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eskaintza oparoarekin  > 11
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Mendi ibilaldia antolatu dute
domekarako, lehenengoz  > 15

ANTZUOLA
Musika pieza eta dantza berriak
estreinatuko dituzte Alardean  > 17G2a

ARRASATETIK ROTTERDAMERA Iban Velasco Tourreko irteera puntuan izango da bihar, Rotterdamen. Argazkian, bidaia egin aurretik Arrasateko sarreran, Zigorrolan. XABIER URTZELAI

Iban Velascok debuta
egingo du Tourrean
LAU URTERA Profesional mailan 
lau urte egin ondoren iritsiko da
Arrasatekoa hitzordu nagusira

BAILARAKOAK Tourrean parte
hartzen duen Debagoieneko
laugarren ziklista da > 22-23
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Bidegorrien gaineko iritzia
jaso nahi du Foru Aldundiak
Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Lurralde Arloko Plana osatu du
Foru Aldundiko Iraunkortasun
eta Bizikleta Bideen Atalak,
Gipuzkoan egiteko dauden bide-
gorri zatiak adjudikatzeko. Hasie-
rako onarpen fasean dago doku-
mentu hori, eta Aldundiak jen-
daurrean ipini du, herritarrek

iritziak eta iradokizunak egin
ahal izateko. Horretarako epea
zabalik dago uztailaren 30era arte,
www.gipuzkoaingurumena.net
webgunean.

Debagoienean, urtebetean gel-
di egon ondoren, berriz ekin die
lanei Foru Aldundiak hiru bizi-
kleta-bide tramutan. > 02-03

AZPIEGITURAK > BIZIKLETA-BIDEAK
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LEIRE KORTABARRIA > BERGARA
Foru Aldundiak indartu egin
gura ditu Gipuzkoako bizikleta
bideak, bidegorriak. Horretara-
ko, Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Lurralde Arloko Plana osatu du
Foru Aldundiko Garapen Iraun-
korreko Saileko Iraunkortasun
eta Bizikleta Bideen Atalak.
Horren bidez, sarea osatzen duten
bide zatiak dagozkienei esleitzen
dizkie. Orain, Lurralde Arloko
Plan hori hasierako onarpen fase-
an dago, eta horren barruan,
Foru Aldundiak erabaki du herri-

da, Gipuzkoako hirigune nagu-
siak elkarrekin lotzen dituena,
eta Gipuzkoa zeharkatzen duten
bederatzi ardatz nagusik osatzen
dute: Donostia-Irun, Donostia-
Mutriku, Donostia-Beasain, Deba
bailara, Urola bailara, Bergara-
Beasain, Bidasoa bailara, Leitza-
ran bailara eta Ego bailara.

Oinarrizko sareko tramuak
eta horien lanak bi multzotan
banatzen dira: hiri arteko zatiak
Foru Aldundiak egin beharko
ditu, eta hiriko zatiak, udalek.
Udalerrietako sarrera eta irtee-

tarren iritzia edo iradokizunak
eskatzea. Hori egiteko aukera du
edozein gipuzkoarrek uztailaren
30era arte, Foru Aldundiko Gara-
pen Iraunkorreko Departamen-
tuan edo www.gipuzkoainguru-
mena.net webgunean. 

Lurralde Arloko Plan horre-
tan, Iraunkortasun Sailak Gipuz-
koako Bizikleta-Bideen Oinarriz-
ko Sarea delakoa sortzea propo-
satzen du; sail horrek dioenez,
Gipuzkoako "bizikleta-bideen
sarearen bizkarrezurra" izango
dena. 424 kilometro luze den bidea

ra lekuak Aldundiak ezartzen
ditu, eta horiek lotzen dituzten
udal sareko trazatuak proposa-
tzen ditu.

"MEREZI DUTEN GARRANTZIA"
Foru Aldundiak berak onartzen
du "gaur egun oraindik erdizko
erabilera" duela bizikletak
garraiobide gisa. Garapen Iraun-
korreko Iraunkortasun eta Bizi-
kleta Bideen Ataleko arduradu-
nek diotenez, "orain arlo plana tra-
mitatzen ari da, behingoz bizikleta
bideei merezi zuten garrantzia

emateko, eta lurralde antolamen-
duan dauden beste tresna guztie-
kin uztartzeko; hiri antolamen-
duan lur erreserbak ziurtatzeko,
beste arlo planekin koordinatze-
ko eta abar". Gaineratzen dutenez,
atal horren "lehentasuna" da
"bidegorriak eta bizikletak auto-

Gizonezko bat bizikletan Bergarako Labegaraietako bidegorrian.

AZPIEGITURAK > BIZIKLETA BIDEAK

Bidegorrien gainean
herritarren iritzia jakin
nahi du Aldundiak
JENDAURREAN Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Lurralde Arloko
Plana ikus daiteke Interneten,
eta ekarpenak egin

BULTZADA Garapen
Iraunkorreko Sailak bidegorriei
"merezi duten bultzada" eman
nahi die plan horrekin

ALTERNATIBA Bizikleta
autoarekiko alternatiba izan
dadin nahi da, eta erabilpen
mota hori lehenetsiko da
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aren alternatiba gisa eguneroko
mugikortasunean erabiltzea; bizi-
kleta bideak eraiki, herri gunee-
tan bizikletak zuzenean errepide-
an erabiltzeko erraztasunak
eman", eta "kultura aldaketa bat
eman behar dela" ere azpimarra-
tzen dute. "Argi dago horretara-
ko lan handia eta urte asko falta
dela", onartzen du Sail horrek.

BERRIZ ERE LANEAN
Debagoieneko ibilbidea lau ada-
rretan banatzen da: Bergara-
Antzuola (3,2 km), San Pruden-
tzio-Oñati (6,7 km), Arrasate-Ara-
maio (5,2 km) eta Leintz Gatzaga
(1 km). Horietatik lehentasunez-
koak jotzen ditu Lurralde Arlo-
ko Planak San Prudentzio Ber-
gararekin, Oñatirekin eta Arra-
saterekin lotuko duten bizikleta
bideen zatiak, Lurralde Arloko
Planaren lehenengo laurtekoan
egin beharrekoak; bigarren laur-
tekoan egiteko uzten ditu Esko-

riatza-Arlaban eta Leintz Gatza-
gako adarrak; eta Arrasate-Ara-
maio programatu gabe dago.

Horri jarraituz, urtebetean
geldi egon ondoren, Debagoiene-
an hasita dago berriz Foru Aldun-
dia bidegorriko obrak egiten.
Hain zuzen ere, hiru tramu egi-
ten dihardu, eta irailerako buka-
tuta izan daitezen nahi du: Esko-
riatza iparreko eta hegoaldeko
tramuak lotzeko bidegorri zatia,
300 metrokoa; 797.572 euroko
aurrekontua dute obra horiek.
Bigarren zatia da Soraluze-Meko-
lalde; zorua egokitzen dihardu-
te, eta Soraluzetik hasita, lau
kilometro luze den zatia argizta-
tuko dute -kontuan hartu behar
da Soraluzetik Osintxura tartea
eginda dagoela (2,25 km), eta Osin-
txutik Mekolaldera doan zatia fal-
ta dela (1,75 km). Lan horiek guz-
tiek 876.900 euroko aurrekontua
dute. Azkenik, Bergara-Antzuo-
la zatiko lehenengo eta bigarren

faseetako trazatua 1,52 kilometro
luze da eta 675. 960 euroko aurre-
kontuarekon dihardu horiek egi-
ten Dunboa enpresak; hiruga-
rren obra hori uztailerako buka-
tzekoak ziren, baina atzeratuta
dabiltza lanak.

Horrez gain, Foru Aldundiak
lehentasuna eman dio Oñati-
Zubillaga tramuari Arrasate-San
Prudentzio eta San Prudentzio-
Oñati bidegorrien proiektuaren
barruan; horren proiektua ekai-
naren 19ra arte jendaurrean egon
da, eta urte bukaerarako esleitu
nahi dituzte lanak, 2,4 milioiko
aurrekontuarekin eta 10 hilabe-
teko epearekin. Zubillaga-Epele
tartea ere aurten esleitu nahi
dute. 

GEHIENAK, OINEZ
Gipuzkoako herri arteko bidego-
rri zatiak zenbat erabiltzen diren
jakiteko, kontagailu batzuk ditu
instalatuta Aldundiak, bere Bizi-

kleta Behatokiaren bitartez.
Debagoienean bakarra dago,
Soraluze-Osintxu tartean. Osin-
txu-Mekolalde zatian eta Eskoria-
tzan 2011 urte hasiera aldera bes-
te kontagailu bana jarri nahi
ditu. Orain arte dauden datueta-
tik ondorioztatzen da bidegorriak
oinezkoek erabiltzen dituztela
gehienbat, eta bizikleta aisialdi-
rako erabiltzen dela gehien, eta
ez hainbeste garraiorako.

Hala, iaz 200.000 bidaia egin
ziren Gipuzkoako bidegorrietan,
eta horietatik %84,6 oinez izan
ziren. Hori bai, bizikletazko era-
bilera asko hazi zen: 2008tik

2009ra, %24,7 hazi zen, eta oinez-
ko erabilera, %1,3 bakarrik. "Ia
bidaia guztiak aisialdirako, pase-
atzeko edo ariketa egiteko dira",
esaten du Garapen Iraunkorre-
ko Sailak. Horrez gain, "aste buka-
eretan %13 gutxiago erabiltzen
da", baina txirrindulariek %10
gehiago erabiltzen dute. Aldun-
diko Bizikleta Bideen Ataleko
arduradunek azaltzen dutenez,
Soraluze-Osintxu tarteak badauz-
ka berezitasunak: oinezko asko
eta bizikleta gutxi dituela.

Errealitate bat da, izan ere,
Debagoieneko bidegorriak asko-
tarako erabiltzen direla, eta ez,
hainbat herrialdetan gertatzen
den moduan, bizikletan ibiltze-
ko soil-soilik. Askotariko bidego-
rri motak katalogatu ditu Aldun-
diak: bizikleta-pistak (galtzada-
rekiko eta espaloiarekiko
paraleloa), bizikleta-lerro babes-
tua (galtzadaren zati bat hartzen
duena), bizikleta-bazterbidea
(errepideko bazterbidea hartzen
duena eta fisikoki galtzadareki-
ko bereizten ez dena)… Garapen
Iraunkorreko arduradunek dio-
tenez, "tokian tokiko espazio limi-
tazioak eta beste hainbat arazok
mugatzen dute errailen zabalera,
txirrindulari eta oinezkoak
banandu daitezkeen edo ez, eta
abar"; baina gaineratzen dute
sail horrek kudeatzen dituen
bidegorrietan, "orokorrean, ara-
zo gutxi" daudela oinezkoen eta
txirrindularien artean.

Erabileraren inguruko asko-
tariko datuak jakinarazten ditu
Foru Aldundiak: hala, 2008an,
aztertutako hiri arteko bideetan
bi milioi joan-etorri izan ziren;
horietatik %78, oinez. Aste buka-
eretan, proportzio hori %29ra
jaisten da. Erabilera-joera nagu-
si batzuk daude: eguneroko mugi-
kortasuna, ibilaldiak eta aisial-
dia, ariketa arina eta kirol gogo-
rra. 

bidegorrian. LEIRE KORTABARRIA

DATUA

62
KILOMETRO

Bukatuta dagoenean 81,03
kilometro luze izango da Deba-
goieneko bidegorria; bada, 62,08
geratzen dira egiteko.

3
TRAMU

Eskoriatza, Soraluze-Mekolalde
(zati bat egin eta guztia argiztatu)
eta Bergara-Antzuolako 1. eta 2.
faseak dabil egiten Aldundia.

%84,6
IBILBIDE, OINEZ

Hiri arteko tramuetan 200.000
bidaia egin ziren iaz; horien %84,6,
oinez. Bizikletaz %24,7 bidaia
gehiago egin ziren 2008an baino.

LABUR

Debagoieneko bidegorri
ibilbide osoa 81,03 kilometro
luze da, Gipuzkoako bigarren
luzeena (Donostia-Beasain da
luzeena, 106,54 km hartuta).
Horietatik 17,52 udalek eraiki
beharrekoak dira (Bizikleta
Bideen Oinarrizko Udal Sarea);
bada, 5,31 daude eginda, eta
12,41 geratzen dira egiteko.
Bestetik, Foru Aldundiak egin
beharrekoak dira Debagoiene-
ko 63,31 kilometro bidegorri
(Bizikleta Bideen Oinarrizko
Foru Sarea); 13,64 kilometro
daude eginda, eta 49,67 dira
egin beharrekoak.

Gipuzkoa osoan, 423,86
km ditu sareak, 128,36 udalen
ardurapean eta beste 295,5ak
Aldundiarenean.

Ibarreko bidegorriak
81,03 km izango ditu

LABUR

Bizikleta-bideen oinarrizko
sareak "erabilgarria" izan behar
du, Aldundiaren esanetan:
lekuak konektatzen dituena,
erosoa eta segurua. Bestetik,
"etenaldiak saihestu" beharko
ditu; "lurralde mugakideetako
sareekin eta Europako sare
handiekin lotu" behar du
Gipuzkoa; "ingurumen-balioak"
kontuan hartu… 

Erabiltzaileko lehentasuna
izango dute "lana, ikasketak edo
kirola edo aisia dela-eta egiten
diren 10 km baino gutxiagoko
ibilbideak" egingo dituztenak;
bigarrenik, "zikloturisten
eskakizunei" erantzuna ematen
saiatu behar da; hirugarrenik,
"errepidez ibiltzen den kirol-
bizikletarientzat" izango da.

Lehentasuna,
eguneroko bidaiek

LABUR

Lurralde Arloko Planean berres-
ten da Foru Aldundiarenak diren
eta egiteko dauden tramuak
eraikitzeko aprobetxatu nahi
direla dagoeneko badauden
azpiegiturak: trenbide-plataforma
zaharrak, lehendik zeuden bide
edo bidezidorrak… Horrez gain,
nahi da zati berriak egitea
"berrantolatzeko beharra" duten
eremuetan edo "gerora 
hirigintza-proiektuak egiteko"
daudenetan. 

Horrelako proiektuak dagoe-
neko aprobetxatzen dira: hori da,
adibidez, Epeleko araztegiko
lanen kasua; Espainiako Sustapen
Ministerioak egingo du bidegorri
zati bat. Oñatin, Zubillagako zubi
berriarekin batera egiten dabiltza
bidegorri zati bat.

Dauden azpiegiturak
aprobetxatu
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ARANTZAZU EZKIBEL > ARETXABALETA
Aretxabaletako Copreci koopera-
tibak lantegi berria zabaldu du
Altsasun. Altsasuko S. Coop. da
lantegi berriaren izena.

Copreci enpresa liderra da
etxetresna elektrikoetako osa-
gaien fabrikazioan; izan ere,
horretan dihardu, etxetresneta-
rako osagaiak garatzen eta fabri-
katzen, 1963an enpresa sortu
zenetik.

Kooperatiba berriaren lantaldean, sektorean
esperientzia duten inguruko langileak dabiltza
lanean; asmoa langileak bazkide egitea da

Coprecik Aretxabaletan duen lantegia. A.E.

COPRECI MARKA
Coprecik dagoeneko jakinarazi
die jarduera berria martxan dela
sektoreko bezeroei, eta, ekaina
ezkero, kooperatiba berria Copre-
ci markako osagaiak ekoizten
dabil. 

Kooperatiba berriaren lan-
taldean, sektorean esperientzia
duten inguruko langileak dabil-
tza lanean; eta asmoa da langile
horiek bazkide kooperatibista
bilakatzea. Hasierako langile tal-
dean hogei langile dabiltza, bai-
na aurreikuspenak dira datozen
urteetan kopuru hori handitzea.

INDUSTRIA BIRMOLDAKETA
Enpresa eragiketa horrek Mon-
dragon Korporazioaren babesa
dauka, industria birmoldaketan
diharduen eskualde baten, enple-
gua sortzeko apustu argia eginez.

Bezeroa bizi esperientzian
oinarritzen da Copreci; hau da,
gertutik bezeroaren nahiak

jarraitzea, fabrikatzaile eta azken
erabiltzaileen eskakizunei eran-
tzuten dieten puntako produk-
tuak eginez. Besteak beste, gasez-
ko labe, indukziozko sukalde,
garbigailu, ontzi garbigailu, bar-
bakoa eta berogailuarendako pro-
duktuak ekoizten dituzte.

COPRECI MUNDUAN
Copreci kooperatiba Aretxaba-
letan dago, eta 1963an sortu zen.

Gaur egun Aretxabaleta, Altsa-
su, Mexiko, Brasil, Italia, Txekiar
Errepublika, Turkia eta Txinan
ditu lantegiak Coprecik.

Copreci Mondragon Taldeko
partaidea da, Euskal Herriko
lehen enpresa taldea eta zazpiga-
rrena Espainiako enpresen ran-
kingean. Mondragon Taldearen
barruan, Mondragon Osagaien
Dibisioan kokatzen da Aretxaba-
letako Copreci.

EKONOMIA > MONDRAGON TALDEA

Coprecik 20 langileko lantegia
zabaldu berri du Altsasun 

> HEZKUNTZA
Iraunkortasunerako
trantsizioari buruzko
hitzaldia hilaren 6an

Mondragon Goi Eskola Poli-
teknikoko areto nagusian
izango da hitzaldia, uztaila-
ren 6an, 18:30ean. Hizlariak
izango dira Ingalaterrako
Transition mugimenduko
Ben Brangwyn eta Peter Lip-
man. Iraunkortasunerako
trantsizioari buruz jardungo
dute; hain zuzen, Euskal
Herrirako ikasbideak azter-
tuko dituzte. Munduko hain-
bat herrialdetan martxan jar-
tzen dabilen Transitionmugi-
mendua ezagutzea da asmoa.

> HEZKUNTZA
MUk kiroletako
bigarren marketin
ikastaroa aurkeztu du

Mondragon Unibertsitateko
Enpresa Zientzien Fakultate-
ko Etengabeko Prestakuntza-
ren zuzendari Jose Luis
Abaunzek eta Surfrider Foun-
dation-en ordezkari Gregory
Le Moignok Marketing eta
management ikastaro aurre-
ratuaren bigarren edizioa
aurkeztu zuten eguaztenean
Donostian. Euskal Herrian
surf eta kirol irristakorren
inguruan ematen den ikasta-
ro bakarra da.

DATUA

200
MILIOI EURO

2010ean 200 milioi euro faktura-
tzea espero du Coprecik. Lantegi
berriarekin Coprecik sendotu egin
du merkatuan duen kokapena, eta
katalogoa osatzea lortu du. 
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Eroskik iaz
103 milioiko
irabaziak
izan zituen

M.B. > BERGARA
Mondragon Taldeko Eroski
kooperatibak ohiko batzar
nagusia egin du egunotan,
2009ko ekitaldi ekonomikoko
kontuak eta kudeaketa onar-
tzeko. Batzarrean kooperati-
bak jakinarazi zuen iaz 103
milioi euroko irabaziak lor-
tu zituela. Bazkide langileen
eta kontsumitzaileen 500
ordezkari deituta zeuden bil-
kura horretan.

Soberakin garbien gaine-
an kontseilu errektoreak aur-
keztutako banaketa onartu
zuten, eta horren helmuga
nagusia lan bazkideen itzulki-
nak izango dira. Bestalde, hezi-
keta eta kooperatiba sustape-
nerako eta interes publikoko
beste hainbat helburutarako
kontribuziora zuzendutako
fondoa 4.749.140 eurorekin
handitzea erabaki zuten. 

Ohiko batzar nagusia
egin du egunotan,
iazko kontuak eta
kudeaketa onartzeko

EKONOMIA

X. URTZELAI/M. BITERI > BERGARA
Ekainaren 29rako ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, HIRU, EHNE
eta  CCOO sindikatuek deituta-
ko greba orokorrak ez zuen eran-
tzun bera izan sektore guztietan.
Mondragon Taldeko enpresa
gehienek normal egin zuten lan;
gainerakoen erantzuna, bestela-
koa izan zen.  

Chinchurretan, Steadlerren,
Zahorren eta Garayn, esaterako,
greba egin zuten. Antzuolan ere
denetarik egon zen; Elayn, adi-
bidez, greba egin zuten eta Goiz-
per eta Matzerrekan, berriz, lane-
an jardun zuten. Elgetan, azke-
nik, enpresa gehienek lanuztea
egin zuten: Recyde, Sisteco, Elko-
ro eta Tapen, besteak beste.

Leintz bailarari dagokionez,
Arrasaten, enpresa gehienetan
egin zuten greba; batzuk aipatze-
arren, JMA, Asmobi, Joma, Pol-
metasa eta Union Cerrajeran.  

Bergaran, Lazpiur, Candy,
Arcelor, Metagra eta Soraluce
enpresa handiak itxita egon
ziren; eta baita enpresa txiki
gehienak ere. Oñatin, Cegasan,

HEZKUNTZA ETA MERKATARITZA
Hezkuntza mailan, orokorrean,
normal egin zuten lan. Batzuk
aipatzearren, Arrasateko Goi
Eskolan, institutuan, Bergarako
Aranzadi ikastolan eta Aretxaba-
letako ikastetxeetan lanean izan
ziren. 

Merkatariei dagokienez, elkar-
teek ez zuten erabaki adosturik
hartu; denda bakoitzak hartu zuen.
Herrien artean alde handia egon
zen. Oñatin erosketak egitea zego-
en neurrian, Bergaran dena itxi-
ta zegoen.

Bestalde, udal guztiek bat egin
zuten greba deialdiarekin. Horren
harira, aipatzekoa da Eskoria-
tzakoaren kasua: jaietan murgil-
duta zeudenez, bi lanuzte eta elka-
rretaratzea deitu zituen. Hori ez
zen izan eguneko protesta baka-
rra, Arrasaten ere manifestazioa
egin zuten-eta arratsaldean.

Bestalde, Debagoienean lau
lagun inputatu zituzten, Ertzain-
tzak jakinarazi duenez: bat Ber-
garan, 10:00etan, banketxe bat
indarrez itxi nahi izateagatik; eta
10:30ean, hiru Arrasaten, enpre-
sa bat ixten saiatzea egotzita.

DATUETAN ALDE HANDIAK
Balorazioei dagokienez, askotari-
koak izan ziren. Sindikatuek gre-
baren jarraipena Gipuzkoan %75
izan zela esan zuten neurrian,
Adegiren esanetan Gipuzkoan
langileen %75 lanera joan ziren.
Jaurlaritzak egindako balorazio-
aren arabera, administrazioko
langileen %8ek egin zuten greba,
eta sektore pribatuko %30ek. 

Udal guztiek greba egin zuten eta enpresetan denetarik egon zen

EKONOMIA > GREBA OROKORRA

Ertzaintzak lau lagun inputatu
zituen martitzeneko greban

Merkatarien elkarteek ez zuten erabaki adosturik hartu; norberaren esku egon zen greba egin edo ez. GOIENKARIA
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OJD erakundeak 
ikuskatutako astekaria

Eusko 
Jaurlaritza

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Oñatiko
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan edo kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

LAGUNTZAILEAK

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 
diruz lagundutako aldizkaria

Hori da Sumaya Farhat-Naserrek (Jordania, 1948) En
la tierra de los olivos-El Aleph-, liburuan aldarrikatu
nahi duena. Bertan hainbat emakumek, bi hamarka-

da luzeetan zehar, egindako lana ezagutzera ematen digu,
israeldar eta palestinarren arteko elkarguneak, irtenbide-
ak eta konpromisoak bilatzeko aurrera eroandako borrokan,
bake prozesuetako agintarien egoskorkeriaren gainetik. 

"Bakea. Hitz polemikoa, manipulatua, galdua, sinesgai-
tza, batez ere gerra maite dutenen ahoetan dagoenean, bere
baitan ere gatazka dakarrena. Bakeak ez du gerra eza baka-
rrik esan nahi, ezta indar gutxien daukanen amore ema-
tea ere. Bakeak, errespetua, elkarbizitza, eskubideak, bete-
beharrak, aukera berdintasuna, hautu, mugimendu eta adie-
razpen askatasuna ere eskatzen ditu".

Ikasturte honi, uztailaren 5ean,  18:30ean, emango dio-
gu amaiera Emakume Txokoan.

