 
Ludotekako eta gaztelekuko 
gazteek sanjuan kantua, dan-
tza eta sua prestatuko dituzte 
aurten, besteak beste. Ekaine-
ko aisialdi  eskaintzaren 
barruan hainbat ekimen pres-
tatu dituzte hori horrela izan 
dadin.

Sanjuanekin lotutako argazkiak 
eskatu dituzte erakusketa egiteko

l.Z.  |  elgeta

Zapatuan, maiatzak 28, emango 
diote amaiera Gipuzkoako 42. 
hiru txirlo txapelketari. Azpei-
tiko Garmendipe bolatokian 
jokatuko da azken jardunaldi 
hori, 12:30ean hasita. Aurten 
bi talde izan ditu Elgetak txa-
pelketan; aspaldiko ordezkari-
tzarik zabalena. 

Sari banaketarekin batera 
Bolari Eguna ospatuko dute 
Lau Bide jatetxeko bazkalostean. 
Sei lagun omenduko dituzte 
bertan, tartean Elgetak txapel-
ketan izan dituen bost ordez-
kari; Antonio Antxustegi, Segun-
do Pagaegi, Sabin Arriaga, 
Antonio Ibarluzea eta Antolin 
Arizmendiarrieta.  

sailkapenak 
Txapelketako azken jardunal-
diaren faltan, 19 txirlo jota 
Sabin Arriaga da Elgetako bi 
taldeetako bolari onena. Sail-
kapeneko 12. postuan dago. 
Segundo Pagaegik 18 txirlo jo 
ditu eta Sebastian Arantzaba-
lek 15.

Nagusien txapelketa eta 
Lehendakari saria dituzte esku-
ragarri Elgetako ordezkariek; 
nagusietan Sabin Arriaga da 
lehena eta Segundo Pagaegi 
bigarrena. Lehendakari sarian, 
berriz, Pagaegi doa aurretik 
sailkapenean 13 txirlo jota.

Taldekako txapelketan, Elge-
tako A taldea laugarren postuan 
dago.

Elgetako bolo taldeetako bost 
kideri omenaldia Azpeitian

"Mundumirako jaia dela-eta, 
hil honetako Herrixa dantzan 
saioa bertan behera uztea 
erabaki dugu", adierazi dute 
antolatzaileek. Jakinarazi dute 
dantzarako hurrengo aukera 
ekainaren 18an, zapatua, izan-
go dela, Elgetan. Koadrilen 
Egunean izango da hori, Arra-
bots taldearekin.

Domekan, maiatzaren 
29an, ez da 'Herrixa 
dantzan' egingo

Abaltzisketan ospatuko da 
aurten eskola txikien jaia. 
Guraso elkarteak autobusa 
ipiniko du, doan, eta aldez 
aurretik izena emateko eska-
tu du. Maiatzaren 31ra arte 
dago horretarako. Postontzi-
ra bota familiaren izen-abi-
zenak eta autobusa erabiliko 
duen kide kopurua.

Ekainaren 12ko 
eskola txikien jaira 
joateko autobusa doan

lArrAITZ ZEBErIO  |  elgeta

Hasi dira Mundumirako lehe-
nengo protagonistak Elgetara 
iristen eta hasi dira muntaia 
lanak. Herrigunea oinezkoena 
da, autoendako zirkulazioa itxi-
ta dago Torrealdeko sarreran eta 
Kataian eta semaforoak argi 
laranjarekin daude. Hori izango 
da egoera astelehen goizera arte. 
Epe horretan Bergararako joan
-etorriak Torrealdetik eta Salba-
dor osteko kaletik egin beharko 
dira.  

Aparkalekua poligonoan 
Elgetako aparkaleku nagusia 
Pagatzako industrialdean egongo 
da hiru egunotan. Industrialdeko 
hainbat enpresak baimena eman 
dute euren aparkalekuak erabil-
tzeko, eta autoak baterian apar-
katu beharko dira. Herriko hain-
bat garaje ezin izango dira era-
bili datozen hiru egunotan; hala, 
egoera horretan dauden herrita-
rrei eskatzen zaie autoa mugitzea 
aurreikusten badute poligonoan 
aparkatzeko.  

Hiru egunotan debekatuta 
egongo da aparkatzea Salbador 
osteko kalean (bi noranzko iza-
teko), Ostatu ondoko parkingean 
(autokarabanen erakusketa), 
Artekaleko aparkalekuetan (musi-
ka taldeendako) eta Berraondokua 
industrialdeko hamar bat apar-
kalekutan (autobusak buelta eman 
ahal izateko). Gainera, baliteke 
San Roke osteko garajeetan zail-
tasunak izatea autoak sartzeko 
eta irteteko.

info-puntua torrezaharren 
Informazio gunea Torrezaharren 
egongo da eta Ertzaintzaren bi 
patruila herrian izango dira, bes-
teak beste zirkulazio arazoak 
saihesteko. Herriko sarreretan 
argiztapen berezia ipini da eta 
herrira datozen ibilgailuek abia-
dura moteldu dezaten hainbat 
kartel ipiniko dira Elgetan Mun-
dumira dela adierazteko. Patrui-
latan banatuta, azkenik, hainbat 
herritar ariko dira lanean.

Oxel Erostarbe: "Lasai hartu eta 
disfrutatu Mundumirarekin"

apiril hasieran egin 
zuten lehenengo herri 
batzordea elgetan eta 
martitzenean, azkena. 
gauza asko lotu behar 
izan dira epe horretan 
eta ziur sortuko direla 
azken orduko ezus-
teak. alkatea, baina,  
pozik dago. Jakin 
badaki datozen egunak 
lan handikoak izango 
direla, baina baikor da. elgetarrei 
gauzak lasai hartzeko eta Mundu-
mira jaiaz disfrutatzeko tartea ere 
hartzeko eskatu die.   
Erronka handia, ezta?
zalantza barik, baina aurrera ate-
rako dugu. Herrian sekula eduki 

ez dugun moduko jaia 
izango dugu. Kosta 
egingo da berriz ere 
maila honetako fes-
tibala herrira ekar-
tzea.
Azken mezua herri-
tarrei?
lasai hartzeko eta 
batez ere Mundu-
mirarekin disfruta-
tzeko. egunotan 

jende mordoa etorriko da elge-
tara eta hainbat eragozpen sor-
tuko ditu horrek, baina benetan 
uste dugu pena merezi duela. 
elgetarrok erakutsiko dugu kan-
potik datorren jendea nola hartzen 
dugun.  

oxel Erostarbe.  | l.z.

"kosta egingo da berriz ere maila 
honetako festibala herrira ekartzea"

oxel erostArbe | JarduneKo alKatea

astelehenean hasi zituzten muntaia lanak frontoian; Euskal herriko boulder txapelketa jokatuko da bertan.  |   l.z.

dAtuA

hiru orduko txandatan 
antolatuta 190 bat elgetar 
ariko dira jo eta su lanean. 
garbiketan eta zirkulazio 
antolaketan ariko dira.

190
boluntario

Hiru orduko txandatan banatuta herriko 190 boluntario ariko dira lanean
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AukerazkoIbIlgAIluAksalgai

• Ford Galaxy TDCI 21.900 €
 2009 | Diesela | Granatea | 59.000 Km
• Ford Fiesta 70 ZP   10.300 €
 2010 | Diesela | Urdina | 11.000 Km
• Ford Focus TDCI 140 ZP 20.500 €
 2011 | Diesela | Urdina | 0 Km.
• Ford Kuga TDCI 140 ZP  28.900 €
 2011 | Diesela | Beltza | 4.000 Km
 • Audi A3 TDI 140 Sportbreak-SPORT  18.900 €
 2008 | Diesela | Gorria | 89.000 Km
• Seat Leon TDI 105 ZP Sport  11.700 €
 2008 | Diesela | Beltza | 48.000 Km
• Seat Leon TDI 140 ZP  9.700 €
 2006 | Diesela | Zuria | 110.000 Km
• BMW 360 D. Automatic Pack M 167 ZP  17.500 €
 2006 | Diesela | Beltza | 110.000 Km
• Peugeot SW Sport Pack 2000 HDI  9.800 €
 2007 | Diesela | Grisa | 90.000 Km
• Ford Transit Nugget 2.0 TDCI 41.500 €
      KM 0  ( Berria ) | Diesela | Plata edo aukeran

Araba etorbidea, z/g ARRASATE
943790744 • www.mugarri.es

> FORD FOCUS
     2011 | Diesela | 0 Km

14.500€-tik aurrera

Gipuzkoa etorbidea, 36 
ARRASATE • 943 71 18 70

• Audi A3 1.9 TDI E DPF ATTRACTION  18.400 €
 2010 | Diesela | Grisa | 24.634 Km
• Volkswagen Bora 1.9 TDI CONCEPTLINE 100BHP  7.900 €
 2005 | Diesela | Grisa | 131.000 Km
• Renault Clio CAMPUS AUTHENTIQUE 1.5 DCI 65  6.600 €
 2007 | Diesela | Txuria | 103.932 Km
• Fiat Punto 1.9 JTD DYNAMIC  3.900 €
 2002 | Diesela | Urdina | 176.372 Km
• Audi A4 2.0 TDI E 136BHP DPF  26.900 €
 2010 | Diesela | Beltza | 22.552 Km
• Volkswagen Polo 1.2 ADVANCE  10.500 €
 2010 | Gasolina | Txuria | 13.805 Km
• Seat Exeo 2.0 TDI 120 PS DPF REFERENCE ST 20.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 50 Km
• Seat Altea Xl 1.6 TDI 105 PS STYLE ECOMOTIVE  19.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 50 Km
• Skoda Scout 2.0 TDI Quattro  25.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 5.300 Km
• Seat Leon 1.6 TDI 105  16.500 €
 2010 | Diesela | Grisa | 50 Km

> Audi A4 2.0 TDI 143 DPF AVANT
     2010 | Diesela | 29.649 Km

28.700 €

• Peugeot 308 1.6HDI Sport FAP 6 vel  11.850 €
 2008 | Diesela | Beltza | 59.000 Km
• Peugeot 307 SW 1.6HDI Pack+ 110  12250 €
 2008 | Diesela | Beltza | 37.100 Km
• Citroen C3 1.4HDI Cool  8.999 €
 2009 | Diesela | Gris argia | 33750 Km
• Citroen C5 1.6HDI S  17.500 €
 2009 | Diesela | Beltza | 37.000 Km
• Citroen C5 2.2HDI Exclusive CAS 31000 €
 2010 | Diesela | Gris iluna | 1000 Km
• Citroen CC4 1.6HDi Sport 17500 €
 2011 | Diesela | Txuria | 1250 Km
• Citroen GRAND C4 PICASSO Hdi 110 65000 €
 2007 | Diesela | Nocciola | 65000 Km
• Citroen GRAND C4 PICASSO CMP 138 14500 €
 2007 | Diesela | Alumiun Grisa | 53300 Km
• PEUGEOT 807 SV Hdi 136 14500 €
 2007 | Diesela | Alumiun Grisa | 53300 Km

> Citroen C5 Hdi Premier 110
     2009 | Diesela | 38.000 Km

17.250 €

CHAPIME
San andreS auzoa 5. 
arraSaTe 
Tel.: 943 79 45 22.

Debagoieneko 
Kontzesionario ofiziala

Iragarkia jartzeko: 943 25 05 05

ekaineko bigarren astebururako eskaintza bikoitza 
du besaide elkarteak, bi irteera antolatuta
Ekainaren 11ko eta 12ko aste bukaerarako bi irteera prestatu 
ditu Besaidek: batetik, GR10 ibilbidearen barruan Besaidekoak 
Iparla (1.044 metro) mendira joango dira. Bidarrai eta Baigorri 
artean zutitzen den mendia da Iparla, amildegi ikusgarriak 
dituena ekialdean. Eta bigarren proposamena Pirinioetara aste-
buru-pasa joatekoa da, Panticosara. Mendi zeharkaldia Tendereña 
eta Bujaruelo ingurura egingo dute. Izen-emateak ekainaren 6an, 
7an eta 8an (19:30-20:30).

