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Irailaren 11ren
ondorioak
geurean

ASTEKO GAIA

Irailaren 11n, mundua aldatu
egin zen. New Yorkeko dorre
bikiei hegazkinez eraso zieten;
ondorioz, Estatu Batuek Osama
Bin Ladenen ehiza hasi zuten, eta

Afganistango gobernuari gerra
deklaratu zioten. Irailaren 11ren
ondorengo gertaerek geurean
izan duten eraginez jardun dugu
oraingo astean. /2-3

OÑATI

Zubillagako presari eta zubiari
buruz azterlana egingo dute. Hel-
burua da inguru horretan sortu
ohi diren uholdeak saihesteko zer
egin daitekeen jakitea. Adituen
ustez, Altuna lantegiaren alboko
presa da uholdeak eragiten
dituen elementuetako bat. /4

Zubillagako presa
eta zubia aztertu
nahi dituzte

ESKORIATZA

Eskoriatzako Udalak bertan behe-
ra utzi du herria garbitzen duen
enpresarekin zuen lan-kontra-
tua. GMSM Medio Ambiente
arduratu da orain arte kale gar-
biketa lanaz, baina Udaleko ordez-
karien esanetan, enpresak ez du
lana batere ondo betetzen. /5

Garbitzaileekin
zuen lan-kontratua
apurtu du Udalak

AUTO ISTRIPUA

23 urteko R.H. mondragoetarra
auto istripuan hil zen eguen goi-
zean Gesalibarrera bidean, auto-
ak garbitzeko gunearen parean.
Opel Astra beltz batek eta kamioi
furgoneta batek elkarren kontra
jo zuten. Furgonetan zihoana
Debagoieneko ospitalera eroan
zuten, zauri batzuek zituela, bai-
na arriskutik kanpo dago.

23 urteko gazte
mondragoetar bat
hil da Arrasaten

Kooperatibismoaren Nazio-
arteko Eguna izan zen eguaz-
tenean. Egun hori ospatzeko
eta, bide batez, Jose Maria
Arizmendiarrietaren herio-
tzaren 25. urteurrena gogora-
tzeko —datorren eguenean,
hilak 29, beteko dira 25 urte
hil zela— ekitaldia izan zen
Donostiako Teknologia Par-
kean. Besteak beste, Alfonso
Gorroñogoitia Mondragoeko
kooperatiba mugimenduaren
sortzaileetakoa izan zen eki-
taldian, baita Euskadiko Koo-
peratiben Konfederazioko pre-
sidente Javier Salaberria ere.
Azken haren ustez, koopera-
tibismoa gaur egun “inoiz bai-
no baliagarriagoa” da. Ildo
horretatik, Salaberriak adie-
razi zuen kooperatibismoak
sistema ekonomiko globali-
zatuaren alternatiba moduan
agertu nahi duela bere burua. 

EUSKALDUNON EGUNKARIA

Eguenean, goizeko 11:30ean gertatu zen istripua. MARIA AGIRRE

KOOPERATIBISMOA
INDARREAN
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Gerraren eragin
Erasoak, gerra, nazioarteko krisia… horiek guztiak Debagoiene

LEIRE KORTABARRIA

Irailaren 11n, mundua alda-
tu egin zen. New Yorkeko
dorre bikiei hegazkinez era-
so zieten; ondorioz, Estatu

Batuek Osama Bin Laden ara-
biarraren, nazio horren etsai
sutsuenaren, ehiza hasi zuten,
eta Afganistango gobernuari Bin
Ladeni babesa emateagatik gerra
deklaratu zioten. 

Estatu Batuek hotza harra-
patzen dutenean, mundu osoak
egiten du doministiku; hala esa-
ten du herri jakituriak, eta irai-
letik hona bizi izan ditugun alda-
ketek  hori berretsi dute. Deba-
goiendarrok ere egin dugu
doministiku, bai. 

GUTXIAGO GASTATUKO DUGU
“Soldatak gutxiago haziko dira,
eta ez da lan berririk sortuko.
Orain arte, jendeak asko gastatu
izan du; egoera berriak hori alda-
tuko du, eta horrek, paradoxiko-
ki, krisia okerragotu egingo du,
kontsumoa jaitsi egingo delako.
Ezkortasuna nagusituko da, eta
etxebizitza berri bat, auto bat edo
opor batzuetan gastatu aurretik,

ondo pentsatuko dute familiek”,
azaltzen du Antton Pérez de Calle-
ja ekonomialariak. Hori zergatik
gertatzen da? “Egoera zail batek
segurtasun eza sortzen du, eta
ekonomian segurtasuna oso
garrantzitsua da, jendeak etor-
kizunerako dituen aurreikuspe-
nen arabera hartzen dituelako
erabakiak: adibidez, bateren
batek lana izango duela ziur bal-
din badaki, errazago erabakiko
du auto berria erostea”, dio Pérez
de Callejak. 

1982A EZKERO, KRISIALDI LARRIENA
Aditu horrek beltz ikusten du
etorkizuna: “1982a ezkero gerta-
tu den krisi larriena da. Europak
zailtasunak izango ditu aurrera
egiteko. Euskal ekonomia lehen
aurrez ikusi baino gutxiago hazi-
ko da, Erkidegoa, batez ere, espor-
tatzailea delako, eta esportazioa
erori egingo delako”.

Noiz hasiko gara, bada, hobe-
kuntza ikusten? Horrela eran-
tzun du Pérez de Callejak:
“Gutxienez, urtebete eutsi behar-
ko diogu. Nire ustez, 2002ko irail
aldera hasiko dira gauzak hobe-
tzen”.

Bezeroekin harre-
mana izaten duen
aldetik, Ane Aristi

Halcón-eko bidaia agen-
teak ondo igartzen ditu
haien joera aldaketak.

Iraileko erasoek izan dute
eraginik bidaiari deba-
goiendarrongan?

Bai, batez ere irailean
bertan. Jendeak ez zuen
hegazkinez bidaiatu gura.
Amerika osorako erreserba
ezeztapen asko izan geni-
tuen. Hala ere, denbora pasa
ahala, beldur hori baretuz
joan da. Irailean, adibidez,
jendeak ez zuen inora joa-
terik gura; pixkana-pixka-
na, Penintsularako hegal-
diak kontratatuz joan ziren,
eta orain, Europarako txar-
telak ere erosten dituzte.

Ekialde Hurbilera joa-

teko ere ez duzue eskae-
ra askorik izango, ezta?

Ez. Egiptora jende asko
joaten da beti, baina eraso-
en eta Afganistango gerra-
ren ondorioz, asko jaitsi
dira eskaerak.

Zer esango zenioke
jendeari?

Orain dela bidaiatzeko
momenturik onena, inoiz
baino segurtasun neurri
gehiago daudelako.

ANE ARISTI / BIDAIA AGENTEA

“Bidaiatzeko unerik
onena da oraingoa”

Candy ta ldearen
zuzendaria Espai-
nian eta Gipuzkoa-

ko Merkataritza Ganbe-
rako presidentea dugu
Fermin Mendizabal.

Zelan eragin du krisiak
gure enpresetan?

%2 edo %3ko hazkun-
deak aurrez ikusten ziren
garai honetarako eta dato-
rren urte hasierarako;
aurreikuspen horiek %1era
edo gutxiagora jaitsi dira.
Batez ere, konfiantza krisia
da: gauzak ez zeuden hain
ondo lehen, ez eta hain gaiz-
ki orain.

Egoerari aurre egite-
ko gai izango dira enpre-
sak?

Hemengo enpresek bes-
te herrialde batzuendako
produzitzen dute. Azken

urteotan, indartuz joan
gara, merkatu berrietara
esportatu dugu; baina kri-
sia mundu mailakoa denez,
eragina saihestu ezinekoa
da. Dena dela, ez da dra-
matizatu behar. Gure
enpresak sendoak dira eta,
egoera ez bada denboran
luzatzen, aurrez ikusten da
datorren urteko bigarren
erdi aldera gauzak bere one-
ra bueltatuko direla.

FERMIN MENDIZABAL/ ENPRESARIA

“Hazkundea %1era
jaitsi da gurean”

Euskadiko Kutxan
egiten du lan Ane
Miren Etxebestek.

Berarekin egin du berba
GOIENKARIAk aurrezki
kutxetako bezeroen
jarreraren gainean.  

Jendea arduratuta dago?
Interes tipoa jaitsi dela-

ko ardura sumatzen da, bai.
Lehendik ere behera ziho-
an diruaren prezioa, urte-
ko sasoi honi dagokion beza-
la. Edozelan ere, Euribor
tipoa, gehien erabiltzen
dena, aspaldi honetan ez da
hain baxu egon.

Gerrak ez du eraginik
izan?

Bai, jakina, izan du bere
eragina, baina ez jendeak
uste bezainbatekoa. Adibi-
dez, mundu osoko Burtsek
ondo eutsi diote. Edozelan

ere, lehendik jendeak gutxi
inbertitzen bazuen Burtsan,
orain, are gutxiago. Bur-
tsan jokatzen dutenek itxa-
ron egin beharko lukete
egoera baretu arte.

Alde positiborik?
Mailegua eskatu behar

dutenek, adibidez, orain
dute horretarako aukerako
momentua, interes oso
baxua ordaindu beharko
dutelako. 

A.M. ETXEBESTE/ GESTORE KOMERTZIALA

“Gerrak ez du hain
eragin handia izan”

REUTERS

Manhattan-eko ikuspegi bat, bigarren erasoa gertatu baino segundo batzuk lehenago.
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na gugan
ean ere ondorioak izaten ari dira

I-11ren ondoren, ezer ez da berdin izango
Interneteko klabeak

Internet mundu maila-
ko konplotak prestatze-
ko erabil daitekeen bel-
dur dira. Erresuma
Batuko Gobernua, era-
biltzaile guztiek sarean
erabiltzen dituzten kla-
beak agintarien esku
uztera behartzeko
proiektu bat eztabaida-
tzen hasi zen.

Hegoak ebakita
Hegazkin enpresen etor-
kizuna airean dago.
Estatu Batuetan, 150.000
lanpostu deuseztatu dira
ordutik; nazioarteko
hegaldien eskaera %40
jaitsi da han, eta Euro-
pan, %15. Europako
enpresek 300 milioi dola-
rreko defizita zekarten
lehendik; horri, hemen-
dik 2003 urtera arte
aurrez ikusten den haz-
kunde eskasa gehitu
behar diogu: %0tik %3ra

bitartean. Iberiak 2.000
langile kalean utzi ditu,
eta Suitzako Swissair
azken momentuan sal-
batu zen porrotetik.
Gurean, irailaren 11n,

Bilbotik Madrilerako
hegaldiak bertan behe-
ra utzi zituzten. Horrez
gain, Gamesa enpresak,
hegazkinendako piezak
egiten dituenak, 500 lan-
gile kaleratuko ditu,
batik bat Gasteizko lan-
tegitik. 

Autobusez ere ez
Beste garraiobide
batzuek ere kalteak izan

dituzte. Estatu Batueta-
ko Greyhound autobus
enpresak, urtero 25
milioi bidaiari erama-
ten dituenak,  bidaia guz-
tiak bertan behera utzi
zituen azaroan, bidaia-
ri batek gidariari lepoa
moztu ondoren, hori ere
Bin Ladenek antolatu-
tako erasoa izan ziteke-
en beldur.

Segurtasun neurriak
Estatu Batuetan, azaro
hasieran ireki zituzten
beriz aireportuak. Was-
hingtonekoa izan zen
lehena, eta hegaldien
%24 bakarrik berranto-
latu zuen. Segurtasun
neurrien artean, hauek:

hegaldi pribaturik edo
azken orduko bidaiari-
rik ez zituen onartu; nor-
tasun guztiak egiaztatu
zituzten, pilotuenak eta
laguntzaileenak barne;
eta US Marshall-ak pai-
sanoz jantzita zihoazen
hegazkin guztietan.

Auto gutxiago
Auto fabrikatzaileek ere
garai txarrak bizi dituz-
te. Marka ezagunenek
geldialdi teknikoak,
kaleratzeak eta galerak
aurrez ikusten dituzte
edo honezkero gauzatu
dituzte. Sindikatuen esa-
netan, ekonomia krisia
“koartada” gisa erabil-
tzen ari dira kaleratze-
ak justifikatzeko.

Batzuen mesederako
Sektore gutxi batzuei
mesede egin die gaur
egungo egoerak. Bayer
farmazia enpresak
antraxaren aurka sal-
tzen duen botikaren,
Ciproren, eskaera %25
igo da. Kanadak, adibi-
dez, milioi bat pilula ero-
si zizkion enpresa ale-
maniarrari.

Aseguru enpresak
Aseguru enpresengan
eragin handia izaten ari
da nazioarteko krisial-
dia. New Yorkeko era-
soek 13 bilioi pezetako
kostua izango dute ase-
guru enpresa estatuba-
tuarrendako. Dena den,
geurean ez dira tarifak
igoko, hemengo aseguru
enpresek ez zutelako
kontraturik Estatu
Batuetan.

Karbunkua
Espainian, karbunkua
(Antraxa) dela eta, 600
larrialdi dei izan dira.
Bat ere ez da kontuan
hartzekoa izan. Adituen
esanetan, milioi erdi biz-
tanleko hiri baten gai-
nean 50 kilo karbunku
botaz gero, 95.000 bat
heriotza  izango lirate-
ke. Estatu Batuetan, pos-
ta desinfektatzeko,
185.000 milioi pezeta kos-

tatuko den  plangintza
onartu dute. Eta trata-
mendua jaso dutenen
artean, Irlandako unio-
nisten buruzagia dago,
David Trimble. 

Larrialdi egoeran, maukak ere badira

Hegazkinen krisia dela eta, Estatu Batue-
tara bidaiatzea musutruk irtengo zai-
zulakoan zaude? Bada, kontuz: merke-

ago beharrean, hegaldiak garestiagoak dira!
“Segurtasun neurri oso zorrotzak ezarri dituz-
te. Horrek hegaldien prezioa igotzen du. Tari-
fa arruntez gain, tasa batzuk ordaindu behar
dira, eta tasa horiek igo dira, hain zuzen ere.
Lehen 10.000 pezeta kostatzen baziren Estatu
Batuetara joateko hegazkin tasak, orain, 13.000
inguru”, dio Barceló agentziako Ainhoa Agi-
rrebeñak. 