Bake ekimenak hedatzea: 
eskubidea eta eginbeharra

Arrasateko Ahotsak taldearen txokoa

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

Astelehenean, ekainak 28, Lesbiana, Gay, Transexual, Inter-
sexual eta Bisexualon (LGTIB) Harrotasun Eguna izan da:
mundu osoko hiriburuetan kaleak alaituz gure eskubide-

ak aldarrikatu ditugu. 
Aurten transexualoi eskaini digute hitza, egun honen sorre-

ra, 1969an poliziaren erasoen aurka gure eskubideak defenda-
tzeko lehen ilaran borrokatu ziren emakume transexualen ome-
nez. Egun, oraindik gure aldarriak hedatzen dihardugu lau hai-
zetara, norbanakoen bilakaera librea ustez bermatzen duen
konstituzioko artikulu ospetsua errespetatu eta pertsona guz-
tien duintasuna berdintasunez bermatu dadin.

Euskal Herriko hiriburuetan atera ginen LGTIB talde eta elkar-
teak; gurea, ERRESPETUZ, Donostian atera zen, GEHITUko adis-
kideekin batera, honakoa aldarrikatzeko:

Dagoen sexu aniztasuna aitortu eta barneratzen duen hezkun-
tza sistema bat; transexualitatea buruko gaixotasuna dela uste
duten pertsonen pentsamoldea aldatzea; osasun publikoan, per-
tsona transexualei arreta duina bermatzea; lan arloko bazterke-
ta gainditzea okupazio-politika aktiboen bidez eta trans pertso-
nen aldeko diskriminazio positibo, gizarteratze eta lanpostuen
egonkortasunerako neurriak sustatuz; hedabideek trans erreali-
tatearen inguruan eskaintzen duten irudi estereotipatu eta dis-
tortsionatua ezabatu, trans pertsona guztien duintasuna erres-
petatzea bermatuko duen hizkuntza egokia barneratuz; gizartea
osotasunean hezi, trans familien eskubideak ere jaso ditzan.

XXI. mendean oraindik trans/homo/bifobiak ez dira desa-
gertu, erro sakoneko beldur hauei aurre egiteko ordua da: elkar
errespetatzea lortzen badugu, garaipena guztiona izango da!

Harrotasunez 2010

Ixotz Louyest

z a b a l i k

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

Ibarra kalea 6 
20570 BERGARA

Telefonoa:
943 25 05 01

Faxa:
943 25 05 13

Posta elektronikoa:
goienkaria@goiena.com

Mikel Etxanizi
erantzuna
Aintzane Oiarbide
(Gipuzkoako Batzar Nagusietako 
EAJko batzarkidea)
Bergara

Joan den astean zuk idatzitako
gutunari buruz hausnarketa
batzuk egin nahi nituzke. Nik ez
ditut inoiz gutxietsi Bergarako
Udalbatza osatzen duzuen
alderdiak. Aralar, EA eta PSE
alderdien aipamena egiten
dudanean errealitate bat
erakutsi besterik ez dut egin.
Joan den legealdian bakoitzak
izan zuen jarrera eta ardura, eta
oraingoan daukana azaldu
besterik ez dut egin. Zure
gutunean diozunez, "…EAJko
zinegotziak 5 besterik ez da".
Hau ez al da gure alderdia
gutxiestea?

Guk beti errespetatu izan
ditugu gehiengoak; beste
batzuek, ordea, ezin dute gauza
bera esan. Ez neuk eta ez EAJk
ez dugu inon esan gehiengoa
errespetatzen ez dugunik. Lekuz
kanpoko auzia sortzen ari zarela
uste dut, benetan.   

Joan den astean idatzitako
nire gutunaren asmoa ez dut
uste ulertu duzunik. Gauza
guztien gainetik EAJk, Agurne
Barrusok Gobernu Batzordea-
ren izenean GOIENKARIAn
idatzitako gutunaren bitartez
jaso zituen irainak eta deskalifi-
kazioak salatzea izan da.
Eskubide osoa daukagu bai nik,
bai nire Alderdiko edozeinek
horrelako egoera bat inolaz ere
ez onartzeko. Etxaniz jauna, zuk
diozunez zure egiten duzue
gutun hori… Ba esan behar
dizut tamalgarria dela zuek ere
gure aurkako tonu eta irain
horiek ontzat ematea. 

Ez ditut nahasi nahi permu-
ta eta irainak. Permutaren
inguruan, EAJk ez du auzirik
sortu nahi. Bakoitzak, zilegi den
moduan, bere proiektuak azaldu
ditu. Batzuk babes handiagoare-
kin eta besteak gutxiagorekin,
baina denak dira zilegi. Ez dugu
horregatik elkarri mokoka
jardun behar Bergarako
ordezkariak garen alderdiak.
Baina kontuz, ez dugu inoiz
onartuko gure zinegotzien

aurkako inolako mespretxuzko
jarrerarik. Eta ez dezala inork
permutaren gaia erabili herrita-
rron artean liskarra sortzeko,
Bergarako herria izango
bailitzateke galtzaile.

Zure erantzunaren parte
handi batean  zuen jarrera
aldaketa justifikatzen jarduten
duzu. Politikan eta beste
edozein disziplinatan, iritzia
edo postura aldatzea zilegi da,
baina batzuetan, hainbeste
aldaketarekin iparra ere galtzen
da. Komeni da norberak bere
lehentasunak argi edukitzea.

Bergarako EAJk permuta-
ren inguruan hartu zuen
jarreraz "harro" nagoela diozu.
Ez dut uste harrokeriaz jokatu
dudanik EAJren jarreraren
zilegitasuna azaltzen dudalako.
Bakoitzak azaldu du bere
jarrera eta ez diot honi buelta
gehiago emango, guztiak baitira
zilegi. Gainera, ez daukagu
eskuduntzarik Bergaran
permutaren erabaki horri
irtenbidea emateko eta UNEDe-
ko patronatuak erabaki beharko
du zer egiten duen eskaera
horrekin. 

Diputazioaren aldetik
badakigu ez dagoela erabaki
itxirik permutaren aurrean.

Baina zenbakiak ondo egin
behar dituzte gipuzkoarron
diruak nola kudeatu erabakitze-
ko, eta, bestalde, Eusko Jaurla-
ritzak patronatu horretan parte
izateko aukera ere aztertzeko
denbora behar da. Izan ere,
Hezkuntzaren eskuduntza
Jaurlaritzak duenez, ez da
bidezkoa Diputazioak gipuzkoar
guztien diruarekin permutak
suposatzen duen obra eta lanen
gastuen %63ri aurre egin behar
izatea. Ondo  jakingo duzunez,
UNEDeko patronatuak erabakia
2011ko irailerako atzeratu du
kontu hauek guztiak eta
krisiaren ondorioak aztertzeko
denbora izan dezan. Baina
bitartean, UNEDek datorren
kurtsoari kondiziotan ekiteko,
beharrezko obrak eta lanak
egingo dira.

Gauzak honela, Diputazioak
zuhurtziaz jokatuko duelakoan
nago, eta, bestalde, EAJk,
Bergarako herriaren interesen
alde egingo duela dudarik ez
izan eta bai UNED eta bai
Aranzadi ikastolaren onurarako
baliabide guztiak eskatuko
ditugula ziur izan.

Bertsoak eta su
artifizialak, ezin
biak ikusi!
Sergio Marzan
Bergara

Sanjuanetan Arrasaten izan
ginen. Ostiralean Monterroneko
bertso-trama eta, batez ere, su
artifizialak ikusi gura genituen,
umeekin geundelako.

Ba ezin izan genuen. Bertso
jaialdia bukatu aurretik suak
botatzen hasi ziren, eta bertsola-
riek eurek ozenago abestu behar
izan zuten. Are gehiago, azken
trakarekin Maialenen agurra
izan zen; bueno, gutxi entzun
ahal izan genuen. Umeak, suak
ikusi barik etxera, poz-pozik...

Hurrengo egunean ere,
eguerdi aldera, ekitaldi asko
batera: trikitia, txaranga,
tinbalak; batzuek isildu behar
izatea besteak pasatzeko...

Besterik gabe, hurrengo
urterako gauza hauek kontuan
izango dituztela espero dut.

g u t u n a k
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"Txahal okela gutxiago eta oilasko
bularki gehiago saltzen da krisiagatik"

Agustin Markaide > Eroskiko zuzendari nagusia

Krisiari aurre egiteko neurriak
hartuta, iazko urtea ona izan zen
Eroski Taldearendako. Koope-

ratibak 103 milioi euroko iraba-
ziak izan zituen. Aurten ere bide
onetik doazela dio Agustin Mar-

kaidek, baina ekainean igarri
egin dutela kontsumoaren motel-
tzea. Krisi sasoian kontsumo joe-

rak aldatu egiten direla dio eta
marka zuriko produktuak, esa-
terako, gehiago saltzen direla. 

LURRIN ETA KIROL DENDAK
"Krisi sasoian ondoen

dabiltzanak dira
lurrindegiak eta kirol
produktuen dendak"

ARRASATEKO HIPERMERKATUA

"Arrasateko hiperra
handitzearekin gura dugu

eskualdeko bezeroak
hemen geratzea"

ENEKO AZKARATE > ARRASATE
Agustin Markaidek (Arrasate, 1957)
azken urtea du hau Eroski Taldeko
zuzendari nagusi karguan. Izan ere,
datorren urte hasieran, Costan
Dacosta taldeko oraingo presiden-
tea ordezkatuko du. Hala erabaki
zuen Eroski Taldeko batzar nagu-
siak joan den zapatuan. 

Zelako urtea izan da 2009a
Eroski Taldearendako?

Zaila. Uste genuena baino
askoz ere zailagoa. Aurreikusita
geneukan salmentetan jaitsiera
izango genuela, baina uste baino
okerrago hasi genuen urtea eta
egokitu egin behar izan genuen
kudeaketa plana egoera berrira.
Azkenean, halere, nahiko ondo
atera zaigu: 2008ko datuak hobe-
tu egin ditugu, eta koiuntura txar
baten hori lortzea ez da makala.

2010erako ze aurreikuspen?
Ekainera arte gauzak hobeto

zihoazen, baina hil honetan itxu-
ra txarra hartu diogu. Kontsumi-
tzaileak berriro erabaki du gas-
tuak murriztea, duela urte eta
erdi egin zuen moduan. Batetik,
Gobernuaren neurriek gastuak
txikitzeko eta, bestetik, han eta
hemen entzun diren hotsek ero-
an dute jendea aurreztera eta
gutxiago gastatzera.

Eroskik ere murriztu ditu gas-
tuak egoera berrira egokitzeko?

Bai, arlo guztietan. Gehien,
pertsonal gastuetan. Jarduera
gutxitu egin denez, langileen ordu
kopurua ere gutxitu egin da.
Ondorioz, ez dugu horrenbeste
jende kontratatu aldi baterako
kanpainetarako, Gabonetarako-
eta. Bestalde, banaketan, publi-
zitatean, egiturari dagokionez…
neurriak hartu ditugu, baita ener-
gia aurrezteko ere. 180 milioi
euro aurreztu ditugu 2008arekin
alderatuta. Horregatik atera ditu-
gu etekinak.

Zenbatekoak izan dira eteki-
nak?

Kooperatibak 103 milioi euro
irabazi ditu, baina, talde osoa
kontuan izanda, galerak izan
ditugu, 69 milioikoak. 2008an,
halere, 88 milioikoak izan ziren
galerak.

Zelan eragin dizue kontsumi-
tzaileen joera berriak?

Zuzen-zuzenean. Eguneroko
gauza arruntak saltzen ditugu, ez
ditugu luxuzko gauzak saltzen.
Eta jendeak gauza horietan ere
aurrezten du. Ez du, esaterako,

ak eta beste 500 bat gurekin dabil-
tzan beste dendari batzuenak.
Euskal Herrian dauzkagu gehie-
nak, baina Galizian, Balearre-
tan eta Katalunian merkatu kuo-
ta garrantzitsua daukagu.  

Uztail hasieran BEZa igo egin
da. Zelan eragingo dio horrek
Eroskiko bezeroari?

Erabaki dugu BEZarekin
jasotakoa berriro bueltatzea beze-
roari. BEZa igotzearen ondorioz
garestitutako kopuru hori bero-
ri itzuliko diogu  txartelen bidez.

Zein da Eroskiren lehiakide
nagusia?

Ondoko denda. Esan gura dut
toki bakoitzean ezberdina dela.
Espainian  handienetakoak gara.
Lehenengoa Mercadona da, ondo-
ren Carrefour eta hirugarren geu.
Eta geure atzetik zerrenda luzea. 

Arrasateko Eroskiko hiper-
merkatua handitzeko asmoa
azaldu duzue behin baino gehia-
gotan. Zelan dago kontua?

Geldi. Hirigintza eskubide
batzuk baditugu, baina Udalare-
kin eztabaidatan gaude. Gurako
genuke hipermerkatuaren ondo-
an denda txikiendako tokia han-
ditu, eskualdeko bezeroak autobi-
dea hartu eta Gasteizera-eta joan
beharrean hemen gera daitezen. 

Hizkuntza aniztasunarekiko
konpromisoa dauka Eroskik...

Bai, eta horren erakusle da iaz
aitorpen saria eman zigutela hiz-
kuntza propioa duten elkarte
autonomoek. 

Iaz erabaki zenuten Espainia-
ko supermerkatu edo hiper-
merkatuetako langileei ere
bazkide izateko aukera eskain-
tzea. Gauzatuz doa?

Ez genuen une egokienean
erabaki. 2009ko urtarrilean har-
tu genuen erabakia eta urte bere-
ko uztailean erabaki genuen
2011ra atzeratzea prozesua. 

Costan Dacosta Eroski Talde-
ko presidenteak erretiroa har-
tuko du datorren urtean. Zeu
izango zara haren ordezkoa?

Bai, hala erabaki genuen joan
den asteko batzar nagusian. Eta
Capraboko zuzendari nagusi
Jabier Ametzaga izango da nire
ordezkoa: Eroski Taldeko zuzen-
dari nagusi berria.

kontsumoan jaitsiera igarri dugu
ekainean eta uda oso onik ez
dugu espero Eroski Bidaietan.

Eroski Taldearen gaineko datu
batzuk eskatuko dizkizut: zen-
bat langile, zenbat lan bazki-
de, zenbat denda…

45.000 langile gara eta horie-
tatik 10.000 Euskal Herrian. Baz-
kideak gara ia 15.000; horietatik,
Eroski kooperatiban ia 8.000 eta
gainerakoak hortik zehar dauden
hipermerkatu eta supermerka-
tuetakoak. Bestalde, 2.200 bat
denda dauzkagu gure jabegoko-

litro edo kilo gutxiago kontsumi-
tzen, baina produktu merkeago-
ak, balio txikiagokoak erosten
ditu. Esate baterako, txahal oke-
la gutxiago eta oilasko bularki
gehiago erosten du. Horrek esan
gura du iaz kilo eta litro gehiago
saldu genuela, baina balioan %6
gutxiago.

Marka zurietako produktuak
gehiago saldu dituzue?

Askoz gehiago. Gure marka-
ko produktuak dira beste marken
fabrikatzaileenak baino %30 edo
%50 merkeagoak. Horrek esan
gura du askoz ere bolumen han-
diagoa mugitzen dela, baina balio
txikiagokoa. Marka zuria %33 da
Eroskin galkorrak diren produk-
tuetan.  

Capraboren %75 erosi zuen
Eroski Taldeak 2007an. Inber-
tsio handia izan zen eta hori
zalantzan jarri zuenik izan zen.

Caprabo inbertsio ona izan da
taldearendako. Orduan egin izan
ez bagenu, etorkizunean egin
beharrekoa zen. Caprabo ondo
doa eta erosi genuenetik iraba-
ziak izan ditu. Egia da, halere,
gaur egungo egoeran ez genuke-
ela erosiko. Baina operazio ona
izan da. Katalunian merkatu kuo-
ta ona dauka eta irabazi egin du
zati bat azkeneko urtean eta
Madrilen ere ondo kokatuta dago.

Non igarri duzue krisia gehia-
go, merkataritza-gune handie-
tan ala kaleko supermerka-
tuetan?

Merkataritza-gune handie-
tan. Krisiagatik kontsumitzaile-
ek hartu duten lehen erabakia
izan da autoa gutxiago erabiltzea
eta etxearen aldameneko den-
dan gehiago erostea. 

Eroski Taldeak hainbat nego-
zio ditu: If lurrin-dendak,
Forum Sport, Eroski Bidaiak…
Zein dabil ondoen?

Gezurra dirudien arren, kri-
si sasoian ondoen dabiltzanak
dira lurrindegiak eta kirol pro-
duktuen dendak. Eutsi egin die-
te salmentei eta merkatu kuota
irabazi dute. Okerren, bidaiak:
2009an ondo hasi ziren, baina
uda partean, antza, jendeak utzi
egin zion bidaiatzeari. 

Uda honetarako ze espero
duzue bidaiei dagokienez?

Urtea ondo hasi da, baina
Islandiako sumendiaren ke-hodei
beltz horrek geldiunea ekarri du.
Eta, lehen esan dudan moduan,

ENEKO AZKARATEAgustin Markaide izango da Eroski Taldeko hurrengo presidentea.

goiena.net/bideoak
Elkarrizketa osoa, webgunean.

+
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J A T E T X E A

Lanbusko
erabiltzaileak
sarituko
dituzte
aurrerantzean

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Lanbus zerbitzuaren erabiltzai-
leak saritu egingo dituzte. Horixe
erabaki dute udal arduradunek,
eta horixe jakinarazteko agerral-
dia egin zuten eguaztenean. 

Lanera joateko autobusa era-
biltzen dutenen artean erosketa-
bonuak zozketatuko dituzte; hain
justu ere, 600 euroko bonu bat eta
100 euroko bonu bi. Lanbusen era-

bilera bultzatzeko kanpaina atzo
hasi zuten, eta abendura arte egin-
go dute.

ZOZKETARAKO ZENBAKIAK
Erabiltzaile bakoitzak hilero egi-
ten dituen bidaiak hartuko dituz-
te kontuan. Hori horrela, 15 bidaia
baino gehiago egiterakoan zozke-
tarako zenbaki bat jasoko du; 30
bidaia baino gehiagorekin bi zen-
baki; eta 40 baino gehiagorekin
hiru zenbaki. 100 euroko lehen zoz-
keta egiteko uztaileko eta abuztu-
ko bidaiak hartuko dituzte kon-
tuan. 100 euroko bigarren zozke-
ta abenduan egingo dute. Era
berean, irizpide horixe jarraitu-
ko dute ere Foru Aldundiaren
sariak emateko orduan. Zozketa
bidez, hilero, Diputazioak bere
gain hartuko ditu bi erabiltzaile-
ren gastuak. Azkenik, kanpainak
irauten duen bitartean (abendu-
ra arte), bidaia gehien egiten duten
enpresa bereko langileen artean
600 euro zozketatuko dituzte.

Erosketa-bonuak herriko den-
detan eta ostalaritza enpresetan
bakarrik trukatu ahalko dira.

Eguaztenean aurkeztu zuten
kanpaina berriaren gaineko infor-
mazioa herriko etxe guztietara
bidaliko dute. Lanbusen gaineko
eta erabiltzaileek irabazi ahal
dituzten sarien gaineko informa-
zio orriak bidaliko dituzte.

BALORAZIO POSITIBOA 
Lanbusen erabilera bultzatzeko
prentsaurrekoan egon ziren Lour-
des Idoiaga alkatea; Zerbitzu,
Azpiegitura eta Ingurumen batzor-
deko zinegotzi Jose Mari Igartua;
eta Ulmako presidente Xabi
Mugartza.

Alkateak azpimarratu zuen
Lanbusek lehen urtean harrera
ona izan duela, eta "positiboki"
baloratu zuen erabiltzaileen eran-
tzuna. "Gustura gaude lehen urte-
ko emaitzekin. Egunero, batez
beste, 169 lagunek erabili dute
Lanbus, eta hilero 3.029 bidaia
egin dituzte", esan zuen alkateak.

Era berean, alkateak azpima-
rratu zuen Lanbus zerbitzuak
abantaila asko dituela: "Lanera
autoan doazenen kostua nabar-
men jaitsi du Lanbusek. Gainera,

lantegietako aparkalekuak hustu
egiten badira, lantegia handitze-
ko aukera izango dute arduradu-
nek. Bestalde, herriko zirkula-
zioa, CO2ren isurtze kutsagarria
eta zarata maila asko murriztu
ditugu".

ENPRESAK, GUSTURA
Fagor Industrial, Ulma Construc-
cion, Ulma Piping eta Ulma Pac-
kaging dira Lanbus zerbitzua era-
biltzen dutenak. Enpresa horieta-
ko langile oñatiarren %28çk
erabili dute autobus berezia.

Enpresetako arduradunek ere
balorazio positiboa egin dute. "Lan-
bus talde-lana izan da, Udalak
bideratu duena, baina enpresen
konpromisoarekin. Onuradunak
guztiok gara: enpresak, langileak
eta herria", esan zuen Ulmako
presidente Xabi Mugartzak. Gai-
neratu zuen iraunkortasuna bul-
tzatzeko proiektuetan Ulmaren
presentzia "ezinbestekoa" dela,
eta etorkizunari begira Lanbustik
kanpo dauden Ulmako beste enpre-
sei egitasmoan parte hartzeko
"gonbidapena" egingo diela.

OÑATI > GARRAIOA

SARIAK
Hiru erosketa-bonu
zozketatuko dituzte:
600 euroko bat eta
100 euroko bi 

BALORAZIOA
Udal arduradunek
positiboki baloratu
dute Lanbusen 
lehen urtea

Xabi Mugartza, Lourdes Idoiaga, Jose Mari Igartua eta Xabier Berridi, promozio berriko kartelekin. ANABEL DOMINGUEZ

ESANAK

"Lanbusekin
onuradunak guztiok
gara: enpresak,
langileak eta herria"
Xabi Mugartza > Ulmako presidentea

"Lehen urteko
balorazioa positiboa
da, batez ere,
erabiltzaile aldetik"
Lourdes Idoiaga > Alkatea

DATUA

3.029
BIDAIA

Horiek dira, batez beste, hilero
egindako bidaiak. Egunero 169
lagunek erabili dute lehen urtean.

Herriak
> ARRASATE
Txatxilipurdiren
udalekuetan ibiliko
dira 410 ume eta
gaztetxo > 10

> ARAMAIO
Gaur iluntzeko
txupinazoarekin
hasiko dira San
Martin jaiak > 18-19

> ANTZUOLA
Musika eta dantza
berriak egingo
dituzte aurtengo
Alardean > 17

> LEINTZ GATZAGA
32. Dorletako Ama
txirrindulari
lasterketa jokatuko
da domekan > 20

Arrasate > 10-11 Bergara  > 12-13 Oñati > 14  Aretxabaleta > 15
Eskoriatza > 16 Antzuola > 17 Aramaio > 18-19  Elgeta > 20 Gatzaga > 20
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OÑATI GARAJEA
PEUGEOT ETXEKO TAILER OFIZIALA

Goribar auzoa 9, OÑATI 
Tel.: 943 78 13 50 • Faxa: 943 78 33 69

garageonati@euskalnet.net

Salmenta, mekanika, txapa eta pintura

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58

ARRASATE

617 41 37 11

Belaontzian irteerakBelaontzian irteerak

- 12 metr- 12 metroko oko 
belaontzi ozeanikoabelaontzi ozeanikoa
- Ikastar- Ikastaroakoak
- Irteerak (egun bat- Irteerak (egun bat
edo gehiago)edo gehiago)

> KULTURA
Des-Kontrolen
kontzertua bertan
behera utzi dute
Des-Kontrol musika taldeak
biharko, zapatua, 3 aretoan
iragarrita zeukan kontzertua
bertan behera utzi dute arazo
teknikoengatik. Beraz, ez dute
taldearen ibilbidearen gaine-
ko kontzertu errepasorik egin-
go, ezta kontzertu berezirik
egingo ere. Hain justu, aldez
aurretik, egun bererako Mon-
terronen egiteko asmoa zuten
kontzertua, zuzenekoa ere, ber-
tan behera utzi zuen taldeak.  

Gazteak uda
giroan
Txatxilirekin
Asteon hasi dituzte udalekuak
Arrasaten, batzuk ikastetxeen
bitartez bideratutakoak, eta beste
batzuk, jendetsuenak, Txatxilipur-
dik bideratutakoak. Kopurutan
begiratuta, 410 haur eta gaztek
hartuko dute parte Txatxiliko
udalekuetan; begiraleak, berriz,
43 dira. Udaixe eskaintza (12-16
urtekoendako) ere astelehenean
hasi zen; argazkiak erakusten du
asteleheneko Tropijaia. TXATXILIPURDI

Ehorzlea
> Uztailak 8. Uarkapen. 
Administrari laguntzailea
> Uztailak 13. Uarkapen. 
Bi udaltzain
> Uztailak 14. Uarkapen. 
Obretako ikuskatzaileak
> Uztailak 15. Uarkapen. 
AUKEAko kudeatzailea
> Uztailak 20. Kulturaten.
Hiru gizarte laguntzaile eta
Ingurumen Eskolako irakaslea
> Uztailak 22. Uarkapen. 
Gizarte Ongizateko arduraduna
> Uztailak 23. Kulturaten. 