XABIEr UrTZElAI  |  arrasate

Hirutan egon da Kilian Jornet 
atleta kataluniarra Zegama-Aiz-
korri maratoian, eta hiruretan 
irabazi egin du. Domekan irtee-
ra puntuan egongo da: "Jaten 
aparte eman behar zaien horie-
takoa da, kirolari aparta. Horrek 
egiten dituenak ez ditu beste 
inork egiten, eta lortu dituen 
emaitzek erakusten dute hori", 

adierazi digu lasterketako anto-
latzaile Alberto Aierbek, dome-
kako probarako markaketa lanak 
egiten dabilen bitartean. "Maia-
tza hasieran oraindik eskiatzen 
zebilen, eta eskiak alde batera 
utzi, Australiara joan eta 100 
kilometrotako lasterketa bat ira-
bazita itzuli da, eta probako erre-
korra onduta. Gizon horrek egi-
ten duena ez da normala". 

Ez dirudi Jorneti inork itzal 
egingo dionik: "Errusiako korri-
kalari batzuk datoz, baina ez 
dakigu ze maila erakutsiko 
duten".

Zegama Aizkorriko bederatzi 
edizioetan parte hartu duten 
korrikalariei –hamaika– omenal-
dia egingo diete, eta tartean dago 
Oñatiko Joxean Larrea. Emaitzak, 
asteleheneko Goiena paperean.

"kilian Jornet jaten aparte eman behar 
zaien horietakoa da, kirolari aparta" 
lleidakoak zegama-aizkorri lasterketan egon den bakoitzean irabazi egin du

kilian Jornet, iazko edizioan, helmuga gurutzatu zuen unean.  |   zegaMa-aizKorri

X.U.  |  oñati

Andoni Azkargorta antzuolarrak 
entrenatuko du Aloña Mendi 
taldea. Astelehenean Harmai-
latik saioan ez zuen ezer aurre-
ratu nahi izan, Eibarkoek hala-
xe eskatu ziotelako. Baina 
askoren ahotan zebilena publi-
ko egin da, Eibar utzi eta oho-
rezko erregional mailara itzu-
liko da, ondo ezagutzen duen 
kategoriara.

Eibarko ohorezko gazte mai-
lako taldean egin du Andoni 
Azkargortak azken denboraldia: 
"Eta urte polita izan da, gaztee-
kin lan egitea ezberdina da, eta 
Eibarren igartzen da emaitzak 
lortzeko presioa". Aloña Mendi, 
baina, behin baino gehiagotan 

ahalegindu da Azkargorta fitxa-
tzen, eta orain eman du baietza. 
Antzuolako taldean hasi zen 
entrenatzaile lanetan Azkar-
gorta, eta Bergaran eta Mondran 
ere ibili da.

andoni azkargortak 
zuzenduko du aloña Mendi

andoni azkargorta.  |   goiena

antzuolakoa eibarko gazteekin egon da aurten

Mendi lAsterketA

MendiA
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Mendi lAsterketA

XABIEr UrTZElAI  |  esKoriatza

Eskoriatzako kirol elkarteak 
antolatuta Debagoienean gauez 
egiten den lehenengo mendi las-
terketa izango dugu ekainaren 
11n, Gabez Takarraran izenekoa. 
Hala, antolatzaile lanetan dabilen 
Julen Ezeiza eskoriatzarrak azal-
du digu lasterketa antolatzearen 
zergatia: "Herrian kirol hitzordu 
gutxi izaten ditugu, eta hain zuzen 
horixe bultzatu nahi genuen, 
Eskoriatzan girotxoa sortuko 
duen lasterketa bat. Azken batean, 
herriko gaztetxoek ikus dezatela, 
kanpora joan barik, herrian ber-
tan horrelako proba bat. Izan ere, 
lehenago Eskoriatzan hainbat 
lasterketa eta kros antolatzen 
ziren, baina proba horiek galdu 
egin ziren". 

eskoriatza, bi aldetatik 
Antolatzaileek 20 kilometroko 
ibilbidea prestatu dute Eskoria-
tzako inguruetan: "Eskoriatzako 
bi aldeak zeharkatuko dituen 
ibilbidea egin nahi izan dugu, 
hegoaldean eta iparraldean, Atxo-
rrotx ingurua batetik, eta Asen-
tziokoa bestetik. Eta tartean [7. 

kilometroan] korrikalariak Esko-
riatzatik pasako dira, eta herri-
tarrek bertan jarraitu ahal izan-
go dute proba".

Lasterketako datu teknikoei 
dagokienez, diogun moduan 20 
kilometro izango ditu probak, 
eta 1.024 metrotako desnibel posi-
tiboa. Lasterketa 23:00etan hasi-
ko dute, eta antolatzaileek goi-
zaldeko 04:00etan itxiko dute 
kontrola: "Norberak bere linter-
na [frontala] eramatea ezinbes-
tekoa da, eta hor egongo da las-
terketaren xarma, ilargipean 
korrika egitea, alegia". 

izen-ematea zabalik 
Gabez Takarraran lasterketa egi-
teko dagoeneko zabalik dago izen
-ematea –lasterketa egunean ere 
eman ahalko da izena. Mendian 
federatuta daudenek 15 euro 
ordaindu beharko dituzte, eta 
federatuta ez daudenek 25 euro. 
Izena aurrez eman nahi duenak 
2101 0038 58 0010892354 kontu 
korrontean egin behar du ordain-
keta, eta lasterketa egunean, 
dortsalak banatzen dituztenean 
ordainagiria aurkeztu, eta fede-

ratu txartela –plazan egingo dute 
hori, 22:00ak baino lehenago. 

jendearen erantzunaren zain 
Berriak diren lasterketa guztien 
moduan, antolatzaileak irrikan 
daude probak ze erantzun izango 
duen jakiteko: "Horregatik ez 
dugu nahi izan zarata handiegi-
rik atera, antolatzaile moduan 
guk ere lasterketari neurria har-
tu nahi diogulako. Baina, proba 
polita izango dela uste dugu".  

Bada, urteko sasoi honetan 
egoten diren lasterketak ikusita 
–Zegama Aizkorri domekan, esa-
terako– ibarrean asko dira las-
terketa batetik bestera ibiltzen 
direnak. Baina, hau gauez da, 
eta etxean bertan.

gabez Takarraran proba egingo dute eskoriatzan 
ekainaren 11n, atxorrotzera eta asentziora igota

lasterketak 20 kilometro izango ditu, eta mila metro pasatxoko desnibel positiboa

izen-emate epea zabalik dago, baina egunean bertan ere egongo da izena emateko aukera

hiru handietan moduan, Eskoriatzan ere gauez irtengo dira lasterkariak.  | x.u.

esAnAk

"Herriko giroa 
sustatzeko 
asmoz antolatu 
dugu gaueko 
lasterketa"

"Hor dago 
proba honen 
xarma; hau da, 
ilargipean 
korrika egitea"

J u L e n  e Z e i Z a   |   a n t o l at z a i l e a

X.U.  |  arrasate

Asteburuan jokatuko dute oho-
rezko erregional mailan ligako 
34. jardunaldia, azkena. Eta 
azken partidu horretan Arra-
sateko eta Oñatiko taldeek 
agurtuko dituzte zaleak etxean, 
joan den astean Bergarak eta 
UDAk egin bezala –azken horiek 
oso ondo, gainera. 

Gurekoek ez dute ezer 
jokoan, ez goian eta ez behean, 
baina partidu bereziak izango 
dira; askok agur esango dute. 
Mondran jokalari askok utziko 
dute batera futbola; hutsuneak 
betetzen erronka galanta izan-
go du Iban Rodriguezek. Hiru-

garren mailara igo nahi duen 
Hernaniren kontra jokatuko 
dute, 18:00etan 

Aloñan entrenatzaile berria 
da albiste, Andoni Azkargorta. 
Eta Antzuolakoak, seguruenik, 
domekan (16:30) gertutik jarrai-
tuko du taldeak Pasajesen kon-
tra egingo duen lana. Zumaian 
jokatuko du Bergarak, astebu-
ruan ezkonduko den Oskar 
Maiztegiren hutsuneaz; badi-
rudi entrenatzaileak datorren 
denboraldian atsedena hartuko 
duela. Aretxabaletaren egungo 
zuzendaritzarendako, azkenik, 
Pasai Antxoko partidua izango 
da azkena (bihar, 16:30).

Liga amaitzeko Mondrak eta 
aloñak jokatuko dute etxean

futbolA

bat

naturgas/BBk transantartika 2011ko kideek, azkenean, aldeko izan dute 
haizea, eta horri esker aurrerapen handiak egin dituzte bidean. azken 
egunotan haize-ufadek lana erraztu dute, baina muturreko tenperaturei 
egin behar izan diete aurre (zero azpitik 30 gradurainokoak). hala, 
martitzenean atera zieten kometei etekin handiena, 9 orduz kometekin 
ibili ostean 139 kilometro egin zituzten-eta.

Hasi dira 
kometak 
erabiltzen

MendiA
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Arantzazuko Santutegia
Arantzazuko auzoa, 8 / OÑATI

943 78 13 13
www.hotelsantuariodearantzazu.comEskaintza 

 40 logela.•	
 200 pertsonentzako jangela.•	
 Eguneko menua, itundutako menuak eta aste-•	

bururako menu bereziak.
 Jaunartzeak, ezkontzak eta bazkari bereziak.•	
 Enpresentzako aretoak eta bazkariak.•	
 Eta orain sagardotegiko menua. •	

Egunero zabalik

Soraluze
Arantzazuko bidea, 1 km / OÑATI

943 71 61 79
www.soraluzeostatua.es
info@soraluzeostatua.es

Eskaintza 
 Karta.•	
 Bi jangela. •	
 Ezkontzak, jaunartzeak eta bataioak.•	
 Aste bukaerako menu bereziak.•	
 Eguneko menuak. •	

Domeka gauean itxita

Dragon Oriental
Fraiskozuri 7 / BERGARA

Tel.: 943 25 06 77
Eskaintza 

Jatetxe txinatarra•	
Wi-fi gunea•	
Etxera eramaten dugu  •	

  (Bergara + Antzuola + Soraluze)
Din sun, ekialdeko tapak•	
Eguneko menua, karta•	

Egunero zabalik.

Iturrieta
Arraga auzoa / ARAMAIO 

945 44 53 85 / 685 72 15 93
iturrietasagardotegia.blogspot.com

Eskaintza 
Egubakoitzetik domekara irekita. •	
Erreserbatuz gero beste egunetan ere bai.•	
80 lagunendako lekua, eserita edo zutik.•	
Sagardotegiko menua (txuletoi edo sahieskiarekin).•	
Bertako sagardoa.•	
Giro aparta zuzeneko musikarekin.•	

PIldain
Udala auzoa / ARRASATE

943 79 11 65
Eskaintza 

 Eguneko menua, karta, plater  •	
konbinatuak, eta bokatak.

Astebukaeratan menu bereziak.•	
Txerrikumea, sahieskia, bildotsa,...  •	

egur labean enkarguz.
Eskatutako bertan jateko edo etxera eramateko.•	
Jangela independientea su baxuarekin.•	

Astelehenetan itxita

Erreka jatetxea
Zerrajera 4, behea / ARRASATE

943 53 32 72
www.errekajatetxea.euEskaintza 

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

Igande gauean eta astelehenetan itxita

Lasa jatetxea
Ozaeta jauregia, Zubiaurre 35. / BERGARA

Tel.: 943 76 10 55 / www.restaurantelasa.es
Eskaintza 

Jangela: 250 lagunendako.•	
Karta.•	
Astearte, asteazken eta ostegun gauetan 16:00ak   •	

  baino lehen eskatuz gero zabalik (6 pertsona gutxienez).
Menu bereziak asteartetik ostiralera(eguardietan).•	
Kongresuetarako aretoa eta parking-a.•	

Gipuzkoako bankete-jatetxerik onenaren saria 
Mas Gastronomia 2009.

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

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

Eguazten arratsaldeetan itxita

Dukiena jatetxea
Eskaintza 

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

 
Berezitasunak

Arrain freskoa laban erreta•	
Etxeko postreak•	

Astelehenetan itxita.