Hegazkinak alde batera utzi eta autoz bidaia-
tu gura duenak izango ditu, baina, abantailak.
Adibidez, erregaia merkeago dago orain. Petro-

lio enpresak gasolina eta gasolioaren salneu-
rriak jaisten ari dira; baita gas bonbonenenak
ere. Azaroaren 19an, adibidez, Campsak 119,9
pezetan utzi zuen 95 oktanoko berun bariko gaso-
lina; 97 oktanokoa, 128,9tan; 98koa, 130,8tan;
gasolioa, 104,7tan. Merkatze horretan zeriku-
si handia du nazioarteko krisialdiak, jendeak
gehiago aurreztu eta gutxiago kontsumitzea
gurago duelako mota horretako egoeretan.

Banketxe eta aurrezki kutxetan diru mai-
leguak eskatu behar dituztenek ere kostata
aurkituko dute oraingoa baino momentu ego-
kiagorik. Diruaren prezioa aspaldian baino
baxuagoa denez, interes oso apalak ordaindu
beharko dizkiete banketxeei.

Bailaran, labur

KOOPERATIBISMOA
Arizmendiarrieta gogoratzeko ekitaldiak

Joan den eguenean hasi ziren MCCk antolatu dituen Ariz-
mendiarrietaren omenezko ekitaldiak. Alfonso Gorro-

ñogoitia, Jesus Larrañaga eta Jose Mari Ormaetxeak, Arra-
sateko kooperatibetako sortzaileek, Arizmendiarrietaren
hiru irudi ezberdini buruzko azterketa eskaini zieten han
elkartu ziren ehun bat lagunei. Bestalde, aurten, beste bi
ekitaldi egingo dira On Jose Maria gogoratzeko: datorren
eguenean, 29an, haren omenezko museo berritua irekiko da
Otaloran, eta meza esango da, kontzertu eta guzti, Arrasa-
teko parrokian. Abenduaren 18an, bestalde, Antonio Can-
celo MCCko presidenteak hitzaldia egingo du Goi Eskola
Politeknikoan. Arizmendiarrietaren pentsamendua MCCren
orainean eta geroan aztertuko du.  /ENEKO AZKARATE

HEZKUNTZA
Federico Mayor Zaragoza, MUn bisitari

Bakearen Kulturako Fundazioko presidente Federico Mayor
Zaragozak Mondragon Unibertsitatearen Humanitate

Fakultatea bisitatu zuen joan den eguenean, eta unibertsita-
te horretako agintariekin elkarrizketatu zen. Mondragon
Unibertsitateko arduradunek Mendeberri hezkuntza proiek-
tuaren berri eman zioten, unibertsitate horrek duen hezkuntza
proiektu berritzailea. UNESCOko presidente izan zenak, oste-
ra, hitzaldia egin zuen. Hain zuzen ere, Humanismoa XXI Men-
deko Unibertsitate Hezkuntzan izan zuen mintzagai.  /E.A.

LANA
Enpleguaren egonkortasuna bultzatzeko
kanpaina jarriko du abian UGTk

Enpleguaren egonkortasuna eta segurtasuna bultzatze-
ko kanpaina abian jarri du UGT sindikatuak. Euskal

Herrian eta Espainian 500.000 sinadura batu gura dituzte.
Hori lortuz gero, ondoren, Espainiako Kongresuan lege-pro-
posamena aurkeztuko dute. Ondorengo hilabeteotan hasi-
ko dira sinadurak batzen lantokietan. Eta kanpaina hori
aurkezteko, UGT sindikatuko Euskal Herriko idazkari
nagusia, Carlos Trevilla, izan zen Mondragoen joan den aste-
an.  /UBANE MADERA

HERIOTZA
Gazte baten gorpua aurkitu zuten
Arantzazun eguazten goizean

Eguazten goizean, gazte baten gorpua aurkitu zuten Aran-
tzazun. Santutegiaren parean dagoen aparkalekuko amil-

degian zegoen 30 urteko donostiar gaztearen gorpua. Aran-
tzazuko ostatutik deitu zuten SOS Deiak-era, eta Ertzaintza-
ren mendiko taldeko kideek aurkitu zuten gorpua. Ertzaintza
heriotzaren arrazoiak aztertzen ari da orain. Herrizaingo Sai-
lekoen ustez, gazteak bere buruaz beste egin zuen. Frantzis-
kotarrek Goiena Telebistari esandakoaren arabera, marti-
tzen gauean Santutegiaren aurrean ikusi zuten gaztea, auto
baten barruan. /GORKA ETXABE

SARIA
Bergaran saldutako Loteriak 200 milioi
pezeta eman zituen zapatuan

Joan den zapatuan, 200 milioi pezeta banatu zituen Lote-
riak Bergaran. Peñalba liburu dendak saldutako 27.708 zen-

bakiak jaso du saria. Bi serie oso izan dira, hogei txartel. Bakoi-
tzari 10 milioi egokitu zaizkio. Pilar Muxika da Peñalbako
arduraduna. GOIENKARIAri adierazi dioenez, zenbaki sari-
tua ez ei da ohikoa bere administrazioan  eta, horrez gain,
abonaturik ere ez du. Oraindik ez da inor gerturatu Peñal-
bara saria jaso duela esatera. “Oso posible da Bergaran sari
hori banatu ez izana”, esan dio Pilarrek GOIENKARIAri. Saria
egokitu denez, oraingo astean, jende ugari hurreratu da Peñal-
bara Loteria erostera. /MONIKA BELASTEGI
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LKS enpresak egingo du azterlan
hori; halaxe erabaki zuen Gober-
nu batzordeak azaroaren 8an
egindako bilkuran. Azterlanaren
proiektua enpresa horri eslei-
tzearen arrazoia da “Osinurdin
parean ere egin zuela antzerako
azterlan bat, eta inguru hori oso
ondo ezagutzen dute enpresako
adituek”, azaldu digu Angel Biai-
nek Hirigintza batzor-
deburuak.

Hiru bat hilabete
beharko dituzte pre-
saren eta inguruko
elementuen azterketa
egiteko. Presaz gain,
500 metro goragoko
eta 500 metro behera-
goko elementuen
azterketa egingo dute;
tartean, baita zubia-
rena ere, balitekeela-
ko zubi hori ere uhol-
deen eragile izatea.

Izan ere, Angel Biainen esanetan,
oso begi txikia dauka, eta horrek
arazoak sor ditzake ur handien
kasuan.

Aurtengo apirileko bilkura
baten erabaki zuen Gobernu
batzordeak horrelako azterketa
baten beharra zegoela, eta diru
baliabide nahikoa zegoen momen-
tuan, presarekin eta presa ingu-
ruko ibaiertzekin zerbait egin
beharra zegoela. 

Esan bezala, hiru hilabete
inguruko lana daukate orain LKS
enpresako adituek egoera azter-
tzeko; behin txostena bukatzen
dutenean ikusiko dute zein den
uholdeak saihesteko konponbi-

derik egokiena.

GABONETAKO ARGIAK
Maykolux enpresari
esleitu dio Udalak
Gabonetako argiteria
ipintzeko lana. Hura
izan zen, gainera,
deialdira aurkeztu
zen enpresa bakarra.
Hala, lau milioi pasa-
txoko aurrekontua
izango dute aurten-
goan Gabonetako
argiok. 

Helburua da inguru horretan sortu ohi diren
uholdeak saihesteko zer egin daitekeen jakitea

Zertzelada

Hiru bat hilabete
beharko dituzte
azterketa egiteko;
behin txostena
bukatzen dutenean
ikusiko dute zein
den uholdeak
saihesteko
irtenbiderik
egokiena.

OÑATI ZUBILLAGAKO PRESA

Zubillagako presa eta zubiari
buruz azterlana egingo dute

AINTZANE IRIZAR

Adituen ustez, Altuna lantegia-
ren alboko presa da uholdeak
eragiten dituen elementuetako
bat. Uholdeok saihesteko zer
egin daitekeen aztertuko dute.

Joakin Gastesi da herritarrak
eurora ohitzen joateko abian jarri

duten ekimenaren arduraduna.
Adin guztietako jendeak parte
har dezakeen arren, adineko jen-
dea izan da orain arte ekimene-
an parte hartzen dabilena. Joa-
kinen esanetan, parte hartu duten
batzuek segituan ikasi dute. Bes-
te batzuek, ordea, zailtasun han-
diagoak izan dituzte. Batzuek ira-
kurtzen ez jakiteak zenbaki

Hil bukaera arte, arratsaldero batzen dira Ozkarbi elkartean

ELGETA EURORA OHITU GURAN

Eurora ohitzeko abian jarri den
ekimenean zortzi bat lagun ari dira

OXEL EROSTARBE

Hil hasieratik, zortzi bat lagun
arratsaldero-arratsaldero
batzen dira Ozkarbi elkartean,
eurora ohitzeko abian jarri
duten ekimenean.

batzuekin nahastea eragiten du.
Hala ere, zailtasunak dituztenak
bueltatu egiten dira eta egiten ari
diren ahalegina positiboki balo-
ratu behar dela dio Joakinek. 

Eibarren, euroa lantzeko
monitore ikastaroan, eskuratu
zituzten Elgetan erabiltzen dabil-
tzan txanpon eta billeteak. 

Hil bukaera arte, ekimen
horrekin segituko dute. Ozkarbi
elkartean batzen dira arratsal-
dero, 14:00etatik 15:00etara. Ate-
ak zabalik daude, eta jendeak
gura izanez gero, aurrerago ere
ekimenarekin segitzeko gertu
daude.

‘LA GARBO S.A’ ANTZERKIA GAUR
Gaur, egubakoitza, gaueko
22:30ean, Markeliñe taldearen La
Garbo S.A. antzezlana ikusteko
aukera izango dugu Espaloia are-
toan.

Kultura batzordeak antolatu
duen antzezlana adin guztienda-
ko dago gomendatuta. Tragiko-
media honetan bi kale-garbitzaile
dira protagonistak.

Ur zisterna bat erosi gura dute
Anelkarrekoek abenduaren 1eko
festan batutako diruarekin. Canu-
dos herrian presa bat eta urtegi
bat egin gura dituzte, lehorteei
aurre egiteko; besteak beste, ur
zisterna baten beharra daukate
hantxe. Dirua batzeko zisterna
bat jarriko dute Zurrategi plazan,
eta kontua izango da hantxe dirua
“saskiratzea”. 

Bidezko merkataritzako pro-
duktuak ere jarriko dituzte sal-
gai. Bestetik, Bartzelonako
mimoak egongo dira Zurrategin,
eta baita sorpresaren bat edo bes-
te ere.

SENEGALDARRAK, POZIK
Udaberriko Festan, maiatzean,
batutako dirua Senegalgo Casa-
mance herrira sorgailu bat bidal-
tzeko erabili zuten. Casamance-
ko herritarrak oso pozik azaldu
ziren, eta Anelkarreko kideek
azaldu digutenez, bideo bat bida-
li dute Senegaldik, sorgailua iri-
tsi zeneko irudiekin. Laster era-
kutsiko ei diete herritarrei bideo
hori.

Brasilerako ur zisterna bat erosi gura dute

ANTZUOLA ANELKARREN FESTA

Abenduaren 1ean ospatuko du
Anelkarrek Udazkeneko Festa

AINTZANE IRIZAR

Udazkeneko Festa datorren
zapatuan, abenduaren 1ean,
egingo dute, 16:30ean hasita.
Festa horren helburua Brasile-
rako dirua batzea izango da.

BERGARA ERREPIDEAK

Bergarako ekialdeko saihesbi-
dearen lanak joan den martxoa-
ren 2an hasi ziren, eta badirudi
martxa onean doazela. Halaxe
adierazi zuen, behintzat, Antton
Jaime, Garraio eta Errepide dipu-
tatuak, joan den egubakoitzean
saihesbidera egindako bisitan.
Antton Jaimeren esanetan,
2002ko irailerako amaituta egon-
go dira lanak, aurrez ikusitako
epean, hain justu. 

Obrak bi xede ditu: batetik,
Beasain-Durango zeharkako arda-
tzaren zati izanik, eskualde eta
lurraldeak lotzea; gerora, Antzuo-
la eta Zumarraga aldera luzatu-
ko da. Eta bestetik, saihesbide
ere bada, Bergarako herrigunea
San Antonio ingurutik autobus
geltokiko zubiraino zeharkatzen
duen GI-632 errepidearena. Hori
horrela, herri barrutik igarotzen
den trafikoaren %60 bereganatu-
ko duela adierazi zuen Jaimek.

ZUBIAURREKO TUNELA
Saihesbidearen enborrak 2,1 Km
izango ditu, eta tartean, Zubiau-
rreko tunela dago: 320 metro luze
izango ditu, eta 11,50 zabalean.
Urrian hasi ziren tunela zulatzen,
eta 90 metro inguru aurreratu
dituzte. Aurreratze fasea aben-
durako amaitzea espero dutela
aurreratu zuen Jaimek, eta des-
troza deritzona, otsail erdirako.

Lanak oso aurreratuta daude,
diputatuaren esanetan. Lur mugi-
mendua, esaterako, saihesbidea-
ren %50ean bukatuta dago. Bes-
talde, lur mugimenduetatik sor-
tutako soberako material ia guztia
San Antonioko harrobi zaharra
lehenera ekartzen erabili dutela
gehitu zuen, eta Eibar-Gasteiz
autobidearen Angiozarko lubeta
egiteko.

Ekialdeko saihesbidea 2002ko
irailerako amaituta egongo da
Bergara barrutik igarotzen diren ibilgailuen %60 bereganatuko ditu

MONIKA BELASTEGI

Antton Jaime, Garraio eta
Errepide diputatua, saihesbide-
ko lanak ikusten izan da. Lanak
aurrez ikusitako epean bukatu-
ko dira: 2002ko irailean.

MONIKA BELASTEGI

Garraio eta Errepide diputatua eta Bergarako alkatea lanak ikusten.
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Gizonak
Emakumeak

JANTZIAK

Erdiko kale, 32
ARRASATE
Tel.: 943 79 16 12

ibai-arte

Ibai-arteren
bazkide

Araba etorbidea • 943 77 30 10 • ARRASATE Olabarrena auzoa • 943 76 33 44 • BERGARA

ZERBITZU
OFIZIALA

KONTZESIONARIO
OFIZIALA

Zatoz 
urte bukaerako 

deskontuak
aprobetxatzera!

MIRARI ALTUBE

Eskoriatzako Udalak bertan behe-
ra utzi du herria garbitzen duen
enpresarekin zuen lan-kontra-
tua. GMSM Medio Ambiente ar-
duratu da orain arte kale garbike-
ta lanaz, baina Udaleko ordezka-
rien esanetan, enpresak ez du
lana batere ondo betetzen. Herri-
tarrengandik ere hainbat kexa
jaso dira.

San Pedro, Intxaurtxueta eta
Olaeta auzoetako kaleak dira,
batez ere, zikin daudenak. Horrez
gain, paperontziak ere ez dituzte
husten eta edukiontzi batzuk
zikinkeriaz gainezka daude.