Azterketak 10:30ean hasiko dira. 

Deialdiak

Azterketarik jendetsuena administrari
lanposturako izango da: 156 lagun daude deituta

Hiru azterketa irail-urrian dira: bina liburuzain
laguntzaile eta peoi eta BAZeko langile bat

UBANE MADERA > ARRASATE
Ehunka lagunek hitzordua dute
abuztuko oporrak iritsi arte Arra-
saten, azterketak egiteko. Udala-
ren lanpostu publikoetara aur-
keztu direnek egin beharreko
azterketak dira. Izan ere, abuztu
aurretik egin beharreko azterke-
ta guztiak zehaztu ditu Udalak.

dute: Gizarte Ongizate Saileko
arduradun izateko azterketa. 

UDA OSTEAN BESTE HIRU 
Uda osteko azterketei dagokienez,
Udal Enplegu Sailetik jakinara-
zi dute irail-urrian egingo dituz-
tela, eta hiru lanpostutarako
azterketak izango direla: Biztan-
leen Arreta Zerbitzuko langile
izateko, bi liburuzain laguntzai-
le aukeratzeko eta peoi bi auke-
ratzeko. 

Azterketak uda ostean egite-
ko arrazoia, berriz, da oraindik
azterketa horietara aurkeztu
direnen onartutako eta baztertu-
takoen zerrenda erabakitzen

JENDETSUENA, ADMINISTRARIENA
Egubakoitzean, gaur zortzi, da
lehen hitzordua: ehorzle lanpos-
turako. 66 lagun daude deituta,
eta asko direnez, Uarkape fron-
toian egingo dute azterketa. 

Hortik aurrera, hurrengo 15
egunetan egingo dituzte uda
aurreko azterketa guztiak.  

dabiltzala Enplegu Sailean, eta
horretxegatik ezin izango direla
azterketak lehenago egin.

Hori bai, Enplegu Sailetik
aditzera eman dute uda aurretik
argitaratuko dituztela zerrenda
horiek eta uda aurretik, baita ere,
zehaztuko dituztela azterketeta-
rako datak. 

Jendetsuena administrari lan-
posturako azterketa izango da: 156
lagun daude deituta postu baka-
rra betetzeko. Eta jakina, kasu
horretan ere hitzordua Uarkape
pilotalekuan egin dute. Eguna,
berriz, uztailaren 13, martitzena.  

Horren ostean etorriko da bi
udaltzain lanpostu betetzeko
azterketa. 90 lagunek egingo dute,
uztailaren 14an. Obretako ikus-
katzaileek, berriz, uztailaren
15ean dute hitzordua. Uztailaren
22an bi azterketa batera egingo
dituzte: AUKEAko kudeatzaile
izateko eta Ingurumen Eskolako
irakasle izateko; eta azkeneko
azterketa uztailaren 23n egingo

ARRASATEKO UDALA > LAN ESKAINTZA PUBLIKOA

Ehunka lagun etorriko da
Arrasatera azterketak egitera



ARRASATE 11GOIENKARIA
2010eko uztailaren 2a

SUKALDEAK: ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43 • OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48
BAINUAK: ARRASATE: Zarugalde 52 / 943 79 99 42

> OSPAKIZUNA
Dena gertu Errozioak
Arrasate andaluziar
erara jantz dezan
Herriko andaluziarrek Erro-
zioa ospatuko dute domekan.
Arrasatearrez gain, Euskal
Herriko 16 etxek hartuko dute
parte. 20 urte beteko ditu aur-
ten ospakizunak eta goizetik
iluntzera arteko egitaraua
prestatu dute: 09:00etan ongie-
torria egingo diete etorriko
diren 16 etxe andaluziarrei,
Al-Andalus elkartean. Eta
ordu horretatik 20:00ak arte,
erlijioa, dantza, musika eta
Andaluziako jakiak izango
dira protagonista Arruena
parkean –Eroski ondoan. 

> ATLETISMOA
Parte-hartze askeko
probak egingo dira
bihar Mojategin
Arrasate Kanpanzar Atletiko
taldearen eskutik parte-hartze
askeko probak egingo dituzte
bihar Mojategin. Hau da, fede-
ratuta dauden atletek euren
markak zehazteko aukera
izango dute, parte hartzerako
inongo minimo barik. Pertika,
luzera eta altuera jauziak izan-
go dira, emakume zein gizonez-
koetan. 11:00etan izango dira
pertika eta luzera jauziak eta
12:30ean, berriz, altuerakoak.

JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Izenak berak dioen moduan, udan
eta aire zabalean gozatzeko kul-
tur eskaintza da Udazabal. Eguaz-
tenean aurkeztu zuten aurtengo
egitaraua, eta, aurrekontua asko
murriztu bada ere –%17 txikitu
behar izan dute, 12.000 euro
gutxiago–, iazko ekitaldi kopuru
bera izango da aurten. Ekimena-

ren hirugarren edizioa da eta
aurten ere kulturen arteko harre-
mana landu gura izan du Udalak. 

Hala, mundu zabaleko hain-
bat herrialdek euren ikuskizune-
kin jantziko dute Arrasate. Bes-
teak beste, Belgika, India, Erru-
sia eta Kubako artistak izango
dira gurean. Ekitaldi guztiak
Herriko Plazan, Seber Altube

plazan eta Monterron parkean
izango dira. Eta garrrantzitsue-
na, guztiak doakoak izango dira.

ESKAINTZA ERE, ZABAL-ZABAL 
Udako giro goxoan gozatzeko dene-
tariko ekitaldiak antolatu ditu
Udalak: dantza, zinema, zirkua,
antzerkia eta musika. Adin eta gus-
tu guztiak asetzeko moduko
eskaintza, beraz. Gaur bertan hasi-
ko dira ekitaldiak, eta egitarauak
irailaren 11ra arte iraungo du. 

Hori bai, abuztuan Monterron
parkeko zinema izango da eskain-
tza bakarra. Film guztiak 22:30ean
hasiko dira eta eguraldi txarra egi-
ten badu bertan behera geratuko
dira, ez da alternatibarik izango. 

Dantza, zinema, zirkua,
antzerkia eta dantza
protagonista; ekitaldi
guztiak Herriko Plazan
eta Monterronen
izango dira, eta doan

Jon Garai, Karmelo Alberdi eta Oihana Aranburu, Kulturateko klaustroan, Udazabal ekimenaren aurkezpenaren ondoren. J.B.

AISIALDIA > UDAKO ESKAINTZA

Udazabal: udan aire zabalera
datorren kultur ekitaldi uholdea

LEHEN ASTE  BUKAERA

Gaur hasiko da Udazabal, indartsu
eta gogo biziz. Izan ere, lehen
egunean bi ekitaldi izango ditugu.
Ertza dantza taldeak estreinatuko
du egitaraua, Bihar jaio nintzen
dantza emanaldiarekin. Iragana eta
etokizuna dantza ezberdinen
bitartez lotuko dute dantzariek, goi
mailako emanaldian. 15 minutu
eskas irauten du, eta, beraz,
puntualtasuna oso garrantzitsua
da. Herriko Plazan, 20:00etan.  

Bestalde, Arrasate Musikaleko
Big Band-ak kontzertua emango
du, aurten Latin Festa egingo
dute. Eguraldi onarekin Monterron
parkean; bestela, Biterin (22:30). 

Dantza saio bizia eta
Latin Festa, hasteko
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CAMACHO
Drogeria

Usaindegia

Bidekurutzeta 24 
BERGARA
943 76 13 35

PINTXOAK eta 
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!!

Irala z/g
Bergara 

943 76 07 92

EUXEBIO II

GURIA
Taberna

Bidekurutzeta 5
BERGARA

943 76 20 34

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

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

Gidabaimena euskaraz zein gazteleraz atera  dezakezu
Informa zaitez

Fraiskozuri plaza 5   Tel.: 943 76 41 50   BERGARA

943 25 06 77
Fraiskozuri plaza 7 (Frontoi parean)

BERGARA

Gure plateren 
prezioak ez 
ditugu igo.

Eta gainera, 
plater berriak
dauzkagu.

Proba itzazu!
Xanpainezko

sangria

BERRIA

> HITZALDIA
Udalbiltzaren gaineko
hitzaldia hilaren 6an
osoko bilkura aretoan
Uztailaren 15ean hasiko da
Udalbiltzaren aurkako epaike-
ta Auzitegi Nazionalean. Horri
aurre egiteko eta ahalik eta
salaketa iraunkorrena egite-
ko lantaldea eratu da Berga-
ran. Bada, talde horrek hitzal-
dia antolatu du hilaren 6rako,
martitzena, 19:00etan, osoko
bilkuren aretoan.

Hitzaldiaren helburua da
auzipetuei elkartasuna adie-
raztea eta euren ahotik afe-
raren nondik norakoak eza-
gutzea. Hori horrela, Miren
Josu Aranburuk, Urretxuko
zinegotzi ohi eta Udalbiltza-
ko langile zenak, egingo du
berba.

> ELKARTASUNA
Elkororen aldeko
bizikleta martxa gaur
herriko kaleetan
Abiatuko da San Martin pla-
zatik, 18:45ean, zeharkatuko
ditu erdiguneko kaleak eta
Labegaraieta eta Poligonora
ere iritsiko dira. Hori horre-
la, Jose Luis Elkororen alde-
ko plataformako kideek dei
egiten dute martxan parte
hartzeko. 

Bukatutakoan, bat egingo
du martxak Elkororen seni-
deek eta gainerako presoen
senideek egiten duten elkarre-
taratzearekin. Elkarretara-
tzearen ostean, txorizo pintxo-
ak eta ardoa egongo dira,
20:30ean, bertaratzen diren
guztiendako.

Ohi bezala, doako urbano zerbitzua egongo da
09:30-14:00 ordutegian; Elkororen aldeko
kamiseta jantzita eroateko dei egin dute
MONIKA BELASTEGI > BERGARA
San Martzial jaien barruan eki-
taldi ugari egongo dira. Gaur,
uztailak 2, hasi eta domekara arte
hainbat ekitaldi egongo dira,
nahiz eta nagusia domekako erro-
meria izango den.

Gaur, egubakoitza, Bergarako
Orkestra Sinfonikoak kontzertua
egingo du, 20:00etan, San Pedro
parrokian.

Bihar, zapatua, bonba japonia-
rrak egongo dira 18:00etan San
Martin plazan eta hori bukatu eta
gero, buruhandi eta erraldoiek
kalejira egingo dute, Elgoibarko
dultzainariek lagunduta. Herriko
kaleetan ibiliko dira eta, besteak
beste, San Martin plazan dantza
egingo dute.

Egun handia domeka izango
da. 10:00etan egingo dute igoera
gurdiarekin. Horren haritik, San
Martzialgo zelaian gurditik bana-
tuko den ardoa Miner Ardoak
enpresak eman du aurten, doan.

11:00etan meza nagusia egon-
go da ermitan eta 12:00etan dan-
tza saioa. Saio hori bukatu eta gero
ohiko aurreskua egingo dute hain-
bat udal arduradun eta herrita-
rrek.

Bazkalaurreari amaiera ema-
teko Juan Mari Narbaitza eta Jose
Luis Gorrotxategi bertsolariek

go du gaur, egubakoitza, San Mar-
tin plazan 19:00etan jarriko duten
postuan. 

Bestetik, jakinarazi dute Elko-
rok San Martzialen aurreskua
egin zueneko argazkia ere jarri-
ko dutela zelaian.

URBANO ZERBITZUA 
Dohaineko urbano zerbitzua jarri-
ko du Udalak domekan San Mar-
tzialera igotzeko. 09:30-14:00  eta
16:00-20:30 ordutegia izango du
eta gorako geltokia izango du Oxi-
rondo plazan.

emanaldia egingo dute eta kanti-
naren inguruan egiten den abes-
ti herrikoien emanaldiaren oste-
an bukatu egingo dira ekitaldiak
bazkalostera arte. 

Hori horrela, 16:00etan ume
eta gaztetxoendako jolasak eta
herri kirolak egongo dira. 17:30ean
irrintzi txapelketa egongo da eta
18:00etan nagusiendako herri

kirolak. Herri kiroletarako eta
irrintzi txapelketarako izenema-
tea 17:00etan hasiko da, zelaian.
Bietan ala bietan izenematea
17:00etan da, zelaian. Herri kiro-
lak bukatu eta gero, Txinparta tal-
dearen eskutik erromeria egon-
go da eta 21:00etan jaitsiera. 

ELKOROREN ALDE 
Jose Luis Elkororen aldeko pla-
taformak dei egin du haren alde
atera dituzten kamiseta jantzita
joateko San Martzialera. Orain-
dik erosi ez duenak aukera izan-

JAIAK > SAN MARTZIALAK

Ehunka lagun igoko dira etzi San
Martzialera erromeria ospatzera

Argazkia: Esther Arrondo.
Informazioa: Esther Arrondo.
Urtea: 1948.

Aspaldi ospatzen da San Martzial-
go erromeria, eta lehen, gaur
egun bezala, lagun eta familiare-
kin ospatzeko erromeria zen.
Ondoko irudian ume eta nagusi
mokadutxoa jaten ikus ditzakegu. 

Ezkerretik eskumara agertzen
dira argazkian: Paco Arrondo,
Ruperta Villeras, Asuntxi Arostegi,
Patro Martinez, Jose Mari Arron-
do, Esther Arrondo eta Benito
Arrondo. 

San Martzialgo
erromerian egun
pasa, 1948an
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1. saria: Canon EOS 1000D argazki kamera digitala Bergarako 
KB Photoestudio argazki dendaren eskutik.
10 megapixel / Canon 18-55 mm f3.5-5.6 EF-S objektiboa
2,5 hazbeteko LCD pantaila /  Live View sistemarekin / Flash eta guzti.

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

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

Sariak

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

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

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

erreproduzitzeko adinako bereizmenarekin).

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

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

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

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

egilearen izena adierazi egingo da.

UDAKO ARGAZKIEN VVII.. AARRGGAAZZKKII LLEEHHIIAAKKEETTAA

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

2 3

Ikus itzazu argazkiak, astero, Asteleheneko Goienkarian!

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

GARIKOITZ ITURBE
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Har ezazu parte!

Laguntzaileak:

J A T E T X E A

Lau emanaldik osatuko dute zikloa, ohi bezala,
egubakoitzetan, 22:30ean, Espoloian

KULTURA > MUSIKA

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Gaur, egubakoitza, izango da
Espoloiko Ostiral Musikalen
lehenengo emanaldia. Ekimenak
10 urte bete ditu aurten eta horre-
gatik berezia izatea nahi dute
antolatzaile eta laguntzaileek,
Udaleko Kultura Sailak eta Gaz-
telupeko Hotsak diskoetxeak.

Katherine Davisek irekiko 
du gaur Espoloiko Ostiral
Musikalen 10. edizioa

Hain justu, Ubane Uzin Gaz-
telupeko Hotsak zigiluko ordez-
kariak azpimarratu zuen ekime-
naren aurkezpenean "eboluzioa
handia" izan dela eta "Euskal
Herrian bere lekua bete duen
ziklo" bilakatu dela. 

Urteurren berezia izateko,
Katherin Davis ekarri dute –gaur

egun dagoen jazz-blues generoko
abeslari garrantzitsuenetakoa
eta saihestu ezinezko erreferen-
tzia Chicagon belaunaldi
berriendako– eta hark irekiko du
zikloa gaur. "Hona etortzeko
eskaintza egin genionean, argi
azaldu genion herri txiki bat dela,
kiosko batean egingo duela
saioa... baina gustura hartu zuen
proposamena eta baiezkoa eman
zigun, bestelako jaialdiei muzin
eginda", azaldu zuen Uzinek.

Egitaraua osatuko dute Jose-
Agustin Guereñu eskarmentu
handiko baxu-jotzaileak, jazza
gainditzen duen fusio musikala-
rekin; Travellin' Brothers egungo
euskal blues talderik garrantzi-
tsuenak; eta Nevermind People tal-
deak, Kurt Cobainen kantuak jaz-
zaren hizkuntzara ekarri dituena.

Kathering Davis abeslari chicagoarra. GOIENKARIA

M.B. > BERGARA
Juana Mari Gallastegi eskar-
mentu handiko argazkilari
donostiarrak erakusketa ireki-
ko du gaur, egubakoitza, Aroz-
tegi aretoan. 18:00etan irekiko
dute eta argazkilaria ere han
izango da. 

24 lan –tamaina handiko
argazkiak eta erliebeak– eraku-
tsiko ditu artistakArgazkiaren
larruazala izeneko erakuske-
tan eta haren aita zen Julian
Gallastegi bergararrari eskai-
ni dio. "Txikitan denok irudi-
katzen dugu idolo bat; nire
heroia aita zen. Harengandik
ikasi nuen, batez, ere, ardura-
tsu izaten, nekatu gabe jarrai-
tzen, xehetasunak zaintzen. Eta
harengandik etorri zitzaidan
marrazketarako zaletasuna eta,
ondoren, argazkilaritzakoa",
dio Juana Mari Gallastegik. 

Amari ere zor dio erakus-
ketaren zati bat; erliebeena:
"Begi-lauso arazoa izan zuen
amak eta orduan jabetu nintzen
ikusi ezin dutenen egoeraz;

Bergararra zuen aita
eta hari eskaini nahi
dio 'Argazkiaren
larruazala' erakusketa

KULTURA > ARGAZKILARITZA

hala, erliebea lantzen hasi nin-
tzen eta 1983an egin nuen lehen
argazkia erliebean.  

Horrekin guztiarekin,
begiekin zein eskuekin, uki-
mena erabilita ikusteko era-
kusketa da Gallastegirena. 

UZTAILAREN 18RA ARTE 
Erakusketa ikusgai egongo da
uztailaren 18ra arte ohiko ordu-
tegian: martitzenetik eguba-
koitzera, 18:00-20:30; zapatue-
tan, 12:00-14:00 eta 18:00-20:30;
eta domeketan, 12:00-14:00 ordu-
tegian. 

Juana Mari Gallastegiren
argazki erakusketa Aroztegin

Juana Mari Gallastegi. GOIENKARIA

Uztailak 2
Katherine Davis Group 

Uztailak 9
Jose Agustin Guereñu 'Gere' 4et 

Uztailak 16
Taravellin' Brothers 

Uztailak 23
Nevermind People 

Emanaldi guztiak Espoloiko
kioskoan izango dira, 22:30ean.

Kontzertuen
egitaraua
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OSPAKIZUNA
> 1964an jaiotakoek kintada egin-
go dute uztailean

1964an jaiotakoek Etxe Aun-
din egingo dute bazkaria uztai-
laren 24an, 14:30ean. Kintadan
parte hartu gura dutenek 30
euro sartu beharko dituzte
lehenbailehen Euskadiko
Kutxako 30350005310051041678
zenbakian.

OSPAKIZUNA
> 1968an jaiotakoek kintada egin-
go dute uztailean

1968an jaiotakoek Aretxa-
baletako Baster Alde jatetxean
egingo dute ospakizuna uztaile-
an. Parte hartu gura dutenek 30
euro sartu beharko dituzte
lehenbailehen Euskadiko
Kutxako 30350005320051041313
zenbakian

> OSPAKIZUNA
Mozorro gaua eta erromeria egingo dute bihar
Zubillaga auzoan San Pedro jaiak ospatzeko

Zubillagan San Pedro jaiak ospatuko dituzte aste bukaeran. Bihar
16:30ean jokoak egingo dituzte eta 17:00etan mus txapelketa. Ondo-
ren, txokolate-jana egingo dute, eta 22:00etan mozorro gaua eta
erromeria. Domekan, aldiz, 11:00etan meza egingo dute eta ondo-
ren, lunch-a. 17:00etan txorimaloak irtengo dira, 17:30ean zinta
lasterketa egingo dute eta 19:00etan toka txapelketa.

> ELKARTASUNA
Argentinarako materiala batzen hasi dira berriro
Bidebarrieta kaleko lokalean eta edukiontzi zurian

Hermansoloña GKEa berriro hasi da Argentinara bidaltzeko
materiala batzen, azken asteotan 27. edukiontzia prestatzen ibili
ondoren. Etxean pilatutako materiala (arropak, liburuak, oine-
takoak, sendagaiak...) Bidebarrieta kaleko lokalean utz daiteke;
hain justu ere, eguaztenetan eta eguenetan, 18:30etik 20:30era arte.
Gainera, lokalaren kanpoaldean dagoen edukiontzi zurian ere utz
daitezke poltsak. 

Herri bazkaria, olinpiadak, manifestazioa eta
kontzertua egingo dituzte, besteak beste

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Oñatiko gazte batzarrekoek jaia
egingo dute bihar; hain zuzen
ere, VI. Gazte Eguna ospatuko
dute. 11:00etan hasita, egun oso-
rako egitaraua prestatu dute. Eki-
taldi guztiak plazako pilotale-
kuan egingo dituzte.

Gazte Eguna girotzen haste-
ko poteoa egingo dute. 11:00etan
bilduko dira pilotalekuan txaran-
garen laguntzarekin kalerik kale
ibiltzeko. 14:30ean herri bazkaria
egingo dute. Dagoeneko salgai
jarri dituzte txartelak Arrano eta
Pako tabernetan, bost eurotan.

OLINPIADAK 
Bazkaldu ondoren, 17:30ean, olin-
piadak egingo dituzte. Taldeka
hainbat kirol proba egin behar-
ko dituzte parte-hartzaileek. Pako,
Ona eta Arrano tabernetan eman
daiteke izena olinpiadetan parte
hartzeko. 

Ondoren, 19:00etan, manifes-
tazioa egingo dute herriko kale-
tan euren aldarrikapenak oihu-
katzeko. Eguna bukatzeko musi-
ka kontzertua egingo dute. Sei
talde igoko dira oholtza gainera:
Never Surrender arrasatearrak,
Emon bergararrak, Los Zopilotes
Txirriaos iruindarrak eta Nos la
Suda, Ez! eta Kontaminacion
Acustica oñatiarrak. Askotariko
musika estiloak entzuteko auke-
ra egongo da. Gainera, Never
Surrender, Emon eta Ez! taldeek
disko berrietako kantuak joko
dituzte.

GAZTEAK > FESTA

VI. Gazte Eguna
egingo dute bihar
plazako pilotalekuan

Nos la Suda taldeak kontzertua egingo du bihar arratsaldean, beste bost talderekin. XAPI PICO
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M.A. > ARETXABALETA
Gastronomia elkarteen arteko
olinpiada antolatu du Loramen-
di Elkarteak eta hainbat proba
egin ostean bukaerara iritsi da.
Muru Alde, Uratz Alde eta
Urbaltz elkarteak dabiltza nor-
gehiagokan eta ekainean bera-
katz zopa txapelketa egin zuten.
Trikiti doinuak lagun hartuta
20 bat lagun elkartu ziren Uratz
Alden; lehenengo, txikiteoa

EUSKARA > TXAPELKETA

egin zuten eta gero, berakatz
zopen dastatzea epaimahaiko
kideek. Puntuak banatutakoan
guztiak gelditu ziren afaltzera
eta erabakiaren berri afaloste-
an eman zuten: Uratz Aldek, 32
puntu; eta Muru Aldek eta
Urbaltzek, 28 puntu bakoitzak.

Olinpiada bukaerara iritsi
da eta uztailean azken jaia egin-
go dute Urbaltzen. Sari bana-
keta ere orduan izango da.

Elkarte arteko olinpiada
uztailean bukatuko dute

Hainbat elkartetako ordezkariek egindako berakatz zopa dastatzen. LORAMENDI

Herriko Plazan izango da irteera (09:00) eta
izenematea ere bai aurretik; bi ibilbide daude
aukeran: luzea (38 km) eta motza (28 km)

KIROLAK > BIZIKLETA

MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Mendi bizikleta ibilaldia antola-
tu dute domekarako, hilak 4. Bizi-
kletan ibiltzea gustuko duten
herritar batzuen ekimena izan da
eta Leintz Gatzagako Dorletako
Ama Txirrindulari Batzordea-
ren laguntza jaso dute. Debagoie-

neko gainerako herri guztietan
egin eta gurean bakarrik falta zela
halako ibilaldia pentsatuta era-
baki dute antolatzea. Aretxaba-
leta Kirol Elkartearen eta Udala-
ren babesa ere izango dute etzi
lehenengoz egingo duten ibilal-
di horretan.