Azkoaga auzoa / ARAMAIO
945 44 50 86
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k u LT u r a

Munduko musika Los delinquentes, Dub Inc, The Billie Jeans, Habana con Kola, Mery May + AIN_1, Andrakan, Kukubiltxo, La Troba Kung-Fú, Jorginho, Moya Kalongo, Oreindik.
Irrien lagunak kluba, EH-ko Boulder Txapelketa, Umeen gunea, Kale animazioa, Artisautza eta munduko zaporeak, Elkartasun foroa...

ERABILI GARRAIO
PUBLIKOA!

munduko kulturen festa

- Debagoieneko herri 
  guztietatik autobusak.
- Egunez eta gauez
autobus zerbitzu bereziak.   

Informazio gehiago:

TURISMOAwww.mundumirafesta.com

www.turismodebagoiena.com
943 79 64 63  943 71 89 11

www.pesa.net
902 10 12 10

maiatzak 27, 28 eta 29
Elgeta- DEBAGOIENA

maiatzak 27, 28 eta 29
Elgeta- DEBAGOIENA

ArANTZAZU EZkIBEl  |  elgeta

Gaur hasi eta domekara arte 
Elgeta munduari begira jarriko 
da. Baina, era berean, Debagoie-
na Elgetara begira egongo da. 
Zazpigarren urtez jarraian mun-
duko kulturen festa egingo da 
gurean. 

Musika, kale animazioa, 
natura eta gastronomia dira 
Mundumirako lau zutabe nagu-
siak. Aurtengo egitarauak ere 
hamaika proposamen batzen 
ditu bere baitan. Musikari dago-
kionez, Los Delinqüentes talde 
andaluziarra izango da izarra. 
1998an, Jerez de la Fronteran 
(Cadiz), Miguel Angel Benitez 
Er Migue eta Marcos del Ojo Er 
Canijo de Jere bikoteak osatu 
zuen taldea. Haiei, Diego Pozo 
Er Raton gehitu zitzaien geroa-
go. Andaluziar jatorrizko musi-
ka, flamenkoa-eta, poparekin, 
funkarekin, bluesarekin eta roc-
karekin nahasten dute. Eta abes-
tietako letrek ematen diete bere-
zitasun puntua.

Herriko Plazan jarri duten 
agertoki nagusian –Mundumira 
ager tokia–  i zango da  Los 
Delinqüentesen kontzertua bihar, 
zapatua, 23:00etan.

bertakoak eta kanpokoak 
Zapatuko kontzertu nagusiaz 
gain, beste hainbat taldek ere 
jardungo dute Elgetan gaurtik 
hasita. Orotara, 30 taldek ani-
matuko dituzte Elgetako kaleak. 
Gaur, esaterako, The Billie Jeans 
talde donostiarrak girotuko du 
jaia; 20:30ean Mundumira ager-
tokian jardungo dute eta 00:00e-
tan Espaloian.

Bihar, 12:00etan, Kubako doi-
nuek hartuko dute plaza. Haba-
na Con Kola taldeak Kubako 
musika tradizionalaz girotuko 

du plaza eta ziur han batutakoek 
gustura egingo dutela dantza. 
Gainera, Mozambike, Frantzia, 
Brasil eta Senegalgo taldeak ere 
arituko dira Elgetan. 

Baina Mundumira ez dago 
munduari begira bakarrik, 
munduari bertako kultura era-
kusteko gogoz ere badago. Hala, 
Mery May eta Ain_1 taldeek 

euren lekutxoa izango dute 
Elgetan. Arrasateko neskek 
kontzertua eskainiko dute dome-
kan, 12:00etan, Mundumira 
agertokian. Folk-rock doinuz 

gozatzeko aukera paregabea 
izango da.

kamiseta solidarioak 
Ternuarekin elkarlanean elkar-
tasun kamiseta diseinatu dute 
aurten ere. 24 eurotan jarri dituz-
te salgai kamisetak (Euskal 
Herria aldizkariko bazkideen-
dako 18 euro). Saldutako kami-
seta bakoitzeko 3 euro bailarako 
elkarteek aurkeztu dituzten 
proiektuetarako bideratuko dira. 
Oñatiko Bubulum elkartearen-
dako, Salmenta Solidarioaren-
dako (Arrasate) eta Eskoriatza-
ko Chiapas elkartearendako 
izango da dirua.

hainbat gune 
Mundumirako gune nagusia 
Herriko Plaza izango da. Salba-
dor kalean artisau eta gastro-
nomia postuak jarriko dituzte, 
eta San Roke kalean bestelako 
postuak: mendi eta senderismo 
azoka. Maala parkean, eskola 
ondoan, gobernuz kanpoko era-

gaur hasi eta domekara arte Mundumira jaialdia ospatuko dute elgetan
aurtengo nobedadeak dira kanpatzeko lekua eta irrien lagunak klubaren gunea

kultura eta jaia bat eginda

32. orrialdean, jarraipena.

Los delinqüentes talde andaluziarrak kontzertua eskainiko du bihar, zapatua.  |   goiena

gastronomiak tarte berezia izaten du mundumiran.  |   Julio calleJa

autobus ordutegiak
 AntzuolA Bergara Elgeta 

linea zapatuan 10:00etatik 
04:00etara hiru orduan behin. 
domekan 10:00etatik 
19:00etara hiru orduan behin.

 bergArA 15 minutuan 
behin 10:00etatik 05:15era 
zapatuan eta 10:00etatik 
20:45era domekan. 

 leintz bAilArA 
Eskoriatza, aretxabaleta, 
arrasate, Elgeta linea. 

Zapatuan 10:00etatik 
05:00etara ordu erdian behin. 
Itzulerakoa 11:00etatik 
06:00etara ordu erdian behin. 
domekan, 10:00etatik 
20:00etara ordu erdian behin 
eta itzulerako 11:00etatik 
22:30era ordu erdian behin. 

 oñAti Bergara Elgeta linea 
11:30etik 05:30era hiru orduan 
behin. 
domekan 11:30etik 20:30era 
hiru orduan behin.
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mUndUmIrako EgItaraUa

egubAkoitzA, 27

06:00 Hiru tenpluen 
txangoa loiola, antigua 
eta arantzazu lotuz 
gr-120 (45 Km).

19:00 Mahai ingurua 
Kultur etxean: Euskal 
mendizaletasu- 
naren oraina eta 
etorkizuna.

20:30 
Mundumira 
eszenatokian the 
billie Jeans (eH) 
taldearen funk, reggae eta 
hip-hopa.

22:00 oreindik (eH) rock 
eta funk kontzertua.

24:00 the billie Jeans 
espaloia kafe antzokian.

zApAtuA, 28

9:00 Mendi irteera: elgeta, 
Karabieta, egoarbitza, 
intxorta, intxorta txiki, 
iturutz eta elgeta (4 
ordu).

9:30 btt zeharkaldia (29 
Km). irteera kiroldegian. 
izena ordubete lehenago 
eman behar da.

11:00 Kultur ibilbideak 
debagoieneko turismo 
bulegoen eskutik.

11:00 iV. autokarabana 
kontzentrazioa el casco 
lantokiko aparkalekuan.

11:00 Munduari bira 
elkar marrazki 

lehiaketaren 
erakusketa eta 
sari banaketa. 

11:00 
Mundumira 

elastikoaren 
aurkezpena.

11:00 azoken irekiera. 
Mendia eta senderismo 
azoka, artisautza eta 
gastronomia azoka. 
ggKe- elkartasun foroa, 
proiektu, ikus-entzunezko 
eta erakusketen 
aurkezpena.

11:00-14:00 
elkar umeen 
gunea frontoi 
inguruan: Irrien 
lagunak kluba.

11:00 euskal Herriko 
boulder txapelketa 
frontoian

12:00 Habana con Kola 
Kubako musika 
tradizionala Mundumira 
eszenatokian

13:00 arte teatro 
taldearen Crazy Test 
antzezlana

17:00-20:00 elkar umeen 
gunea: Irrien lagunak 
kluba.

17:00 Munduko dantzak 
ikasteko tailerra, herriko 
plazan.

17:00 euskal Herriko 
boulder txapelketa 
frontoian.

18:30 Viaje tranquilo al sol 
de medianoche 
ikus-entzunezkoa 
sorbeltz elkartearen 
eskutik Kultura etxean.

19:00 Moya Kalongo 
(Mozambique) 

Mundumira 
eszenatokian.

21:00 dub inc 
(Frantzia) 

Mundumira 
eszenatokian.

23:00 los delinqüentes 
(Jerez de la Frontera) 

Mundumira 
eszenatokian.

02:00 reggae 
musika festa 
espaloia kafe 
antzokian.

doMekA, 29

9:00 ibilaldia ozkarbi 
taldearekin: elgeta, 
azkonabitzari itzulia, 
egoarbitza eta elgeta. (3, 
30 ordu).

10:00 bisita gidatua: 
gerra zibila euskal 
Herrian, intxortako ibilbide 
tematikoa. (aurrez izena 
eman behar da).

11:00 Kultur ibilbideak 
debagoieneko turismo 
bulegoen eskutik.

11:00 azoken irekiera. 
Mendia eta senderismo 
azoka, artisautza eta 
gastronomia azoka. 
ggKe- elkartasun foroa, 
proiektu, ikus-entzunezko 
eta erakusketen 
aurkezpena. 

11:00-14:00 elkar umeen 
gunea: puzgarriak eta 
jolasak.

11:00 animazioa 
africa baj Yay 
(senegal) 
perkusio 
taldearen 

eskutik.

12:00 Kale antzerkia 
Kukubiltxorekin: Kukubel 
2.0 antzezlana.

12:00 euskal labeleko 
txahal bat erreko dute.

12:00 Mery May eta ain_1 
(arrasate) Mundumira 
eszenatokian.

13:30 Jorginho (brasil) 
Mundumira eszenatokian.

16:00 animazioa africa 
baj Yay (senegal) 
perkusio taldearen 
eskutik.

17:30 Kale antzerkia. 
bapatean zirko talde 
gasteiztarrak Rodomundo 
antzezlana aurkeztuko du.

18:00 andrakan (eH) pop 
eta folk doinuak 
Mundumira eszenatokian.

19:00 la troba Kung-Fú 
(catalunya) taldeak runba 
katalana eskainiko du 
jaiarekin amaitzeko.

kundeen postuak jarriko dituzte. 
Umeen gunea izango da, ostera, 
kiroldegi ondoko gunea. Zapatuan, 
11:00etatik 14:00etara, Pirritx eta 
Porrotxen Irrien lagunak kluba 
ekarriko dute Elgetara, aurtengo 
nobedadeetako bat. Bestalde, bai 
bihar eta baita etzi ere puzgarriak 
eta jolasak, rokodromoa, tirolina, 
ohe elastikoa... izango dira gazte-
txoen gozamenerako.

Beste nobedadea da kanpatze-
ko gunea jarriko dutela. Kanpatu 
gura duenak poligonoan izango 
du aukera. Gainera, poligonoan 
autokarabanendako lekua ere 
jarriko dute. Hala ere, Sorbeltz 
autokarabanen elkarteak bost 
autokarabana jarriko ditu ikusgai 
Ostatu azpiko aparkalekuan. 

Kirol arloan, Euskal Herriko 
boulder txapelketa jokatuko da 
Elgetan. Pilotalekuan izango dira 
lehiak, bihar, goizean eta arra-
tsaldean.

garraio publikoa erabili 
Elgetan 1.000 autorendako aparka-
lekua egokitu dute poligonoan, 
baina antolatzaileek gomendatu 
dute garraio publikoa erabiltzeko 
Elgetara joateko. Pesak zerbitzu 
berezia jarriko du bihar eta etzi, eta 
autobus txartela 1,7 euro kostako 
da. Informazio gehiago eta ordutegi 
zehatzak, www.pesa.net atarian.

Mundumira jaialdia antola-
tzeko aurrekontua 95.000 euro 
izan da; eta garraio publikoarena 
20.000 euro. Euskal Herria aldiz-
kariak eta Mankomunitateak 
antolatu dute jaia. 