Hori guztia kontuan hartuta,
Udalak CESPA enpresari eman
dio abendutik aurrera herriko
kaleak garbitzeko ardura. Ea,
behingoz, zikinkeria arazoak kon-
pontzen diren.

Kexa asko jaso dira herritarrengandik

ESKORIATZA HERRIKO KALEAK ZIKIN

Udalak kale garbitzaileekin
zuen lan-kontratua apurtu du

LEINTZ GATZAGA

Haur Hezkuntzako
eskola ingurua
txukuntzen hasi
dira aste honetan
MIRARI ALTUBE

Leintz Gatzagako Haur Hezkun-
tzako eskola inguruan txukuntze
lanak hasi zituzten eguaztenean.
Udaletxearen eta eskolaren arte-
an dagoen lorategiko hesia nahi-
ko txarto dago, eta ondorengo egu-
netan berria jarriko dute. Lora-
tegi horretatik eskolara sartzeko
espaloia ere egingo dute. Egoki-
tze lan horien aurrekontua
milioia baino zertxobait gehia-
gokoa da, eta Gatzagako Udala
arduratuko da ordaintzeaz. Uda-
lak ez du uste Arrasateko Lurkoi
enpresak denbora luzerik behar-
ko duenik lanok egiteko.

Haur Hezkuntzako eskola,
bestalde, iaz zabaldu zuten. Herri-
ko gurasoek egindako eskaerari
erantzun guran sortu zen Esko-
riatzako Luis Ezeiza eskolan bar-
neratu zen gela hau. Hiru eta sei
urte bitarteko umeak daude han-
txe, eta aurtengo ikasturtean zor-
tzi matrikulatu dira. Eskola guz-
tiak Gatzagan ematen diren
arren, hilean behin Eskoriatza-
ra jaisten dira adin bereko ume-
ekin hartu-emana izan dezaten.

UBANE MADERA

Liburutegi berria estreinatu da
azaroan, kultura etxe berrian
dagoena, hain zuzen ere. Aurre-
koarekin konparatuta duen des-
berdintasunik handiena da berria
hiru zatitan banatuta dagoela:
ume eta gazteendako gunea, ele-
berriak, entziklopediak eta orde-
nagailuak dituena, eta liburuak
gaika antolatuta dituen gunea.  

Liburutegiaren arduradunak,
Olga Jauregik, GOIENKARIAri
adierazi dioenez, ordenagailuen
gela da gehien erabiltzen dutena,
internet erabiltzeko, lanak egi-
teko… 

6.000 LIBURU, 400 BAZKIDE
Sei mila liburu inguru ditu libu-
rutegiak eta ia 400 bazkide, aurre-
ko urteetan baino gehiago; izan
ere, bazkide kopurua haziz doa.

Azaroan eraman dituzte liburuak leku berrira 

ARAMAIO KULTURA

Estreinatu dute liburutegi
berria aramaioarrek

ARRASATE ON JOSE MARIA GOGOAN

On Jose Maria Arizmendiarrieta
orain dela 25 urteko azaroaren
29an hil zen. Markinako Barina-
ga auzotik etorritako abade hura
izan zen Mondragoeko Mugi-
mendu Kooperatiboaren sortzai-
lea. Hori dela eta, haren oroime-
nez egingo diren ekitaldien arte-
an, Mondragon Unibertsitateko
Biteri Ikastetxe Nagusiko batzor-
deak On Jose Mariaren gainean
erakusketa antolatu du datorren
asterako. Martitzenean, eguazte-
nean eta eguenean egongo da zaba-
lik, Eskola Politeknikoaren sei-
garren erakinean. Batez ere,
argazkiak izango ditu, Arizmen-
diarrietaren bizitzaren gaineko
erretratuak, hain justu.

Horrez gain, Iturripeko kirol-
degian Ikastetxe Nagusiko ekin-
tza akademikoa izango da hilaren
30ean, egubakoitzean. Ikasturte-
ari hasiera emango diote eta
bekak emango dituzte, 19:00etan. 

Horrekin batera, Arizmen-
diarrietaren urtemuga dela-eta,
Jesus Larrañagak haren gaineko
hitzaldia egingo du ekitaldi bere-
an, Jose Maria Arizmendiarrieta-
ren konpromiso pertsonala izen-
buruarekin. Laurehun gonbidatu
baino gehiago izango dira, tarte-
an, On Jose Mariaren senideak,
elizkideak eta enpresa kideak.

Senideen artean, Arizmendia-
rrietaren arreba izango da, eta
Ohorezko Beka emango diote. 

MEZA ETA KONTZERTUA
Bestalde, eta MCCk antolatuta,
eguenean, meza izango da San
Juan parrokian 19:00etatik aurre-
ra; eta Goikobaluk kontzertua
emango du.

On Jose Maria Arizmendiarrietaren
heriotzaren 25. urteurrena 29an
Haren oroimenez ekitaldiak izango dira Mondragoen  

UBANE MADERA

Hilaren 29an, eguena, On Jose
Maria Arizmendiarrieta hil zela
25 urte beteko dira. Hori dela
eta, Biteri Ikastetxe Nagusiko-
ek ekitaldiak antolatu dituzte.

ARTXIBOA

Erakusketa, hitzaldia, meza eta kontzertua izango dira On Jose Maria oroitzeko.

ARETXABALETA ZUHAITZEI ITXURA ALDATZEN

Udazkenarekin batera 
herriko zuhaitz gehienak 
inausiko dituzte
AMAGOIA LASAGABASTER

Urtero legez, udazkenarekin bate-
ra herriko zuhaitzek itxuraz alda-
tzen dute. Lan horren ardura
Udalak herriko Makai enpresa-
ri eman zion aspaldi, eta aurten
ere, lantoki horretako langileak
ari dira zuhaitzen inausketa egi-
ten.

Joan den astean, Portasol alde-
an hasi ziren lau langile zuhai-
tzek sobera dituzten abarrak moz-
ten. Araba ibilbideko platanon-
doekin ekin ziren, hain justu ere.
Makaiko langile baten esanetan,
zuhaitz mota horrek ematen die
lan handiena. Platanondoari
arrama ugari kendu
behar zaizkio, batez
ere,  enborraren ondo-
ondotik. 

Mota horretako
zuhaitz gehiago aste
honetan lanean ibili
diren gunean daude,
Gernika plaza ingu-
ruan. Gainera, lan
handiena ere hortxe
egin behar izaten dute
Makaikoek.  Izan ere,
Errekabarrenen dau-
de herriko zuhaitz

gehienak, eta gainera, guztiak
platanondoak dira.  

Inausketa lanek urtarrilera
arte iraungo dute. Tartean, bi
urtean behin bakarrik mozten
diren herriko zuhaitzak ere inau-
siko dituzte aurten. 

Udalak herriko berdeguneen
eta zuhaitzen mantentze-laneta-
rako 18 milioi pezeta gastatu ditu,
gutxi gorabehera, aurten.

ABARREKIN ONGARRIA EGINGO DA
Orain arte, moztutako abar guz-
tiak erre egiten zituzten, besterik
barik. Baina aurten, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Ingurumen tek-
nikarien ekimenez, ongarria egi-

teko erabiliko dira
zuhaitzen enbor txiki
eta hostoak. Prozesu
hori Arrasaten egin-
go da, Akeiko zabor-
tegian, hain zuzen. 

Egunean bertan
jasotako abarrak batu
eta Makaiko langile-
ek eramango dituzte
Akeira. Han guztiak
ondo  txikituko dira,
eta datorren urterako
prest egongo da onga-
rria.

Zertzelada

Aurten, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren
ekimenez ongarria
egiteko erabiliko
dira herrian
batutako enbor
txiki eta hostoak.
Prozesu hori
Akeiko zabortegian
egingo da.
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Ahalik eta iritzi gehienek izan dezaten
tokia, ez da komeni makinazko 15 lerro
baino luzeago idaztea gutun hauetan. Ize-
na, telefonoa, helbidea eta Nortasun Agi-
riaren zenbakia agertu beharko dira.
Laburtu behar izanez gero, GOIENKA-
RIAk bere esku du horretarako eskubi-
dea. 

Zure iritzia helarazteko:
Barrenkalea 33,  20570 BERGARA
Telefonoa: 943 76 92 72
Faxa: 943 76 29 77
Posta-e: iritzia@goiena.com

MIKEL ARROIABE

Gutunak

Olatz eta Patxi

Zabalik

Amodiozko gutunak
txotxolokeriak direla
errepikatu ohi zuen

bere poema hartan Fernan-
do Pessoa poeta ezagunak;
askorentzat horixe besterik
ez baitira zinez eta minez
adierazitako hitzok, tentel-
keria hutsa. Amodiozko
gutun bat idazten saiatu
denak badaki zein zaila den
buruan eta bihotzean
jirabiraka dituen asmo
horiek hitz borobiletan
gauzatzea, erretorika
hutsalean erori gabe. Ez noa
ni hemen amodiozko gutuna
defendatzera, ezta gutxiago-
rik ere, bakoitzak aukera
beza bere adierazpide
egokiena; baina azkenal-
dian baztertuta eta gaizki
ikusia egon den literatura
generoari bere kategoria
aitortu nahi nioke.  
Gure etxeko apalategietan
gutunez hornitutako liburu
gutxi aurkituko dugu
ziurrenik, edozein hizkun-
tzatan izanda ere; akaso
orain dela hiru urte Berga-
rako Jardun Elkarteak
argitaratu zuen gutun
bilduma hura, literatur
genero honen euskal errefe-
rentzia bakarrenetarikoa.
Jardunek urtero antolatzen
duen amodiozko gutunen
lehiaketari esker, generoa-
ren berpizkundearen
aurrean egon gintezkeela
adierazi zuten iazko epaima-
haikideek, eta horren froga
azken bederatzi urteotan
lehiaketara aurkeztu diren
1.525 gutunak izan daiteke
(%30 Debagoienekoak) eta
baita, Bergarakoaren
arrastoari segituz, beste
herri batzuetan eman den
antzeko lehiaketen ugalketa
ere. Badago kontuan hartu
beharreko beste datu bat:
parte hartzaileen gehiengoa
hogei urteren bueltan
dabiltzanak dira, amodioz-
ko gutunak txotxolokeria-
tzat hartzeko arrazoirik ez
dutenak nonbait, dirudienez
gazte izandako nagusi
askoren konplexuengandik
libre baitaude. Zorionez,
azken hauen artean salbues-
penik egon badago. 
Azken finean, amodiozko
gutunena kafearena bezala
da: azukre-koxkor gehiegi
jarriz gero, gogaitu egingo
zaitu. Baina denok edan
dugu inoiz kafea, ezta?

Aralarri erantzunez

Zubi apurtzaile bezala irudikatzea gogo-
rregia delako, Aralarri erantzutea era-

baki dut. Urteak daramatzagunok harre-
manak lantzen, batekin, bestearekin, elkar-
tzen gaituen gaien inguruan biltzen eta
orokorrean etengabeko zubi-lana egiten, lan
honen garrantzia asko estimatzen dugu.

Ikusten dut bai, norbaitek irakurri,
aztertu eta punta atera diola GOIENKARIAk
niri egindako elkarrizketa zail eta kon-
prometituari. Ezkertiar bezala zuztarreta-
ra joatea gustatzen zaidanez, erantzunetan
ere, galdera zailak izan arren, sakonera joa-
tea gustatzen zait. Askotan ez dugu asma-
tuko eta beste askotan erantzunak asko-
rendako ez dira gustukoak izango.

Zehazki Aralarri dagokion galderari
erantzundakoa ez zen guztiz nik esandakoa
edo esan nahiko nukeena. Nire erantzuna,
Batasuna erakunde nazional bezala, Ara-
larrekin izandako bilkurei dagokio, eta
Batasunak Aralarrekin harreman iraunkor
eta preferentzialik ez izatea erabaki zuen.
Nire erantzunean gehitu nuen ere, beste
batzuei aritzeaz baino, gehiago gure lana-
ri eta gure erakundeari begiratzea nahia-
go dugula. Aurrera begira, Udal hautes-
kundeei adibidez, ikusiko genuela ere esan
nuen.

Gure eskualdeari dagokionez, uztail
bukaeran GOIENKARIAn Juan Martin
Elexpururi egindako elkarrizketaren hari-

tik, bilera baterako deitu genion, eta lasai-
tasunez, gure iritzia azaldu genion (gogo-
ratu, Juan Martin, bukaera aldera esan-
dakoa eta alderatu zubi apurtzailearen figu-
rarekin bat datorren edo ez). Orduan ere,
Batasunak publikoki eta prentsa bidez ez
erantzutea erabaki zuen elkarrizketan esa-
ten ziren gauza asko. Aldiz, bilera batean
eztabaidatzeko (zubi-lana beraz) gonbita
luzatu genion Aralarri.

Lan estiloan desberdintasunak nabar-
menak direlako, batzuek diskrezio osoz
egindako bilerak nahiago izaten ditugu, bes-
te batzuek, aldiz, nahiago dute hedabideen
saltsa horretan murgiltzea. Zentzu honetan
eta pertsonalki, nahiago nuen Debagoieneko
Aralarreko kideren bat zuzenean nirekin
harremanetan jarri izango balitz, gainera
“elkar errespetatzeko” bide zuzenagoa dela-
koan nago.

Batasuna prozesua eta ABk iparralde-
an egindako barne eztabaida ezin dira pare-
katu eta multzo berdinean sartu. Luze joko
luke gai honen inguruko argiketa.

Aralar eta Batasunaren arteko desber-
dintasunak “taktika arlokoak” baino askoz
sakonagoak dira. Desberdintasunak asko
dira eta guztiak aipatzea ezinezkoa suer-
tatuko litzaidake eskutitz honetan.

Azkenik, eta esanez gogoz kontra ida-
tzi dudala eskutitz hau (dinamika honetan
sartzea ez dudalako gogoko), argitzeko balio
izan badu gaitz erdi, edozeinekin biltzeko
eta hitz egiteko prestutasuna azaldu beha-
rrean nago Batasunaren izenean.

AITOR ARANTZABAL, DEBAGOIENEKO
BATASUNAREN KOORDINATZAILEA 
Debagoiena

Pauso garrantzitsua

Egoera injustu baten salaketa bezala, giza
eskubideen aldarrikapen bezala, “Eus-

kal Presoak Euskal Herrira” esaldiak oihar-
tzun handia izan du azken urteetan.