Mendi bizikleta ibilaldia
domekan, lehenengoz gurean

GOGORRENA, HASIERA
Parte hartu gura dutenendako
izenemate gunea Herriko Plazan
jarriko dute 08:00-08:45 artean.
Federatuta daudenek 10 euro
ordaindu beharko dituzte eta
federatu bakoek 15 euro. Irteera
09:00etan da, plazatik bertatik.

Bi ibilbide jarri dituzte auke-
ran: luzea, 38 kilometrokoa; eta
motza, 28 kilometrokoa. Markel
Uriarte antolatzaileak hasiera
dela gogorrena jakinarazi du:
"Urkulutik bueltan Ugastegitik
gora igoko gara eta Alabitara iri-
tsi arteko gunea da gogorra, alda-
pa handia dagoelako. Handik
aurrera samur egiteko modukoa
da, bizikletan ibiltzeko ohitura
izanez gero". Alabitatik Usakoa-
tzara egingo dute ibilbide luzea
aukeratutakoek eta gainerakoak
hara jo barik Gatzagako Hirue-
rreketa aldera joango dira zuze-
nean. Gero Aitxorrotz tontorre-
tik Eskoriatzako Lete auzora
egingo dute, Aretxabaletan buka-
tzeko. Degurian edatekoa izango
dute txirrindulariek eta Gure
Ametsa jatetxe inguruan jatekoa
eta edatekoa. Bukaeran, Herriko
Plazan, ere eskainiko dute moka-
dutxoa eta opariak zozketatuko
dituzte.

Lehenengoz antolatu dute ibi-
laldia eta aurten ehun bat lagun
etorriko direlakoan daude anto-
latzaileak. Eta argi daukate
jarraipena izango duen ekimena
dela, "urtetik urtera indarra har-
tzen" joango dena.Txirrindulari bi basoan ibilaldia egiten. MARKEL URIARTE

M.A. > ARETXABALETA
Gaur 10:00etan dute hitzordua
250 neska-mutikok Herriko Pla-
zan udalekuei hasiera emate-
ko. Lehenengo, taldetan bana-
tuko dituzte adina kontuan har-
tuta eta gero, herriko txoko bat
aukeratuko dute lanean haste-
ko. Gazteria Sailak antolatuta-
ko udalekuak dira eta ume
horiek 26 begirale izango dituz-
te lagun jolasak, irteerak, jai

GAZTERIA > AISIALDIA

bereziak eta beste hainbat ekin-
tza egiteko orduan; guztiak,
zuzendaritzako hiru kideren
ardurapean. 

IRTEERA ASKO
Aurreko urteetako antzeko egi-
taraua gertatu dute aspertzeko
astirik egon ez dadin: San Fer-
min eguna, uraren eguna,
Galartzara gaua pasatzera,
azken eguneko jaialdia… Horie-
kin batera irteerak egingo dituz-
te, guztiek batera bat mendi
aldera, eta nagusienak Debako
hondartzara ere bai.

Gainera, birziklapena lan-
duko dute aurten eta jolas koo-
peratiboak egingo dituzte.

250 neska-mutiko hasiko
dira gaur udaleku irekietan
Hilaren 23a bitartean
jolasak, irteerak…
egingo dituzte 3 eta
12 urte artekoek

Errekabarren 3, 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

Basabe poligonoa F-O-10, 1. ARETXABALETA. Tel.: 943 71 21 12 • www.zenbaki.es

Aholkular iak
ZZeennbbaakkii

• Juridikoa:
- Zibila: Banantzeak, Dibortzioak, Herentziak, ....

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

- Administratiboa: Zigortzaile txostenak, Errekurtsoak, ...

- Merkantila: Kontratuak, Sozietateen eratzeak, …

•Laborala: Ezintasuna, Erretiroa, Erreklamazioak, …

•Fiskala: Etxebizitzen salerosketak, Enpresen balorazioak,

Bideragarritasun-Txostenak,...

•Kontalibilitatea: Pertsona fisiko eta juridikoak, ...

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

• ALTZARIAK

• DISEINUA

• APAINKETA

M
A

obiliario

RENAZA

Durana 9. Aretxabaleta
Tel.: 943 79 19 79

Bertako okelak
eta mortzilak

BENGOA
URDAITEGIA
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Astelehenetik atzo arte iraun duten jaietan dena
aurreikusi bezala irten da; beroa izan da nagusi

JAIAK > SANPEDROAK

MIRIAN BITERI > ESKORIATZA
Oier Urrutia eta Mikel Zubizarre-
ta pilotariak izan ziren sanpedro-
en txupinazoa bota zutenak. Aste-
lehen arratsaldean izan zen hori

eta gauean lehen hitzordu garran-
tzitsua iritsi zen: helduen danbo-
rrada. Jose Kruz Armendariz
omendu zuten. San Pedro egune-
an, urteroko prozesio eta mezaz

Datorren urtera arte
agurtu dugu San Pedro

gain, bestelakoak ere izan ziren;
tartean, Kulki umeendako eta
txosnetako kontzertuak eta Txan
Magoa, helduendako. Eguazte-
neko haurren danborradan, bes-
talde, bero izan zuten parte har-
tu zuten 155 umeek. Azkenik,
atzoko Euskal Jaiak arrakasta
izan zuen, urtero legez.

Urrutia eta Zubizarreta pilotariak, Eskoriatza kirol elkarteko ordezkariekin eta alkatearekin, txupinazoa bota ondoren.

Bandakoak lanpetuta ibili dira egunotan.

Martitzeneko prozesioan 50 bat herritarrek parte hartu zuten. Rantxerekin gozatu zuten eguazten eguerdian.

Barraketan gustura ibili dira asko.

Zubiate labea bisita daiteke
Zubiate labea eta XIX. mendeko buztingintza eta zeramikagintza
gertutik ezagutzeko aukera dago joan den astelehena ezkero. Interesa
dutenendako bisita gidatuak antolatu dituzte. Horretarako, baina,
komeni da aldez aurretik hitzordua hartzea 943 71 54 53 telefonoan.

MIRIAN BITERI

Danborradan gustura ibili ziren txikiak; beti bezala, geldiunea egin zuten nagusien egoitzan. ARGAZKIAK: M.BITERI / G.ARANA / L.MUÑAGORRI

M.B. > ESKORIATZA
Aitzorrotz kultura elkartearen
eskutik, gaur, egubakoitza,
hasiko da Errekan gora jaial-
dia. Ez da nolanahiko ekime-
na izango gaurkoa, Oreka TX
taldeak emanaldi didaktikoa
egingo du-eta arratsalde parte-
an Herriko Plazan. 

Arkaitz Martinez de San
Vicente eta Igor Otxoa txala-
partari bikainek erakustaldia
egingo dute. Lehenik eta behin,
plazara joaten diren guztiek txa-
lapartari soinua ateratzen ikas-
teko lehen urratsak ikasteko

KULTURA > 'ERREKAN GORA' JAIALDIA

aukera izango dute. Jarraian,
Kepa Junkeraren eskolatik eto-
rritako bikoteak erakustaldia
egingo du toki berean. 

PINTXOAK ETA SAGARDOA 
Ikuskizunak irauten duen bitar-
tean, pintxoak eta sagardoa
izango dira plazan. Bestalde,
iluntzerakoan, Nomadak TX
filma ikusteko aukera izango
dute eskoriatzarrek. Dokumen-
talean, musikariek planetako
lekurik ezezagunenetara
bidaiatuko dute, bestelako
ahots eta soinuen bila.

Oreka TX taldeak joko du
gaur arratsaldean plazan

> GAZTEAK
Skate jaialdi erraldoia dago bihar arratsaldean
tren geltoki zaharrean dagoen skate gunean

Eskoriatzako Gazteria Zerbitzuak antolatuta, skate jaialdia egon-
go da bihar, zapatua, herriko tren geltoki zaharrean dagoen ska-
te gunean. 

Gazteriako teknikari Maider Etxanizek jakinarazi digu lehia-
keta egongo dela bi mailatan: 12 urtetik beherakoena, 18:00etatik
19:00etara; eta 13 urtetik gorakoena, 19:30etik 20:30era bitartean.
Irabazleek skate materiala jasoko dute sari moduan. Jaialdiak
irauten duen bitartean, musika jarriko dute skate gunean.
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Bidegorriko
lanak atzeratuta
dabiltza
Dagoeneko Aizti ondoko zubia
eraiki dute eta Matz-Errekako
aparkalekuan bidea egiten
dihardute. Hala ere, bidegorriko
lanak uste baino atzeratuagoak
daude –arrazoietako bat da
eraikuntza alorreko greba–.
Uztailaren 27a dute lanak buka-
tzeko data, baina atzeratu egingo
da. Diputazioa dabil lanok egiten. A.E.

Mairuaren segizioari
dagokionez, aurtengoa
iazkoa baino
handiagoa izango da;
dagoeneko hasi dituzte
entseguak

JAIAK > ALDAKETAK

ARANTZAZU EZKIBEL > ANTZUOLA
Iaz egin zituzten Mairuaren Alar-
dea biziberritzeko lehenengo
aldaketak. Eusko Ikaskuntzak
egindako ikerketa baten ondorioz
argi ikusi zuten alardearen bizi
iraupena bermatzeko beharrez-
koa zela aldaketa batzuk egitea.

Musika pieza eta dantza berriak
estreinatuko dituzte Mairuaren Alardean

Bada, aurten ere hainbat alda-
keta izango ditu Mairuaren Alar-
deak. Aurtengo alardea uztaila-
ren 17an izango da.

DANTZA BERRIA
Alardeak izango duen aldaketa
bat dantzei dagokiena izango da.
"Dantzen ordena aldatu egingo
dugu. Esan daiteke alardetik
aparte egiten zela dantza orain
arte eta aurten aparte izan beha-
rrean alardearen barruan izan-
go direla dantzak", azaldu du
Valen Moñuxek, Mairuaren Alar-
dea biziberritzeko taldean lane-
an diharduenak. Gainera, dantza
berezia prestatu dute alardean
egiteko. Dantza berri horrek bi

musika pieza izango ditu: bate-
tik, Antzuolako zortzikoa eta bes-
tetik, bertsotako zati bat. Neskek
dantzatuko dute dantza berria.

MUSIKA PIEZA BI 
Musikan ere aldaketak izango
dira: Jose Ignazio Antsorenak
idatzitako Antzuola izeneko lana
joko dute; eta txistuarekin jotze-
az gain, Oinarin taldekoek dan-
tzatu ere egingo dute. 

Bestalde, Alfredo Gonzalez
Chirlaque Bergarako Musika
Bandako zuzendariak iaz idatzi-
tako Antzuolako Mairuaren Mar-
txa lanak hainbat aldaketa izan-
go ditu. Iaz Bergarako Musika
bandak jo zuen pieza; aurten, bai-

na, txisturako egokitu dute pie-
za hori eta Musika Bandak jo
beharrean Antzuolako txistu tal-
deak eta Bergarako metal bosko-
teak joko du.

SEGIZIOA, HANDIAGOA 
Azkeneko alardean mairuaren
segizioa bost pertsonakoa izan
zen; bada, aurten, segizio han-
diagoa izango du mairuak. Dago-
eneko segizioa antolatuta dute eta
entseguak ere hasi dituzte.

Iaz egin zuten aldaketa nagu-
sienetakoa ibilbideari zegokio-
na izan zen; luzeagoa egin zuten.
Gainera, mairua hobeto karakte-
rizatu eta musika eta dantza
gehiago sartu zituzten.

> OSPAKIZUNAK
Bihar eta etzi
Lizarraga auzoko 
sanmartzialak
Jaiak izango dituzte aste
bukaeran Lizarragan. Bihar,
16:30ean plater tiroketa eta
umeendako jolasak. 19:00etan
txokolate-jana izango dute eta
iluntzean bertso afaria Iñaki
Gurrutxaga eta Jokin Uran-
ga bertsolariekin. Ondoren
erromeria Unanue, Agirre
eta Biteri trikitilariekin.

Domekan, herriko gazte-
txoek 11:30ean Lizarragako
txirrindulari igoera izango
dute. 12:00etan meza izango
da eta ondoren dantza saioa
eta lunch-a. Arratsaldean
erromeria izango dute Miren,
Agur eta Gorkak girotuta.

> KULTURA
Goizperrek 50 urteko
lanaren gaineko
liburua aurkeztuko du
50 urte elkarlanean liburua
aurkeztuko du Goizperrek
datorren eguenean. 2009an
Goizper kooperatibak 50 urte
bete zituen; eta, horren hari-
ra, Goizperko lehengo eta
oraingo bazkideek elkarla-
nean liburu bat egin dute.
Hala, uztailaren 8an 18:00etan
aurkeztuko dute liburua
Torresoroan. Aurkezpenean
parte hartuko dute Pedro
Iturbek, Antzuolako alkate-
ak; Oskar Uzkudunek, Goiz-
perko lehendakariak; eta
Pako Legorburuk, Goizperko
11 fundatzaileen izenean.
Herritar guztiak gonbidatu-
ta daude aurkezpenera.

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

AANNTTZZUUOOLLAA
Apainketak eta 
isolamenduak

•
Pladurrezko dibisioak

Kalegoi 21   ANTZUOLA
676 997 400

Biltegia: 943 78 70 40

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

Apainketarako eta 
industriarako pinturak

•
Paper margotuak

•
Moketak eta tapizatuak

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

Zoruen kutxilatu 
eta 

bernizatzea

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

ZAHAR BERRITZEAK: 

Fatxadak  

Bainugela eta sukaldea  

Lokal komertzialak

Teilatuak

Jose Luis Zabalo

Kalegoi 9, 1. solairua
ANTZUOLA. 
Tel. eta faxa:
943 76 60 89 Zurrategi plaza 4, behea. ANTZUOLA. Tel. eta faxa 943 78 71 80

Sukalderako eta

bainurako altza-

riak

Altzari rustikoetan
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"Aramaioko Udalbatzak
Jai zoriontsuak 

opa dizkizue 
aramaioar guztioi, 
eta bereziki etxetik
kanpo  zaudetenoi!"

"Aramaioko Udalbatzak
Jai zoriontsuak 

opa dizkizue 
aramaioar guztioi, 
eta bereziki etxetik
kanpo  zaudetenoi!"

Bizente Goikoetxea plaza 1 • ARAMAIO • Tel.: 945 44 50 16
• E-posta: udala@aramaio.org

EDU MENDIBIL > ARAMAIO
San Martin jaiak hasiko dira gaur
arratsaldean, ohiko txupinazoare-
kin. Jaietan murgiltzeko gertu dira
aramaioarrak, tartean Ainara Inun-
tziaga, Kultura zinegotzia eta Jai
batzordeko burua. Gantzaga auzo-
koa, lehen agintaldia du Inuntzia-
gak Udalean, gobernu taldean. Jaien
gainean egin digu berba.  

Nahi izan dituzuen jaiak izan-
go dituzue aramaioarrok?

Bai, gustura gaude egitaraua-
rekin. Iazko aurrekontu bera
(32.000 euro) izan dugu eta aha-
legindu gara ume, gazte, heldu eta
zaharrendako ekitaldi interes-
garriak ekartzen. Herritar guz-
tiei begira egindako egitaraua da.

Gustura Jai batzordeak izan-
dako parte-hartzearekin?

Aurten bestetan baino jende
gutxiago ibili gara, Udaleko
ordezkariok eta hainbat herritar.
Gonbidapena herriko kultura
talde guztiei bidali genien, bai-
na... Edozein modutan, jaietako
ekitaldi askotan, jaien barruan
parte hartzen dute talde gehie-
nek: Trikiti Eskolako kideek,
Gazte Asanbladak, Txirritolak,
erretiratuek, Kurtzetagain pla-
ter tiroketa elkarteak eta beste
hainbatek. 

Nork jaurtiko du txupinazoa?
Baserritarren lana aitortu

nahi izan dugu aurten. Orain

"Herritar guztiei begira egindako
jai egitaraua osatzen saiatu gara" 

Ainara Inuntziaga > Kultura zinegotzia

eta guztiek jaiekin gozatzea nahi
dugu, besterik ez.  

Umorerik, behintzat, ez da fal-
ta izan egitaraua erredaktatze-
ko orduan...

[Barre] Bai, beti saiatzen
gara umorea sartzen, jaiak nola-
bait girotzen. Txarrena hauxe
izan da: batek baino gehiagok
hor esandakoak sinetsi egin
dituela!

Zu zeu jaizalea zara? Ekitaldi-
rik gustukoena zein?

Saiatzen naiz jaiekin goza-
tzen, eta, egia esateko, gaueko
giroan ibiltzen naiz ondoen, ordu-
rako atzean geratu direlako lane-
ko konpromisoak, ekitaldien
menpe egon behar izatea, hain
zuzen.

Jaien osterako pentsatu duzue
beste kultura ekitaldirik?

Zerbait egongo da, bai. Dena
dela, auzoetako jaiek hartzen
dute lekukoa eta ahalegintzen
gara auzoetan antolatzen dituz-
ten ekitaldiei lehentasuna ema-
ten.

Zer-nolako harrera izan dute
azken barikuetan izan ditu-
zuen musika emanaldiek?

Ona. Jendeak ondo hartu ditu
kontzertuak, eta, hori ikusita,
hurrengo urtean ere antolatuko
ditugu, dena ondo badoa, behin-
tzat...

dela bi urte Bertso Eskolakoek
jaurti zuten eta iaz Sokatira Tal-
dekoek, Olinpiadara joan zire-
neko 30. urteurrenean, hain
zuzen. 

Aurten, esan bezala, baserri-
tik bizi direnak omendu nahi
ditugu, bereziki emakume base-
rritarrek egiten duten lanari
duen garrantzia emanda. Haien
ordezkariren batek botako du
txupinazoa gaur, 19:00etan.

Esaldi lehiaketara ez zen inor
aurkeztu. Jaietako leloa zein
izatea nahiko zenuke?

Danok ondo pasau. Lehenago
esandako moduan, adin guztie-
tako herritarrendako jaiak dira

JONE INUNTZIAGAAinara Inuntziaga, jaietarako ateratako zapiarekin.

"Baserritarrak omendu
nahi izan ditugu gaurko

txupinazoarekin"

> INFORMATIKA
KZguneko monitorea
hilaren 12an eta 26an
etorriko da 
Udalak aditzera eman duenez,
Aitor Madrid KZguneko
monitorea uztailaren 12an
eta 16an izango da Aramaion,
16:00etatik 20:00etara. Ohi
denez, hainbat ikastaro egi-
teko aukera eskaintzen du
KZguneak. Interesatuek 945
44 54 36 telefono zenbakira jo
dezakete argibide eske.

> KINTADA
1945ean jaiotakoen
irteera irailaren 18an
Bizkaiko kostaldera
1945ean jaiotako aramaioa-
rrek egun osorako irteera
egingo dute Bizkaiko kostal-
dera irailaren 18an. Bazkaria
Sukarrietan izango da. Izene-
matea uztailaren 31ra arte
dago zabalik. 60 euro ordain-
du behar dira Euskadiko
Kutxan: 3035 0001 50 0011
148540.

> GAZTETXOAK
Zuiako gaztetxoen
topaketa Legution
uztailaren 22an
Zuiako Koadrilako gaztetxo-
ek Euskararen Eguna ospa-
tuko dute Legution hilaren
22an. 12 urtera arteko gazte-
txoei egin diete parte hartze-
ko deialdia. Izenematea libu-
rutegian egin daiteke. Horre-
tarako azken eguna
uztailaren 16a izango da.
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GG AA RR AA JJ EE AA
Nekazaritza makinen eta autoen

salmenta eta konponketa.
Olio, gurpil eta balazten konponketa

Ondo ibili jaixetan!!
Santi Kurtz plaza 14.

Tel.: 945 44 51 28. ARAMAIO

ITURRIOSTE

Pedro Inazio Barrutia 9 • ARAMAIO 
Tel.: 636 254 727

Razioak, ogitartekoak, 
hanburgesak eta entsaladak

ostiral eta larunbat gauetan 
•

Aurretik enkargatuz gero 
bazkari eta afariak.

ondo pasau jaixek!ondo pasau jaixek!

BARIKUA, 2

19:00 Txupinazue. Urteroko
aglomeraziñuek ez errepikatzeko,
pala erraldoixek ibiliko dittue udal
langiliek, jendie atarateko.
19:10 Trikitilarixekin kalejira
(Trikitixa eskolako kidiek).
Bertso triki poteue ( Gazte
Asanbladakuek antolatute)
20:30 Papargorri Eskolaniaren
emanaldixe Kultura Etxien. 
23:00 Gose, Anger eta
Kañeria 13. Salbuespen
bat ein eta Aramaixo-
Arrasate kamiñue
zabalduko dau bi orduz
Fomento jaunak, arrasatearrak
trankil ibiltxeko atzera eta
aurrera.
23:30 Erromerixie plazan:
Ostolaza eta Narbaiza bikotie.

ZAPATUA, 3

11:30 Tortilla txapelketa (Patatak,
gatza,olixue eta arrautzak
antolakuntzak jarriko dittu). 
12:00 Umiendako jolasak
Kulkirekin. 
12:30 Biotzatarrak Txaranga.
17:00 Briska eta Mus txapelketa
jubilatuen lokalien. (Jubilatuen
elkarteak antolatute). 
17:00 Txirritolinpiadak.
(Txirritolak antolatute). 
19:30 Bentazaharreko mutiko
alaiak. 
23:00 Iñaki Basabe eta
Jesus Nuñezen emanaldixe
plazan (Euskal kanten
emanaldixe). Eztarrixe
beroketako ur sulfurosue
edatie ona dala esan daue
hainbat adituk. Edalontzi berezixek
egongo die Bañera parkien
horretarako.
00:00 Beste Bat, txosnetan.
00:00-03:30 Alkohol testinga:
Preben jaixe.

DOMEKA, 4

11:00 Diana txistularixekin. 
12:00 Meza. 
13:00 Lagun Artea Dantza taldien
emanaldixe. 
16:00 Jolas parkie parkien (bis bis)
18:00 Herri kirolak plazan: 4 harri-

zulatzaile bikote.
Enkantie egongo da gero. Gehixen
eskaintzen dauenak, harri-
zulatzaile onena eruengo dau
baserrire, olazixendako zuluek
eitteko, urtebeterako.
19:30 Kale animaziñue “Azido
Folkloriko” dantzarixekin.
22:30 “Gaur yogur” ikuskizune
elizako eskaileretan.
22:30 Basajaun taldiekin

erromerixie.
22:30 Ondoren

BERBAPASIE txapelketa
txosnetan

ASTELEHENA, 5

11:30 Ume jolasak (Gazte
lokalekuek eta Gazte Asanbladak
antolatute). 
13:30 Hipo eta Tomas-en
emanaldixe plazan. 
16:30 Koadrilen arteko pikie
(Gazte Asanbladak antolatute). 
19:00 Arrasate Musikalen
emanaldixe Kultura Etxien.
21:30 Herri afaixe (tiketak salgai 12
eurotan).
Afal ondoren “Pss...no hay prisa”
taldearekin animaziñue.
00:00 DJxe txosnetan. 
Txokolatada txosnetan. Ondoren
juergista onenari sari banaketa
05:34 “Urteko udaltzaina”
aukeratzeko ekitaldixe, txosnetan.
Ostien, frontoi ondoko semaforo
barrixen inauguraziñue.

BARIKUA, 9

21:30 Bertso afarixe
(Tiketak salgai 16

eurotan).
Jon Maia, Julio Soto eta Manex
Agirre.

ZAPATUA, 10

10:30 Aramaixoko pilota eskolako
mutilek lagun arteko partiduek
jokatuko dittue Arrasateko pilota
eskolan aurka.
21:30 Pelota partiduek.
4 t´erdi banaka:
Larrañaga- Irureta
BINAKA:
Andreu - Uzkudun
Mendizabal - Aldape

Egitaraua

Martin
Deunari

Martin Deunaren egun handia
gaur ospatzerakoan
Aramaioko zaindariaren
bizitza degu gogoan.

Erromatarren soldadu izan zan
aurrenik gazte aroan
bake gudari bihurtu gero
kristau fedearen arloan.

Karitatea zuen goiburu
bere bizitza osoan
bestearentzat egin zituen
lan ugari eta sendoan.

Behartzu batez topo eginik
ikusirik aren hotza
errukituaz bere barruan
bigundu zaion bihotza.

Goi-jantzi ederra kendu zuen da
atera ezpata zorrotza
erdi bitatik eman zion
eztaliz gaixo bilotza.