31. orrialdetik dator.
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Mundumira jaialdia dela-eta 
domekan egitekoak ziren 
Herrixa dantzan saioa bertan 
behera uztea erabaki dute. 
Hala, maiatzaren 29an ez da 
saiorik egongo. Hurrengo saioa 
ekainaren 18an izango da. 
Elgetako koadrilen egunean 
egingo dute saioa, Arrabots 
taldearen laguntzarekin. 

'Herrixa dantzan' 
saiorik ez dute egingo 
domeka honetan

A.E.  |  oñati

Errekaldeko plazatxoa rock doi-
nuz beteko da gaur. Bost talde 
igoko dira taula gainera, eta ez 
edonolako taldeak. Discipulos de 
Dionisos, Lobo Electrico, Fiach-
ras, Ez! eta CC627 taldeek jardun-
go dute Errekaldeko jaiei hasie-
ra emateko kontzertuan. 

21:00etan hasiko dute kontzer-
tua. CC627 eta Ez! Oñatiko taldeak 
dira; Fiachras talde bergararrak 
Hiltzera goaz azken laneko soi-
nuak ekarriko dituzte. 

Discipulos de Dionisos donos-
tiarrak betiko indarrez jardungo 
dute, eta baita Lobo Electrico 
tolosarrek ere.

rock kontzertu indartsua gaur 
errekaldeko jaiei hasiera emateko

Fiachras taldeko kideak kontzertuan.  |   goiena

ArANTZAZU EZkIBEl  |  bergara

Egubakoitzak kartzelan egitas-
moak emakumeen ahotsa izango 
du gaur protagonista. Mursego 
eta Ain_1 taldeko neskak igoko 
dira kartzela zaharreko taula 
gainera.  

Musika esperimentala 
Maite Arroitajauregi musikaria 
dago Mursegoren atzean. Musi-
ka esperimentala egiten du Mur-
segok, eta, horretarako, era 
guztietako elementuak erabiltzen 
ditu modu librean, eurekin jolas 
egin eta musika egiteko. Txeloa 

eta kasiotonea koherentziaz 
nahasten ditu kantu bitxi eta 
ederrak osatuz. Popean oinarri-
tuta, musika esperimentala eskai-
niko du gaur eibartarrak gazte-
txean.

Arrasateko Ain_1 taldeak 
musika, poesia eta dantza uztar-
tuko ditu gaztetxean. Musikari 
beste dimentsio bat gehitzen dion 
proiektu interesgarria da Ain_1. 
Musika kaxa euren azken proiek-
tua aurkeztuko dute –laster argi-
taratuko dute diskoa–. Gaztetxean 
musika kaxa zabalduko dute eta 
ikusleak gonbidatuko dituzte 

kaxa barruan sartuko lituzkete-
nak idaztera. 

jarraipena izango du  
Ekimenak izan duen arrakasta 
ikusita ekimenarekin aurrera 
jarraitzeko asmoa azaldu dute 

antolatzaileek. Hala ere, oraindik 
ez dute zehaztu zeintzuk izango 
diren hurrengo datak. Kontuan 
hartu behar da kanpoan egiten 
diren kontzertuak direnez egu-
raldiak baldintzatu egingo duela 
ekimena bera.

ain_1 taldekoek otsailean aurkeztu zuten azken proiektua.  |   Josetxo arantzabal

adin guztietako 
ikusleak

Egubakoitzak kartzelan 
egitasmoko antolatzaileek 
adierazi digute gaztetxera 
beste adin mota bateko 
jendea erakartzea izan dela 
asmoa, eta era berean 
musika lasaia entzuteko 
aukera eskaintzea. orain 
arteko kontzertuek harrera 
oso ona izan dute.

kartzela zaharrean emakume 
ahotsa nagusituko da gaur
Kontzertua 22:00etan puntuan hasiko da eta sarrera 3 euro kostako da
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Debagoieneko 
gremIoAk

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

AroztegIAk
AzkArAte AroztegIA
Bergara

• Ateak, leihoak, horma-armairuak, tarimak, parket    

   flotatzaileak, sukaldeak

• K-21

Telleria 19 B02-B03

T: 943 76 47 19 / 610 88 40 20

www.goiena.net/blogak/azkarate

elektrIzItAteA
AItzorrotz elektronIkA
Aretxabaleta

• Telebista, audio eta bideoa 

   Salmenta eta konponketa

• Instalazio elektrikoak 

• Atezain automatikoak

• Antena kolektiboak 

Otalora 14

T: 943 79 16 10

F: 943 79 16 10

ArAnzAbAl koop. e.
Arrasate

• Instalazio elektrikoak

• Antena kolektiboak 

Zerkaosteta 15

T: 943 79 68 21 / 670 57 53 83

F: 943 79 68 21

erAIkuntzAk
ArrAsAte erAIkuntzAk sl 
Arrasate 

Meatzerreka auzoa

T: 943 77 12 26 / 659 67 17 59

e.arrasate@euskalnet.net

frIxI erAIkuntzAk
Eskoriatza 

• Hormigoizko estrukturak eta urbanizazioak

• Kontratak 

• Enpresen mantentze-lanak 

Intxartxueta 5

T: 943 71 55 15 / 629 51 39 22

F: 943 71 55 15

IturgIntzA
egIA IturgIntzA
Arrasate 

Gipuzkoa etorbidea 39, behea

T: 943 77 01 85

oyAnguren IturgIntzA
Eskoriatza 

• Iturgintza eta gasa

• Berogailuak eta petrolio-produktuak

• Klimatizazioa

Aranburuzabala 15

T: 943 71 47 14 / 606 00 73 69

f.oyanguren@ctv.es

urko mAntenImIento sl
Aretxabaleta

• Instalazioen mantentze-lan guztiak

• Berokuntza eta gasa

• Aire girotua eta haizeztatzea 

Basabe industrialdea B-3

T: 943 77 19 88 

F: 943 79 59 97
 
vAles IturgIntzA
Aretxabaleta

• Hargintza lanak

• Bainugelako altzariak

• Berogailuak

• Erretenak ipini eta garbitzea

Santa Kurtz 7, 3. ezk.

Tel.: 620 17 80 46

leIhoAk
ArgI-plAstIk
Arrasate 

Zigarrola kalea 1, 8 pab

Tel.: 943 77 11 30

http://merkatua.net/argiplastik

Ion leIhoAk
Arrasate 

Debagoiena Industrialdea 11.Pab

Tel.: 943 79 11 35

F: 943 773 120

http://www.ventaion.com

lorezAIntzA
mAkAI koop. elkArteA
Aretxabaleta 

• Barruko zein kanpoko lorezaintza

• Ureztatzeko sistemak

• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak

Basabe poligonoa D-2-1

Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98

F: 943 79 78 45

mArgoAk
ApAIn mArgo etA ApAInketA
Arrasate 

• Pintura orokorrean

• Pareztatzeak

• Errotulazioa

Maitena 3-1.

Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17
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1. eTxebiZiTZak

101. saLDu
aramaio. etxe adosatua salgai. 
96 metro koadroko lorategiare-
kin. lau logela eta hiru komun. 
bi autorendako garajearekin. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 635 70 18 81

arrasate. 57 metro koadroko 
etxebizitza salgai erdialdean. 
eguzkitsua, berritua eta jantzia. 
Prezio interesgarria. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
649 03 91 13 

arrasate. eguzki dorrean 78 
metro koadroko etxebizitza 
salgai. eraberritua eta oso eguz-
kitsua, dena kanpoaldera begira. 
hiru logela, bi komun, egongela 
eta sukaldea. hiru igogailu eta 
gas naturala. 20 metro koadro-
ko garaje itxia aukeran.  deitu 
650 01 05 15  zenbakira.

arrasate. zigarrolan etxebizitza 
salgai. hiru logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. hiru terra-
za. oso eguzkitsua eta dena 
kanpoaldera begira. Jantzita 
utziko genuke. 687 11 08 92 

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. 
608 15 45 25,

bergara. san antonen etxebi-
zitza salgai. 65 metro koadro. 
hiru logela, sukalde hornitua, 
komuna, balkoia, hall-a, mirado-
rea. bi aparkaleku eta trastelekua 
terrazarekin. urbanizazio priba-
tuan.629 45 58 51 

bergara. zubiaurre aldean 65 
metro koadroko etxebizitza 
salgai. egoera onean. aukera 
paregabea. 608 23 13 47

oñati. etxebizitza salgai bide-
barrietan. hiru logela, bi bainu-
gela, ganbara (etxearekin bat 
eginda) eta garajea.  deitu 656 
79 88 12  telefonora.

oñati. kalebarria 54an, etxalu-
zen, etxebizitza salgai. sukaldea, 
trastelekua, bi balkoi, lau logela, 
bi komun, egongela edo jangela, 
ganbara, igogailua. garajea 
aukeran. Prezio negoziagarria. 
647 24 80 02 

Peñiskola. bungalow-a saldu 
edo errentan ematen da Peñis-
mar ii auzoan. Prezio onean. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara 600 89 47 75 

 103. errenTan eMan
arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan biteri kalean, grupo 
san Juanen. hiru logela, sukal-
dea, egongela eta komuna. 
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 943 79 56 26 edo 
605 43 29 31

arrasate. nafarroa etorbidean 
etxebizitza errentan ematen da 
hiru ikaslerentzat.  interesatuok 
deitu zenbaki honetara 669 93 
78 24 

bergara. etxebizitza ematen 
da errentan bolun. hiru logela. 
Jantzia.  629 79 97 30  edo 671 
14 99 63 

D o n os t i a .  a p a r ta m e n t u a 
ematen da errentan ondarretan, 
uztailerako. bi logela eta bi 
komun. garajearekin. deitu 630 
08 24 17  telefonora

eskoriatza. baserria ematen 
da errentan. berriztua.deitu 
1 9 : 0 0 a k  e t a  2 0 : 0 0 a k 
artean.693 80 40 47 

Peñiskola. hondartzako lehe-
nengo ilaran etxebizitza ematen 
da errentan. beheko solairuan, 
lorategiarekin eta txirristadun 
igerilekuarekin. uztailerako. 
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 948 41 00 79  edo 
616 95 04 00 

 
105. eTxeak osaTu

bergara edo inguruan, logela 
bat ahartu nahi nuke errentan. 
kontratuarekin.697 62 59 57 

bergara. Pertsona bat behar 
da bergarako bolu auzoan etxe-
bizitza osatzeko. interneta 
dago.670 85 86 68 

 

2. garaJeak

201. saLDu
aretxabaleta.  garaje itxia 
salgai santakrutz 25-27an.  
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 630 46 36 71 

bergara.  garaje itxia salgai 
aranerrekan. tarteko solairure-
kin.  interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 629 79 97 30  edo 
671 14 99 63 

 

4. Lana

401. eskainTZak
arrasate. emakumea behar da 
goizez umea zaindu eta etxeko 
lanak egiteko. ordutegia 8:00e-
tatik 14:00etara.deitu 695 70 
35 25  telefonora

 

402. eskaerak
arrasate edo aretxabaleta. 
emakumea, eskarmentuduna, 
nagusi zein umeak zaintzeko edo 
atari eta enpresak garbitzeko 
gertu.685 21 24 89  edo 662 
57 53 46 

arrasate edo aretxabaleta. 
neska euskalduna, tabernan lan 
egiteko prest.637 85 88 27 

arrasate.  aretxabaleta edo 
eskoriatzan. neska gertu ile-a-
paintzaile laguntzaile jarduteko 
edo garbiketa lanetarako.685 
21 24 89  edo 662 57 53 46 

arrasate. arrasateko neska 
gazte euskalduna etxeak garbi-
tzeko prest. esperientzia handi-
koa.618 41 24 79 

arrasate.  esperientziadun 
neska errumaniarrak etxe zein 
atariko garbiketak egingo lituzke. 
Plantxa egiteko ere bai. ardura-
tsua naiz.634 80 49 91 

arrasate. garbiketa lanetan 
jardungo nuke, orduka. mai-
te.696 88 93 73 

bergara. emakume eskarmen-
tuduna gertu etxeak garbitu edo 
adinekoak zaintzeko.650 17 74 
87  edo 943 76 48 26 

bergara. etxeko lanak egin edo 
umeak zaintzen lan egingo nuke. 
eskarmentuduna.deitu 665 75 
41 32  telefonora.

bergara.  neska bergararra 
gertu astelehenetik ostiralera 
nagusiak zaintzeko. etxean 
bertan bizi izaten edo beste-
la.943 53 28 60 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua gertu ume eta nagusiak 
zaindu edo orduka garbiketak 
egiteko. interesatuok deitu 
ze n b a k i  h a u e ta r a .  Fi n ko r a  
arratsaldez edo gauez deitu, 
mesedez.deitu 943 71 53 74  
edo 695 73 87 95  telefono 
zenbakietara.