Presoen senitartekook urteak darama-
tzagu, Senideak elkartearen babesean, gure
senitartekoen eta gure egoeraren berri gizar-
teratzen, behin eta berriro kaleratu gara eus-
kal gizarteari adierazteko dispertsioak bere
horretan jarraitzen duela. Bai, batzuetan poli-
tikoek, sindikatuek, eragile sozialek eta kul-
turalek bat egin dute gurekin. Badakigu
gizartearen gehiengoak “Euskal Presoak

MIGUEL ANGEL
ELKOROBEREZIBAR

Nik ere maite
zaitut

Euskal Herrira” aldarrikapenarekin bat egi-
ten duela eta beharrezkotzat jotzen duela.
Baina, zoritxarrez, hau ez da nahikoa.

Intentzio eta borondate onak, gupida kei-
nuek, gure samina neurri batean arin deza-
kete, baina ez dute gure drama konpontzen.

Presoek, euren senitartekook eta herri
honek, gizartean hainbestetan entzun dugun
aldarrikapena ahalik eta arinen errealita-
te bihurtzea behar dugu. Dispertsioarekin
bukatzen dugun neurrian herri honetako
errealitatea ezberdina izango delako.

Dispertsioarekin bukatzea posible dela
uste dugu. Horretarako, guztion laguntza
beharrezkoa da. Astero bizi dugun inpo-
tentzia hau eraginkorra izango den ekimen
kolektibo batekin eraldatu behar dugu.
Gutxieneko konpromisoa giza aldaba indar-
tsu bihurtu behar da. Horretarako, emai-
tza kolektibo handia izango duen esfortzu
txiki bat eskatzen dugu: hilero, azken egu-
bakoitzetan, Euskal Herriko herri eta hiri
guztietan antolatuko diren kontzentrazio-
etan parte hartzea.

SENIDEAK 
Debagoiena

Zuzenketa

Joan den asteko GOIENKARIAn, Unai Loi-
dik idatzitako Telebegi zutabean akats

bat zegoen artikuluaren izenburuan. Unai
Loidiren zutabearen izenburua Koprofagia
zen. Horren ordez, Kaprofobiaidatzi genuen.
Koprofagiak kaka jatea esan gura du. Kapro-
fobiak, berriz, ez dakigu zer esan gura duen.
Antza, hitzak asmatzen hasiak gara. Bar-
katu, irakurle, huts horregatik, eta barka-
mena, batez ere, artikuluaren egileari, Unai
Loidiri.

GOIENKARIA
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Interneten erosketak egitea segurua da?

Koplak

Eztabaida

Zelakoa izan beharko litzateke
Unibertsitate Legea?

Euskal irakaskuntza 
eredu propioaren alde!

Espainiar agintariak euren uni-
bertsitate ereduaren aldeko eten-
gabeko jardunean ari dira, uni-

bertsitatearen (eta gizarte osoaren) uni-
formizazioa eta eredu espainiar
atzerakoia indartzeko apustu garbia
eginez. Honen baitan kokatu behar da
PPren Gobernuak ezarri gura duen uni-
bertsitate lege berria.

Lege honen bitartez, euskal ikasle-
oi Euskal Herriko eremu unibertsita-
rioa arautzeko aukera ukatzen zaigu,
beste behin, aurreko legeak (LRUk)

egin izan duen modura. Bestetik, honek dakartzan aldake-
tek egun jasaten dugun egoera larriagotzen dute: Espainiar
Estatuko unibertsitate eremua oraindik gehiago homoge-
neizatzeaz gain, UPNA eta UPVko ikasleen ordezkari mai-
la txikia, oraindik gehiago murrizten baita, eta Opus, Deus-
tu eta MUko ikasleok ordezkaririk gabe jarraituko baitugu
(Baionako fakultatean lege honek ez du eraginik Parisen
menpe baitago). Lege honek halaber, unibertsitate priba-
tuaren alde egiten du argi eta garbi, gutxi batzuen interes
ekonomikoak populuaren beharren gainetik ipiniz. Hitz bitan,
Euskal Herriari antidemokratikoki egiten zaion jazarpen
berri baten aurrean gaude.

Honen guztiaren aurrean, eta ez lege hau, ez beste lege
arrotzik Euskal Herrirako ez ditugula gura ihardetsiz, eus-
kal ikasleok irakaskuntza eredu propioaren garapenean lan
egiten jarraituko dugu. 

Euskal ikasleok, unibertsitatearen euskalduntzerako
eta euskal kurrikulua gorpuztearen bidean, badugu alter-
natiba, eta ikastetxez  ikastetxe, campusez campus alternatiba
errealitate gauzatzea da gure xedea.

Bide honetan, errektore, zuzendari, irakasle eta eragi-
leei elkarlanerako gonbita eginen diegu, inposaketa guztien
gainetik, geure eredu propioa osatzen lan egin dezagun; eus-
kal herritarrontzat izanen dena eta Euskal Herriaren inte-
resak aseko dituena. Etorkizuna gaurdanik eraikiz… Geu
gara geroa!

MARTZEL 
OIARTZABAL
MUko Ikasle
Abertzaleak-ekoa

Unibertsitate eredua
Euskal Herrian

Unibertsitate eredu berri baten
beharra guztion eskaera da. Uni-
bertsitate Legeak 18 urte bete

ditu, denbora tarte horretan unibertsi-
tateak izan duen aldaketa ikaragarria
izan da, eta gune unibertsitario berria
datorkigu, esparru estatala gaindituko
duena eta heziketa beharrei erantzuna
eman beharko diona.

Unibertsitate berria, zehaztuta dago-
en gizarte ereduaren barruan integra-
tuta egon behar da. Heziketari dago-
kionez, profesionalen lan eta profesio

aldaketak etengabeko birziklapen beharrak dakartza, eta
ondorioz, mundu ekonomiko-produktiboaren eta uniber-
tsitatearen arteko jende fluxu bat sortuko du.

Beraz, euskal sistema unibertsitarioak hiru elementu-
tan oinarrituta garatzen ari den Goi Mailako Europar Gune-
aren behar eta eskaerei aurre egin beharko dio. Honako behar
eta eskaerei:

Batetik, egungo eta etorkizuneko errealitatera molda-
tzeko malgutasun eta heterogeneotasuna.

Bestetik, autonomia eta erantzukizuna. Autonomia
gobernu eraketan, barne antolakuntzan, irakasleak hauta-
tzean helburu estrategikoak finkatu eta horiek lortzeko bidea
aukeratu ahal izateko. Kontu eskaera eta unibertsitate kan-
poko organoen kontrolerako ardura.

Azkenik, bikaintasuna bilatzea, unibertsitate sistema-
ren esparru guztietan, unibertsitate sistema guztiarentzat
helburu bihur dadila.

Gainera, gure herrialdeko berezitasunei erantzuna eman
beharko die, euskararen normalizaziorako eta euskal kul-
turarentzat ezinbesteko tresna bihurtuz.

Arlo geografikoa zehaztu beharreko hirugarren esparrua
da. Ezinezkoa dirudi espazio unibertsitario bakarra sortzea
dibertsitate politiko handiko testuinguru baten, baina posi-
ble da herrialdeko unibertsitate desberdinen arteko harre-
mana garatzen joatea, euskal errealitatearen berezitasunen
erantzun moduan.

Madrileko Gobernuaren Uni-
bertsitate Legea hizpide izan
genuen joan zen astean. Izan

ere, protesta ekitaldiak izan ziren
Hego Euskal Herriko campusetan eta

Mondragon Unibertsitatean. PPren
legeak ez du beste inoren babesik jaso
gure artean, eta indar politiko, sin-
dikatu, ikasle talde eta errektore ia
guztiak aurka agertu dira. Eusko

Jaurlaritzak ere bere unibertsitate
legea egingo duela aurreratu du. Bai-
na, hain txarra baldin bada PPren Uni-
bertsitate Legea, zelakoa izan behar-
ko litzateke unibertsitate lege on bat?

DEBAGOIENEKO TXOFERRAK
Gure dontsuzko baillada
honetan autuan haruntz eta
honuntz dabitzen gizon eta
emakume danak omenaldi-
xa merezi dabe erakutsitako

pazientziagatik. Txalo bat danei. Hori
bai dala obren planifikaziñua. Zein ete
da arduraduna? Eta, gaiñera, autuan
irratixa ipiñi eta illadak beti beste
nunbait darela entzun bihar. 

GAIZKILLIAK? HARRAPATZEN
Gaizkilliak gaizkille bihur-
tu, jaten emon, hazten
lagundu, eta norberan
kontra bihurtzen diranian,

suntsitzaille diran horrek. Orduan
onak ziranak, gaur diabruaren

hurrengo. Zer izango
ete dira bihar,

gaurko onak?
Zeiñek esan zeban
bizitza ziklo bat
dala?

GOTZON
IPARRAGIRRE
Bergarako
Mariaren
Lagundia
ikastolakoa

Gora 
eta Behera

IÑAZIO OLIVERI
Hezkuntza sailburu
oiha eta MUko
hurrengo errektorea

“Euskal Herriari antidemokrati-
koki egiten zaion jazarpen berri
baten aurrean gaude”

“Unibertsitate berria zehaztuta
dagoen gizarte ereduan 
integratuta egon behar da”

Euroa

Pezeta asko behar da
euro bat lortzeko,
eta denbora gutxi
bera gastatzeko.

Euroa datorrela
ta danok bildurrez,
nekez lortuko dugu
da jungo da errez.

Pezetiari agur
badator euroa,
zatoz nigana lasai
badaukat lekua.

Ez gaitezen kezkatu
gehiegi horrekin,
aldan ondona pasa
hartzen degunakin.

Hamaika ikusteko
jaioak gara gu,
berriz zentimotara
ohitu behar degu.

Nekeza izango da
papela lortzia,
txatarrantzat ein biot
larruzko poltzia.

ANDRES GABILONDO
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Arizmendiarrietaren heriotzaren 25.
urtemuga ospatzeko mahai ingurua
antolatu zen joan zen eguenean. Haren
figuraren gainean jardun zenuten bere
lankide izandakoek. Zelan definituko
zenuke On Jose Maria?

Hainbat ezaugarrik definitzen dute
Arizmendiarrieta, eta ezaugarri horiek
ezagutzeko bere biografia ezagutu behar-
ko genuke lehenbizi. Mutikotxoa zenean,
familiak garrantzi handia izan zuen bere-
gan. Bestalde, inoiz geldi egoten ez zen horie-
takoa zen. Eta erabat humanista. Izan ere,
ez genuke ahaztu behar On Jose Migel
Barandiaran izan zuela irakasle. Gero,
gerra denboran, kazetari lanetan ibili zen,
Agustin Zubikarai bere lagunak Eguna
aldizkarira eroan zuen-eta. Gaztelaniatik
euskararako itzulpenak egiten zituen. Egu-
na aldizkarian lanean zebilela zera ikusi
zuen, politikoak gerra irabazteko ahalegi-
netan ibili beharrean, euren posizio edo
alderdiaren alde zebiltzala lanean. Eta,
baita, zenbat gezur esan behar zituzten

herria berotzeko. Gerra ostean, hortaz,
ideia nagusi batekin etorri zen Mondrago-
era: ideiak banatzen gintuela, baina beha-
rrak batu. Beraz, umetako, gazte denbora-
ko, seminarioko, hedabideetako eta gerra-
ko esperientziari gehitzen badiogu bere
nortasuna, zera lortuko dugu, Mondrago-
eko esperientzia. 1941. urtean, hau da, gerra
bukatu eta berehala, etorri zen Mondra-
goera. Bere asmoa Soziologia ikasketak egi-
tera Lobainara joatea zen, baina monseñor
Lauzirikak Mondragoera bidali zuen.

Zeintzuk ziren, bada, bere nortasu-
naren ezaugarri nagusiak?

Berbetarako erraztasun handirik izan
ez arren, oso persuasiboa zen. Bestalde,
koherentea zen: Jaungoikoarengan sinis-
ten zuen, baina gizarte arazoek asko kez-
katzen zuten. Euskorra ere bazen. Helbu-
ru bat zehazten zuenean, bukaeraraino hel-
tzen zen. Beraz, persuasiboa, koherentea
eta euskorra zen. Horretaz gain, bakarrik
ez zuen inoiz lanik egiten, beti taldean, eta
bigarren mailan egotea gustatzen zitzaion,
aurpegirik eman barik, merituak beste
batzuentzat izan zitezen. Idealista zen, bai-
na, era berean, pragmatikoa. Bere ustez,
langileen parte hartzearen bitartez, enpre-
sa eraldatu egin zitekeen eta, gainera, pro-
duktibitate handiagoa lor zitekeen. Oso dis-
kretoa zen, eta besteek esanak entzuteko
gaitasun handia zuen. Hortaz, ezaugarri
hauek guztiak kontuan izanda, esan dai-
teke inteligentea zela. Inteligentea ez denak
ez dauka gaitasunik diskretoa izateko,
ordenatua izateko, koherentea izateko…
A, eta oportunoa ere bazen. Konturatu zen
gerra ostean, ideia politiko eta sindikalak,
halabeharrez, isilpean zeudela. Politikaz
berbarik egitea ez zegoenez, eta beste behar
batzuk zeudenez, bere doktrina zabaltze-
ko une egokia zela ikusi zuen. Berarendako,
jendearen parte hartzea etengabeko eral-
daketa modua zen, iraultza baino askoz
garrantzitsuagoa, gainera.  

Askotan aitortu da On Jose Mariak
egindakoa. Baina zer gertatuko zen harek

ez balitu aurkitu Gorroñogoitia, Larra-
ñaga, Ortubai, Ormaetxea eta Usatorre
bere proiektua aurrera eramateko?

Sakonean bera izan zen liderra, baina
ilusio handiko giza talde batekin egin zuen
lan. Bestalde, sasoi hartan sekulako autar-
kia bizi zuen Espainiak, eta horrek gau-
zak erraztu egin zituen. Eta, horretaz gain,
oso garrantzitsua izan zen lehendabiziko
esperientziak aurrera egin izana, hau da,
Ulgorrek hutsik egin ez izana. 

Enpresa gizona ere izan zen. “Cír-
culo de Empresarios” izeneko erakun-
deak  XX. mendeko 100 enpresario one-
nen artean aukeratu du…

Bai, baina ez zen ohiko enpresarioa.
Batez ere, liderra zen. Egitasmoen bul-
tzatzailea. Pertsonen bitartez, egitasmoak
eta enpresak bultzatu zituen. Berak bide-
ratutako proiektuak herritarren beharrei
konponbidea emateko abiatu zituen. Lide-
rra zen, baina ez zen lider karismatiko
horietakoa. Arizmendiarrieta, une bate-
an, akaso, oso idealista izan zen. Honekin
zera esan gura dut: berak uste zuen fran-
tziskotar laikoen taldeekin, hau da, gu beza-
lakoekin, egitasmoak han eta hemen bul-
tza zitezkeela. Baina ez zuen kontuan har-
tu hurrengo belaunaldiek demokrazia edo
elkartasuna moduko baloreak aintzat har-
tzen ez bazituzten, hainbat egitasmo ezin-
go zirela aurrera eraman. 