Kristo berbera agertu zaion
ori eginda batean
eman zihoen oihal zatiaz
jantzita glori betean.

Aramaioko herri guztia
hemen daukazu oin pean
zure laguntza behar degu ta
hartu gaitzazu menpean.

k o p l a k

Antton Errarte

Bizente Goikoetxea abesba-
tzako zuzendaria da Antton
Errarte. San Martinen
omenezko koplak bidali
dizkigu.

E.M. > ARAMAIO
Txirritola euskara elkarteak
antolatuta, Txirritolinpiadak
jokatuko dira bihar, zapatua,
Aramaioko parkean, 17:00etan
hasita.

Izenematea ordu erdi lehe-
nago egin ahal izango da, parke-
an bertan. Hirunako taldeak osa-
tu behar dituzte parte-hartzaile-
ek eta adinaren arabera bi maila
bereiziko dituzte antolatzaileek:
gazteena (1993tik 1997ra bitarte-
an jaiotakoena) eta nagusiena
(1993an baino aurretik jaiotako-
endako). Gaztetxoen kasuan, ibil-
bide zertxobait motzagoa izango
dute. Nagusiena, berriz, honakoa
izango da: parkean hasi eta Iru-
bireta, Uribarri, Aixola, Arrikoi-
ti, Arraburu, Iturrieta eta Ibar-
goiko bidegurutzetik igaro ondo-
ren,  parkean izango dute
amaiera. 

Arrikoitiraino bizikletaz joan
beharko dute lehiakideek eta
handik aurrera, parkeraino,
korrika. Bukaeran, trebezia pro-
ba izango da parkean, ur ontzie-
kin, ikastolako eskailaretan gora
eta txirristan behera. Nagusien
kasuan, 120 euro, 80 eta 60 euro-
ko sariak jasoko dituzte talde
onenek, hurrenez hurren. Gazte-
txoen kasuan, berriz, 100 euro, 70

Aramaioko parkean hasiko da proba, 17:00etan;
sari bikainak izango dira gazte eta nagusiendako

JAIAK > TXIRRITOLA EUSKARA ELKARTEA

euro eta 50 euroko sariak izango
dira. Aramaioko produktuekin
osatutako otzara ere eskuratuko
dute irabazleek.

AFARIA ETA JAIETAKO ZAPIAK 
Astelehenean herri afaria izan-
go da udaletxeko arkupeetan.
Antolatzaileek dei egin diete
herritarrei parte hartzeko. Tike-
tak 12 euroren truke salgai dira
herriko tabernetan. Era berean,
jaietako zapiak ere jarri dituzte
salgai. 

Hurrengo barikurako bertso
afaria iragarri dute eta txartelak
ohiko tokietan eskura daitezke.

Txirritolinpiadak: hiruko
taldeak izango dira lehian
zapatu arratsaldean

Ur ontziekin trebezia erakutsi beharko dute parte-hartzaileek. GOIENKARIA
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> INTERNET
Uztailean ere bi bisita egingo ditu Elgetara
KZguneko tutoreak: astelehenean eta hilaren 19an

Astelehenean, hilaren 5ean, egingo du uztaileko lehenengo bisi-
ta KZguneko dinamizatzaileak. Guztira, bi bisita egingo ditu uztai-
lean, eta bigarrena hilaren 19an izango da. Biak ala biak arratsal-
deko ordutegiarekin egingo ditu: 16:00etatik 20:00etara. 

Hainbat ikastaro egiteko aukera emango du oraingoan ere.
KZgunera hurbiltzen den 16 urtetik gorako edozein lagunek izan-
go du bi orduko iraupena duten ikastaroetan parte hartzeko auke-
ra. Sare sozialak, Skype, Google tresnak, Youtube, Softonic,
Flickr, Picnik, JayCut, PayPal, Ubuntu, Audicity, Draw edo Twi-
tter erabiltzen ikasi nahi izanez gero, hortxe aukera. Esan beha-
rra dago ikastaro horiek doan direla.

L.Z. > ELGETA
Mireia Berriozabalek, Nagore
Oiangurenek, Maialen eta Ane
Elortzak eta Etor Garatek egin-
go dituzte aurten dinamizatzai-
le lanak astelehenean hasteko-
ak diren Elgetako udaleku ire-
kietan.

53 umek eman dute izena
aurtengo kanpainarako, eta
gurasoak bilera batera deitu
dituzte oraingo astean. Kanpai-
nak uztailaren 5etik 30era
iraungo du, astelehenetik bari-
kura, 09:00etatik 13:00etara.
Lehenengo ordubetea harrera-
rako tartea izango da, eta
aisialdiko programazioari
10:00etan emango diote hasie-
ra egunero.

Astelehenean, hilak 5, ludotekan izango dira
09:00etatik aurrera umeei ongietorria egiteko

ELGETA > UDALEKUAK

UDA KIROLA PROGRAMA
Eta gogoratu behar da astele-
henean, hilak 5, amaituko dela
Uda Kirola programan izena
emateko epea. Orientazioa,
mendi bizikleta irteerak, pira-
guismoa, tai txi saioak eta irris-
taketa ikastaroa dira Udalak
aukeran ipini dituen proposa-
menak. Baldin eta gutxieneko
taldeak osatzen badira, uztai-
lean eta arratsaldez egingo dira
guztiak. 

Prezioa ekintza bakoitzeko
bost euro da. 10 urtetik gorako-
endako dira orientazioa, men-
di bizikleta irteerak eta pira-
guismoa. 4 urtetik gorako ume-
ek hiruna saio tai txi eta
irristaketa dituzte aukeran. 

Bost hezitzaile, aurten,
udalekuak dinamizatzeko

Iaz bezala, aurten ere entzierroa egingo dute udaleku irekietako umeek. L.Z.

Hiru bazkari izango
dira gaur: umeena,
erretiratuena eta
gaztetxeko lautadan
egingo dutena

ELGETA > JAIAK

LARRAITZ ZEBERIO > ELGETA
Mozorro gauak eman ditu eman
beharrekoak! Gaur, barikua, gaz-
tetxoen eta erretiratuen eguna da,
eta izango dute zertaz gozatu. Puz-
garriak ia egun osoz egongo dira
herrian eta erretiratuek urteroko
bazkaria egingo dute. Bertan par-
te hartzera deituak daude 65 urte-
tik gorako elgetar guztiak, eta anto-
latzaileek ehun bat lagun batzea
aurreikusten dute. Aurtengoan
ere Peli Arantzabal soinu-jotzaile
eibartarrak emango die bazkalos-
tean dantzarako aukera. 

GOZATEGI GAZTETXEAN
Gaztetxeko kideak ez dira gaur-
koan ere besoak gurutzatuta egon-
go, eta bazkaria antolatu dute. Ez
hori bakarrik: gauerditik aurre-

Gaur, goizean goizetik, gazteak
eta erretiratuak protagonista

ra Gozategi taldeak joko du gazte-
txe ondoko lautadan eta 02:00etan
DJ Elvis Cainok hartuko du leku-
koa. Tartean, txokolatea eskaini-
ko dute. Jaien ekuatorera iritsi iza-
nak ez du gutxiago merezi!

TXARTELAK AURREZ SALGAI
Aurten jaietan egitekoak diren
hainbat bazkaritarako txartelak
aurrez ipini ditu salgai Jai batzor-

deak.  Julianen kioskoan edo uda-
letxean eros daitezke oraindik bai
gaurko umeen bazkarirako txar-
telak, bai biharko Herri Eguneko
paella-janerako txartelak ere.
Umeen bazkarirako txartelak bost
eurotan daude salgai. Menua hona-
koa da: oilasko izterrak, patatak
eta izozkia. Biharko paella-jane-
rako txartelak, berriz, hiru euro-
tan eros daitezke. 

Badira urte batzuk Elgetan paella-jana egiten dutela. ARTXIBOA

L.Z. > ELGETA
Baietz bi minutuan ehun
kiloko harria 20 bider
altxatu! Desafio hori egin
dio bere buruari  herriko
harakinak. Zapatuan
egingo du saioa Imanol
Albizuk, 12:30ean. 

Ze sentsaziorekin zaude
zapaturako? 

Banabil entrenatzen,
eta eginda daukat, baina
zapatuan jaso egin behar da!
Bezperan zaindu egin
beharko dut nire burua. 

Apustuak jakin-min handia
piztu du herrian? 

Baten bat etorri zait
galdezka, baina bi minutu-
ko lana da, eta niri ez zait

iruditzen jakin-min handia
sortzeko moduko apustua
denik.

Iaz baino ezagunagoa zara
aurten herrian. 

Bai; iaz Goenatxo eta
biok egin genuen saioa.
Aurten bakarrik egingo dut.
Eta apur bat ezagunagoa
naiz herrian, hori bai.

"Banabil entrenatzen, baina zapatuan jaso egin behar!"
Imanol Albizu > Harri-jasotzailea 

L.Z.

MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA
Domekan, hilak 4, Zurtitzako San
Martin eguna ospatuko dute Goie-
rri auzoan dagoen ermitan. Meza
esango dute lehenengo (12:30),
eta, urtero legez, mokadutxoa
eskainiko die gero Udalak elkar-
tutako guztiei. Jan bitartean
dokean jokatzea zen ohitura sasoi
baten, eta hori berreskuratu
guran ibili dira hainbat urtetan. 

32. Dorletako Ama txirrindulari lasterketa egingo
dute domekan 23 urtez azpikoek eta elite mailakoek

LEINTZ GATZAGA > OSPAKIZUNA

120 KILOMETROKO IBILBIDEA
San Martin egunaren bueltan
Dorletako Ama txirrindulari las-
terketa egin izan dute azken urte-
otan eta aurten 32. proba izango
da. 23 urtez azpiko eta elite mai-
lako txirrindulariek dute laster-
ketarako deia eta iazko datuak
kontuan hartuz gero ehun kiro-
lari baino gehiago elkartuko dira
hasiera puntuan (10:00).

Guztira, 120 kilometroko ibil-
bidea izango dute aurrez aurre.
Hiru buelta egingo dituzte Arra-
sateko autobideko sarrerako biri-
bilguneraino eta hiru bider igo
beharko dute Gatzagako menda-
tea, mendiko sarirako puntuaga-
rria izango dena. Bigarren aldiz
igotzen dutenean, 11:55 inguruan,
herritik pasatuko dira eta sari
berezia izango du lehenengoak.
Eta hirugarren aldiz igotzerako-
an bukatuko dute lasterketa, txi-
rrindulari batzordeko kideen esa-
netan 12:47 inguruan.

Txirrindulari lasterketa eta
meza San Martin ospatzeko

Salbador 4, 2. ELGETA 616 58 17 81

edertze aretoa

Zorionak, 
elgetar guztioi! 

Aurpegi eta gorputz 
tratamendu pertsonalizatuak.
- Aurpegi garbiketa
- Zimurrak
- Ahulezia
- Kouperosia
- Aknea
- Zelulitisaren aurkakoak

- Erreduktoreak algen estalkiarekin
- Depilazioa: argizariarekin 

eta elektrikoa
Pedikura eta manikura
Makillajea
Berehalako brontzeatua 
eguzki barik
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Nareneko Xabier Camino, Miren Maiztegi eta Nagore Llodio (eserita). EDURNE GOROSABEL

"Gimnasia abdominal hipobarikoko
eskolak emango ditugu irailean"

NAREN FISIOTERAPIA ETA OSTEOPATIA ZENTROA

Naren zentroan fisioterapian eta
osteopatian oinarrituta egiten
dute lan. Fisioterapia ezaguna da
gure artean, baina ez horrenbes-
teraino osteopatia: "Osteopatia
oso eremu zabala da, eta horren
barruan sartuko genituzke, esa-
terako, haurdunaldiaren jarrai-
pena, buruko minak, estresa,
erraietako patologiak –digestio
pisutsuak edo idorreria–, hilero-
ko minak...", azaldu digu Miren
Maiztegik. "Eta istripuen ondo-
rioz izandako kalteetatik erreha-
bilitatzeko ere erabiltzen dugu
osteopatia".

OSTEOPATIA
Hala, Nagore Llodioren esanetan,
jendeak ez du jakiten osteopatia-
rekin lan daitezkeen gaitzak zein-
tzuk diren: "Lepoko mina dugu-
nean badakigu fisioterapiaren
zentro batera joan behar dugula,
baina jendeak ez du jakiten, esa-
terako, osteopatiarekin buruko
minak trata daitezkeela".

Errehabilitazioen kasuan,
gainera, Narenen hainbat medi-
ku asegururekin egiten dute lan.

XABIER URTZELAI

A
retxabaletan dagoen Naren
fisioterapia eta osteopatia
zentroak bost urte beteko
ditu aurten. Nagore Llodiok

(Arrasate), Miren Maiztegik (Berga-
ra) eta Xabier Caminok (Oñati) egi-
ten dute bertan lan, arlo ezberdine-
tan. Narenen urteurrena,baina,berri-
tasunekin dator, irailean hasita
gimnasia abdominal hipobarikoko
eskolak emango dituzte-eta.

KIROL JARDUERETAKO LESIOAK
Herritarrok normalean lan edo
auto istripu baten ondoren jotzen
dugu fisioterapia eta osteopatia
zentroetara, eta baita kirol jar-
duerak sortzen dituen lesioak
tratatzera ere. "Giharretako ara-
zoak direla, zuntz hausturak...
horrelakoetan maiz etortzen dira
hona, masajeak hartzera, benda-
je funtzionalak jartzera. Hala,
azkenaldian modan jarri da kine-
siotaping metodologia, kolorez-
ko bendak izenarekin ezaguna-
goa: "Geroago eta ezagunagoa da
metodologia hori, gorputzaren
errekuperazio prozesua erraztu
egiten du-eta".

IKASTAROAK IRAILEAN
Horrekin guztiarekin batera,
Narenen gimnasia abdominal
hipobarikoko (GAH) ikastaroak
egingo dituzte, irailaren 6an hasi-
ta: "Gimnasia abdominal hipoba-
rikoak prebentzio lana egiten du,
batez ere emakumezkoetan. Hala,
onuragarria da inkontinentziak
saihesteko, eta baita erditze oste-
rako ere, besteak beste. Emaku-
mezkoekin batera, baina, gizonez-
koetan ere geroago eta kirolari
gehiago hasi dira ariketa horiek
egiten, ohiko abdominalekin egi-
ten den lanaren osagarri modu-
ra".

Hala, ariketa horiek zelan
egin irakatsiko dituzte: "Bospa-
sei laguneko taldeak osatuko
ditugu, baina lehenago banaka
aztertuko ditugu pazienteak,
balorazio bat egiteko. Hemen jen-
de asko lanean errelebotan dabi-
lenez, goiz eta arratsalde egingo
ditugu".

Nagore Llodio
elkargokide zkia.: 670

Miren Maiztegi
elkargokide zkia.: 1162

Xabi Camino
elkargokide zkia.: 1768

• Haurdunaldiaren jarraipena.

• Gimnasia abdominal hipopresiboa.

• Kirol lesioak.

• Errehabilitazioa.

• Kotxe istripuak.

• Masajeak.

Tel.: 943 08 21 89 • Belorrieta auzoa 5 behea • ARETXABALETA
narenfisio@euskalnet.net

OSTEOPATIA - FISIOTERAPIA 
ZENTROA
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Oñatikoa asko pozten da Euskaltel
taldera bere eskutik igo zen Iban
Velasco Tourrean izango delako:
"Erabakia hartu genuenean batek
baino gehiagok zalantzak zituen,
Velascok 26 urte zituelako, baina
pozgarria da nirekin Orbean ibili
ziren Alan Perez, Iban Velasco
edota Ruben Perez bezalako
gizonak Tourrean ikustea, lana
ondo egin duten seinale". 

Jon Odriozola
Ziklista eta zuzendari ohia

"Velasco eta biok entrenamendue-
tan batzen ditugun datuak elkarri
erakusten ibiltzen gara. Hark ez
du horrelakorik esango, baina
erakutsi berri dizkidan datuek
erakusten dute oso-oso ondo
dagoela. Hori bai, Tourrean
indartsuenak daude. Adi ibili
beharko du erorikoekin; ez dakit
zergatik, baina aurten denok
gabiltza lurretik bueltaka". 

Markel Irizar
RadioShack

Arrasatear moduan, Enrique
Alonsok pozik utziko dio Velascori
Tourreko erreleboa: "Iban ez dut
ezagutzen, baina hura ondo
ezagutzen duten lagunek kontatu
didate egin duen lanarekin merezi
duela Tourrean egotea, inork ez
diolako ezer oparitu. Esaten dute
Tourrean eskuratzen dela txirrin-
dulari karneta; Samuelendako
laguntzaile aparta da". 

Enrique Alonso
Ziklista ohia

Mikel Lizarraldek garbi ditu
gauzak: "Orain momentuan
Euskaltelen ez dago mendateetan
gora Velasco baino hobeto joango
denik. Baina ikusi egin beharko da
taldeak zenbaterainoko askatasu-
na emango dion. Samuel txarto
badabil Velascok askatasun
handiagoa izango du, baina ondo
badago, Ibanek haren ondoan
joan beharko du".

Mikel Lizarralde
Zilkista ohia

Jesus Arantzabal izan zen Tourre-
an esku hartu zuen lehen Deba-
goiendarra, eta Luis Ocañaren
ondoan ibiltzea egokitu zitzaion:
"Oso ondo ikusten dut Velasco,
gertutik jarraitu dut aurten, eta
uste dut orain dagoela sasoi
onenean. Baina argi ibili beharko
dute hasierako etapetan; pabean,
esaterako. Mendian ondo dabiltza-
nek sufritu egingo dute hor".

Jesus Arantzabal
Ziklista ohia

IBARREKO Z IKL ISTA  ETA  Z IKL ISTA  OHIEN IR ITZ IA

XABIER URTZELAI > ARRASATE
Iban Velascok (Arrasate, 1980)
debuta egingo du bihar hasiko duten
Frantziako Tourrean. Urteak dira
ibarreko txirrindulari batek ziklis-
moko hitzordu nagusian parte har-
tzen ez duena; Jon Odriozola oña-
tiarra izan zen azkena, 2001ean.
Arrasatearrei dagokionez, baina,
Velascok Enrique Alonsoren leku-
koa hartuko du. 1992an Indurainek
irabazi zuen Tourra eta Alonso 31.a
izan zen.

30 urterekin helduko diozu
txirrindularitzako hitzordu
nagusiari.

Bai, esan daiteke txirrindu-
laritzan nahiko berandu ibili nai-
zela denean. Berandu egin nuen
profesional mailara salto, 26 urte-
rekin, eta berandu egingo dut
Tourrean debuta, 30 urterekin.
Dena dela, saria da niretako, oso
pozik noa.

Adinak, baina, emango du
horrelako proba bati aurre
egiteko patxada.

Bai. Gainera, txirrindularitza
profesionalera berandu salto egi-
teak badu abantaila; izan ere,
beste askok baino kilometro
gutxiago ditut hanketan, eta ez

nago batere nekatuta. Uste dut
adin polita dela lehian ibiltzeko.

Giroko mendate beldurgarriak
gainditu dituenarendako Tou-
rrekoak ez dira gogorragoak
izango.

Azken asteotan egon gara
Alpeetako eta Pirinioetako men-
dateak bisitatzen, eta haietako
asko ez nituen ezagutzen. Giro-
an Mortirolo, Zoncolan eta hala-
ko portuak pasa ditut, eta balite-
ke horiek Tourrekoak baino luze-
agoak izatea, baina malda
txikiagoarekin. Uste dut Tourre-
ko mendateetan ondo molda nai-
tekeela.

Dauphine Libere lasterketan
apirilean izandako erorikotik
errekuperatuta ikusi zaitugu.

Bai, Fleche Wallone proban
izandako erorikoan susto galan-
ta hartu nuen, Tourra galduko
nuela uste nuelako. Azkenean,
baina, orkatilan bihurdura bat
baino ez nuen izan.

Entzun dizut esaten, akaso,
erorikoa ondo etorri zitzaizu-
la.

Baliteke... Bestela ere astebe-
teko atsedenaldia izan behar

nuen, baina kolpeak derrigortu
egin ninduen behar den moduko
atsedenaldia hartzera.

Euskal Herriko Itzulian eraku-
tsitako gorputzaldia errekupe-
ratu duzu?

Ez dakit esaten, azken laster-
ketetan gustura ibili naiz, eta
joan den astean atseden hartu
ostean azken astean ondo entre-
natu naiz. Uste dut ondo iritsi nai-
zela Tourrera.

Igor Gonzalez de Galdeanok
adierazi du taldeak ez duela
sailkapen orokorrarekin itsu-
tu behar.

Samuel Sanchez ondo dagoe-
nean edozer egiteko gauza da, bai-
na Tourra lasterketa oso berezia
da, eta badaude aurrean ibiltze-
ko Samuelek baino gaitasun han-
diagoa duten txirrindulariak,
Contador, Armstrong... Sailkape-
nari begira egon baino, etapen
bila joan behar dugu Samuelekin,
Txurrukarekin, Egoirekin edo
beste edozeinekin.

Samuelek mendian ondoan
beharko zaitu.

Hori izango da nire helbu-
ruetako bat. Mendateetan gora

nahiko ondo moldatzen naiz, eta
Samuelen ondoan ahalik eta kilo-
metro gehien egitea izango da
nire lana.

Lehenengo astean argi ibili
beharko duzue erorikoekin.

Halaxe da. Ni ez naiz Tourre-
an sekula egon, baina ziklista
guztiek gauza bera esan didate.
200 lagunek hartzen dute parte
Tourrean, mundu guztia topera

iristen da proba horretara, eta
denok nahi dugu aurrean egon.
Horrek estresa sortzen du trope-
lean, eta eroriko asko egoten dira.

Honezkero etaparen bat izan-
go duzu begiz jota.

Pirinioetako etapak gusta-
tzen zaizkit asko, bertan daude
eta hemengo jende asko joango
da gu animatzera. Hala, gustatu-
ko litzaidake bertara ondo iris-

Oñatin, Usako pasa eta Olatera bidean grabatu genuen Iban Velasco bizikleta gainean; bidean, Oñatiko gazte koadrilak animuak eman zizkion Tourrerako.

Iban Velasco > Euskaltel Euskadiko txirrindularia

"Tourmaleten
gora aurrean
ibiltzea ederra
litzateke"

"Armstrongen eta
Contadorren arteko
lehiak on egiten dio
txirrindularitzari"

"Samuel Sanchezen
ondoan ahalik eta

kilometro gehien egin
beharko ditut"
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SMSaren kostua: 0,15 euro + BEZa mezu bakoitzeko.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena
Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu 
bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek
zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

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

Kuota: 45 euro

Abantailaz 
betetako kluba!

EKAINEKO ZOZKETA

SARI NAGUSIA
APIRILA-EKAINA

PARTE-HARTZAILE GUZTIEN ARTEAN ZOZKETATUKO DA 

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

•• Basetxeta Auzoa. 

Gautegiz-Arteaga  (Bizkaia)

•• www.nekatur.net/txopebenta

•• www.toprural.com

GAU BAT 
TXOPEBENTA LANDETXEAN

Maiatzean 20 urte beteko ditugu; 
Estatuko lehenengoak izan ginen. 

REALEKO GORRO 
ETA BUFANDA
Bidali KLUBA GORROA
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

REALEKO 
MOTXILA   
Bidali KLUBA MOTXILA
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

MUNDUMIRAKO 
MATERIALA
Bidali KLUBA MUNDUMIRA
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

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

> ESKUBALOIA
Soraluce BKEk
Euskadiko txapelketan
jokatuko du

Denboraldi biribila eginda,
igoera fasean azken unera
arte Euskadiko txapelketara
igotzeko lanean ibili da aur-
ten Soraluce BKE.

Muniategiren mutilek
kantxan ez zuten helburua
lortu, baina Egia taldeak uko
egin dio kategoria horri, eta
bergararrek egingo dute gora.

> PILOTA
Elgetako Lau t'erdiko
txapelketako finalak
gaur 22:00etan

Gaur, egubakoitza, jokatuko
dituzte Elgetako lau t'erdiko
txapelketako finalak.

Kadete mailako partiduan
Elezkano II.a eta Irribarri
lehiatuko dira buruz buru
eta 23 urtez azpikoetan Yol-
dik eta Larrañagak jokatuko
dute. 22:00etan hasiko dute
pilota jaialdia.