Debagoiena. 48 urteko ema-
kumea gertu garbitasun lanetan 
edo edadetuak zaitzen jardute-
ko, orduka. autoa daukat eta 
baserrietara ere joateko prest 
nengoke.deitu 653 72 30 95 
telefono zenbakira. 

Debagoiena. erropa konpon-
ketak egiten ditut: barrenak 
hartu, alkondarak, soinekoak, 
bakeroak eta abar.deitu 699 34 
86 88  telefono zenbakira.

Debagoiena.  laguntzaile 
titulua duen emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko. garbiketa 
lanetan jarduteko ere prest 
egongo nintzateke.943 79 11 
14  edo 652 76 65 06 

Debagoiena. neska erruma-
niarra, arduratsua eta eskarmen-
tuduna, nagusiak zaintzeko 
gertu. etxean bertan lo egiten 
edo bestela.671 87 44 47 

Debagoiena.  neska gertu 
etxeak garbitzen edo sukalde 
laguntzaile lanetarako.630 20 
12 03 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean bertan bizi izaten adine-
koak zaintzeko edo bestela, 
orduka, garbiketa lanak egiteko. 
baita atariak garbitzen edo 
egoitzatan jarduteko ere.682 
31 97 37 

Debagoiena.  neska gertu 
garbiketa zein etxeko lana egi-
teko. orduka edo etxean bertan 
bizi izaten.648 46 90 51 

Debagoiena.  neska gertu 
garbiketa zein etxeko lana egi-
teko. orduka edo etxean bertan 
bizi izaten.633 46 49 50 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaintzeko, egunez zein 
e t xe a n  b e r ta n  b i z i  i z a te n . 
elba.689 35 90 41 

garraioak. edozelako garraio 
lanak egingo nituzke. Furgoneta 
daukat. deitu zenbaki honeta-
ra:628 51 22 78 

Lan egiteko prest.  neska 
euskalduna prest umeak zain-
tzeko goiz  eta arratsaldez . 
esperientzia daukat umeak 
zaintzen eta gizarte lana ikasi 
dut. garbiketa lanetarako prest. 
kotxea ere badaukat.688 64 
19 25 

umeak zaintzeko prest. 20 
urteko neska euskalduna umeak 
zaintzeko prest. esperientzia-
duna.680 17 33 61 

 

5. irakaskunTZa

501. Jaso
bergara. 11 urteko bati euska-
ra eskola partikularrak emateko 
norbait behar da. 692 51 79 21  
alicia

elgeta. batxilergoko bigarren 
mailako matematika eta ingele-
seko klaseak emango dizkidan 
norbait behar dut.deitu 617 24 
82 28  telefonora.

 
502. eMan

aretxabaleta. neska gazte 
euskalduna udako hilabeteetan 
(ekaina eta uztaila) haurrak 
zaintzeko gertu. interesatuak 
deitu zenbaki honetara:696 44 
43 99 

arrasate. arrasateko irakaslea 
eskola partikularrak udan ema-
teko prest, 6-12 urte bitarteko 
umeak. esperientzia handikoa. 
interesatuak deitu zenbaki 
honetara: 635 75 05 26 

arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen ditut udan zehar. maila 
guztiak.  interesatuak deitu 
zenbaki honetara: 688 64 12 
56 

arrasaten eskola partiku-
larrak. goi-mailako telekomu-
n i ka z i o ta ko  i n g e n i e r i t z a ko 
ikaslea, arrasaten dbh-ko eta 
batxilergoko eskola partikularrak 
emateko prest.618 02 52 81 

bergara. eskola partikularrak 
emateko gertu nago. dbh eta 
batxilergoa.628 51 22 78 

bergara. eskola partikularrak 
ematen dira.  695 05 02 20 

 6. MoTorra

601. saLDu
nissan navara 4x4 ibilgailua 
salgai. egoera onean. 2005e-
koa. 636 93 46 95

7. aniMaLiak

703. eMan
Txakurra  ematen da opari. 
tamaina erdikoa. laguntako 
eskaintzeko egokia. debagoie-
nean.647 72 82 87 

 

8. DeneTarik

801. saLDu
argazki makina. karreteduna 
salgai. Yashica etxekoa. egoera 
onean.606 55 10 57 

egongela eta logela. egon-
gelako altzariak salgai: hiru eta 
bi pertsonarendako sofa bana 
eta telebista jartzeko altzaria. 
logela, armaitu, bi gau-mahai 
eta 1,35eko oheak osatua. 
berriak dira. Prezio interesgarria. 
debagoienean.637 00 10 80 

ezinduendako motordun 
aulkia. scooter invacare solar/
leo aulkia, motor itxurakoa, 
salgai. urtebete du. oso egoera 
onean dago. 1,22 x 0,59 neur-
tzen du. 850 €.630 38 91 22 

olivetti  idazteko makina 
elektrikoa salgai. egoera onean.  
Prezio ona.606 55 10 57 

Jangelako jasarlekuak. 
ikeako 4 gilbert jasarleku dira 
(erref.: 201.127.18). beltz kolo-
rekoak dira eta muntatuta daude. 
ia erabili gabe daude. Prezio 
onean.658 74 26 44 

Jangelako mahaia. ikeako 
b j u r s ta  m a h a i a  d a  ( e r re f. : 
301.162.64), 4-8 pertsonenda-
ko. beltz kolorekoa da eta munta-
tuta dago. ia erabili gabe dago. 
Prezio onean.658 74 26 44 

806. gaLDu
bergara. ume betaurrekoak 
galdu dira san martin ikastetxe 
inguruan. arrosa kolorekoak dira.
deitu 653 74 36 32 telefono 
zenbakira. 

Walkie-talkiea. galdu nuen 
urkulun parapentean jaistera-
koan. Yaesu Vx110 markakoa. 
aurkitu baduzu deitu.659 72 
06 64  telefronora.

bergara
bi urteko 

esperientziadun 
neska behar dugu 

barra eta jangelarako.
943 76 59 19

Pertsonal Saila

AukeAko AtezAInen 
lAn poltsA

Izena emateko epea: maiatzaren 
28tik ekainaren 3ra arte (biak 
barne).

Oinarri-arauak: BAZen (goiz 
eta arratsalde) eta udaletxeko 
webgunean  jaso  da i tezke :  
www.arrasate-mondragon.org.

Pertsonal Saila

bAke epAIleA
Bake Epailea izendatzeko prozesua 
zabaldu du Arrasateko Udalak. 
Oinarr iak udal webgunean ikus 
daitezke. Izena emateko epea ekainaren 
13an bukatuko da.

Informazio gehiago udalaren Pertsonal 
sailean (tel.: 943 25 20 04) eskuratu 
daitezke.

INMOBILIARIA

Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara: 
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon, 
   Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta 
   Bidekurutzetan.

2

Antzuola: 
2

2

Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 

Soraluze: 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

bergara
martokon etxea salgai

625 70 84 55 

TXANTXIKU IKASTOLA, Koop. Elkartearen 
OHIKO BATZAR NAGUSIA

EGITARAUA

egunA:  Ekainaren 8a, eguaztena.
orDuA:  18:00etan lehen deialdian eta 
 18:30ean bigarrenean.
lekuA:  Ikastolako aretoa (San Juan kalea, 1)

1. Akta onartzeko bi kide izendatzea.
2. Aurreko aktaren txostena irakurri eta, hala badagokio, onestea.
3. Kudeaketa txostenaren berri ematea, eta onartzea.
4. 2010 urteko kontuak eta 2011 urteko aurrekontua aztertzea eta  
    onartzea.
5. 2010 urteko gaindikinen banaketa onartzea.
6. Estatutu Sozialen 14. eta 49. artikuluak aldatzea, baldin badagokio.
7. Gurasoen Kontseiluaren txostena azaltzea.
8. Kontseilu Errektoreko eta Zaintza Batzordeko kide berriak aukeratzea.
9. Eskariak eta galderak.

OHARRAK:
Bazkide guztiei gogorarazten zaie urteko kontuak, emaitzak banatze-
ko proposamena eta gestio txostena egoitza sozialean eskura dituztela  
Batzar Nagusira bitartean aztertu ahal izateko. Era berean, bazkide  
guztien jakinaren gainean zera jartzen da: proposatutako Estatutu Sozia-
len aldaketen testuak Txantxiku Ikastola Kooperatiba Elkartearen egoitza 
sozialean aztertzeko eskubidea dutela.

Oñatin, 2011ko maiatzaren 26an

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak
eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak iragarriko ditugu. hortik aurrera, ez da onartuko aldaketarik edo iragarkia bertan behera uzterik. goienak ez du iragarkien ondoko operazioen erantzukizunik. 

Zure iragarkiak



36 2011-05-27  |  egubaKoitza  |  gOIENAZerbiTZuak

astelehena 30

13:15 marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 berbetan 

14:45 berriak 

15:15 klik 

15:45 28.klip 

16:15 gipuzkoa kultura

16:45 berriak 

17:15 nere herrie 

18:30 leku txiki bat

18:45 berriak

 19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 harmailatik 

21:30 magazinea 

22:30 harmailatik 

23:15 gipuzkoa kultura

martitzena 31

13:15 marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:20 onein 

14:45 berriak 

15:15 harmailatik 

16:00 hamaika.bit 

16:30 ikusmira 

16:45 berriak 

17:15 solasaldiak 

18:15 bizitegia 

18:45 berriak

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 bizitegia 

21:15 magazinea 

22:15 harmailatik 

23:00 magazinea

eguaztena 01

13:15marrazki bizidunak

13:35 kantari 

14:00 harmailatik 

14:45 berriak 

15:15 onein 

15:45 hamaika.bit 

16:15 28.klip 

16:45 berriak 

17:15 bizitegia 

18:15 gipuzkoa kultura

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 tertulia 

21:45 Filma: 27 ordu

23:05 magazinea 

23:45 magazinea

eguena 02

13:15marrazki bizidunak

13:15 solasaldiak 

13:45 kantari 

14:15 berriak 

14:45 onein 

15:15 hamaika.bit 

16:15 Filma: 27 ordu

18:45 onein 

19:15 berriak

19:45 kantari 

20:45 tertulia 

21:15 gipuzkoa kultura

22:15 bizitegia

22:45 magazinea

zaPatua 28

08:00 marrazki bizidunak 
09:30 ipupomamua
10:00 klik 
10:30 28.klip 
11:00 ur eta lur 
11:35 onein
 12:00 berriak 
12:15 kantari 
13:50 gipuzkoa kultura
14:20 marrazki bizidunak
15:45 tertulia 
16:45 gipuzkoa kultura
17:15 magazinea 
18:15 berbetan 
18:50 bi tartean 
19:20 nere herrie 
20:30 berriak 
20:45 klik 
21:15 magazinea 
22:15 bi tartean 
22:45 hamaika.bit 
23:15 magazinea

domeka 29

08:00 marrazki bizidunak
08:35 klik 
08:55 ipupomamua
09:30 marrazki bizidunak
10:00 kantari 
11:05 28.klip 
11:35 berbetan 
12:15 ur eta lur 
12:50 tertulia 
13:50 onein 
14:15 gipuzkoa kultura
14:45 hamaika.bit 
15:15 magazinea 
16:15 nere herrie 
17:30 marrazki bizidunak
18:00 berriak 
18:15 kantari 
18:50 ipupomamua
19:20 magazinea 
20:20 bi tartean 
20:50 bizitegia 
21:50 tertulia 
21:50 gipuzkoa kultura
23:20 magazinea

egubakoitza 27

13:15 marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:15 ur eta lur 

15:45 leku txiki bat

16:00 hamaika.bit 

16:30 ikusmira 

16:45 berriak 

17:15 berbetan 

17:45 ipupomamua 

18:15 leku txiki bat

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 gipuzkoa kultura

21:15 magazinea 

22:15 bi tartean 

22:45 tertulia 

23:45 bizitegia

goIEna tELEBISta

as t e a  g O i e n a n

goiena

arritxu barrusok aurkezten duen 
Goiena magazinea-n, astelehe-
nean, tarte berezia eskainiko 
diote aste bukaeran elgetan 
ospatuko den munduko kulturen 
jaiari. Kolorez, zaporez eta musi-
kaz jantziko da platoa. 