Uste duzu, hala ere, Mondragoera
etorri zen bezala, inguruko beste herri-
ren baten ere halako egitasmoak bul-
tzatu ahal izango zituela?

Bai, Bergaran, Oñatin… era honetako
herri erdi industrialetan ere lortuko luke.
Bere ustez oso garrantzitsua zen herria-
ren alfabetizazioa. Herriaren jarduera
industrialari egokitutako teknikak ira-
kastea zen helburua. Unibertsitarioak ez
zituen behar, herriko fabriketarako lan-
gile kualifikatuak baizik. Hala ere, ez
berak, ezta guk ere, ez genekien noraino
helduko ginatekeen. Gure hasierako hel-
burua enpresa egitea zen. Hori bai, bere

J
ose Maria Arizmendiarrieta

hil zela 25 urte beteko dira

datorren eguenean, hilaren

29an. Haren lankide gertukoetako bat

izan zen Jesus Larrañaga, eta ondo

ezagutzeko aukera izan zuen. Ariz-

mendiarrietaren eta, oro har, Arrasa-

ten sortutako kooperatiba mugimen-

duaren gainean jardun dugu Jesus

Larrañagarekin (Mondragoe, 75 urte).

“Arizmendiarrietarendako, jendearen
parte hartzea etengabeko eraldaketa

modua zen, iraultza baino askoz
garrantzitsuagoa, gainera”

ARIZMENDIARRIETA ENPRESA GIZON
“Ez zen ohiko enpresarioa, batez ere liderra zen. Egitasmoen
bultzatzailea. Pertsonen bitartez, egitasmoak eta enpresak

bultzatu zituen”

MCC-REN BALOREAK
“Elkartasunean bizitzea, joku demokratikoa, etengabeko

heziketa… Horiek dira gure balio nagusiak eta neurri batean
edo bestean indarrean diraute”

IBAR AHAZTUA
“Erakundeak gure ibarrarekiko ximur samarrak izan dira.
Gure metropoli hau, garapen teknologikoari eta egitasmoak
bultzatzeko ahalmenari dagokionez, lehen edo bigarrena da”

OSASUN PUBLIKOA
“Osakidetzari eskerrak eman behar dizkiot. Osasun kontuan

oso aurreratuta gaude. Mundu osoan ez da egongo gurea
bezalako sistema aurreraturik”

MONDRAGOEKO KOOPERATIBA MUGIMENDUKO SORTZAILEETAKOA

Jesus Larrañaga
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egitasmoak herri baten gauzatu ziren.
Hemen gauzatutako kooperatiba mugi-
mendua ezinezkoa izango litzateke hiri han-
dian. Arizmendiarrietak marketing ele-
mentala egiten zuen: behar bakoitzak bere
erantzunak behar zituen. Hasieran eran-
tzun lokala izan zen. Denborarekin, nazio-
artera zabaldu ziren beharrak eta eran-
tzunak.

Gaur egungo MCCn bizirik dirau
Arizmendiarrietaren izpirituak?

Ez dakit, bada. Hemen kultura bat bar-
neratu dugu. Mugimendu honen sorrera-
ko kultura baloreak gaur egun ez ditu
inork zalantzan jartzen. Elkartasunean
bizitzea, joko demokratikoa, etengabeko
heziketa… Horiek dira gure balio nagusiak
eta, neurri baten edo bestean, indarrean
diraute.

Globalizazioaren mundu berri hone-
tan, behar-beharrezkoa ikusten duzu
kooperatibak gainerako enpresekiko
ezberdintzen dituzten balore koopera-
tiboak suspertzea?

Arizmendiarrietak gerra osteko gizar-
te erdi industrializatu batean eta herri
baten gauzatu zituen bere ideiak, enpre-
sarioek irabazien zati bat langileen arte-
an ez banatzeko ohiturari erantzun
moduan. Ideia horrekin ekin zion. Gaur
egun, ostera, bere ideiak eguneratzeko
ahalmena izango luke. Ez daukat dudarik.
Globalizazioaren kontu honekin ere jarre-
ra aldakorra izango luke. Gaur egungo
MCCren garapena bitakoa da: batetik, koo-
peratiba nukleoa eta, bestetik, tokian toki-
ko kapital sozietateak. Azken hauei zer
berritasun, zer parte hartze modu, edo zer
filosofia eransten diegun da arazoa. Bai-
na, era honetako arazoa izan zuen Ariz-
mendiarrietak herriko enpresekin, Unión
Cerrajerarekin, esate baterako.

Politikari garrantzia ematen zion?
Beno, bai, politikarekiko ardurarik

bazuen, baina gogoan daukat zer esaten
zigun: “Zuek ez izan presarik politikan sar-
tzeko, zeren 1936ko Lizarrako Estatutua,

gutxienez, badator”. Bestalde, estatutua-
ren eta autogobernuaren aldekoa zen, bai-
na independentzian-eta zalantza handia-
goak zituen, ez zuen horretan hainbeste
sinisten. Herri txikia izanik, ingurukoen
beharra genuela uste zuen. Nik esango nuke
euskalduna zela, baina ez abertzalea. 

Debagoienetik diru mordoa irteten
da Gipuzkoako Foru Aldundira, baina
bueltan oso diru gutxi dator. Zenbate-
raino ari da deskapitalizatzen gure bai-
lara?

Itxaropeneko tunelaren, hau da, Olan-
dixoko tunelaren gaineko artikulua idaz-
teko gogoa daukat… Urteetan, ibar ahaz-
tua izan da gure hau. Kooperatibei esker,
garapena etorri da, baina garapen horrek
baditu bere mugak, azpiegiturak behar-
beharrezkoak dira-eta. Erakundeak gure
ibarrarekiko ximur samarrak izan direla
esango nuke. Gure metropoli hau, demo-
grafiari dagokionez, laugarrena da Gipuz-
koan, baina garapen teknologikoari eta egi-
tasmoak bultzatzeko ahalmenari begiratuz
gero, lehenak edo bigarrenak gara. 

Jesus, osasun aldetik zelan?
Orain ondo. Burua ondo daukat eta…

Giltzurruna transplantatu zidaten eta apur-
ka-apurka hobera egin dut. Ni neu ez naiz
organo emaile, baina prest nago izateko.
Kontua da nire organoek zer edo zertara-
ko balioko ote duten (barre). Borondatea,
bai, badaukat. Bizitza zeharo aldatu zait eba-
kuntza honi esker. Niretako salbazioa izan
da. 21 urtean giltzurrun bakarrarekin bizi
izan naiz. Azkenengo urteetan dialisia egi-
ten jardun dut eta orain zorte handia edu-
ki dut. 72 urterekin, giltzurruna aldatzeko
zeudenen artean, neu nintzen zaharrena.
Azkenean, Gurutzetako ospitalean egin
zidaten ebakuntza. Oso pozik nago. Eta Osa-
kidetzari eskerrak ematea baino besterik
ez daukat. Oso esperientzia ona izan da. Ez
dakigu eskuartean zer daukagun. Osasun
kontuan oso aurreratuta gaude. Mundu oso-
an ez da egongo gurea bezalako sistema
aurreraturik.

“Independentzia lortzeko kostuak ondo neurtu behar dira”
Enpresario talde batek lehendakariari
esan dio atzean uzteko proiektu sobera-
nista, bestela “Espainarik eza” garesti
irtengo zaigulako euskaldunoi. Ados?

Independentziak edo independentziarik
ezak garrantzia erlatiboa dauka. Arazoa da
independentziara ailegatzeko dauden zail-
tasunak, eta horrelako esfortzu batek orain
arte egindako guztia galtzea merezi duen.
Argi dago, independentzia lortuz gero, gure

herri nortasuna indartu egingo litzatekee-
la, baina independentzia lortzeko kostuak
ondo neurtu beharko lirateke. Beste kon-
tu bat autodeterminazio eskubidea da.
Horren alde nago, bide baketsuak erabiliz
lortzen bada. Edozelan ere, erreferendum
baten, %51 ez litzateke nahikoa izango, bi
herenen aldeko emaitza beharko litzateke.
Eta indarkeriak ez garamatza inora. Zer-
gatik? Estatuak bere gain har dezakeelako.

Gainera, zelan pentsa dezakegu Iparralde-
an eta Nafarroan, independentziaren alde-
ko jarrerek duten indarrarekin, gaur egun
independentzia lor dezakegunik? Hori uto-
pia hutsa da. Gauzak beste modu baten azter-
tu behar dira eta poliki-poliki urratsak
ematen joan. Indarkeria eta presa barik joka-
tu behar da. Bestalde, argi daukat Estatua
sakabanatzen laga baino lehen, beste gerra
bat hasiko luketela.
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Kirolabur

XAKEA/OÑATI

Datorren zapatuan, abenduak
1, xake azkarreko txapelke-

ta jokatuko da Oñatiko Olakua
dorretxean, gaztelekuan. Suitzar
erara (sei itzulitara) jokatuko da
txapelketa eta jokalari bakoitzak
15 minutu izango ditu bandera
jaitsi arte. Irabazleak 28.000 peze-
ta eskuratuko ditu eta beste hain-
bat sari banatuko dituzte. Izena
ematea gaztelekuan bertan egin
daiteke, azaroaren 29ra arte. Argi-
bideak 943 71 60 94 telefono zen-
bakian izango dituzue.

TOPAKETA/ARETXABALETA

Kirol politikari buruzko topa-
keta izango da abenduaren

13an, Aretxabaletako Otalora jau-
regian. Aztertu beharreko gaia
honako hau izango da: kirol elkar-
tegintzaren oraina eta geroa.
Debagoienekoendako matriku-
lak 6.000 pezeta balio du (bazka-
ria barne). Izena emateko eta
argibideetarako, jo Aretxabale-
tako kirol zerbitzura (943 71 26 28).

FUTBOLA/ARRASATE

Mondra futbol taldeak Men-
daroko Kilimon taldearen

aurka jokatuko du zapatuan
Atxabalpen, 15:30ean hasita.
Arrasatearrak nahiko gaizki
dabiltza ligan: azken jardunal-
dian 4-2 galdu zuten Elgoibarren
aurka Mintxetan, eta 13. postuan
dira lehen erregionaleko sailka-
penean. Biharko partiduak bere-
biziko garrantzia dauka.

Zabala-Muruamendiaraz Lau t́ erdian

B
igarren mailako Lau
t´erdiko Txapelketaren
barruan, Edorta Zabala
eta Iker Muruamendia-

raz pilotarien arteko parti-
dua izango da domekan,
Bergaran. Irabazlea finaler-
dietarako sailkatuko da.

Muruamendiarazek eta Zabalak
eguaztenean egin zuten pilota
aukeraketa Bergarako pilotale-
kuan. Iker Muruamendiarazek
adierazi zigunez, “eroso jokatze-
ko moduko pilotak komeni zaiz-
kit, ez oso biziak, ezta astunak
ere”. Lehenbiziko kanporaketan,
Ikerrek Del Rey kanporatu zuen,
Najeran (22-16). Azken hiru aste-
etan ez du partidurik jokatu:
“Ondo entrenatu naiz, baina
lehiatzea guztiz ezberdina da. Ez
dakit domekan zelan erantzun-
go dudan. Zabala arerio gogorra
izango da”.

Edorta Zabalak Errandonea
II.a eta Aio kanporatu ditu orain
arte. Haren hitzetan: “Niretako
partidu zaila izango da, Iker ni
baino gazteagoa delako. Ez zait
komeni partidua luze joatea”.

Domekako jaialdia 17:00etan
hasiko da. Lehenengo partiduan,
Ariznabarretak eta Mendiak
González eta Sukiaren kontra
jokatuko dute, eta azken parti-
duan, Haritz-Bernal eta García-
Fuertes bikoteak izango dira
aurrez aurre.

U
DA futbol taldeak
denboraldiko bigarren
partidua galdu zuen
azken jardunaldian

Pasajesen aurka (3-0). Hala
ere, aretxabaletarrak sailka-
peneko lehen postuan dira
oraindik. Domekan, Honda-
rribia taldea bisitari izango
dute Ibarran, 16:30ean.

Enrique Nietoren taldeak ez zuen
partidu onik egin Molinao futbol
zelaian, eta aretxabaletarrak
esku hutsik bueltatu ziren Pasaia-
tik. Pixkanaka-pixkanaka sail-
kapeneko goiko aldeko taldeen
arteko aldea gutxituz doa. Joan
den aste bukaerako jardunal-
diaren ondoren, aretxabaleta-
rrak liderrak ditugu, 26 puntu-
rekin. Atzetik, Tolosa eta Pasa-
jes (25 puntu bakoitzak) eta
Zarautz (24) taldeak dira sailka-
penean. Domekan Ibarran har-
tuko duten Hondarribia taldea
bederatzigarren  dago.

Edorta Zabala eta Iker Muruamendiaraz eguazteneko pilota aukeraketan, Bergarako Udal Pilotalekuan. EDU MENDIBIL

Zapatuan Aloñaren aurka zelaira irten zen Bergarako hamaikakoa. E.M.

Eskoriatzarra eta antzuolarra aurrez aurre domekan, Bergarako Udal Pilotalekuan

UDAk bigarren partidua galdu zuen
Ibarreko derbyan Bergara Aloñari nagusitu zitzaion (1-0)

Aloña Mendi eskubaloi
taldea, lidertzaren bila

DV TXAPELKETA GAUR ELGETAN
Bestalde, DV pilota txapelketaren
barruan, Xabier Ubera elgeta-
rrak eta Haritz Laskurain pla-
zentziarrak Amarika-Atutxa
bikotearen aurka jokatuko dute

gaur gauean, Elgetan, 21:30ean.
Ubera txapela irabazteko fabori-
toen artean dago, adituen arabe-
ra. Iazko ekitaldian, finalera iri-
tsi zen elgetarra. Gaurko jaialdia
hasteko, gazte mailako partidu

bat jokatuko da Elgetako pilota-
lekuan: Berasaluze-Prado eta
Sáez-Rico bikoteek neurtuko
dituzte indarrak.

EDU MENDIBIL

DERBYA BERGARARENDAKO
Bestalde, joan den zapatuko der-
byan, Bergarak 1-0 irabazi zion
Aloña Mendiri Agorrosinen.
Mahoneroak merezimendu osoz

gailendu ziren. Ortiz aurrelariak
egin zuen partiduko gol bakarra,
lehen zatian.

E.M.