> SASKIBALOIA
MUk beste hiru urtez
babestuko du Ointxe!
saskibaloi elkartea

Aste barruan egin duten pren-
tsaurrekoan azaldu zuten
MUko eta Ointxe! elkarteko
ordezkariek beste hiru urtez
batera egongo direla. Lehe-
nengo taldeari dagoionez,
Ointxe!-ko ordezkariak orain-
dik lanean dabiltza taldeak
lehen nazional mailan jarrai
dezan kudeaketak egiten.

> FUTBOLA
Gazteendako F11
txapelketa antolatu
dute Bergaran

Uztailaren 7tik 14ra bitartera-
ko F11ko txapelketa antolatu
dute Bergaran. Txapelketan
izena emateko azken eguna
gaur da, uztailak 2, kultura
etxean. Txapelketa 12 eta 16
urte bitarteko gazteei zuzen-
duta dago, eta hilaren 5ean
batzarra izango dute kapitai-
nek, 10:00etan, kultura etxean.

> ZIKLISMOA
Abian da Xantini
lagunarteak
antolatzen duen porra

Frantziako Tourrari begira
Arrasateko Xantini taldeak
antolatzen duen porrak arra-
kasta galanta izango du aur-
ten, berriro ere.

Porra horiek Monte eta
Estrella tabernetan egin dai-
tezke, apustu bakoitzagatik 30
euro ordainduta. Antolatzai-
leen esanetan, irabazleak
13.000 euro irabaziko ditu.

GOIENKARIAJesus Arantzabal, 1973an, erlojupeko saioan.

Asko izan ez badira ere, gure ibarreko ziklistak nabarmendu egin dira
Tourrean. Luis Ocañarekin batera lehiatu zen Jesus Arantzabal bergararra,
eta ondoren etorri ziren Enrique Alonso (Zahor eta Festina) arrasatearra
eta Jon Odriozola oñatiarra –lau Tour egin zituen–. Hala, Velasco Tourrean
parte hartzen duen laugarren debagoiendarra izango da. Ezin da ahaztu,
gainera, 60ko hamarkadan Fagor izan zela talde handienetakoa.

Hiru ziklista, eta Fagor taldea

tea, baina Tourra oso gogorra da,
Pirinioetara azken astean iritsi-
ko gara, eta ez dakit zelan egon-
go naizen.

Azpimarratzeko moduko men-
date bat?

Tourmalet, esango nuke. Ez
nuen ezagutzen, eta oso gogorra
dela iruditu zait.

Tourmaleten gora ihes eginda
doala amesten du Iban Velas-
cok?

Bai, zergatik ez. Ametsak beti
dira politak, eta ederragoak erre-
alitate bilakatzen badira.

Aurtengo Tourrean pabean
ere estreinatuko zara.

Nire gorputzarekin ez dago
askorik egiterik. Amets Txurru-
kak eta biok komentatu dugu atze-
an pasako dugula tarte hori, nahiz
eta minutu batzuk galdu. Samue-
lek ibili beharko du aurrean.

Lehia handia izango da Radio
Shack eta Astanaren artean,
Contadorren eta Armstrongen
artean. Horrek ez dizue gainon-
tzekoei itzal egiten?

Ez dut uste. Lehia horrek jen-
dearen interesa pizten du, eta
esango nuke txirrindularitzari on
egiten diola..

Faboritorik?
Contador gainontzekook bai-

no malda bat gorago dago.

, Oñatiko gazte koadrilak animuak eman zizkion Tourrerako. XABIER URTZELAI
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> ELKARRIZKETA
Aitor Zuberogoitiak dio
"premia pertsonal batetik"
idatzi zuela 'Surf' > 26

> KONTZERTUA
Maria Berasarte
donostiarrak fadoak
abestuko ditu Elorrion > 26

> JAIAK
Elgetako jaiak eta Ferixa
Nagusixa egingo dituzte
aste bukaeran > 30

G2a
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA

Gertu dago su artean
trebe bihurtzeko tailerra 
TAILERRA Atzo hasi ziren Arrasateko Gazte
Bulegoak antolatutako udako sukaldaritza eskolak

ERREZETA FRESKOAK Uztailean egingo diren
lau eskoletan errezeta freskoak gertatuko dituzte

30 URTETIK GORA Ikastaroan 14 lagunek eman
dute izena; 30 urtetik gorakoak dira gehienak

Gazteek udako plater freskoak gertatzen ikasiko dute; irudian, hainbat gazte, ogia egiten. MIRIAN BITERI

MIRIAN BITERI > ARRASATE
Atzo, eguena, arratsaldean ziren
egitekoak Arrasaten udako sukal-
daritza tailerra, Lanbide Hasta-
penekoek Debagoieneko Manko-
munitatean dituzten instalazio-
etan, Gazte Bulegoak antolatuta.
14  lagunek eman dute izena ikas-
taro berezi horretan. Gehienak
30 urtetik gorakoak dira, neskak
eta mutilak. 

Uztailaren 22ra bitartean
egingo diren lau eskoletan erre-
zeta "freskoak, hotzak eta erra-
zak" egiten ikasiko dute, Lanbi-
de Hastapeneko sukaldaritzako
arduradun Meritxell Estany eta
Lanbide Hastapenean horren
ikasle den lagun baten eskutik.
Estanyren arabera: "Kontuan
izan behar dugu bi orduko irau-
pena izango duten lau eskola
bakarrik ditugula eta denbora
horretan ez digula astirik ema-
ten konplikatuagoak diren erre-
zetak egiteko. Gainera, etxean
egiteko errezetak errazak izan
daitezela ere gura dut".

Atzo, esaterako, izokin mari-
natuarekin egindako hiru plater
gertatzeko asmoa zuten: "Izokin
marinatua egingo dugu eta
jarraian, tartaletak, entsalada
eta izokin-tarta prestatuko ditu-
gu; hau da, aperitiboa, entsala-
da eta lehen platera. Asmoa da
ikasleei erakustea produktu
bakar batek hainbat erabilera
izan ditzakeela".

PLATEREN DASTATZEA
Estanyk aipatu du gainerako egu-
netan entsaladak, arrain-eskabe-
txea, barazkiz egindako krema
hotzak eta postreak gertatuko
dituztela, besteak beste. Gainera-
tu du errezetak prestatzeaz gain,
eskola amaitu aurretik platerak
probatzeko aukera izango dute-
la ikasleek, horiekin ondo doazen
ardoz lagunduta. Atzo, esaterako,
ardo zuria hartu zuten izokina-
rekin. 

Irakaslearen esanetan, "das-
tatzeek asko laguntzen dute. Lasai
egoteko tartea da, zaporeen eta
bakoitzari gehien gustatzen zaiz-
kion produktuen gainean hitz
egiteko momentua da. Ikastaro
hasieran jendeak ez du elkar eza-
gutzen eta kosta egiten zaio par-
te hartzea; azken egunean, kon-
fiantza dute elkarren artean".

PRAKTIKOTASUNA
Tailerra praktikoa da. Estanyk
azalpenak ematen dituen bitar-
tean, errezeta gertatzen lagun
dezaten animatzen ditu gazteak:
"Ni hasten naiz produktuak lan-
tzen eta beti egoten da norbait
laguntzen hasten dena; ikastera
etorri dira, eta, hortaz, ikastaro
praktikoak izan behar dute. Inte-
resgarriagoa eta dibertigarria-
goa da parte hartzea". 

OSAGAIAK
1,5 kilo izokin fresko, bi
xerratan banatuta. Azala
izan behar du.
750 g gatz lodi.
759 g azukre.
Aneta freskoa.

PRESTAKETA
> Izokina xerratan

badago ere, komeni da
garbitzea, hezurrak
kentzeko.

> Marinatua gertatu.
Gatz eta azukrearen

erdi bat erretilu handi
batean bota eta
gainean solomoak jarri
azala behera begira.
Gainerako marinatua-
rekin tapatu. Hozkai-
luan sartu 24-36 orduz. 

> Ur hotzarekin garbitu-
ko ditugu eta sukalde-
ko paperarekin ondo
lehortuko ditugu. 

> Ogi txigortu eta
aguakatearekin jarri.

> 10-15 egun egon
daiteke hozkailuan.

Izokin marinatua
OSAGAIAK
Ore hautsia.
2 arrautza.
75 g azukre.
100 g gurin.
120 ml limoi-zuku.
350 g fruta gorri.

PRESTAKETA
> Limoi-krema gertatuko

dugu arrautzak
azukrearekin ondo
nahastuz. Jarraian,
gurina eta limoi zukua
bota eta 10 minutuz

nahastu, krema loditu
arte. Sutik kendu eta
hozten utziko dugu.

> Supermerkatuan
erositako ore hautsia
molde laukian zabaldu-
ko dugu eta hori
garbantzuekin estaliko
dugu, puztu ez dadin;
jarraian, labean sartu
25 minutuz. Hozten
utziko dugu. 

> Orea limoi-kremarekin
bete eta gainetik fruta
gorriak bota.

Limoi-krema eta fruta gorrizko tarta

UDAKO ERREZETAKESANAK

"Ikastera etorri dira,
eta, hortaz, ikastaro
praktikoak izan
behar dute"
Meritxell Estany > Irakaslea

"Etxean egiteko
errezeta errazak izan
daitezela ere gura dut
ikastaro horrekin"
Meritxell Estany > Irakaslea



KULTURA26 GOIENKARIA
2010eko uztailaren 2a

Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00   ZAPATU GOIZETAN ZABALIKKataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34  Faxa: 943 77 13 13

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

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

1200 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoaA

1000 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoaA+

280
-105 

175 €

GARBIGAILUA ALF 1106
350
-85 

265 €

GARBIGAILUA ALF 1127 

Sailkapen energetikoaA+

455
-105 

350 €

GARBIGAILUA F 2812

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoaA+

HOZKAILUA FFJ-6725 NF

185
x
60
x
60

Sailkapen energetikoaA+

HOZKAILUA KGM-39A77 NF 

200
x
60
x
60

715
-105 

610 €

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

370
-105 

265 €

INDUKZIOA SPRING I-3LB
Sailkapen energetikoaA+

475
-85 

390 €

Sailkapen energetikoaA

599 €

EVA MAHAI ZABALGARRIA 
+ 4 AULKI VENECIA

Sailkapen energetikoaA+

HOZKAILUA AFD-171 

171
x
60
x
60

385
-105 

280 €

110 
X 
70

325
-85 

240 €

LABE ETA BITROZERAMIKA 
STA-1410 B/N

LABE PIROLITIKOA 6H-760 AX

615
-105

510 €

RENOVE
PLANA

Elorrioko
Musikaire
jaialdia
abian da

A.E. > BERGARA
Urtero bezala, udaren eto-
rrerarekin Elorrion Musi-
kaire jaialdia martxan jar-
tzen dute. Munduko toki
askotatik etorritako artistak
eta baita bertako artistek ere
parte hartzen dute Musikai-
re jaialdian.

GAUR, BIHAR ETA ETZI 
Aste bukaerari begira, ondo-
ko kontzertuak izango dituz-
te: gaur, 22:30ean Lourdesen,
Maria Berasarte donostia-
rrak fadoak eskainiko ditu.
Bihar, Che & Moche konpai-
niaren Oua Umplute lanak
zuzeneko musika eta antzer-
kia konbinatuko ditu era
dibertigarri eta umoretsuan.
22:30ean plazan izango da.

Domekan, 19:30ean, pla-
zan, Pirritx, Porrotx eta Mari-
motots pailazoak izango dira.

Maria Berasarte
donostiarrak fadoak
eskainiko ditu gaur
Lourdes plazan

MUSIKA

ARANTZAZU EZKIBEL > ESKORIATZA
Bilboko Miguel Unamuno euska-
razko saiakera saria irabazi du Aitor
ZuberogoitiaK Surf lanarekin. Bizi-
tzaren erritmoen azelerazioari
buruzko kontakizun pertsonala da
saritutako lana. Zuberogoitia (1972,
Etxebarria) Huheziko irakaslea da.

Zorionak! Espero zenuen saria
jasotzea?

Eskerrik asko. Aurkezten
dugun momentutik beti dauka-
gu itxaropen txiki bat, bestela ez
genukeen aurkeztuko. Gertatzen
dena da Juan Zelaia saiakera
sarira aurkeztu nuela aurrez lan
hau. Han ez zuten saritu, baina
etorri zitzaidan epaimahaiko
kide bat, Jose Angel Irigarai, eta
esan zidan oso ondo zegoela ida-
tzita baina ez zela saiakera bat,
ez zuelako tesi bat defendatzen.
Tonua aldatu eta hurrengo edi-
ziora aurkezteko esan zidan. 

"Premia
pertsonal bat
izan da lanaren
abiapuntua"

Aitor Zuberogoitia > Idazlea eta irakaslea

Bizitzaren erritmoen azelera-
zioei buruzko kontakizuna da.

Egin ditudan azken saiakerak
oso akademiko eta neutroak izan
dira, baina hau izan da premia
pertsonal batetik sortutako lana.
1999-2000 inguruan globalizazio-
aren inguruan idazten ibili nin-
tzen. Diskurtso handiak izan
ziren, makroak. Diskurtso horre-
tatik alde egin eta beste erregis-
tro batera aldatzeko gogoa nuen.
2004ko urtarrilean hasi nintzen
idazten, oharrak hartzen. Abia-
puntua zen gaur egungo gizartea
oso azeleratuta bizi dela eta deze-
lerazio baten premia dagoela.

Azelerazio horrek eguneroko
bizitzan zelan eragiten digu?

AEBetan badago korronte bat
–Attention crisis– komunikabi-
deen arloan diharduena. Prentsa
zergatik irakurtzen ez den abia-
tuta hasi ziren lanean. Esaten

dute hain azeleratuta goazela eta
hainbeste estimulu jasotzen
dugula, ez gara gauza arreta leku
batean fokalizatzeko. 

Gaur egun belaunaldi gazte-
ak multitaskdira, arreta banatua-
go dute. Beste korronte batek,
ostera, baikorragoa da, eta dio

garuna ere eboluzionatzen dabi-
lela eta gaitasun berriak gara-
tzen.

Garapen horrek izango du
mugarik?

Guk jarri beharko genioke
muga. Xabier Letek dioen
moduan: Diru zakarrak mugarik
ez du / lotuko dugu gogor eta estu.

Zergatik Surf izena?
Metafora da, aldatzen dabilen

gizartean olatu ona harrapatze-
aren beharra irudikatu gura dut.

"Korronte batek dio hain
azeleratuta bizi garela,

ez gara gauza arreta
fokalizatzeko"

A.E.Aitor Zuberogoitia, bulegoan.



IRAGARKI SAILKATUAK 27GOIENKARIA
2010eko uztailaren 2a

1/ ETXEBIZITZAK

101. SALDU

AArraammaaiioonn.. 92 m2ko etxebizitza
salgai erdialdean. 30 metro
koadroko ganbararekin. Berri-
tu beharra du. 99.000 euro. Jaio-
ne. 615 73 85 77.

AArreettxxaabbaalleettaa.. Etxebizitza salgai
erdialdean. 72 metro koadro era-
bilgarri. Hiru logela, sukaldea,
egongela, komun bat eta tras-
telekua. Prezio interesgarria.
659 64 67 38.

EEllggeettaa.. 85 metro koadroko
duplexa salgai. Hiru logela, bi
bainugela, egongela beheko
suarekin eta berogailua. Guz-
tiz jantzia. 180.000 euro nego-
ziagarri. Aukera aproposa gaz-
te edo bikotearentzako. Zatoz
ikustera. 685 75 18 91

OOññaattii.. Aukera bikaina. Etxebi-
zitza salgai Olakuan. Egongela,
hiru logela, sukaldea, bi bainu-
gela, terraza. Laugarren solai-
rua. Prezioa: 228.100 euro
(38.000.000 pezeta). Garajea
aukeran. 945 22 26 62 edo 615
70 86 04

OOññaattii.. San Lorentzon etxebizi-
tza salgai. 96 metro koadro
gehi garaje itxia gehi ganbara.
Lau logela, egongela, sukal-
dea, bainugela, komuna eta bi
terraza. 634 43 78 19.

103. ERRENTAN EMAN

AArrrraassaattee.. Etxebizitza ematen
da errentan erdigunean, Biteri
plazan. Sukaldea, egongela,
komuna, hiru logela eta ganba-
ra. 605 43 29 31.

BBeerrggaarraa.. Etxebizitza ematen da
errentan. Hiru logela, sukalde-
jangela, egongela eta bainuge-
la. Trastelekuarekin. 699 15 24
00 edo 615 73 87 01.

BBiillbboo.. Etxebizitza ematen da
errentan Begoña auzoan, ikas-
leentzako. Metroko sarreratik
200 metrora. Hiru logela, egon-
gela eta jangela. Bi komun. 605
77 55 56.

OOññaattii.. Errekalde kalean 3. solai-
rua errentan ematen da. Etxea
hiru logela, komuna, egonge-
la, bi terraza eguzkitsu eta sukal-
de handi batez dago osaturik,
guztiz jantzita. Etxeak igogai-
lua du. 652 76 63 46.

OOññaattii.. Lope Agirre kalean 110
metro koadroko etxebizitza
ematen da errentan. Sukaldea,
egongela, lau logela eta bi
komun. 659 53 87 62.

TToorrrreevviieejjaa ((AAllaaccaanntt)).. Atikoa
ematen da errentan. Urbaniza-
zio lasaia, hondartzatik gertu.
4-6 pertsonarendako lekua. Bi
logela, terraza, solarium priba-
tua eta elkarteko garaje eta
igerilekua. 609 07 41 27 edo 649
88 79 17

104. ERRENTAN HARTU

BBeerrggaarraa.. Etxebizitza hartuko
nuke errentan. 450-500 ¤ ordain
ditzaket hilean. 699 66 33 63.

105. ETXEAK OSATU

AArrrraassaattee.. Arrasatearra etxera-
ko kide bila. Erdialdean eta ego-
era onean. 300 euro, gastuak
barne. 606 74 42 37.

AArrrraassaattee.. Etxea osatzeko gela
bat edo bi ditugu errentan. 630
71 35 83.

AArrrraassaattee.. Lau logelako etxebi-
zitza osatzeko pertsona bat
behar da uztail erditik aurrera.
Bertan langileak bizi dira. 653
71 44 57.

AArrrraassaattee..Pertsona bat behar da
etxea osatzeko Udalpe kalean,
Unibertsitatetik gertu. Berogai-
luarekin. Oso eguzkitsua. 200
euro. 646 01 36 27.

AArrrraassaattee Uribe Auzoan pisua
osatzeko pertsona bat behar
dugu. Etxebizitza handia, kale-
fakzioa eta elektrotresna guz-
tiekin. Langileak nahiago dira.
657 72 51 65.

BBiillbboonn.. Debagoieneko 2 neska
pisukide baten bila gabiltza.
Pisua Deusto auzoan dago, Blas
de Otero kalean. 325 ¤ hilean,
kalefazio zentralarekin. 685 76
70 82 edo 680 79 48 85.

EEsskkoorriiaattzzaa.. Bi logela dauzkat
etxebizitza berria osatzeko. Uni-
bertsitatetik gertu. Erdigunean.
650 82 83 48.

PPiissuukkiiddeeaa Pertsona bat behar
da pisua osatzeko, Udalpe kale-
an, unibertsitatetik gertu. Bero-
gailuarekin eta oso eguzkitsua.
646 01 36 27.

2/ GARAJEAK

201. SALDU

AArrrraassaattee.. 27 metro koadroko
garajea salgai Obenerrekan.
Ate automatikoarekin. Bi auto
sartzeko aukera. Prezioa azter-
gai. Interesatuok deitu zenba-
ki honetara eta Anagatik gal-
detu. 662 34 77 77.

4/ LANA

402. ESKAERAK

AArreettxxaabbaalleettaa.. Emakume gaz-
tea atariak eta tabernak garbi-
tzeko gertu. 943 79 96 25 edo
647 10 58 72.

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

AArrrraassaattee.. Neska gertu ume zein
nagusiak zaintzeko edo elkar-
teak garbitzeko. Esperientzia
daukat. Ordutegi malgua. 
Dorleta. Deitu 618 00 08 28
edo 943 79 82 43 telefono zen-
bakira.

AArrrraassaattee.. Neska lanerako gertu.
Nagusiak zaindu, etxeko lanak
egin edota taberna zein jatetxe-
ak garbitzeko. 610 12 06 73.

BBeerrggaarraa.. Neska bergarar eus-
kalduna (magisteritza Haur Hez-
kuntzan diplomatua eta espe-
rientziarekin) uztail arratsal-
deetan haurrak zaintzeko gertu.
636 27 43 88.

BBeerrggaarraa.. Neska euskalduna
uztailean umeak zaintzeko
prest. 615 76 29 25.

BBeerrggaarraa Neska hainbat lan egi-
teko egiteko gertu: nagusiak eta
umeak zaindu, garbiketa lanak
egin. Esperientzia eta erreferen-
tzia onak. Deitu 677 73 79 59
telefonora.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakume euskal-
duna pertsona nagusiak zain-
tzeko gertu, eta baita etxeko
lanak egiteko ere. Esperientzia
handia. 680 49 11 45.

DDeebbaaggooiieennaa.. Igeltsari ofizial,
leunketa eta bestelako lanetan
jardungo nuke. Rolando. 639 41
68 38.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska gertu elkar-
te, atari edota tabernak garbi-
tzeko. 699 60 91 90.

DDeebbaaggooiieennaa.. Neska gertu nagu-
siak zaindu edo etxeko-lan eta
garbiketak egiteko. 678 80 11 54.

DDeebbaaggooiieennaa..Sukalde laguntzai-
le, garbiketa eta abarretan jar-
duteko gertu. Bi urteko espe-
rientzia sukaldean. Autoa dau-
kat. 666 21 88 95.

DDeebbaaggooiieennaa..Tabernan urte asko-
an ibilitakoa naiz, zerbitzari.
Herriko jaietan edo aste bukae-
retan lan egingo nuke. Edorta.
edortamendi@yahoo.es. 617 89
41 03.

DDeebbaaggooiieennaa32 urteko mutil eus-
kalduna gertu nagusiak zaintze-
ko, etxean edo baserrian. Erizain-
tzako modulua amaituta. Abuz-
tuan ere bai. 619 08 40 08.

5/ IRAKASKUNTZA

501. JASO

DDBBHHkkoo eesskkoollaakk jasoko nituzke.
18:00etatik aurrera deitu. 605
26 24 62.

502. EMAN

AArreettxxaabbaalleettaa..Bigarren batxiler-
gorainoko eskolak ematen dira,
udan eta ikasturtean zehar. 653
01 76 67.

AArrrraassaattee eeddoo BBeerrggaarraa.. Ekaine-
an eta uztailean umeak zaintze-
ko edo ume txikiei eskola par-
tikularrak emateko prest dago-
en neska euskalduna naiz. 618
43 60 35 edo 943 76 32 27.

AArrrraassaattee.. 6 eta 12 urte arteko
umeei eskola partikularrak ema-
teko prest. Eskoletan esperien-
tzia daukat. 635 75 05 26.

AArrrraassaattee.. Arrasateko eskolatan
esperientzia duen irakaslea
udan eskola partikularrak ema-
teko prest. Edozein ikasgai. 635
75 05 26.

BBeerrggaarraa.. Ekainean, uztailean
eta baita urtean zehar ere Lehen
Hezkuntzako eskola partikula-
rrak ematen dira. 676 22 82 56.

BBeerrggaarraa.. Marrazketa eta pintu-
ra eskolak ematen dira uztaile-
ko 1. hamabostaldian, 10:00-
12:00. Arrizuri 5, 1.a C. 651 74
21 54.

EEsskkoollaa ppaarrttiikkuullaarrrraakk.. Ingenieri
teknikoa udan eskola partiku-
larrak emateko prest. DBH eta

batxilergoan esperientzia. 685
70 17 09.

OOññaattii.. Esperientzia handia duen
irakasleak eskola partikularrak
ematen ditu, urte osoan eta udan.
LH eta DBH. 943 78 28 43.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
lea naiz eta eskola partikularrak
ematen ditut. 666 21 73 48.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
lea naiz eta eskola partikularrak
ematen ditut. 666 21 73 48.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
lea naiz eta eskola partikularrak
ematen ditut. 666 21 73 48.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
lea naiz eta eskola partikularrak
ematen ditut. 666 21 73 48.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
lea naiz eta eskola partikularrak
ematen ditut. 666 21 73 48.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
lea naiz eta eskola partikularrak
ematen ditut. 666 21 73 48.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
lea naiz eta eskola partikularrak
ematen ditut. 666 21 73 48.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
leak LH, DBH eta batxilergoko
eskola partikularrak ematen
ditu udan eta ikasturtean zehar.
Irakaslearen edo ikaslearen
etxean. 649 27 63 50 edo 943
53 28 15.