Mundumiraren 
koloreak 
'Magazinea'-n

'goiena magazinea'
astelehena, 19:45

goiena

zegama-aizkorri mendi maratoia 
egingo dute domekan eta las-
terketako irudi esanguratsuene-
kin saio berezia egingo dute 
astelehenean Harmailatik-en. 
debagoieneko ordezkariei ere 
egingo diete jarraipena.  

Zegama-aizkorri 
mendi maratoia 
'Harmailatik'-en

'harmailatik'
astelehena, 20:45

g u a r d i a kO  fa r m a z i a k

arrasate
Zapatua, 28 m.FCa. azCoaga iturriotz, 17  943 779 79 99
Domeka, 29 ana Fdez. CorCuera arambarri  plaza, 1 943 79 22 26
astelehena, 30 Juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39
Martitzena, 31 lourdes amezua sta. marina, 32 943 79 09 74
eguaztena, 1 ana esPaÑol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65
eguena, 2 aurora ruiz nafarroa etorbidea 1 943 79  14 09
egubakoitza, 3 erkuden etxeberria zarugalde 42,44 943 79  16 30

bergara
Zapatua, 28 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
Domeka, 29 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
astelehena, 30 iÑigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
Martitzena, 31 merCedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
eguaztena, 1 JaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
eguena, 2 alaVarez-mozos iparragirre 943 76 12 15
egubakoitza, 3 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74

Oñati
Zapatua, 28 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
Domeka, 29 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
astelehena, 30 garate kale barria,  42 943 78 05 58
Martitzena, 31 garate kale barria,  42 943 78 05 58
eguaztena, 1 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
eguena, 2 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
egubakoitza, 3 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

aretxabaleta
Zapatua, 28 dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
Domeka, 29 dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
astelehena, 30 mº ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
Martitzena, 31 mº ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
eguaztena, 1 mº ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
eguena, 2 mº ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
egubakoitza, 3 mº ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43

Farmazien eskuko telefonoetarako 2010 egutegia eskuratzeko, bidali FarMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).

zApAtuA, 28

udaberriko giro argia izango dugu. 
eguna lanbroarekin eta behe-lai-
noarekin hasiko dugu.

doMekA, 29

tenperaturek gora egingo dute 
eta hodeiak eta ostarteak tarte-
katuko dira. 

Max. 20º Max. 26º

Min. 8º Min. 10º

e g u r a l d i a  as t e b u r u a n

dEBagoIEna

EUSkaL hErrIa

zapatua eta domeka bitartean 
tenperaturek nabarmen egingo 
dute gora. aste bukaera 
eguzkitsua espero da. 

arraSatE IrratIa

Eguenetako Arrasateko 
Kooltur ekimenekin bat 
eginda, Igo autobusera 
saioan Kerobia taldearen 
kontzerturako sarrerak 
zozketatuko ditugu egue-
nean. Parte hartzeko deitu 
943 25 05 05 zenbakira.

kerobiaren 
kontzerturako 
sarreren zozketa

Astean zehar Igo autobu-
sera saioarekin bat egiterik 
ez duzuenok, orain, uhi-
netako autobusera igotze-
ko aukera izango duzue 
asteburuan. Asteko one-
naren laburpena, zapatue-
tan eta domeketan, 10:00e-
tan hasita.  

asteburuan, asteko 
onena entzuteko 
aukera duzue orain

g a z t e  i n f O r m a z i Oa

bekak
Bilboko Arte Ederren museoa 
bilboko arte ederren museoak 
9 beka emango ditu hainbat 
arlotako prestakuntzan lagun-
tzeko, eta gazteak lanera hur-
biltzeko. urriaren hiruan hasiko 
da eta bederatzi hilabeteko beka 
da (www.museobilbao.com).

Musika  gipuzkoako Foru 
aldundia. Harizko instrumen-
tistentzako nicanor zabaleta 
beka. Harizko instrumentistek 
prestakuntza espezializatua 
jasotzeko urtebeteko beka. 
epea: maiatzaren 30a.)

LeHiakeTak
Urola garaiko argazki digital 
lehiaketa epea maiatzaren 
31ra arte.
Argazkiak  ezkio-itsaso, 
legazpi, urretxu eta zumarra-
gako udalek eta uggasak 
antolatuta, Fokatu urola garaia 

argazki digital lehiaketa. epea: 
maiatzak 31.

Lana
Enplegu azoka 2011 donos-
tian ekainaren 8an eta 9an 
igarako ceMei eraikinean. ize-
na emateko epea: maiatzaren 
31 (943 48 28 00).
Arrasate arrasateko udala. 
Hainbat lanpostu betetzeko 
2011ko lan eskaintza publi-
koa. epea: ekainaren 3a. 

ikasTaroa
Udako ikastaroak 2011. uda-
ko euskal unibertsitatea. 35 
ikastaro baiona, eibar eta 
iruñean (www.ueu.org).
Enpresak sortzeko ikastaroa 
Maiatzaren 30etik ekainaren 
10era. 943 79 30 90. 

gaZTe agenDa
Ibilaldia 2011. Maiatzaren 
29an, domeka, ondarroan.

inForMaZio geHiago naHi iZaneZ gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net
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M. Purificacion Aranzeta Arregi. elgetan, maiatzaren 17an. 90 urte.

iñigo Maria Jose antonio Tornos Cafranga. oñatin, hilaren 18an. 53 urte.

Joxe uribeetxebarria gorrotxategi. aretxabaletan, maiatzaren 19an. 68 urte.

Pilar askasibar Loiti. bergaran, maiatzaren 20an. 83 urte.

Pedro Mateos Valor. aretxabaletan, maiatzaren 20an. 90 urte.

bittori irazabal aranzabal. oñatin, maiatzaren 21ean. 94 urte.

Jaime Lopez Losada. arrasaten, maiatzaren 21ean. 58 urte.

Pedro Jose Zudaire baquedano. arrasaten, maiatzaren 23an. 73 urte.

Manuel Mateos Fuentes. bergaran, maiatzaren 25ean. 80 urte.

h i l d a kOa k

urteurrena

2010eko maiatzaren 24an hil zen.

Etxekoak.
Arrasaten, 2011ko maiatzaren 27an.

Zure garra gure indarra!
Zure duintasuna gure askatasuna!

Laztan handi bat,
Gogor!

Joxepa 
Arregi Egidazu

esKer ona

2011ko maiatzaren 19an hil zen, 68 urte zituela.

Aretxabaletan, 2011ko maiatzaren 27an.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak bidali 
dizkiguzuenoi, eskerrik asko emazte, alaben eta familiakoen izenean.

—
bere aldeko meza ekainaren 5ean, 12:30ean, 

aozaratza auzoko elizan ospatuko da. 

Joxe uribeetxebarria 
Gorrotxategi

esKer ona

oñatin hil zen 2011ko maiatzaren 21ean, 94 urte zituela.

Oñatin, 2011ko maiatzaren 27an.

lerro hauen bidez bittoriren senideek eskerrak eman nahi dizkizuegu bihotz-bihotzez 
horrenbeste eratan maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

—
Egunsentiarekin batera aldegin duzu,

eguzkia oraindik itzartu gabe zegoenean,
Urruti zaitugu ikusten,

gure ondoan ez baitzaitugu jada.

Baina zu izan zinena gordeko dugu
beti gure bihotzetan.

Betirako agur bat esan ezean
gero arte batekin itxarongo gaituzu zeruan.

Bittori 
irazabal Aranzabal

oroigarria

urkuluko Joxe

2011ko maiatzaren 19an hil zen, 68 urte zituela.

iganderoko zure lagunek.
Aretxabaletan, 2011ko maiatzaren 27an.

Zuk esana da, heriotza ez dela gure azkena...

Joxe uribeetxebarria 
Gorrotxategi

oroigarria

2011ko maiatzaren 21ean hil zen, 58 urte zituela.

Alkatetza eta Jai Batzordea. "No pararemos ni de noche ni de día !".
Arrasaten, 2011ko maiatzaren 27an.

es en Ziorla donde reina la alegría,
baina Ziorla triste dago

Ai ene, lagun maitea
hi gure ondoan ez baitago.

Zenbat bizipen, zenbat barre, zenbat dantza
egin dugun elkarrekin.

Musakolako servicio vigilancia, gure astoaren zaindari,
gure bihotzetan egongo zara beti.

ikusi arte, lagun.

Jaime 
lopez losada

elsy eta Peio
peio eta elsy maiatzaren 28an ezkonduko dira pasaiako udaletxean. 
gero igeldoko mendian ospatuko dugu familia  eta lagun guztiek 
batera. oso ondo pasatzea espero dugu zuentzak hain garrantzitsua 
den egun hau eskoriatzako familiaren partetik. 

Zlata  eta Mikel
zlata zivojevic eta Mikel escobar zapatuan ezkonduko dira eskoria-
tzan. ostean familia eta lagunekin arteaga jatetxean ospatuko dute 
eta eztei-bidaian Mexiko aldera joango dira. Koadrillaren partetik, 
"ondo pasatu eta muxu handi bat! andale-andale!".

ariane eta oskar
bihar, maiatzaren 28xan, bergarako oskar Maiztegi eta ariane 
arruti labegaraietako san Jose elizan ezkonduko dira. egun ahaz-
tezin bat eta ezkon bidaixan "bombai" pasatzia opa dotzuegu. 
zorionak arin kuadrilian partetik!

Pedro eta Maria
pedro eta Maria orain dela 50 
urte ezkondu ziren. urrezko 
ezteiak maiatzaren 29an ospa-
tuko dituzte familiakoekin. 
"zorionik beroenak guztien 
partetik eta egun eder eta 
zoriontsu bat pasatu domekan 
aramaio aldean".

kuir  eta oihane
Kuir barbarias eta oihane Fernandez de arroiabe arrasatearrak 
bihar, zapatua, ezkonduko dira. Familiaren partetik, "zorionak, 
bikote! zoriontsu izan zaiteztela eta oso ondo pasa dezazuela 
eguna!"

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

eskelaren prezioa: 126  euro. egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero, 168 euro.
Goiena: astero, 34.000 irakurle (CiEs) Gipuzkoan.

GOiENAN EsKElA JARtZEKO 
DEitu EGuEN EGuERDiA BAiNO lEHEN: 943 25 05 05. EDO ZAtOZ ORDEZKARitZA BAtERA.
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Musika

bergara Musika eskolako 
udaberriko kontzertua
Musika Eskolako udaberriko 
kontzertua egongo da udal pilo-
talekuan eta 21:00etan afaria. 
Sarrera: 2 euro (12 urtetik behe-
rakoek), gainontzekoentzat 4 
euro. 
maiatzaren 28a, zapatua, udal pilotalekuan, 
19:00etan.

araMaio La mexicana clandestina 
taldearen kontzertua
Musika, alaitasuna eta elkarta-
suna Iturrietako terrazan. 
maiatzaren 28a, zapatua, iturrieta 
sagardotegian 19:00etan.

anTZerkia

Debagoiena eLgeTa kukubiltxo
Mundumiran kale antzerkia ere 
egongo da. 
maiatzaren 29a, domek, aherriko plazan, 
12:00etan.

ikuskiZunak

anTZuoLa ipuin kontaketa 
Torresoroan
Tim Bowley eta Charo Pita ipuin 
kontalariek Torresoroan jardun-
go dute. Tim Europan eta Ame-
rikan zehar dabil azken 20 urteo-
tan ipuinak kontatzen. Munduko 
kultura desberdinetako tradizio-
ko istorio magikoak hartzen ditu 
hizpide bere ahots sakon eta sar-
korrarekin. Charo, berriz, kan-
taria da eta duela 10 urte baino 
gehiagoan hitzen eta erritmoen 
artean dabil jolasean. Sarrera 3 
euro. 
gaur, maiatzaren 27a, egubakoitza, torresoroan 
22:30etan.