A
loña Mendi eskubaloi
taldeak Ormaiztegiren
aurka jokatuko du
zapatuan Zubikoa

kiroldegian, 18:00etan.
Oñatiarrak Euskadiko
txapelketako liderrak
ditugu, Barakaldo eta
Zarautz taldeekin berdindu-
ta.

Txus Aranburuk zuzentzen duen
taldeak 26na berdindu zuen azken
jardunaldian Gasteizen, Axis
UPV taldearen aurka. Partidua
amaitzeko 15 minutu falta zirela,
Aloñak sei goleko aldea kontran
zuen (19-13). Hala ere, oñatiarrek
ez zuten etsi eta aurrea hartu
zuten: 10 segundoren faltan gol
bategatik irabazten zuten (25-26),
baina azken momentuan gas-
teiztarrek berdinketaren gola
egin zuten. Hala ere, Aranburu
entrenatzailea pozik zegoen emai-
tzarekin, markagailuko gorabe-
herak kontuan izanik.

Honako hauek jokatu zuten
Gasteizen: Igor Biain, Jon Zelaia
(3 gol), Eneko González (5), Unai
Perosterena (3), Igor Korkostegi,
Eleder Albizu (7 gol), Rafa Zulue-
ta (5) –hasierakoak–, Erik Fuen-
te (2 gol), Jokin Astigarraga (gol
bat), Francisco Benito, Xabi Guri-
di eta Pablo García.

HIRU TALDE BERDINDUTA
Aloña Mendik zazpi partidu joka-
tu ditu orain arte. Bost partidu
irabazi, bat berdindu eta bakarra
galdu du, bigarren jardunaldian
Ereintzaren kontrakoa, hain
zuzen ere. Barakaldo eta Zarautz
taldeekin berdinduta, lidertzan da
Aloña. Barakaldok partidu bat
gutxiago jokatu du. Aranbururen
hitzetan, “partiduz partidu iku-
siko da liga amaieran non egon
gaitezkeen. Gure hurrengo hel-
burua zapatuan Ormaiztegiri ira-
baztea da”.

E.M.
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Domekan, Donostia-
ko maratoian hartuko
duzu parte. Zein distan-
tziatan ibiltzen zara gus-
torago?

Hiru aldiz bukatu dut
Donostiako maratoia, bai-
na orain dela zazpi urte
oinean lesioa izan nuen
eta medikuek maratoirik
ez egiteko gomendatu zida-
ten. Domekan nire burua
ondo ikusten badut, proba

Podiuma

I
manol Elkoroberezi-
bar bergararra (41
urte) bigarren
sailkatu zen Beho-

bia-Donostia lasterke-
tan, oinezkoen gutxi-
tuen sailkapenean.
Imanolek zortzi aldiz
bukatu du aipatutako
proba, eta joan zen
astean bere markarik
onena lortu zuen:
ordubete, 29 minutu
eta 55 segundo. Azken
bi urteetan Kemen
Euskal Herriko elbarri
fisikoen kirol elkarte-
an ari da Imanol.
Domekan Donostiako
maratoian izango da.

Gero eta zaharragoa eta
gero eta marka hobea-
goak lortzen ari zara.

Bai, ardoa bezala, badi-
rudi urteekin hobetzen ari
naizela. 18 urterekin hasi
nintzen korrika eta nire
burua gero eta hobeto,
indartsuago ikusten dut.
Esperientziak ere zeriku-
sia izango du horretan. 

Oso pozik nago Beho-
bia-Donostian nuen marka
hausteagatik. Irteeran
urduri samar nengoen,
podiumera igotzeko auke-
rak banituela ikusten nue-
lako. Korrika hasi eta lasai-
tuz joan nintzen. Behobia-
Donostia oso proba gogorra
da, gorabehera asko ditue-
lako, baina ez  nuen mo-
mentu txarrik igaro eta
helmugan marka ona egi-
tea lortu nuen. Joan zen ur-
tearekiko hiru minututan
hobetu nuen marka.

Noiz hasi zinen proba
gertatzen?

Abuztu amaieran.
Egubakoitza eta zapatua
kenduta, egunero entre-
natzen naiz, korrika eta
gimnasia piskat eginez,
nire kontura. Hamar bat
kilometro egiten ditut

Imanol Elkoroberezibar IATLETA GUTXITUAI

“Oso pozik nago Behobia-Donostia proban
nuen denbora hobetzeagatik. Joan zen urtea-

rekiko hiru minututan hobetu nuen marka”

“Domekan Donostiako maratoian hartuko dut
parte, baina niretako maratoi erdia da 

distantziarik egokiena”

amaitzen ahaleginduko
naiz, baina bestela 20 kilo-
metro egitearekin konfor-
matzen naiz. 

Niretako, maratoi erdia
distantzia egokiagoa da.
Denboraldian zehar, hiru
egiten ditut: Behobia-
Donostia azaroan, aben-
duan Gasteizeko maratoi
erdia eta apirilean Azkoitia-
Azpeitia. Orain Gasteizko
probarako entrenatzen ari
naiz. Han ere marka ona lor-
tzea da nire helburua.

Azken bi denboral-
dietan Kemen taldeare-
kin ari zara txapelkete-
tan. Zer moduz?

Oso ondo. Elbarrituen
alde egiten duten lana
nabarmendu gura nuke.
Behobia-Donostian ere
eurek izaten dute elbarri-
tuen probaren ardura. Aur-
tengo ekitaldian, nire kate-
gorian, bost lagun ginen
eta, horretaz gain, aulki-
erroberan korritu zutenak
(40 lagun inguru) eta itsuak
ziren. Primeran tratatzen
gaituzte. Aurten ere aste-
bukaera osoa igaro genuen
Irungo hotel batean kon-
tzentraturik. Eskertzekoa
da horrelako kirol elkarte
bat izatea.

Bergarako Beti-Bus-
ti piraguismo taldean ere
ari zara aspalditik. Pira-
guarekin, errekan ala
itsasoan gusturago?

Ni udaberri eta uda par-
tean ibiltzen naiz. Astebu-
kaerero joaten gara kos-
taldera piraguan ibiltzera
eta itsas zeharkaldiak  ere
egiten ditugu, Saturraran-
Deba, Getaria-Donostia eta
Sokoa-Hondarribia, esate
baterako. Itsasoan ibiltzea
atsegin dut gehien. Hala
ere, Sella ibaiaren jaitsie-
ran ere parte hartu izan dut
azken hiru urteetan. 

EDU MENDIBIL

Imanol Elkoroberezibar 18 urterekin hasi zen atletismoan.

astebarruan egunero.
Domeketan, berriz,  Jose-
ba Larrinaga aretxabale-
tarrarekin eta bere lagu-
nekin entrenatzen naiz.
Elkarrekin 20 kilometro
inguruko entrenamen-
duak egiten ditugu, Urku-
lu, Untzilla, Aramaio eta
Azkoaga inguruan, asko-
tan. Abuztuan hasi eta api-
rilera arte ibiltzen naiz
korrikan entrenatzen.

E.M.

ATZOKO TXAPELDUNAK

M
ondragoeko futbol taldean hasi zenetik
talde askotan ibilitakoa da Sagasta. Lehen
mailan jokatzera ere iritsi zen Realarekin;
“Realak Puertollanon igoera lortu zuen

denboraldi hura Sansen eman nuen, baina
Elizondo entrenatzaileak 2. mailako txapelduna
erabakitzeko partidua jokatzeko deitu zidan.
Malagari irabazi genion, 1-2. Aranbarrik eta
biok sartu genituen golak. Hurrengo denboral-
dian, lehen mailan, partidu dezente jokatu
nituen, eta taldeak justu-justu eutsi zion maila-
ri. Valladoliden kontra promozioa jokatu behar
izan genuen”. Sagastak erdialdean jokatzen
zuen, eskumaldetik, eta bere hitzetan, “Atotxan
oso ondo moldatzen ginen, batez ere zelaia
lokaztua zegoenean”.

Hala ere, bigarren denboraldian ez zuen
hainbeste jokatzerik izan. Realak utzita, Osasu-
narekin jokatu zuen: “Nafarrak errefortzu eske
etorri ziren 2. mailara igo ahal izateko. San
Andres taldeari irabazi genion berdinketa
hausteko partidua, Zaragozan, eta gol bat sartu
nuen”. Ondoren, soldadutzara deitu zuten.
Soldadutzan zegoela, El Ferrol taldean hasi zen,
2. mailan: “Kopa txapelketan lehen mailako
Betis eta Elche taldeak kanporatu genituen eta
Valentziaren kontra galdu genuen”. Logroñes,
Leonesa eta Ensidesa taldeetan ere jokatu zuen,
2. mailan: “Urterik onenak Leonen igaro nituen.
Han jokatu nuen ondoen”. Bere sasoiko jokala-
rien artetik, Pirri eta Gaztelu nabarmentzen
ditu; “Apartekoak ziren”. Real Union, UDA eta
Mondra taldeetan jokatu zuen 30 urterekin
erretiratu zen arte: “Belauneko arazoak izan
nituen beti. Gaurko azterketa medikoak ez
nituzke gaindituko orduan”. /E. M.

Lehen mailan jokatu zuen Realarekin.

Urterik onenak Leonesa taldean eman zituen.

Hogeita hamar urterekin utzi zuen futbola.

Jon Sagasta Realeko kamisetarekin, 1967-68 denboraldian.

“Realak azken
igoera lortu zue-
nean, 2. mailako
txapelduna era-
bakitzeko parti-
dua irabazi
genion Malagari.
Aranbarrik eta
biok egin geni-
tuen golak”

Jon Sagasta • Arrasate • 1947

Jon Sagasta
Futbolaria

Sasoi betean dagoela erakutsiz,
Aloña Mendi taldeko Ritxar Fer-
nández atleta oñatiarrak Irungo
krosaren III. ekitaldia irabazi zuen
domekan. Ibilbidea 8 kilometrokoa
zen eta Fernándezek 25 minutu eta 4
segundoko denbora egin zuen. Bere
atzetik, Realeko Alberto Revuelta
(25:15) eta Goierri taldeko Javier
Galindo (25:28) sailkatu ziren.
Kadete mailako proba (4.350 metro-
koa) Yerahi Varela oñatiarrak
irabazi zuen, 16 minutu eta 10
segundoko denborarekin.

Ritxar Fernández garaile
Irungo krosean
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*60 hilabeterako finantzaketa eta lau kuota doan. 2002ko apirilera arte goza ezazu zure Megane autoaz euro bakarra ordaindu barik.

MEGANE
BERLINA AUTHENTIQUE
1.4 16 V (95 ZP)
11.617,56 euro / 1.933.000 pezeta

MEGANE
SCENIC AUTHENTIQUE DTi
(80 ZP)
14.820,96 euro / 2.466.000 pezeta

MEGANE
COUPE EXPRESSION
1.4 16 V (95 ZP)
12.230,60 euro / 2.035.000 pezeta

MEGANE GAMA
Oraingo neguan, lau izarreko segurtasuna

salneurri ezin hobean*.
(ABS, 4 aire-poltsa, larrialdietan balaztatzeko sistema, eta abar)



AZALA: GOIO ARANA / OINARRIZKO MARRAZKIA: MIKEL VALVERDE

Egubakoitza / 2001ko azaroaren 23a
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23tik 30era

Kultura
eta

aisialdia

Abenduaren 2ra arte, Euskal Herriko punta-puntako ilustratzaile batzuen lana ikusteko aukera izango dugu. Izan ere, Galtzagorri elkarte donostiarrak
euskal ilustratzaileen inguruko erakusketa ibiltaria antolatu du, eta Arrasateko liburutegiaren ekimenez, erakusketa hori Debagoienera ekarri ahal

izan da. Hamasei marrazkilariren lanen aukeraketa dago ikusgai Monterronen, Arrasateko liburutegiaren egoitzan. Galtzagorrik hainbat
belaunalditako ilustratzaileen lana eta ibilbidea ezagutzeko aukera ematen digu erakusketa horretan: hamasei panel antolatu ditu,

egile bakoitzeko bana; bertan, euren lanak eta orain arteko ibilbidea laburbiltzen duen testua aurkituko ditugu. Ume eta
nerabeei zuzendutako liburuak ilustratu izan ohi dituzte erakusketako parte hartzaileek; hortaz, ume eta

gaztetxoek gozatuko dute gehienbat erakusketarekin. Baina helduondako ere aproposa da,
orain arte merezi duen ospea jaso ez duen lanbide bat sakonago

ezagutzeko aukera eskaintzen digulako.
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Marrazkilariak, protagonista
EUSKAL IRUDIGILE ONENETARIKO BATZUEN LANA ETA HISTORIA EZAGUTZEKO AUKERA DUGU, ARRASATEKO ERAKUSKETA BATI ESKER

EUSKAL ILUSTRATZAILEEN ARETOAIRUDIAK/

Euskal Herriko hamasei irudigile ari dira
erakusketa ibiltari horretan parte hartzen.
Horretarako, euren lan batzuk aukeratu
eta erakusketarako utzi dituzte; horien
ondoan,egile bakoitzaren ibilbidearen gai-
neko informazioa irakur daiteke. Horme-
tan eskegitako irudiez gain, ilustratzaile
horien lanez hornitutako komiki, liburu
eta aldizkariak ikus daitezke.

Galtzagorri elkarteak antolatu du era-
kusketa ibiltari hori. Elkarte horrek, sortu
zenetik, 1990etik, hona, euskal ume eta
gaztetxoen literaturaren sustapena izan du
helburu,azken batean,literatura maite duen
taldea da-eta. Areto horren bitartez lortu
gura duten helburua hauxe da, euren esa-
netan:“Euskal ilustratzaileen eta haien lanen
berri eman gura dugu, ilustrazioak litera-
turan duen funtzioa sakontzeko aukerak
eskaini eta ilustrazioaren garapena histo-
rian zehar ezagutu”. Baina, bestalde, iru-
digilearen lanari ere omenaldi antzeko bat
ere bada erakusketa:“Irudiz jositako mun-
duan bizi bagara ere, onartu egin behar
da gaur egun ilustrazioak ez duela men-
de honen hasieran zuen sonarik.Garai har-
tan marrazkilariek zuten ospea galdu egin
da, eta oraingoz, ez da berreskuratu”, dio
elkarte literaturazaleak. Honako Aretoa
aukera ona izan daiteke, hortaz, ospe hori
hein batean berreskuratzeko.