OOññaattii.. Esperientziadun irakas-
leak LH, DBH eta batxilergoko
eskola partikularrak ematen
ditu udan eta kurtsoan zehar.
649 27 63 50.

OOññaattii.. Ingeniaritzako titulua eta
irakaskuntzan esperientzia han-
dia duen neska udan DBH eta
batxilergoko ikasleei klase par-
tikularrak emateko prest. Mate-
matika, fisika, marrazketa eta
abar. 678 27 27 57.

UUmmeeaakk zaintzeko edo ume txi-
kiei eskola partikularrak ema-
teko prest nago ekainean eta
uztailean. 618 43 60 35 edo 943
76 32 27.

6/ MOTORRA

601. SALDU

PPeeuuggeeoott BBooxxeerr 22..55 TTDD furgone-
ta salgai. Sukaldea, hozkailua,
komuna eta lau pertsonaren-
dako ohea. Sei bidaiarirenda-
ko homologatua. Bizikletak eta
eskiak eramatekoa, atzeko bola,
goiko parrilla eta alarma. 653
73 08 04.

8/ DENETARIK

801. SALDU

BBMMXX bbiizziikklleettaa salgai, ez delako
erabiltzen. Oso egoera onean

dago eta ez du erabilpen han-
dirik izan. Manillar, kubierta
eta freno berriekin 130 eurotan.
600 71 81 15.

BBaabbyy--ccooookk bbeerrddeeaa.. Umeen jana-
ria gertatzeko irakigailu eta ira-
biagailua. Egoera oso onean. 80
euro. Arratsaldez deitu mese-
dez. 607 06 22 20.

BBaatteerriiaa ssaallggaaii.. Oso egoera one-
an dago eta ia ez du erabilpe-
nik izan, pare bat hilabete gutxi
gorabehera; eta prezio ezin
hobea, merke-merke. Stagg
markakoa da eta prezioa nego-
ziagarria da. 600 71 81 15.

EEggoonnggeellaakkoo aallttzzaarriiaakk.. Izkina
egiten duen bost plazako sofa,
mahaia, apalak eta bitrina sal-
tzen ditut, guztia 300 ¤. Oso ego-
era onean. 656 78 55 85.

GGuurrppiilldduunn aauullkkii eelleekkttrriikkooaa sal-
gai. 2009ko azaroan erositakoa;
berria, inoiz erabili gabekoa.
Prezio onean. Galdetu Asierren-
gatik. 652 76 00 16 edo 943 25
23 64.

IIllee--aappaaiinnddeeggiikkoo aauullkkiiaakk salgai
Debagoienean. Egoera onean
daude. Marian. 943 76 11 56.

KKoorrrriikkaa eeggiitteekkoo zziinnttaa.. Domydos
etxekoa. Oso gutxi erabilia.
Berria. 400 euro. Deitu659 79
48 75 telefono zenbakira.

MMaahhaaiiaa ssaallggaaii.. Gerezi kolorekoa.
1,36x90 cm gehi luzagarria.
Asier. Debagoienean.Deitu 617
17 15 88 telefono zenbakira.

MMaaxxii--ccoossiiaa.. Jane etxekoa. Gorria.
Kotxerako aulki bezala erabil-
garria. 0+ taldekoa. Euritarako
plastiko eta polar zakuarekin.
Ia berria. Dena 100 euroan.
Arratsaldez deitu mesedez. 607
06 22 20 telefonora.

MMeennddiikkoo mmoottxxiillaa salgai. Haurra
eramatekoa. Ondo dago. Deu-
ter Kid Comfort II Plus marka-
koa. 90 euro. Deitu 696 63 98
94 telefono zenbakira.

MMiikkrroooonnddaassaa ssaallggaaiiBerria dago.
Deitu 658 74 26 44 telefono 
zenbakira.

SSnnooww--ttaauullaa salgai. US-40 mar-
kakoa da. Taula, fijazioak eta
oinetakoak 100 eurotan sal-
tzen ditut. Material guztia ondo
dago eta gutxi erabilitakoa da.
Deitu 671 92 06 49 telefono 
zenbakira.

SSooffaa.. Bi jarlekuko sofa beltza
salgai. Berri-berria eta garan-
tiarekin. 85x165 cm. Deitu 653
74 35 80 telefono zenbakira.

SSoonnyy SSpphheerree--eerraakkoo bboonnooaakk..
Uztailaren 9 eta 10ean Getafen
izango den jaialdirako bono bi
salgai.  Ramstein, Slayer, Mega-
death, Wasp, Saxon... eta talde
gehiago. Prezio negoziagarria.
Amaia. Deitu 665 73 31 14 tele-
fono zenbakira.

UUmmeeeenn aauullkkiirraakkoo ppaattiinnaa.. Beltza.
L-Rossi etxekoa. Ia aulki guztie-
kin beteragarria. 25 euro. Arra-
tsaldez deitu mesedez 607 06
22 20 telefono zenbakira.

802. EROSI

BBiizziikklleettaa eessttaattiikkooaa erosi edo
errentan hartuko nuke. Intere-
satuak deitu zenbaki honetara.
Amaia. Deitu 616 32 75 56 tele-
fono zenbakira.

LLuurrssaaiillaa erosiko nuke Bergaran,
Arrasaten edo Elgeta inguruan.
618 05 65 17.

806. GALDU

AArreettxxaabbaalleettaa.. Eskumuturrekoa
galdu nuen ekainaren 18an Pau-
soka eta Basabeazpi ikastetxe-
en artean. Aurkitu duenak uda-
letxera eroan dezala, mesedez. 

AArrggaazzkkii kkaammeerraa.. Ekainaren
26an, Urbia bidean argazki
kamara dijitala galdu genuen.
Lumix etxekoa. Batenbatek
topatu badu, deitu mesedez
636 43 85 40 telefono zenba-
kira. Eskertuko da.

TTxxaammaarrrraa AArreettxxaabbaalleettaann.. Ekai-
naren 18an, eguena, arratsal-
dean, Aretxabaletako Iturrigo-
rri frontoi inguruan 12-14 urte-
ko Ternua markako txanodun
txamarra gorri berria ahaztu
nuen. Mesedez, aurkitu duenak
dei dezala. Mila esker. 697 83
36 66.

ZZaappaattaa ggoorrrriiaa galdu nuen Are-
txabaletan. 19 zenbakia, Chu-
petin markakoa. Mesedez, nor-
baitek aurkitu baldin badu, dei-
tu. 649 96 07 57.

807. AURKITU

OOnnddaarrrreekkoo jjaaiieettaann umeen plas-
tikozko motor bat agertu zen
auzoan. Galdu duenak (guraso-
etako batek, jakina) dei dieza-
dala. 650 31 03 43 

808. BESTELAKOAK

‘‘MMoobbiill hhoommeeaa’’ematen da erren-
tan uztail eta abuzturako. Aubis-
que inguruan, Laruns herrian.
Bi logela, sukalde-egongela eta
komuna. Bost pertsonarenda-
ko egokia. Deitu 637 41 97 14
telefono zenbakira.

OOrrttuuaa egiteko lursaila eskain-
tzen da Arrasate erdigunean.
Deitu 647 57 84 81 telefono zen-
bakira.

BBiizziikklleettaa ffaallttaa.. Maiatzaren 14an,
gauean, mutikoaren mendiko
bizikleta eroan ziguten Antzuo-
latik. BH Jumper bat da, gorria
eta grisa. Nonbait ikusi badu-
zu edo norbaitek saldu nahi
izan badizu... dei iezaguzu,
mesedez. 650 31 03 43

ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA
• Arrizuri, 97 m2, garajearekin.
• Aranerreka, 80 m2, oso ondo.
• Matxiategi, 72 m2, eguzkitsua.
• Zabalotegi, 54 m2, eguzkitsua, oso ondo.
• Bolu, 103 m2, oso eguzkitsua.
• San Lorentzo, 78 m2, oso ondo.
• Ibargarai, apartamentua, 40 m2, berria, garajea aukeran.
• Bidekurutzeta, duplexa, oso ondo.
• Iparragirre, apartamentua, 40 m2, berria, garajea eta trastelekua.
• Martoko, 87 m2, ondo, garajearekin.
• San Pedro, 88 m2, ondo.
• Ibargarai, 80 m2 oso ondo eta eguzkitsua.
• Koldo Eleizalde, 87 m2 oso ondo.
• Zabalotegi 80 m2, eguzkitsua, berritua.
• Elorregi 70 m2, terrazarekin, eguzkitsua, oso ondo.
• Artekale, 81 m2, oso ondo.
• Simon Arrieta, 57 m2, terrazarekin.
• Zurradero, 81 m2, oso ondo.
• Zubieta, 125 m2, terraza eta ortuarekin.
• Zabalotegi, 50 m2, berritua. Oso eguzkitsua.
• Iparragirre, 190 m2.
• San Antonio, 65 m2, eguzkitsua.
• Masterreka, 46 m2, eraikuntza berria.
• Etxebizitza berrien erainkuntza Maduran, San Pedron,

Masterrekan, Zubiaurren, Bidekurutzetan, Zubietan,
Martokon eta San Lorentzon.

• Jatetxea erdialdean bezeroekin. Salgai edo errentan ematen da.
• Basarte. 69 m2. Oso ondo.
• Toki Eder plaza. 54 m2.Apartamentua. Oso ondo.
• Artekale, 48 m2. Apartamentua. Oso ondo.

SORALUZE
• Baltegieta, 83 m2, berria.
• Sagarerreka, 58 m2, aukera ona.

ANTZUOLA
• Eguzki auzoa, Antigua auzoa eta Sagasti auzoa.

ELGETA
• San Roke, 75 m2, ia berria.
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ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara:
• Martoko 85 m2. Igogailuarekin.
• Bidekurutzeta. 85 m2. Berritua.
• Artekale 60 m2. Berritua. 153.258 €.
• Irizar pasealekua 70 m2. Igogailuarekin.
• Zabalotegi 60m2. Oso ondo
• Barrenkale 82 m2. Berritua.
• Osintxu. 70 m2. Igogailuarekin. 153.258 €.
• Bidekurutzeta 103 m2. Duplexa. Oso ondo.
• Lorentxoko 73 m2. Eraikitzeko.
• Burdiñate 53 m2. Prezio ona.
• Matxiategi 65 m2. Igogailuarekin.
• Osintxu 64 m2. Berritua. 114.192 €.
• Bolu 96 m2. Garajearekin.
• Simon Arrieta 70 m2. Prezio ona.
• Zabalotegi 54 m2. 154.761 €.
• Osintxu 62 m2. Prezio ona.
• San Lorentzo 68 m2. Berritua.
• Zubiaurre 52 m2. Berritua.
• Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon,

Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta
Bidekurutzetan.

• Artekale. Logela bat. Berritua.
• AUKERA. Etxebizitza adosatuak salgai Elgetan. Lehen

mailako materialekin. Eraikuntza bukatua.
PREZIO EZIN HOBEAK: 249.210 €tik hasita

Antzuola:
• Buztinzuri, Sagasti, Antigua, Zurrategi, Beheko auzoa eta

Ibarre auzoa. Etxe onak.
• Herriko plaza 95 m2. Oso etxe ona.
• Beheko auzoa. Berritua. 135. 000 €.

Elgeta:
• San Roke 72 m2. Berritua.
• San Roke 80 m2. 80 m2-koganbara eta lokalarekin.
• Salbador 90 m2. Berritua.

Soraluze:
• Atxuri 49 m2. 117.618 €.

IRAGARKI SAILKATUAK

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

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

Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak iragarriko ditugu. Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

943 25 05 05 sailkatuak@goiena.com edo http://www.goiena.net/sailkatuak
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Gregorio 
Leibar Urkia

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza 
zapatuan, uztailaren 3an, 

19:00etan, Mikel Goiaingeruaren 
parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Aretxabaletan hil zen 2009ko uztailaren 4an, 83 urte zituela.

Consuelo 
Etxabe Arana

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza 
domekan, uztailaren 4an, 11:30ean,

Aretxabaletako Andra Mariaren 
parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

FM 107.7

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

a s t e a  G O I T B n

Zapatua
10:00 Asteko gainbegiratua.

Domeka
10:00 Asteko gainbegiratua.

Astelehenetik 
egubakoitzera
10:00-12:00 Igo Autobusera!

Albistegia
Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa)
Astelehenetan Kirolak
Ilunpean (elkarrizketa, Euskal Herriko
pertsona ezagun batekin)
Udal Gazte Bulegoa
Sexologia Zerbitzua
Astearen errepasoa (Goienkariarekin)
Eguneko eta asteko protagonistekin,
elkarrizketak
Zozketak (egubakoitzean)
Zorion agurrak (parte hartzeko: 943
25 05 05 (irratia@goiena.com edo
goiena.net  atarian, irratiko bloga)

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

13:15 Marrazki bizidunak .   

13:45 Animalia.

14:15 Onein

14:45 Berriak. 

15:15 Ur eta lur

15:45 Jazz jaialdia.

16:15 Herriz-herri.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Ilunpean

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Gipuzkoa kultura.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Erreportajea:

Lesakako San Ferninak

23:15 Sakonduz  

23:45 .Goiena Magazinea

00:45 Emisio amaiera.

Egubakoitza, 2

08:00 Marrazki bizidunak.

10:30 Barrebusa.

11:30 Bertso trama

12:45 Eltze beroa.

13:15 Goiena Magazinea 

14:15 Barrebusa.

15:15 Marrazki bizidunak.

17:15 Jaiak: San Pelaiao

jaiak.

17:45 Eskuokin.

18:00 Ur eta lur

18:30 Gipuzkoa Kultura.

19:00 Klik. 

19:30 Jaiak: Tolosako San

Joan jaiak.

20:00 Goiena Magazinea.

21:00 Ilunpean.

21:45 Bertso trama.

22:15 Gipuzkoa kultura

22:45 Animalia.

23:15 Harmailatik

00:15 28 Klip.

00:45 Emisio amaiera.

Zapatua, 3

08:00 Barrebusa.

09:00 Marrazki bizidunak.

11:30 San Pelaio jaiak:

danborrada. 

12:00 Jazz jaialdia.. 

12:30 Jaiak: Tolosako San

Joan jaiak.

13:00 Ur eta lur.

13:30 Onein. 

14:00 Goiena Magazinea.  

15:00 Gipuzkoa Kultura. 

15:30 Marrazki bizidunak.

18:00 Eskuokin. 

18:15 Barrebusa. 

19:15 Bertso trama.

20:15 Kiroleroak.

20:45 Goiena Magazinea.

21:45 Erreportajea:

Lesakako San

Ferminak.

22:15 Ilunpean.

23:00 Gipuzkoa kultura.

23:15 Jazz jaialdia

23:45 Emisio amaiera.

Domeka, 4

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Bertso trama.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Erloklip. 

15:45 Ikusmira.

16:15 28 Klip.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:45 San Pelaio jaiak. 

18:15 Erreportajea:

Lesakako San Ferninak.

18:45 Ilunpean.

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Harmailatik.

21:30 Goiena Magazinea. 

22:30 Harmailatik

23:00 Gipuzkoakultura.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Astelehena, 5

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Ur eta Lur

14:15 Onein.

14:45 Berriak. 

15:10 Harmailatik. 

15:50 Kiroleroak.

16:20 Erloklip.

16:45 Berriak. 

17:10 Marrazki bizidunak.

17:35 Eskuokin

17:55 Kurtulzulo.

18:15 Gipuzkoakultura. 

18:45 Berriak.

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Harmailatik.

21:30 Goiena  Magazinea. 

22:30 Ilunpean.

23:00 28 Klip

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Martitzena, 6

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Ikusmira.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:10 Ilunpean

15:50 Onein.

16:20 28 klip

16:45 Berriak

17:15 Marrazki bizidunak

17:35 Harmailatik.

18:15 Ur eta lur.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Ilunpean

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Sakonduz

22:45 Kanaldude.

23:15 Jazz jaialdia

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguaztena, 7

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Sakonduz..

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Gipuzkoa kultura.

15:45 Kanaldude.

16:15 Ikusmira

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:45 Eskuokin.

18:00 Onein. 

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Kanaldude.. 

21:15 Goiena Magazinea.

22:15 Gipuzkoakultura. 

22:45 Kulturzulo.

23:00 Erloklip..

23:30 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguena, 8

GOIENKARIA

Elgetako eta
Aramaioko
jaien errepasoa

Elgetako eta Aramaioko
jaiak bete-betean izango
dira aste bukaeran, eta
Goiena Telebistak bi
herriotako aste bukaerako
ekintzak jasoko ditu.
Asteleheneko Goiena
magazinea-k tarte zabala
eskainiko die.

GOITB, 'Magazinea'
> Astelehena, 19:45, 20:30GOIENKARIA

Tourrean ibili
diren eta ibiliko
diren ziklistak

Tourrean ibiliko diren eta
ibili izan diren txirrindula-
riak izango dira Harmailatik
saioan. Iban Velascoren
berbak jasoko ditu, eta
Enrique Alonso txirrindulari
ohi arrasatearrarenak eta
Markel Irizar oñatiarrare-
nak ere.

GOITB, 'Harmailatik'
> Astelehena, 20:45

e g u r a l d i a

Zapatua, 3
Tarteka zaparradak izango dira
eta termometroak nabarmen
egingo du behera: 16 graduko
minimoak eta 21 graduko maxi-
moak izango ditugu.

Domeka, 4
Hobera egingo du; tenperatu-
rak berriz ere gora egingo du,
eta ostarte zabalak ikusiko ditu-
gu. Ateri egongo da. Haizeak
ipar-ekialdetik joko du.

DEBAGOIENEAN

Bihar, zapa-
tua,  giro
nahasia izan-
go da eta fres-
katu egingo du,
batez ere kostalde-
an. Domekan hobera
egingo du, datorren
asteko giro atseginaren
aurrekari.

EUSKAL HERRIAN

ARRASATE

Zapatua, 3 Azkoaga Ferrerias 1 943 79 15 15
Domeka, 4 Azkoaga Iturriotz 17 943 79 79 99
Astelehena, 5 Fernandez Maisu Aranbarri 1 943 79 22 26
Martitzena, 6 Irizar Erguin 11 943 79 12 39 
Eguaztena, 7 Amezua Santa Marina 32 943 79 09 74
Eguena, 8 Español Araba 14 943 79 18 65
Egubakoitza, 9  Irizar Erguin 11 943 79 12 39

BERGARA

Zapatua, 3 Urritikoetxea Oxirondo 4 943 76 11 74
Domeka, 4 Urritikoetxea Oxirondo 4 943 76 11 74
Astelehena, 5 Zabala Barrenkale 25 943 76 16 87
Martitzena, 6 Guallar San Antonio 5 943 76 11 05
Eguaztena, 7  Estella Matxiategi 5 943 76 19 63
Eguena, 8 Alvarez-Mozos Iparragirre 2 943 76 12 15
Egubakoitza, 9 Urritikoetxea Oxirondo 4 943 76 11 74

OÑATI

Zapatua, 3  Garate Kale Barria 42 943 78 05 58
Domeka, 4  Garate Kale Barria 42 943 78 05 58
Astelehena, 5  Juldain Kale Barria 6 943 78 11 28
Martitzena, 6 Juldain Kale Barria 6 943 78 11 28
Eguaztena, 7  Anduaga San Lorentzo 3  943 78 21 16
Eguena, 8 Anduaga San Lorentzo 3  943 78 21 16
Egubakoitza, 9 Barrenetxea Kale Zaharra 1 943 78 01 22

ARETXABALETA-ESKORIATZA

Zapatua, 3  Anitua Belorrieta 1 943 08 11 43
Domeka, 4  Anitua Belorrieta 1 943 08 11 43
Astelehena, 5  Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Martitzena, 6 Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Eguaztena, 7 Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Eguena, 8 Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Egubakoitza, 9 Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99

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

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

• Felix Biain Betozke. Bergaran, ekainaren 22an. 68 urte.
• Pio Cid Conde. Bergaran, ekainaren 22an. 73 urte.
• Eusebio Larrañaga Unamuno. Bergaran, ekainaren 25ean. 97 urte.
• Ander Lopez Felix. Aretxabaletan, ekainaren 26an. 17 urte.
• Benita Leturiaga Ariznabarreta. Bergaran, ekainaren 26an. 92 urte.
• Luis Artza Urizabel. Oñatin, ekainaren 27an. 75 urte.
• Antonio Maiztegi Arabaolatza. Oñatin, ekainaren 27an. 88 urte.
• Jose Ramon Agirre Garitaonaindia. Oñatin, ekainaren 27an. 89 urte.
• Teodoro Oregi Garmendia. Bergaran, ekainaren 27an. 69 urte.
• Florentino Gartzia Parro. Eskoriatzan, ekainaren 27an. 70 urte.
• Juan Zubia Ortueta. Oñatin, ekainaren 29an. 77 urte.
• Jesus Maria Aiala Zubiaga. Arrasaten, ekainaren 23an. 58 urte.
• Sor Jesusa Ugarte Etxeberria. Oñatin, ekainaren 30ean. 86 urte.

Arrasateko Josu Balantza-
tegi eta Nerea Urra bihar
ezkonduko dira Arrasateko
udaletxean, 12:30ean. Eztei-
bidaia AEBetara eta Mexikoko
Maien Erriberara egingo dute.
Lagunek mezua bidali diete: 
"Ondo pasa, bikote!". Boda,
boda, boda! 

Arrasateko Arkaitz Mesa eta
Gasteizko Vanessa Hernan-
do ekainaren 26an ezkondu
ziren Estibalizko santutegian.
Orain eztei-bidaian daude Mexi-
koko Maien Erriberan. "Zorio-
nak, bikote! Ondo pasa, lagu-
nen eta etxekoen partetik".

Bergarako Pilar Azpeitia eta Donato Aperribai 1960ko uztai-
laren 2an ezkondu ziren. Seme-alaben eta biloben partetik, zorio-
nak urrezko ezteietan. "Jarraitu horrela urte askoan! Patxo asko
etxekoen partetik".

Bergarako Naroa Alberdi eta Ondarroako Aitor Urbieta uztai-
laren 3an ezkonduko dira Arantzazuko elizan. Bazkaria Etxebe-
rrin egingo dute eta eztei bidaian Kubara joango dira. Zoriontsu
izan zaiteztela opa dizuegu. Lagun eta familia.  

Oñatiko Saioa eta Sevillako
Manu bihar ezkonduko dira
Oñatiko Araozko San Miguel
parrokian. Etxekoek eta lagu-
nek zorion agurra bidali digu-
te: "Ondo pasa ezkontza egu-
nean eta eztei-bidaian!".

ESKER ONA

Benita 
Leturiaga Ariznabarreta

Lino Olabarriaren alarguna

Bergaran, 2010eko uztailaren 2an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 2010eko ekainaren 26an, 92 urte zituela

ESKER ONA

Eusebio 
Larrañaga Unamuno

Benita Aseginolazaren alarguna

Bergaran, 2010eko uztailaren 2an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 2010eko ekainaren 25ean, 97 urte zituela.

ESKER ONA

Pio 
Cid Conde

Bergaran, 2010eko uztailaren 2an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Donostian hil zen 2010eko ekainaren 22an, 73 urte zituela.

ESKER ONA

Valentin 
Arriaran Ciaran

Aramaion, 2010eko uztailaren 2an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Aramaion hil zen 2010eko ekainaren 18an, 83 urte zituela.

Ander 
Lopez Felix

Kurtzebarri BHIko ikasle ohia

Kurtzebarri BHIko langile, guraso eta ikasleak.
Aretxabaletan, 2010eko uztailaren 2an.

2010eko ekainaren 26an hil zen.

OROIGARRIA OROIGARRIA

Ander 
Lopez Felix

Arizmendi Kirol Elkarteko jokalaria

Arizmendi Kirol Elkarteko jokalari, guraso eta entrenatzaileak.
Leintz bailaran, 2010eko uztailaren 2n.

Joan egin zara baina 
zure oroimena gurekin geratuko da.

2010eko ekainaren 26an hil zen.

Guretzako zen Ander
Bai garrantzitsua

Elenerentzat berriz
Zen beharrezkoa

Une honetan euki
Zuek adorea

Aurrera egiteko
Piztu motorea

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

Beñat
Sanchez Garitaonandia

Zure familia.
Bergaran, 2010eko uztailaren 2an.

Zure oroimenak indartzen gaitu.

2005eko ekainaren 30ean hil zen, 14 urte zituela.