DanTZa

eLgeTa La Troba kung-Fú
Mundumirako ekitaldien barruan, 
runba doinuak kataluniatik. Jaia-
ren amaieran dantza dibertiga-
rriak egiteko aukera egongo da 
eta jaialdiarekin gorputza mugi-
tuz amaitzeko aukera. 
maiatzaren 29a, domeka, herriko plazan, 
19:00etan.

bergara DJ jaialdia
DBHkoentzako DJ jaialdia egon-
go da, Jon Urbietarekin, 18:30etik 
21:30era, Zabalotegin. Sarrera 
doakoa izango da. 
maiatzaren 28a, zapatua, zabalotegin 
18:30ean.

ikus-enTZuneZkoak

bergara "The Tourist"
"The Tourist" filma proiektatuko 
da. Zuzendaria: Florian Henckel
-Donnersmarck. Generoa: intriga. 
Iraupena: 103 min. 7 urtetik gora-
koentzat. 
maiatzaren 29a, domekazabalotegi 
aretoan19:30etan.

berTsoLariTZa

arrasaTe bertso bazkaria 
Txondorran
Larunbatean bertso bazkaria 
egingo dute Txondorra sagardo-
tegian. Bertsotan jardungo dute: 
Jon Maia, Xabier Silbeira, Julio 
Soto eta Fredi Paiak. Bazkarira-
ko txartelak 38 eurotan daude 

salgai Irati, Taupa eta Gure Leku 
tabernetan. 
maiatzaren 28a, zapatua, txondorra 
sagardotegian 14:00etan.

uMeak

bergara Jolasleku ibiltaria 
Jolasleku ibiltaria egingo da 
Domingo Martinez Irala kalean, 
Jardunekin. 
maiatzaren 27a, egubakoitza, domingo matinez 
iralan 17:00etan.

HiTZaLDiak

eLgeTa Larrialdi humanitarioa 
baltistanen
Felix Baltistan Fundazioak egin-
go du hitzaldia. 
domekan, elgetako kultura etxean, 12:30ean.

arrasaTe Mendebaldeko 
sahararen egoera
Arrasateko Kulturaten, Jokin 
Zaitegi gelan 'The-rtulia' egingo 
dute 19:00etan Mendebaldeko 
Sahararen egoeraz. Rachid Segha-
yer Aktibista sahararrak bizipen 

pertsonalak eskainiko ditu Kul-
turaten.  
maiatzaren 31an, martitzena, kultur aten, 
19:00etan.

eLgeTa euskal mendizaletasuna, 
hitzaldia
Mundumiraren barruan, Euskal 
mendizaletasunaren oraina eta 
etorkizuna delako hitzaldia. Anto-
latzailea: Euskal mendizale fede-
razioa. 
gaur, egubakoitza, elgetako kultura etxean 
19:00etan.

eLgeTa azkonabittari itzulia
Elgetako Ozkarbi mendi taldearen 
eskutik hiru ordu eta erdiko 
mendi irteera. Ibilbidea: Elgeta
-Azkonabitta-Egoarbitza-Elgeta. 
Desnibel oso gutxi. 
maiatzaren 29a, domeka, elgetako informazio 
gunetik 09:00etan.

besTeLakoak

eLgeTa Txahala erreko dute
Mundumiran Maala parkean. 
Eusko labeleko txahala. 
maiatzaren 29a, domeka, maala parkean, 
12:00etan.

eLgeTa bisita gidatua, lubakietara
Gerra Zibila Euskal Herrian: 
Intxortako ibilbide tematikoa. 
Ezinbestekoa aurrez udaletxean 
izena ematea. 
maiatzaren 29a, domeka, espaloia kafe 
antzokian 10:00etan.

eLgeTa umeen gunea, Mundumiran
Puzgarriak, Irrien Lagunak klu-
ba, ohe elastikoak, rokodro-
moa... 
maiatzaren 28a, zapatua, elgetako kantxan, 
17:00etan.

ZineMa

araMaio 'shrek, felices para 
siempre'
Sinopsia: "Shrek triste dago bere 
lehenengo bizitzara bueltatu 
nahi duelako, benetako ogro bat 
zeneko bizimodura. Horretara-
ko kontratu bat sinatuko du 
Rumpelstiiltskinekin bere jato-
rrira bueltatzeko. Baina ahale-
ginean, mundua aldrebesa bihur-
tzen da". 
maiatzaren 29a, domeka, kultur etxean 
17:00etan.

Deiak

anTZuoLa atez atekoaren jarraipen 
batzordea
Batzordeak ohiko jarraipen bile-
ra egingo du eguenean. 
ekainaren 2a, eguena, olaranen 18:30ean.

arrasaTe Hileko azken ostirala 
Euskal Preso eta Iheslariak Eus-
kal Herrira eskubide guztiekin 
leloa duen elkarretaratzea egu-
bakoitzean.
maiatzaren 27a, egubakoitza,  herriko Plazan, 
19:30ean.

iZeneMaTea

areTxabaLeTa Lourdesera 
erromesaldia
Urtero legez gaixoen erromesal-
dia egingo dute elizbarrutitik 
Lourdesera eta Aretxabaletako 
parrokiak maiatzaren 28 eta 29ra-
ko (zapatua eta domeka) antola-
tu du. 
Izena emateko sakristiara joan-
beharra dago. 
maiatzaren 26a, eguena, aretxabaletako 
parrokian 20:00etan.

bertsozale.coM

areTxabaLeTa gipuzkoako 
bertsolari txapelketa
Gipuzkoako bertsolari txapel-
ketako lehen faseko bigarren 
itzulia hasiko dute aste bukae-
ran. Zortzi kanporaketa joka-
tuko dira guztira eta horieta-
ko bat Aretxabaletan izango 
da, domekan. Bi saio egingo 
dituzte: bata goizean (11:30)  
eta bestea arratsaldean (17:30), 
seiko taldeetan.
domekan, arkupen.

coVeralia.coM

eLgeTa Los Delinqüentes
Mundumira jaialdiaren 
barruan joko du Cadizko tal-
deak, euren musika "garra-
pateroarekin". Horixe da euren 
estiloa azaltzeko darabilten 
berba eta izenondo horren 
barruan kabitzen dira flamen-
co txantxatitik hasi eta funkik 
dantzagarriraino. Jai eta dan-
tzarako aitzakiarik ez da fal-
tako Elgetan.
zapatuan, plazan, 23:00etan.

Hitza

bergara Mursego eta ain_bat
Txeloa soinean eta sorginkeriazko soinu-kiribilekin, Maite 
Arroitajauregi eibartarrak, Mursegok, lan berria aurkeztuko 
du. Harekin batera Ain_bat arrasatearrek joko dute; hain 
zuzen, Mursegok kolaboratu du haien disko berrian.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
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Ez da erraza ehun urte 
betetzera heltzea. adin 
horrekin ohetik jaikitzeak 

meritua badu, inondik inora. 
Pentsa ezazue manoel de 
oliveiraren kasua: 1908. urtean 
jaioa eta oraindik zinema 
munduan lanean. gure 
pantailetara heldu den El 
extraño caso de Angélica duela 
urte bat Cannesko Zinemaldian 
izan zen. Bertan kontatzen 
zaigun istorioaren hazia duela 
berrogeita hamar urtekoa da. 
Urte asko pasa direnez, gidoi 
horri osagai batzuk kendu 
zaizkio eta beste berri batzuk 
ipini, gaur egungo garaiari 
egokituta. dena den, istorio 
nagusia edozein garaitan gerta 
daitekeen istorioa da, baina 
istorioan zehar sortzen diren 

pertsonaiek eta istorio txikiek, 
zuzendariak erabilitako estiloari 
gehituta, aukera ematen dute 
artisau lana eta metodo 
primitiboei buruzko hausnarketa 
egiteko. 

argazkilari bat kontratatzen 
dute oso gazte hil den neska 
bati argazki batzuk atera 
diezazkion, familiak oroigarri 
gisa gorde ditzan. argazkilariak, 
lanean ari dela, bere argazki 
kameratik ikusten du neskak 
begiak zabaltzen dituela eta 
irribarre egiten duela. hortik 
aurrera argazkilaria  neska 
burutik kendu ezinean ibiliko da 
eta bien arteko mamu-amodio 
istorio bat sortuko da. 

horrekin batera argazkilariak 
erabiltzen duen kamerak beste 
garai batekoa dirudi, lurra 

lantzeko antzinako metodoak 
jarraitzen dituzten langileei 
argazkiak ateratzen dizkie eta 
mamu istorioa islatzeko 
erabiltzen diren efektuak 
zinemaren hasierari lotuak 
daude. Osagai horiekin filmak 
tonu artistikoa hartzen du eta 
aukera ematen du zinema 
primitiboari eta gaurko zinemari 
buruz hitz egiteko. Baina El 
extraño caso de Angélica-k 
arazo bat du: baliteke erabilitako 
ukitu intelektualak garrantzitsu 
itxura ematea filmari, baina 
kontatzen den alde fantastikoari 
eta erromantikoari, indarra, 
magia eta pasioa falta zaio eta 
azkenean nahiko lan hotza 
ateratzen da.

magia gutxiko istorio fantastikoa

arrasaTe
AMAiA ANtZOKiA

nunca me abandones
domeka: 19:30.

bergara
ZABAlOtEGi

gru, mi villano favorito
domeka: 17:00.

The Tourist
domeka: 19:30.

0ñaTi
KultuR EtxEA

Piratas del caribe 4
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

eibar
COlisEO ANtZOKiA

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas 3D
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 16:30, 19:30, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

COlisEO 1

en un mundo mejor
egubakoitza: 22:30.
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

COlisEO 2

Carta blanca
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

eLgeTa
EspAlOiA

Come, reza, ama
eguaztena: 21:30.

gasTeiZ
GuRiDi

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas 3D
egubakoitz eta zapatua: 
17:00, 19:40, 22:20.
domeka: 20:30.
astelehena eta martitzena: 
18:00, 20:40.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

Fast & Furious 5
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

no tengas miedo
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

Company men
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
18:00, 20:40.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

agua para elefantes
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
18:00, 20:00..
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

el inocente
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

sin identidad
egubakoitzetik 
domekara:17:30, 20:00, 
22:30
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

el castor
egubakoitzetik 
domekara:17:30, 20:00, 
22:30
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

flORiDA

Midnight in Paris
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
18:00, 20:15.
eguaztena eta eguena: 
18:00, 20:15, 22:30.

inside job
egubakoitzetik 
domekara:17:30, 20:00, 
22:30
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

en un mundo mejor
egubakoitzetik 
domekara:17:30, 20:00, 
22:30
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

nowhere boy
egubakoitzetik 
domekara:17:30, 20:00, 
22:30
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

Vamos a hacer dinero
egubakoitzetik domekara: 
22:30
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
18:00, 20:15, 22:30.

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:15.

Pequeñas mentiras sin 
importancia
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:15.

BOulEvARD

el sicario de dios
eguenetik egubakoitzera: 
16:30, 20:30, 22:30.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:30.

Thor
eguenetik egubakoitzera: 
15:45, 18:00, 20:15, 
22:30.

el inocente
eguenetik egubakoitzera: 
20:15, 22:35.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 01:00.

Piratas del Carbire: en 
mareas misteriosas 3D
eguenetik egubakoitzera: 
16:30, 19:15, 22:15.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 01:00.