HAINBAT BELAUNALDI
Parte hartzaileen artean, izen batzuk eza-
gunagoak egingo zaizkio publikoari bes-

teak baino. Horrek ere badu bere azalpe-
na: izan ere, ilustrazioaren historia eza-
gutarazteko, belaunaldi desberdinetako
marrazkilarien lanak aukeratu ditu Gal-
tzagorrik.Adibidez,Asun Balzola bezala-
ko aitzindari baten lanarekin orpoz orpo,
30 urte inguruko irudigile gazteen marraz-
kiak erakutsi dituzte. Asun Balzola, José
Belmonte, Javier Erostarbe (debagoien-
darra), Belén Lucas, Mattin, Pedro Osés,
Tellaetxe Isusi, Mikel Valverde,Agurtzane
Villate,Jon Zabaleta,Elena Odriozola,Jokin
Mitxelena,Luis Alonso,Angel Domínguez,
Jesús Lucas, Juan Carlos Egillor eta Mon-
txo dira erakusketako parte hartzaileak.

PIZGARRIAK
Garai desberdinetan hezi diren ilustra-
tzaileen artean badago desberdintasunik:
“Hasieran, irudigile heldu gehienak auto-
didaktak ziren edo Arte eta Ofizio esko-
laren baten ikasi zuten. Leioako Arte Ede-
rretako Fakultatea sortu zenetik,1978an,
ordea, gazte gehienak Arte Ederretan
lizentziatuak dira”, diote elkartekoek.
Urteotan zehar, jarduera horrek izan du
bestelako pizgarririk: “Beharbada, irudi-
gile hauen bilakaera gehien bultzatu due-
na, Arte Ederretako Fakultatea sortu iza-
narekin batera, 70eko hamarkadaren
bukaeran eta 80koaren hasieran euskal
argitalgintzaren indartzea izan da, aurre-
tik ez zelako ia-ia Euskal Herrian umeen-
dako liburuak euskaraz kaleratzen zituen
argitaletxerik”, azaldu digu Galtzagorrik.

Bestalde,marrazkilaria bera ere garai
berrietara egokitu behar izan da. Hortaz,
gaur egun, marrazkilari gehienek jardue-
ra desberdinak egiten dituzte,liburuak ilus-
tratzeaz gain: diseinu grafikoan, komiki-
gintzan, kazetaritza grafikoan edo ira-
kaskuntzan lan egiten dute.

ADIN GUZTIETARAKO
Batik bat umeei zuzendutako erakusketa
da, baina ez bakarrik eurei. Asteburu eta

I
rudiak dira Arrasateko Monte-
rron jauregian ikusgai dagoen
erakusketako protagonistak.
Euskal Ilustratzaileen Aretoa

dago han zabalik, abenduaren 2ra
bitartean. Han, ume eta nerabeei
zuzendutako literaturarako marraz-
ten duten marrazkilari onenetariko
batzuen lanak eta historia ezagu-
tzeko aukera dugu.

Zelakoa izan behar da umeei
zuzendutako irudi ona?

Ez dago alde handirik ume
edo gazte bati zein heldu
bati zuzendutako

ilustrazioaren artean: ilustrazioa
ona edo txarra da. Ona izan
dadin, oreka, proportzioa…
behar ditu. Liburua ilustratzen ari
banaiz, irudiak ezin dira larregiko
inpaktanteak izan, eta istorioa-
rengatik ere ezin dira aldendu.
Hori bai, umeendako marrazten
ari naizenean, eurengana
agudoago hurbiltzeko, umorea
erabiltzen dut, eta istorioa tristea
bada, gutxienez, grazia apur bat.

jai egunetan, goizez zein arratsaldez bisi-
ta daiteke,eta lan egunetan,bakarrik arra-
tsaldez. Gainera, azaroaren 30ean, ilus-
trazioa eta sexismoaren gaineko hitzaldia

eskainiko du Teresa Durán adituak,
18:30ean.

IKER BARANDIARAN/LEIRE KORTABARRIA

Mikel Valverde

Irudi onena errealista dela
esaten badut, Lionniren
ilustrazio ia abstraktuak

erakutsiko dizkidate; kontrakoa
badiot, Ruano edo Buchholz-en
marrazki oso errealistak.
Konkretuak agian? baina azken
egile horien irudiak ametsen
ebokazioz beterik ditut.
Fantastikoak, orduan. Eta
Janosch-ek erabat mundu
honetako egoerak jartzen
dizkigu… Hobe irudia ikusi eta
guk eta umeek gustukoa
badugu, zergatik den galdetzea!

Jokin Mitxelena

Irudi on batek ondo komunika-
tu behar du, batez ere umeei
edo gaztetxoei zuzendua

dagoenean. Hori da bere
ezaugarri nagusia. Umeen
aurrean marrazten ari naizenean,
kontakizun bati jarraituaz, umeak
ipuin barruan sartzen saiatzen
naiz, hau da, euren inplikazioa
lortzen. Liburua ilustratzen ari
banaiz, jakina, testuarekin batera
egin beharko dut lan; hala ere,
ume txikiendako istorioak
sinpleak direnez, irudia testua
baino garrantzitsuagoa da.

Montxo

“Harry Potter eredu sinesgarria da”

Teresa Durán aditu katalu-
niarrak “Él y ella: sociedad
gráfica anónima: el sexis-

mo en la ilustración” hitzaldia
emango du azaroaren 30ean.

Zelan azter daiteke sexismoa
marrazkigintzan?

Gure garaiko lanak aukeratuz,
eta errealistak izan daitezela. Ezin
ditugu tradizio literarioko ipuin
klasikoak sexismoaren ikuspuntu-
tik baloratu.

Zein izan da emakumezko
heroien papera?

1965etik 75era hasi ziren pra-
kak zeramatzaten lehenengo ema-

kumezko protagonistak agertzen.
Ordura arte,gehienek gonak zera-
matzaten. 90eko hamarkadan,
idazleek hala erabakita, iniziatiba,
jakituria eta balio handiko ema-
kumezko protagonista gehiago
dago, gizonezkoak baino; marraz-
kietan ere bai, idazleen atzetik ibi-
li behar zuelako marrazkilariak.Hori
da Harry Potter pertsonaiaren arra-
kastaren gako bat: gizonezko ere-
du nahiko sinesgarria da.Izan ere,
lotsatia da,ziurtasun barikoa… hitz
baten esateko, egiazko pertsona
eta gizonezkoa da.

Irudiak testua baino era-
gingarriagoak dira estereoti-

poak finkatzerako orduan?
Bai, konkretuagoak direlako;

nobela bat irakurtzerakoan, ez
dakigu zein den gaizkilea, baina
komiki baten, berehala antzema-
ten diogu.Sexu araberako rolekin,
gauza bera gertatzen da.

Estereotipo horiek ager-
tzen jarraitzen dute?

Gaur egun, argitaletxe gehie-
nek asko zaintzen dute alderdi
hori, hezkuntza bokazio handia
dutelako. Hala ere, argitaletxe txi-
kiagoek, hainbeste baliabide ez
dutenek, sexu araberako estereo-
tipoak erabiltzen jarraitzen
dute./L.K.

TERESA DURÁN / UME ETA GAZTE LITERATURAN ADITUA

IKER BARANDIARAN

Hamasei irudigileren hainbat lan daude ikusgai Arrasateko Monterron jauregian.

Oñatiar bat
erakusketan

Javier Erostarbe oñatiarra da
erakusketan parte hartzen ari
diren marrazkilarietako bat.

Taldeko beteranoetariko bat dugu
debagoiendar hau.

Gazte-gaztetandik datorkio
marrazkiarekiko zaletasuna;
gerora, zaletasun hori ofizio
moduan hartu zuen: “Hasieran,
jolas moduan marrazten nuen;
gero, Arte Ederrak ikasi nituen.
Halako baten, liburu bat ilustratu
nezan deitu zidaten; gero beste
bat etorri zen, eta beste bat…”

Urteak joan ahala, mordoska
bat liburu ilustratu ditu oñatia-
rrak. Aurten, beste bi proiektu ditu
arlo horretan: Ibaizabal argitale-
txeak aterako duen umeendako
liburu bat, alde batetik; eta
Bergarako Udalak dagoeneko
inprimategian duen bilduma bat,
Ume Txikientzako Kantu eta
Jolasak.

Dena dela, marrazkilari
debagoiendarrak “mugatu” samar
ikusten du argitaletxeekin lana;
bere esanetan, “askotan, marraz-
kilariak ate joka joan beharra du”.
Hori dela eta, Javierrek publizita-
tean edo diseinu grafikoan
jarduten du batik bat gaur egun.

Arlo baten zein bestean lan
egin, Javierrek bere estiloari
eusten dio: “Errealista bezala
definituko nuke; baina, umeei
zuzendutako irudietan, marrazki
esajeratuagoak egiteko joera
hartu dut azken urteotan. Nire
estiloak eboluzioa izan du”.
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EMAKUMEAK
EUSKAL HERRIAN

Teresa del Valle
Gaiak

140 orrialde

MANTXUT
MANTXUT?

Asisko Urmeneta
Argia

63 orrialde

GEORGES
BRASSENSEN

KANTARI

Anje Duhalde
Elkar-musika

14 abesti

Emakumeak Euskal Herrian
(erresistentziak eta hausturak)
liburuan gure nazioko emaku-

meek eguneroko ekintzetan lortzen ari
diren espazio propioak aztertzen dira,
eta ibilbide horretan haiek finkatutako
esparru konkretuak aipatu eta ikertu
egiten dira: emakumeen asoziazionis-
moa, mugimendu feminista eta mundu
politikoa, hain zuzen ere.

Euskal Herrian gertatzen denari
ikuspegi inpresionistaz begiratuz gero,
azken hamarkadetako aldaketen luze-
zabalera eta trinkotasuna ikusten dira.
Horregatik, liburu hau azkenaldiko
aldaketetatik abiatzen da, bai aldaketa
nabarmen zein ezkutuagokoetatik.

Kapitulu bakoitzetik ateratako ondo-
rioekin borobiltzen du liburua Teresa del
Valle idazleak.

Liburua/ saiakera

Gazteen artean askotan esaten
diren metafora bizi batzuk
agertzen dira liburu honetan.

Zein motatakoak? 
Bada, esaterako, makarra moduko

berba edo txapapera bota. Lehenengoa
gehiagotan erabilia bada ere, bigarren
esapide hau ez da askotan entzuten
den horietakoa. Horrelaxe definitzen da
liburuan Txapapera bota esamoldea:
Gizonak hazia motxinatik kanpo
isurtzea. Adibideak ere baditu, eta
irudiek laguntzen dutela ere ezin ukatu.
Txapapera bota horren adibidean hau
irakur daiteke: Pena hain kintze ederra
txapapera botata bukatzea.

Harrikaldia, lotsa bragetatik
eskegita eduki, egitorgasmoa, tortolako
bizarrak erreta eduki, txitxarrillo
pelagikoa... horrela, 40tik gora.

Liburua / esamoldeak

Oraingo udazkenean, Georges
Brassens poeta, idazle eta
abeslari frantsesaren heriotzaren

20. urteurrena beteko da, eta Elkarlane-
an-musika argitaletxeak Anje Duhalde-
ren beste disko bat kaleratu du, Georges
Brrassensen kantari izenekoa. Lan horrek
Anje Duhaldek moldatu eta interpretatu-
tako Brassens-en 14 abesti jasotzen
ditu, egilea omentzeko asmoz. Iaz,
otsailean, Baionako Luna Negra aretoan
zuzenean grabatu zen. Anje Duhalderen
gitarra eta ahotsaz gain, Mathias López-
en kontrabaxua eta Remi Gachi-ren
gitarra ere entzun daitezke CD eta MC
formatuetan kaleratu den lan honetan.
Digi-pack formatu txukunean dator
diskoa. Kanta batzuk aurretik ere
argitaratuta dauden arren, omenaldi
txukuna.

DISKOA / kantautorea

Iban ArantzabalKALERATUBERRIAK/

HIM finlandiarrek jarraitzaile asko dituzte
geurean,eta formal-formal joan ziren guz-
tiak aldez aurretik,Jam aretoan izango zen
kontzerturako sarrerak erostera.Hitzorduak
merezi zuen; hala ematen zuen behintzat.
Ville Valo karismadunak eta bere mutilek
(oraingoz,behintzat,bera baita haien lide-
rra eta, gustatu ala ez, entzule eta zale
berri asko berari esker erakarri ditu talde-
ak) euren disko berria, Deep Shadows and
Brilliant Highlights,aurkeztera zetozen.Pri-
merako aukera abesti berriak zuzenean
entzun eta zaharrekin gozatzeko.

SOINU ALDETIK
Deep Shadows and Brilliant Highlightse-
kin,komertzialtasun handiago baten alde-
ko apustua egin du HIMek. Eta jokaldia
ondo irten zaio. Diskoa ona da, nahiz eta
ez den aurrekoen mailakoa.Baina tira,oso
ona da,bai. Bikaina, abesti batzuetan:hor
dugu, adibidez, Salt in our Wounds.

Diskotik zuzenerako saltoa oso ondo
egin zuten finlandiarrek, ohi duten beza-
la; hori onartu beharra dago. Soinu alde-
tik, hortaz, primeran. Ville Valoren ahotsa
bikain mugitzen da iluntasunaren eta erro-
mantizismoaren lurraldeetan,rock gotikoari
dagokion bezala. Eta aipamen berezia
merezi dute,gainera,musikariek;zorionez,
Valok ez zuen euren lana itzalpean utzi.
Linde gitarra jotzailearen -gitarra soinu
zorrotz horiek…- eta Gas Lipstick bateria
jotzailearen lana bereziki azpimarratu
beharra dago.

EZ DA NAHIKOA
Teknikoki, oso ondo. Bai, baina kontzertu
bat soinu ona baino askoz gehiago da. Jen-
deak bizi egin behar du kontzertua.Eta,egu-
bakoitzean, ez zen horrelakorik gertatu.

Hitz gutxitan esateko,inoiz baino gehia-
go sumatu zitzaion boskoteari lurralde hotz
batetik datorrela.Hoztasuna,horixe izan zen

agertokian erakutsi zuten jarrera. Eta,Ville
Valori espektakulua zenbateraino gustatzen
zaion jakinda (noski,bera protagonista den
heinean), harrigarria da.

HIMek ez zuen lortu —edo ez zuen
gura izan, batek daki— publikoarekin
konektatzea, nahiz eta aretoa bete-bete-
ta egon.Ez zuten lortu zenbaterainoko tal-
de ona diren erakustea,ez eta euren jarrai-
tzaileak ondo aseta uztea. Ederra desilu-
sioa.Horrelako jarrera ikusita, jendeak ere
ez zuen larregizko erantzunik erakutsi,nahiz
eta disko berriko eta aurrekoetako abesti
zirraragarri, eder, ilun,erromantiko asko jo
eta abestu zituzten (hori bai, aurreko dis-
koak ez zituzten jarraitzaileek gura bezain-
bat jo… bigarren bildumatik, Razorblade
Romancetik, lau bat besterik ez). Agerto-
ki ondo-ondoan zeuden jarraitzaileek bes-
terik ez zuten mugitzeko gogorik eraku-
tsi; entzulegoaren gainerako zatiak hori-
xe egin zuen batik bat, entzun.