OROIGARRIA

ESKER ONA

Jose Ramon
Agirre Garitaonaindia

Oñatin, 2010eko uztailaren 2an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Oñatin hil zen 2010eko ekainaren 25ean, 89 urte zituela.
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ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

Miramon-Donostia Tel.: 943 01 24 78
www.miramon.org

Ordutegia
Astelehenetan itxita.
Astelehenetik ostiralera 10:00-20:00.
Asteburu eta jai-egunetan 11:00-20:00.

MUSEO BAT BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO…

ERRUSIAR MENDIAREN SIMULAGAILUA

Sentsazio berriak frogatu nahi?
Errusiar mendiaren simulagailuan zirrara sentituko duzu eta 
Tranbia gidatzailean berriz zure abilezia neurtu.

Simulagailuen ordutegia: asteburu eta jai-egunetan
11:30-14:30 eta 15:30-19:00

Informazio gehiago:www.miramon.org edota 943 012 478

Uztailak 2-8
Musika

ARRASATE
> Arrasate Musikaleko Big Band taldeak
kontzertua egingo du gaur, egubakoitza

Udazabal udako programaren
barruan, Big Band taldeak joko du
Monterron parkean, 22:30ean. Aurten,
latin festa egingo dute, Arrasaten ematen
diren salsa ikastaroetan dabiltzan
herritarrek ere parte hartuko dutelako.

Musika

BERGARA
> AEBetako blues eta soularen dama
Katherine Davis gaur Espoloian

Ostiral Musikalak hasteko ezohiko
emanaldia izango da gaur, egubakoitza,
Espoloian, 22:30ean: AEBetako gospel,
blues eta soul abeslari handienetako
baten, Katherine Davisen saioaz gozatze-
ko aukera izango dugu.

Musika

ESKORIATZA
> Oreka TXren emanaldiarekin hasiko
da Errekan Gora kultura programazioa

Aitzorrotz Kultura Elkarteak antola-
tuta, Oreka TXren emanaldi didaktikoa
eta Nomadak TX filma izango dira gaur,
egubakoitza, Herriko Plazan, 19:00etan.
Errekan Gorako hurrengo saioa hilaren
9an izango da: Bostarte haize boskotea.

LEIRE KORTABARRIA
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa 

eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com

Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 13

Antzerkia
ARETXABALETA

> Hipo eta Tomax pailazo
bikoteak ikuskizuna egingo du

Hipo eta Tomax pailazoek
Beldurraren etxea delako
ikuskizuna egingo dute. 4
urtetik gorako umeendako da
egokia. Sarrera doan da.

Martitzena, hilak 6, Arkupeko Zaraia
aretoan, 17:30ean.

ELORRIO
> Che y Mochek musika eta
antzerki emanaldia egingo du

Elorrioko Musikaire
egitarauaren barruan, Che y
Moche taldeak Oua umplute
delako emanaldia egingo du.
Ikuskizunak zuzeneko musika
eta antzerkia konbinatzen du
era dibertigarri eta umoretsu
baten. Musika pieza ukrania-
rrak, hungariarrak eta errusia-
rrak ardatza dira eta, antzezle-
en inprobisazio trebetasunari
esker, publikoa jai zoroan
nahasten dute. Antzezle eta
musikariak hauek dira: Kike
Lera (gitarra), Eugenio Arnau
(perkusioa), Teresa Polyvka
(biolina) eta Joaquín Murillo
(saxofoia).

Bihar, zapatua, plazan, 22:30ean.

ELORRIO
> Pirritx, Porrotx eta 
Marimototsen 'Irrien lagunak'

Pirritx, Porrotx eta Mari-
motots pailazoek Irrien lagu-
nak ikuskizuna egingo dute,
Elorrioko Musikaire egita-
rauak antolatuta.

Etzi, domeka, plazan, 19:30ean.

ARRASATE
> Dantza emanaldia egingo du
Ertza taldeak gaur, egubakoitza

Asier Zabaletak zuzentzen
duen Ertza taldeak Bihar jaio
nintzen delako dantza saioa
egingo du, Udazabal udako

programa hasteko. Bidean
topatzen diren bi begirada dira:
lehenalditik gaur egunera, eta
aurkako zentzuan.

Gaur, egubakoitza, Herriko Plazan,
20:00etan.

Musika
BERGARA
> Ska-reggae gaua egingo dute
gaur, egubakoitza, gaztetxean

Ki-sap (Valentzia) eta
Skasti taldeek joko dute.

Gaur, egubakoitza, gaztetxean,
23:00etan.

BERGARA
> Hardflip taldeak lehenengo
diskoa aurkeztuko du

Bergarako Hardflip taldeak
diskoa aurkeztuko du kontzer-
tuan. Bergarako gaztetxean eta
DB Uhinak estudioetan graba-
tu dute. HC eta punk azkarra
lantzen dituzte, soinu pertsona-
larekin, ahots indartsu eta
erritmo aldaketa ugarirekin.
Californiako skate punk
soinuak abiapuntutzat hartuta,
metal ukituetaraino heltzen
dira. Diskoa salgai dago
herriko hainbat tabernatan eta
gaztetxean. 

Gau berean, beste talde
hauek ere joko dute: No Hope
eta Intérprete Desconocido,
biak Arrasatekoak.

Bihar, zapatua, gaztetxean, 17:00etan;
sarrera dohakoa da.

ELORRIO
> Maria Berasartek fado 
emanaldia egingo du

Maria Berasarte abeslari
donostiarrak fado kontzertua
egingo du, Musikaire kultura
egitarauaren barruan. Berare-
kin batera, honako musikariek
jardungo dute: Jose Peixoto
(kitarra), Pablo Martin (kontra-

baxua), Gorka Hermosa
(akordeoia) eta Jorge Tejerina
(perkusioa).

Bihar, zapatua, Lourdesen, 20:30ean.

BERGARA
> Orkestra Sinfonikoak, San
Martzialetako kontzertua

San Martzial jaien barruan,
orkestra sinfonikoak emanal-
dia egingo du, honako piezekin:
Eine Kleine Nachtmusik (W.A.
Mozart), Bizkaia maite (B.
Lertxundi), The pearl fishers
(G. Bizet), En las estepas del
Asia central (A. Borodin),
Robin Hood (M. Kamen) eta
Leroy Anderson favorites (L.
Anderson). Alfredo González
Chirlaquek zuzenduko du.

Gaur, egubakoitza, San Pedro
parrokian, 20:00etan.

Ospakizunak
BERGARA
> Sanmartzial jaiak eta 
erromeria ospatuko dituzte

Etzi, domeka, San Martzial-
go erromeria ospatuko dute
bergararrek. Goizean igoko
dira hara, gurdiarekin; meza
entzun ondoren, dantzak,
jolasak, herri kirolak irrintzi
txapelketa eta etxafuegoak
izango dituzte.

10:00etan hasiko da igoera.

ARRASATE
> Errozioko erromeria egingo
dute Al-Andalus elkartekoek

Aurten 20 urte ditu ospaki-
zun horrek Arrasaten. Eroski

ELGETA
> Denetariko ospakizunak izango dira Elgetako
jaietako egun handietan; eta etzi, Ferixa

Gaur, egubakoitza, Gazte eta Erretiratuen Eguna
ospatuko dute Elgetan; bihar, zapatua, Herri Eguna, asto
karrera (12:00), Imanol Albizuren harri-jasotzea (12:30),
herri bazkaria (14:30) eta beste izango dituzte. Eta etzi,
domeka, Ferixa Nagusixa izango da; ganadu, makineria eta
burdindegi erakusketarekin eta denetariko produktu
salmentarekin. Eguerdian, idi probak izango dira.

Ferixa Nagusixa 09:00etan irekiko dute.

PROPOSAMENA



NON-ZER 31GOIENKARIA
2010eko uztailaren 2a

b o n o  f o t o a

XIX. mendera arte, Bidekurutzeta kalea eta
Merkatu kalea izenez ezaguna izan zena,
Bergaran, nola deitzen da gaur egun: 
Mizpildi, San Pedro ala Komenio kalea?

Argazkia eta galdera > Miguel Angel Elkoroberezibar

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO Goienako edozein egoitzara

ZORIONAK AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEARI:

Arrasateko Asier Bergaretxe. 
Erantzun zuzena:  Aramaio

* Larchago iskillarapeko ekologikoa: botila bat. 
Larchago beltz berezia: botila bat. Lerchago kriantza: botila bat.

ERANTZUNA .............................................................................................

IZEN-DEITURAK..........................................................................................
HERRIA ................................................ TELEFONOA .................................

ETXEZ ETXEKO BANAKETA
Larchago ardoak eta produktu ekologikoak
Jon XXIII plazan aurkituko gaituzu
943 76 98 51

GARMENDIA ARDOEK EMANDAKO

BOTILA ARDO PACKA*
ZOTZ ASMATZAILEON ARTEAN!

ondoko Arruena parkean
egingo dute. Egitarau hau
osatu du Al-Andalus elkarteak:
etorriko diren 16 Andaluziako
etxeei ongietorria eta salda-
jana (09:00); Agur erregina
Roziokoa salbea abestea Al-
Andaluseko areto nagusian
(09:30), Errozioko Ama Birjina-
ren irudia Santa Teresa elizara
eramatea (10:00), lore eskaintza
(10:20), meza eta dantza (10:30),
Ama Birjinaren irteera elizatik
Arruena parkera joateko
(11:30) eta Ama Birjinaren
bisita Andaluziako etxeei
(19:30).

Etzi, domeka.

OÑATI
> San Pedro jaiak ospatuko
dituzte Zubillagan

Honako ekintzak izango
dituzte: bihar, zapatua, jokoak
frontoian (16:30), mus txapelke-
ta (17:00), txokolate-jana (18:00)
eta mozorro gaua eta dantzal-
dia (22:00); eta etzi, domeka,
erretiratuei ongietorria eta
meza (11:00), luntxa (12:00),
omenaldia dantzariekin (13:00),
herri kirolak (13:30), txorimalo-
ak (17:00), zinta lasterketa
(17:30) eta toka txapelketa
(19:00).

Zapatuan eta domekan.

Ikastaroak
ARRASATE
> Bitxigintza ikastaroan izena
eman daiteke

Udaleko Gazteria Sailak
antolatutako bitxigintza
ikastaroan izena eman daiteke.
Uztailaren 6tik 27ra izango da,
martitzenetan, 18:30-20:30,
Monterronen, eta Dunixe
Royok emango du. 20 euro da,
12 ikasle eta langabeendako.

Izena emateko: 943 25 20 65 edo
gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net.

BERGARA
> Klown hasiera ikastaroa
antolatu du Oihulari Klownek

Klown hasiera ikastaroa
emango dute Oihulari Klown
taldeko Virginia Imazek eta
Karmelo Muñozek uztailaren
10ean eta 11n Bergaran duten
baserrian. 230 euroko prezioa-
ren barne daude egonaldia eta
otorduak. 

Argibideak eta izenematea: 943 76 97
90 / 607 20 45 03.

Bestelakoak
BERGARA
> Udako hainbat ekintzatan
izena emateko aukera dago

Foru Aldundiak Udalak
antolatutako gazteendako
udako ekintzetarako izena
eman daiteke. Hala, hilaren
14an raftinga egitera joango
dira Bidarraira, eta izenematea
zabalik dute DBHko 1. mailatik
4. mailara artekoek uztailaren
7ra arte; 16an eta 17an, Altzasu-
Gorlan kanpaldia egingo dute;
bada, horretarako izenemate
epea hilaren 8ra arte dago
zabalik DBHko 1. eta 2. maila-
koendako.

Izenematea, kultura etxean.

ARETXABALETA

ARKUPE

Que se mueran 
los feos
Eguaztena: 21:30.
Egubakoitza: 21:30.

GASTEIZ

GURIDI

Eclipse
17:30, 20:00, 22:30.

Un sueño posible
(The blind side)
17:30, 20:00, 22:30.

Robin Hood
20:00, 22:30.

Marmaduke
17:30.

Sexo en Nueva York 2
20:00, 22:30. 

En pata de guerra
17:30.

La vida privada de
Pippa Lee
17:30, 20:00, 22:30.

El príncipe de Persia
17:30.

La última cima
17:30, 20:00, 22:30.

Que se mueran 
los feos
20:00, 22:30.

FLORIDA-GURIDI

Eclipse
18:00, 20:15, 22:30.

Madres e hijas
18:00, 20:15, 22:30.

Dos hermanos
18:00, 22:30.

Villa Amalia
18:00, 20:15, 22:30.

La venganza de 
Ira Vamp
18:00.

80 egunean
20:15, 22:30

La vida empieza hoy
18:00, 20:15, 22:30.

El retrato de 

Dorian Gray
20:15.

Entre nosotros
18:00, 20:15, 22:30.

Uztailaren 2tik 7ra.

YELMO CINEPLEX

La venganza de 
Ira Vamp
21:30, 23:30.

Scar (3D emanaldiak)
20:00, 22:00, 00:00.

En pata de guerra
15:45 (zapatua eta 
domeka), 17:45, 19:45.

El príncipe de Persia
15:45 (zapatua eta 
domeka), 17:00 (zapatua
eta domeka), 18:00, 19:15,
20:15, 22:30, 00:45.

Robin Hood
17:30, 20:30, 23:30.

Jacuzzi al pasado
16:10 (zapatua eta 
domeka), 00:40.

El retrato de Dorian
Gray
15:30 (zapatua eta 
domeka), 17:40, 19:50,
22:00, 00:10.

Alicia en el país de
las maravillas 
(3D emanaldiak)
16:00 (zapatua eta 
domeka).

Que se mueran 
los feos
18:10, 20:20, 22:30.
(Filmaren aurretik,
Amona putz film laburra
emango dute).

Eclipse
16:30 (zapatua eta 
domeka), 17:30, 19:00,
20:00, 21:30, 22:30,
00:00, 00:50.

Sexo en Nueva York 2
21:45, 00:30.

Marmaduke
16:20 (zapatua eta 
domeka, 18:20, 20:20.

Garfield y su pandilla
(3D emanaldiak)
18:00.

Un ciudadano
ejemplar
20:15, 22:15, 00:15.

Two lovers
16:15 (zapatua eta 

domeka), 18:15.

Legión
Zapatua eta domeka:

18:30, 20:30, 22:30,

00:30.

Egubakoitza eta astelehe-

netik eguaztenera: 20:30,

22:30, 00:30.

Madres e hijas
17:00 (zapatua eta 

domeka), 19:30, 22:00,

00:30.

(Filmaren aurretik, 

La historia de siempre

film laburra emango

dute).

Kick ass
22:20, 00:35.

Cómo entrenar a tu
dragón
16:30 (zapatua eta 

domeka), 18:30 (eguba-

koitza eta astelehenetik

eguaztenera).

La vida privada de
Pippa Lee
16:25 (zapatua eta 

domeka), 18:25, 20:25,

22:25, 00:25.

(Filmaren aurretik,

Serendipia film laburra

emango dute).

Uztailaren 2tik 7ra.

Gauerdiko emanaldiak,

egubakoitzean eta zapa-

tuan.

ÁBACO 
BOULEVARD

Robin Hood
18:45, 22:00, 00:40.

Que se mueran 
los feos
22:30, 00:40.

La venganza de 
Ira Vamp
16:10, 18:10.

Zinema

Joan den astean Vincere-
rekin gertatzen zen bezala,
Villa Amalia emakume

baten erretratua da. Isabelle
Huppert-ek maisutasunez egi-
ten duen pertsonaia musikaria
da; pianoa jotzeaz gain, konpo-
sitorea da. Egun baten bere
bikotekidea beste emakume
bat musukatzen ikusten du eta
hortik aurrera, bere bizitza
guztia –lana, etxea, harrema-
nak…– alde batera utzi nahi
izango ditu, beste bizi berri bat
hasteko. Bere planak aurrera
eramateko haurtzaroko lagun
baten laguntza izango du.

Filmaren lehen zatian aipa-
tutako prozesu guztia deskri-
batzen da; bikotearen haustu-
ra, etxearen salmentarako egin
beharreko pausoak, lagunare-
kin dituen harremanak, eta
hasiko duen bidaia sekretua.
Istorioaren protagonista emo-
ziozko bultzakadaren bitartez
mugitzen da, eszena askotan
ikusten dugu emakumea pre-

saka alde egiten. Ondo azaldu-
ta dago emakumearen aldake-
ta, hutsetik berriz hasi nahi du.
Hauxe da filmaren zati onena;
gero, bigarren zatian, Italiara
heltzen denean, Villa Amalia
topatzen duenean, hantxe egi-
ten dituen lagunak, pertsonaia
baten gaixotasuna… ez dago
hain ondo azalduta. Aipatuta-
ko osagaiak edo eszenak zerbait
galduak agertzen dira. Horiek
ikusterakoan pentsatzen dut
zuzendariak ez duela asmatzen
hasitako istorioari, pertsonaiei
eta egoerei behar duten lotura
eta garapena ematen.

Horrela, sentsazio kontra-
jarriak sortzen dira: batetik,
batez ere lehen zatia gustura
jarraitzen da, nahiko proposa-
men bitxia da, eta ikusleak
kuriositatez jarraitzen du per-
tsonaiaren bidaia emozionala.
Beste bidaia fisikoa erdian gera-
tzen da. Eta filma bukatzerako-
an, sakontasun itxura horren
azpitik pentsatzen dugun bai-
no substantzia gutxiago dago-
en sentsazioa geratzen zaigu.
Villa Amalia-k interesa duen
arren, bidean zerbait galtzen da.

> Zuzendaria: Jacquot Benoît.
> Aktoreak: Isabelle Huppert, Jean-Hugues

Anglade, Xavier Beauvois, Maya Sansa.
> Frantzia, 2009. 
> 94 min.

VILLA AMALIA ***

Sentsazio kontrajarriko bidaia barnekoia

Antonio Zabala

Eskasa:*  Balekoa:**  Ona: ***  Oso ona:****  Bikaina:*****

En pata de guerra
16:25, 18:25, 20:20, 22:20.

Campamento Flipy
16:30.

El retrato de 
Dorian Gray
15:55, 18:10, 20:25, 22:40,
01:00.

Un sueño posible
(The blind side)
17:00, 19:30, 22:10, 00:45.

Alicia en el país de
las maravillas
17:00.

Un ciudadano
ejemplar
20:10, 22:20, 00:35.

Legión
16:10, 18:20, 20:30, 22:30,
00:45.

El príncipe de Persia
15:45, 18:00, 20:20, 22:35,
01:00.

Eclipse
Egubakoitza: 15:40, 16:00,
18:05, 18:30, 20:25, 21:30,
22:45, 00:30.
Zapatutik eguenera:
16:00, 17:00, 18:30, 19:45,
21:30, 22:20, 00:30.

Sexo en Nueva York 2
19:15, 22:05.

La última canción
16:10, 18:15, 20:25.

Marmaduke
16:30, 18:30, 20:30, 22:30.

Uztailaren 2tik 7ra.
Gauerdiko emanaldiak
egubakoitzean eta zapa-
tuan.



Eraman dotoretasuna zure etxera

Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51

ARRITXU BARRUSO > ANTZUOLA
Antzuolako Lizarraga auzoan
badaukate kontu handienarekin
zaintzen eta gordetzen duten
altxor txikia: Sirve para San Mar-
cial dioen zeramikazko pitxarra.
550 urte inguru ditu eta urtean
bitan erabiltzen dute auzoko San
Martzial ermitan: San Martzial
egunean eta aste bereko domeka-
ko mezan. 

ERROMESENDAKO PITXARRA 
Laskurain Txiki baserriko Juan
Kruz Agirrezabalek ondo ezagu-
tzen du pitxarraren historia:
"Garai baten, Done Jakueko bidea
egiten zuten erromesek San Mar-
tzial ermitan geldialdia egiten
zuten, atseden hartzeko. San Fran-
tziko Xabier monasteriotik etor-
tzen ziren asko eta asko, gaztai-
nak jaten zituzten eta Sirve para
San Marcial pitxarra erabiltzen
zuten; edari gisa zer erabiltzen
zuten, baina, ezin esan...", diosku,
barrez.

Gerora, urte askoan, Lasku-
rain Txiki baserriko ganbaran
egon zen erdi abandonatuta: "Arbi-

haziekin beteta egoten zen pitxa-
rra ganbaran. Gogoratzen dut
etxekoneko Pedro Joxe Arangu-
ren eta biok, umetan, pitxarrare-
kin jolasean ibiltzen ginela. Ez
dakit oso ondo urte haietan nola
mantendu zen apurtzeke".

LAU ERREPLIKA 
Pitxarra orain dela 85 urte ingu-
ru itzuli zen San Martzial ermita-
ra, eta San Martzial eguneko ospa-
kizunetan erabiltzen zen. Haren
balioa ikusita, baina, orain dela
urte batzuk auzotarrek lau erre-

horiek San Martzial eguneko eli-
za ospakizunetan bakarrik erabil-
tzen dira. Joan den eguaztenean,
beraz, urteroko hitzorduari eutsiz
Sirve para San Marcial pitxarra
bere tokira itzuli zen egun batez;
domekan ere halaxe egingo du. 

plika egitea erabaki zuten. Horie-
tako hiru Laskurain Txiki, Biska-
latza eta Goiti baserrietan daude.
Laugarren erreplika, pitxar origi-
nalarekin batera, urtero auzotar
batek gordetzen du; maiordomo
izena hartzen duena. Bi pitxar

PITXARRA Originala maiordomoak gordetzen du. J.G.B. JUAN KRUZ AGIRREZABAL Errepliketako bat Laskurain Txiki baserrian gordetzen dute. JON GURUTZ BITERI

"Inteligentzia proba
egitearen alde
gaude; hezkuntza eta
lan-kualifikazioa
bezain garrantzitsua
delako inteligentzia"
Peter Trapp > Berlingo alderdi
kristau-demokrata

Alemaniako kontserbadoreek
nahi dute etorkinak herrialde-
an sartu ahal izateko inteligen-
tzia proba bat gainditzea. Etor-
kinei bertako biztanleei baino
inteligentzia maila handiagoa
exijitu behar zaiela ere esan
du. Trappek berak gaindituko
al luke proba?  

Mikel Irizar > 'www.goiena.net/blogak/piperrautsa'

p i p e r r a u t s aa h o b e r o a i ,  e n e !

Hedabide espainiarrak entzunda, iduri du Espainia
garaile irten dela katalan Estatutaren gatazkan. Ia
osorik onartu omen da, eta hiritar katalanek hobe

dute krisi ekonomikoaz arduratzea, identitateak ez baitie
jaten emango. Akabo arazoa?

Ez, noski. Europar estatu zaharrak hankaz gora
daude: Bruselak gero eta eskumen gehiago eskatzen die,
merkatu kapitalistak kupida gabe umiliatu dituzte
estatutak eta erregulaziotik desbideratu defizitaren
murriztera... Globalizazioaren eraso zuzenena estatuen
kontrakoa da, hauen egitekoa urtzen baitu. Indartzeko
bide bakarra dute etxe barrukoen atxikimenduan, hauen
bizimodua hobetzen duten heinean. Alde honetatik,
Espainia galtzaile Katalunian. Eta TV3n saio esangura-
tsua: Adéu, Espanya?

Espainia garaile?

Plater eta lapikoak
eguzkitan bero-bero

Badirudi etxe horretako sukalde-
an ez daukatela platerak sikatze-
korik. Ez al da azkarragoa trapu
batekin lehortzea? 

www.yaves.es

EGOITZA NAGUSIA
Barrenkalea 33, 20570 BERGARA
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12 • Posta-e: goienkaria@goiena.com
Harpidetza: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com 2010-07-02

Lizarragakoen altxor txikia
'SIRVE PARA SAN MARCIAL' 550 urte
inguru dituen pitxarra kontu handiarekin
zaintzen dute Antzuolako Lizarraga auzoan 

ERREPLIKAK Pitxarraren balio ikusita
auzotarren lau erreplika egin zituzten eta
auzoko baserrietan banatu

URTEAN BITAN Pitxar originala San
Martzial eguneko eliza ospakizunetan
bakarrik erabiltzen da 

i t u r r i  o n e t i k

Epeleko araztegiko lanak atze-
ratuta doaz. Obretako ardura-
dunen esanetan, bederatzi hi-
labeteko atzerapena izango
dute, "batik bat eguraldi oso
txarra egin duelako". 2010eko
abendurako bukatzekoak ba-
ziren ere, aurreikusi dute
2011ko irailean egongo dela
martxan. Leintz bailara eta
Oñatiko ur zikinak hartuko di-
tuen araztegi hori egiten
2006ko abenduan hasi ziren,
lau urteko eraikitze epearekin.

Epeleko araztegia
eraikitzeko lanak
bederatzi hilabete
atzeratuko dira