Hop
eguenetik egubakoitzera: 
16:10, 18:10.

el último exorcismo
eguenetik egubakoitzera: 
20:10, 22:15.

sin identidad
eguenetik egubakoitzera: 
15:50, 18:05, 20:20, 
22:35.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:50.

Piratas del Carbire: en 
mareas misteriosas 
eguenetik egubakoitzera: 
16:00, 17:00, 19:45, 
18:45, 22:00, 22:30.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:45.

Fast & Furious
eguenetik egubakoitzera: 
16:30, 19:15, 22:00.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:40.

arthur y la guerra de los 
mundos
eguenetik egubakoitzera: 
16:20, 18:20.

no lo llames amor... 
llámalo x
eguenetik egubakoitzera: 
20:20, 22:20.

rio
eguenetik egubakoitzera: 
16:05, 18:05.

agua para elefantes
eguenetik egubakoitzera: 
20:10, 22:35.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 01:00.

brutal box
eguenetik egubakoitzera: 
16:20, 18:20, 20:20, 
22:20.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:30.

GORBEiA

el castor
egubakoitzetik eguenera: 
18:15, 20:15, 22:15.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:15.
zapatu eta domekan, baita: 
16:15. 

Piratas del Caribe 4, 3D
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:00, 20:30, 
22:00.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 23:30.
zapatu eta domekan, baita: 
16:00. 

Piratas del Caribe 4
egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 19:30, 20:00, 
21:30, 22:30.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:20.
zapatueeta domekan, baita: 
15:30, 16:30, 17:00.

Midnight in Paris
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:10, 22:20.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:30.
zapatu eta domekan, baita: 
15:50. 

sin identidad
egubakoitzetik eguenera: 
17:55, 20:15, 22:35.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:50.
zapatu eta domekan, baita: 
15:40. 

el inocente
egubakoitzetik eguenera: 
17:40, 20:00, 22:20.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:40.

el sicario de dios
egubakoitzetik eguenera: 
20:20, 22:20.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:20.

Midnight in Paris
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:10, 22:20.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:30.
zapatu eta domekan, baita: 
15:50. 

Thor 3D
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.
zapatu eta domekan, baita: 
15:40. 

Thor
egubakoitzetik eguenera: 
19:45, 22:15.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:45.

agua para elefentes
egubakoitzetik eguenera: 
19:40, 22:10.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:40.

no lo llames amor... 
llámalo x
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.
zapatu eta domekan, baita: 
15:45.

a todo gas 5
egubakoitzetik eguenera: 
19:50, 22:20.

Código fuente
egubakoitzetik eguenera: 
20:15, 22:10.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 00:10.

arthur y la guerra de los 
dos mundos
egubakoitzetik eguenera: 
17:40.
zapatu eta domekan, baita: 
15:40. 

Hop
egubakoitzetik eguenera: 
18:20.
zapatu eta domekan, baita: 
16:20. 

rio
egubakoitzetik eguenera: 
17:50.
zapatu eta domekan, baita: 
15:50. 

gnomeo y Julieta
zapatu eta domekan: 15:50. 

eL exTraño Caso De angéLiCa  

Zuzendaria: manoel de oliveira.
Herrialdea: Portugal.
urtea: 2010.
aktoreak: ricardo trêpa, Pilar lópez de ayala.
iraupena: 97 minutu.

ANTONIO ZABAlA

kritikA

zineMA

kiroLa

eLgeTa euskal Herriko boulder 
txapelketa
Mundumiran. Arratsaldeko saioa 
izango da. 
maiatzaren 28a, zapatua, elgetako frontoian, 
17:00etan.

Debagoiena eLgeTa bTT 
zeharkaldia
Mundumira jaialdiaren egita-
rauaren barruan. 29 kilometrokoa 
izango da. Izenematea ordubete 
lehenago irteeran. Prezioa 3 euro 
federatuek, 12 euro besteek. 
maiatzaren 28a, zapatua, elgetako kiroldegitik, 
09:30ean.

erakuskeTak

oñaTi 'Photorro' argazki 
erakusketa
Xabier Rezabalen erakusketa. 
Formatu handiko 100 argazki 
osatzen dute erakusketa, guztiak 

San Fermin jaiak gai bezala har-
tuta dutenak.
ekainaren 4ea arte, 18:00etatik 20:00etara. 
astelehentik domekara arte egongo da zabalik 
erakusketa santa ana aretoan.

ikasTaroak

arrasaTe Hesgailu funtzionala eta 
kinesio Tape
Tape ikastaroa antolatu dute 
Arizmendi ikastolako TAFYD 
hezikela-zikloko arduradunek. 
Hesgailu funtzionala eta Kinesio 
Tape izenburupean bost orduko 
ikastaroa emango du Andoni 
Carrasco terapeutak. Batik bat 
landuko dira orkatilak, belaunak, 
eskuak eta bizkarra, lunbarrak 
eta zerbikalak. Interesatuak hiru 
bide ditu izena emateko: ariz-
mendipro.eu webgunea, 943 79 00 
27 telefonoa eta dberezibar@gmail.
com helbide elektronikoa. Aldez 
aurretik eman behar da izena. 
maiatzaren 28a, zapatua, Ferixalekuan, 
9:00etan.

ZerbiTZuak

KOMuNiKAZiO tAlDEA

goiena komunikazio taldea kooperatiba elkartea

bAtzAr nAgusiA 
deiAldiA
data:  2011ko ekainaren 9an, eguena.
Ordua: 17:30ean lehen deialdian eta 18:00etan bigarrenean.
Tokia: arrasateko Kulturateko Jokin zaitegi gela.

gAi zerrendA
batzarreko akta onartzeko bi bazkide izendatzea.1. 
Kooperatibaren izen aldaketa berrestea.2. 
2010eko ekainaren 22ko batzar nagusiaren aktaren  3. 

 onarpen txostena irakurtzea.
2010eko kudeaketaren memoria azaltzea.4. 
2010eko kontuen berri ematea eta emaitzen erabilera  5. 

 onartzea.
zaintza batzordeko kideen txostena irakurtzea.6. 
bazkide ekarpenei interesak ordaintzeko proposamena.7. 
bazkideen ekarpenen eguneraketa.8. 
2011ko kudeaketa plana eta aurrekontuak aurkeztea.9. 
galderak eta eskaerak10. . 

estepan plazaola otadui
arrasaten, 2011ko maiatzaren 18an

goiena

oñaTi errekaldeko jaietako rock 
kontzertua
Rock jaialdi borobila egongo 
da Oñatiko Errekalde auzoko 
jaietan gaur bertan. Discipu-
los de Dionisos, Lobo Electri-
co, Fiachras, Ez! eta CC627 
taldeek jardungo dute, rocka-
ren eta punkaren onena eta 
festagarriena eskainita.
gaur, egubakoitza, errekaldeko plazatxoan, 
21:00etan.
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Debagoienean bizi bazara, 1999 
eta 2003. urte artean jaio bazinen 
eta euskal kantuak abestu eta 
dantzatzeko prest bazaude, ani-
matu eta eman izena Kantari 
karaoke ikuskizunean.

Udazkenean egingo dugu 
karaoke saioa, aurten hirugarren 
aldiz, eta bailarako herrietako 
gaztetxoak kantuan eta dantzan 
jarriko ditugu beste behin.

Herriz herri joango gara Kan-
tarirekin bazterrak alaitzera; 
beraz, gure abestiak dioen moduan: 
"Ez geratu begira, batu gure arte-
ra, herriz herri kantari, bazterrak 
alaitzera".

eman izena
Izena emateko epea astelehenean, 
hilaren 30ean, zabalduko dugu; 
ekainaren 3a, egubakoitza, izan-
go da azkeneko eguna.

Izena emateko hiru aukera 
egongo dira: zuen eskoletan bana-
tuko ditugun eskuorrien bitartez, 
Goienako edozein egoitzatan ize-
na emanda edo Internet bidez 
www.zugaz.com helbidean.

Gutxienez hiru laguneko eta 
gehienez bost laguneko taldeak 
osatu beharko dituzue eta abestiak 
zozketa bitartez banatuko ditu-
gu.

berrikuntzak
Aurtengo dantzei dagokienez, 
berrikuntzak izango ditugu. Mai-
te Albes aurreko urteetan Kan-
tarin ibilitako dantza irakasle 
ezagunarekin koreografia bideoak 
grabatuko ditugu eta bertan pau-
soak azalduko dizkigu modu 

dibertigarrian. Bideo horiek Inter-
netera igoko ditugu eta gaztetxook 
modu errazean bertatik dantzak 
ikasiko dituzue.

Kantu berriak ere gehituko 
ditugu aurtengo karaoke ikuski-
zunera. Hauek, besteak beste: 
Ken Zazpiren Hel nazazu eskutik 

eta Itsasoa gara, Beta-
garriren Bizitzari txistuka eta 
Sweet Mary, Lainen Itxaropen 
hautsien kaxa, Gatiburen Prest, 
Gariren Zaharra zara Bilbo, Fer-
min Muguruzaren Urrun, Goie-
naren Komunika edota Pirritx 
eta Porrotx pailazoen Irrien lagu-
nak.

dibertitzeko gogoz
Aurreko urteetan bezala, parte 
hartzea eta ondo pasatzea izango 
da garrantzitsuena. Beraz, kan-
tatzen eta dantzatzen dibertitze-
ko gogoa baduzu, hartu parte 
Kantarin; lagunekin eta Amaia 
Txintxurreta aurkezlearekin 
batera esperientzia ahaztezina 
bizi izango duzu.

Ikuskizunak Arrasateko, Oña-
tiko, Bergarako eta Aretxabale-
tako aretoetan egingo ditugu, ohi 
bezala, eta bertan, herri guztie-
tako ume eta gaztetxoek hartuko 
dute parte. Gero, Goiena telebis-
tan emango ditugu emanaldi 
horiek guztiak ikuskizunekin 
etxetik ere gozatzeko.

Ez hutsik egin; aurten ere, 
zatoz gurekin kantari!

maite albes dantza-gidaria eta amaia txintxurreta aurkezlea.  |   x.urtzelai

izena emateko epea astelehenean hasiko da, hilak 30, eta egubakoitzean bukatu, ekainaren 3an

debagoieneko gaztetxo guztiak kantuan eta dantzan ipiniko ditu aurten ere karaoke ikuskizunak

badator kantari bazterrak alaitzera
b u k at z e kO

MIkEl 
IrIZAr

E
goera bihurria utzi 
dute hauteskundeek. 
Seguruenik, ezin zen 
bestela gerta. Espai-

nian haserretu berri dira kri-
sia bereziki jasan duten hain-
bat gizatalde, baina gurean 
haserretu zahar asko dago 
espainiar demokraziaren kri-
siak denboran zehar kolpatu-
tako sektore ugaritan. Haserre 
horrek eta normalizazio poli-
tikoaren esperantzak eman 
diote Bilduri sekulako arra-
kasta eta beste guztiei buruhaus-
te galanta.

Orain tentazioei eusteko 
garaia dute batzuek eta besteek. 
Bilbuk berak garaipen handia 
izan du, baina beste guztiak 
gehiago dira, baita Gipuzkoan 
ere. Esan daiteke gipuzkoarrek 
aldaketa batzuk nahi dituzte-
la, baina ez oraingoaren kon-
trakoa. Bildu indar nagusia 
da, baina ezin du beste guztien 
kontra jardun.

Besteek ere eutsi egin behar 
diote Bilduren kontra antola-
tzeko tentazioari. Egia da denak 
batuta gehiengoa direla, eta, 
beraz, mantendu dezaketela 
orain arteko estatusa. Baina 
abisua ez da makala izan, hain 
zuzen egungo estatusa alda-
tzearen alde. Bildu baztertze-
ko bigarren ahalegin batek 
ordain latza izan lezake bi urte 
barruko hauteskundeetan.

Hobe dute, batzuek eta bes-
teek, lana banatu eta esparru 
komunak lantzen hastea.

Tentazioari 
eutsi

a z k e n  b e r b a