TELONEROAK, OSO ONDO
nfernuko maiestatea inoiz baino handita-
sun gutxiagoarekin etorri zen Bergarara.
Askoz gogotsuago aritu ziren Ooomph! ale-
maniarrak,teloneroak,Rammsteinen antze-
ko doinuekin.Hauek,behintzat,zuten guz-
tia eman zuten.

LEIRE KORTABARRIA

Hau hotza!
HIM GOGO GUTXIREKIN ARITU ZEN BERGARAN

HIM ETA OOOMPH! JAM ARETOANKRONIKA/ AMODIOZKO GUTUNEN LEHIAKETALITERATURA/

Zeinek har dezake parte?
1987an edo lehenago jaiotako edozei-

nek.Gehienez ere bi orrialdeko gutunak onar-
tuko ditugu. Lana eta hiru kopia Jarduneko
egoitzara, Errotalde jauregira, bidali behar-
ko dira urtarrilaren 9a baino lehenago; pos-
ta elektronikoz ere bidal daitezke, jar-
dun@topagunea.com helbidera. Irabazleak
450 euro jasoko ditu; bigarrenak, 240; ber-
garar eta debagoiendar onenak, 150na; eta
gazte saria Xabier Diaz de Zerioren eskul-
tura bat izango da.

Berritasunik badago?
Bai. Lehiaketak hamargarren aldia du,

zenbaki borobila; bestalde, Goiena Komuni-
kazio Zerbitzuak Kooperatibak urtebete egin-
go du; hori dela eta, Goiena saria sortu da:
lehenengo eta bigarrendako, Mondragon
Hotelean afaria;lehenengoarendako,gainera,
hoteleko suitean gau bat.

Zeintzuk izango dira epaileak?
Arantxa Urretabizkaia eta Jose Mari Velez

de Mendizabal idazleak, Estitxu Fernandez
bertsolaria eta iazko irabazlea, Ainara Eli-
zondo. Gazte epaimahaia ere izango da.

Zein adineko jendeak hartzen du
parte? Nongoak izaten dira? Eta ema-
kumeak ala gizonezkoak dira gehie-
nak?

Gehienak Gipuzkoa edo Bizkaikoak iza-
ten dira. Adinari dagokionez, bereziki gaz-
teek hartzen dute parte.Bestalde,azken urte-
otan neskek idatzitako gutun gehiago jaso
ditugu.

Zein motatako gutunak jasotzen
dituzue, gehienbat? 

Ezinezko harremanak islatzen dituzte-
nak dira nagusi, tragikoak eta tristeak.

Eta zeintzuk saritzen dira gehien?
Topikoetatik ihes egiten dutenak,bene-

tan originalak direnak.
Ausartagoak ote gara gutun bidez

aurrez aurre baino?
Hala pentsa liteke, baina trebezia eta

ausardia behar ditu batek bere sentimen-
duak idatzi eta maite duen horri bidaltzeko.
Saridunek jendaurrean irakurri beharko dituz-
te gutunak sari banaketan, eta hori ere ez
da trantze makala eurendako. /L.K.

EIDER ARZELUS / LEHIAKETAREN ARDURADUNA

“Gutun originalak
saritzen dira gehien”

E
ider Arzelus Jarduneko,Ber-
garako euskara elkarteko,
kultura dinamizatzailea da.
Aurten,berak darama Amo-

diozko Gutunen Berrigara Lehiake-
taren ardura.Euskal Herriko idazketa
lehiaketen artean, gero eta ezagu-
nago bihurtzen ari da Jardunek urte-
ro-urtero antolatzen duen hau.

“Aurten, Goiena
saria sortu da:

lehenengoarendako,
afaria eta suitean

gau bat” 

Kontzertu bat soinu
ona baino askoz

gehiago da: jendeak
bizi egin behar du

kontzertua 

R. Azkargorta
BeArt-eko presidentea

‘SENDEROS DE GLORIA’
Stanley Kubrick

L. K.

E
z naiz larregiko
zinemazalea, baina
tarte honetan, asko
gustatu zitzaidan

film bat gomendatu gurako
nuke. Zinemako klasikoa da,
gainera: Stanley Kubrick-en
Senderos de Gloria, 1957.
urtekoa. Haria honakoa da: I.
Mundu Gerran, frantziar
armadak alemaniarren
posizio bat hartzeko ahalegi-
netan dihardu. Baina
logistika arazo batzuk direla-
eta, planak zapuztu egingo
zaizkie, eta horren harira
frantziar milizian sortuko
diren arazoek gerra kontseilu
bat eragingo dute. Teknika
aldetik, zoragarria da filma;
baina niri, daraman mezua-
rengatik gustatu zitzaidan,
bereziki, alegia, gerrari
izugarrizko kritika egiten
diola. Eta protagonisten lan
bikaina dut gogoan, batez
ere, Kirk Douglas-ena.

NIREAUKERA
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Azaroak 23-30  
ANTZERKIA
ELGETA

La Garbo S.A. antzeztuko du
Markeliñe taldeak egubakoitzean,
azaroak 23, Espaloia aretoan,
22:30ean.

ELORRIO
Kiki, Koko, Moko eta Flax txatxi-

pailazoen saioa domekan, azaroak 25,
Arriola aretoan, 17:00etan.

MUSIKA
ARAMAIO

Parrokiako organo berrituaren
inaugurazioa asteburuan. Zapatuan,
azaroak 24, Jose Enrique Ayarraren
kontzertua parrokian, 20:00etan;
domekan, azaroak 25, Bizente
Goikoetxea abesbatzaren emanaldia
parrokian, 12:00etan, Daniel Oyarzabal
eta Floren Untzueta organo jotzaileekin.
Victor Mendialduari, herriko organo
jotzaileari, omenaldia ere egingo diote
aramaioarrek.

ARRASATE
Numen eta Suffering Down

taldeen kontzertua egubakoitzean,
azaroak 23, Gaztetxean, 22:00etan.

Eraso!, Flyshit eta Kum taldeen
kontzertua zapatuan, azaroak 24,
Gaztetxean, 22:00etan.

Mikel Telleria kantautorearen
emanaldia eguenean, azaroak 29, Itzala
tabernan, 20:30ean, Kultur Errota
egitasmoaren eskutik.

BERGARA
Bertso jaialdia: Andoni Egaña,

Ainhoa Agirreazaldegi, Joxe Agirre,
Jesus Mari Irazu eta Mañukorta
bertsolariek parte hartuko dute.
Egubakoitzean, azaroak 23, Zabalote-
gin, 22:30ean.

Theory vs. Stimulus tour
egubakoitzean, azaroak 23, Jam
aretoan, 00:00etan.

Quinteto Clásico de Jazz
taldearen kontzertua zapatuan, azaroak
24, Udaletxeko osoko bilkuren aretoan,
19:30ean.

Señor No, Vicent Von Reverb &
sus vaqueros eléctricos, Nuevo
Catecismo Católico, Discípulos de
Dionisos, Teen Dogs eta Javier Sun
zapatuan, azaroak 24, Jam aretoan,
22:00etan.

Mogwai eta Kid 606 egubakoitze-
an, azaroak 30, Jam aretoan,
21:00etan.

ELORRIO
De Dos En Blues Banden

emanaldia egubakoitzean, azaroak 23,
Ateneon, 23:00etan, Arriolako XII. Jazz
Blues jaialdian.

Antonio Serrano & Joshua
Edelman Trio taldea zapatuan,
azaroak 24, Ateneoan, 23:00etan,
Arriolako XII. Jazz Blues jaialdian.

ESKORIATZA
Santa Zeziliaren omenezko

kontzertua eskainiko du musika
eskolako bandak zapatuan, azaroak 24,
parrokian, 20:00etan.

ERAKUSKETAK
ARRASATE

Euskal Irudigileak erakusketa,
Monterron jauregian, abenduaren 2ra
arte. Egunero, 18:00etatik 20:00ak
arte, eta asteburu eta jai egunetan,
horrez gain, 12:00etatik 14:00ak arte
izango da zabalik.

BERGARA
Peruko artisautza erakusketa

eta salmenta azaroaren 19tik,
astelehena, azaroaren 25era arte,
domeka, erretiratuen etxean, 10:00eta-
tik 12:00etara eta 17:00etatik
20:00etara.

Jone Telleria eta Nemeth
Zolánen margolanak azaroaren 20tik
abenduaren 2ra arte, kultura etxean.

Jose Antonio Laskurainen margo
erakusketa dago ikusgai La Caixako
bulegoan.

Pintura ikastaroa Beart elkarteak
antolatuta. Irakaslea Rikardo Azkargor-
ta izango da. 656 72 44 49.

Heziketarako psikomotrizitate
praktikan bi urteko ikastaroa
eskaintzen du UNEDek, 2002ko
urtarriletik aurrera. Argibideak gura
izanez gero, deitu 943 76 90 33
telefonora.

ESKORIATZA
Amuska taldeak antolatutako

ikastaroak: ehoziria, larrua eta pintura
oihal gainean, eskulanak eta pintura.
30 orduko ikastaroak. Argibide
gehiagorako, deitu  943 71 46 88ra.

DEBAGOIENA
Begirale ikastaroa Txatxilipurdi,

Axtroki, Loramendi eta Laixan elkarteek
antolatuta. 18 urtetik gorakoei dago
zuzendua. Argibide gehiagorako, deitu
943 79 54 46 telefonora.

DEIAK
ARAMAIO

Argazki Rallyko sari banaketa
ekitaldia izango da egubakoitzean,

azaroak 23, herriko kultura etxean,
20:00etan.

ARETXABALETA
Jose Maria Arizmendiarrieta

museo-gelaren berrikuntza-lanen
inaugurazioa izango da eguenean,
azaroak 29, Otaloran, 12:00etan.

Jose Maria Arizmendiarrieta XV.
Lehiaketako sari banaketa
eguenean, azaroak 29, Otaloran,
17:00etan.

ARRASATE
Hutsik dauden etxebizitzen

inkesta egiten ari dira Udala eta Astiker
enpresa, eta 700 etxebizitzatara joko
dute galdetegi bat betetzera. Zentsua-
ren etxebizitza galdetegiaren antzekoa
da. Udalaren inkesta hori betetzea
egokitzen zaien familiei eskatzen diete,
mesedez, inkestatzaileak hartzea.

Jose Maria Arizmendiarrietaren
omenezko meza eguenean, azaroak
29, San Juan Bataiatzailearen elizan,
19:00etan. Goikobalu Abesbatzaren
emanaldia ere izango da.

Amiantoak kaltetutakoen
azterketa eta indemnizazioaren
inguruan hitzaldia egingo du CCOO
sindikatuak astelehenean, azaroak 26,
Monterronen, 18:00etan.

Él y ella: sociedad gráfica
anónima (El sexismo en la
ilustración) hitzaldia egingo du Teresa
Durán adituak egubakoitzean, azaroak
30, Monterronen, 18:30ean, udal
liburutegiak antolatuta.

Bertsolari txapelketa nagusiko
finalera joateko autobusa antolatu
du Arrasate Euskaldun Dezagun
elkarteak. Donostian izango da finala,
abenduaren 16an, domeka. Txartel
arrunta 7.000 pezetan salduko da;
prezioan, bidaia, bazkaria eta sarrera
sartzen dira. Leku mugatuak daude.
943 71 21 17.

BERGARA
Debagoieneko historia geologi-

koa ezagutzeko behatze-irteera
antolatu du Pol-Pol mendi taldeak
zapaturako, azaroak 24. 943 76 48 51.

Ibarreko erretratu zaharrak hasi
da biltzen Jardun elkartea, datorren
urteko egutegia prestatzeko. Laguntze-
ko interesa duzuenok, pasa zaitezte
Kartzela Zaharreko bulegotik.

ESKORIATZA
Herriko umeendako eskulan

tailerrak egubakoitzean, azaroak 23,
Luis Ezeiza ikastetxean, 16:30ean.

Bertso afaria antolatu du Axtroki
elkarteak azaroaren 24rako, zapatua.
Imanol Lazkano, Amets Arzallus eta
Aitor Mendiluze bertsolariek hartuko
dute parte. Toki-Alai tabernan,
21:30ean.

Mendi Astea antolatu du Murruki-
xo mendizale elkarteak. Hitzaldiak
izango dira egunero, azaroaren 26tik
30era, euren egoitzan, 19:30ean.

Diapositiba emanaldia izango da
eguenean, azaroak 29, Axtrokiren
eskutik. Kultura etxean, 19:00etan.
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MUSIKA

BENITO LERTXUNDIREN ERREZITALDIA ESKORIATZAN
Ibarrera etorriko da Benito Lertxundi kantautore oriotarra egubakoitz honetan. Eskoriatzan kontzertua emango du azaro-
aren 30ean, kiroldegian, 22:30ean. Txartelak 1.200 pezetan salduko dira kiroldegian bertan erosiz gero; aldez aurretiko
salmentan, 200 pezeta merkeago. Hogeita hamar urte dira aurten oriotarrak lehenengo disko luzea kaleratu zuela, eta
ordutik hona, Nere herriko neskatxa maite, Txori ttikia, Bizkaia maite, Primaderako liliak, Herri behera, Oi Ama Euskal Herri
eta beste hainbat abesti ezagun eman ditu Lertxundik. Horiek eta abeslariaren beste hainbat doinu esanguratsu berriro
entzuteko aukera paregabea dugu, hortaz, datorren asteburukoa.

Non: Eskoriatzako kiroldegian. Noiz: Egubakoitzean, azaroak 30. Ordua: 22:30. Prezioa: 1.200 txarteldegian.

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Nagusiendako euskal dantza.
Egubakoitzero, musika eskolan,
19:15ean. Lehendik izena emanda
zutenez gain, jende berria etor daiteke.

Garapen Pertsonala taldea.
Hilean bi aldiz batuko dira, zapatuetan,
10:00etatik 14:00etara. Argibideak 616
96 57 95 telefono zenbakian.

Eskulan ikastaroa. Argibideak eta
izena ematea kultura etxean, 943 71 10
27 zenbakian.

Yogako hastapen ikastaroa.
Eguaztenetan eta egubakoitzetan,
10:00etan, edo martitzenetan eta
eguenetan, 20:30ean. Argibideak 616
96 57 95 telefono zenbakian jaso
daitezke.

BERGARA
Zeramikaren hastapenei

buruzko ikastaroa izango da ekaina
bitartean Zabalotegin. Argibideak: 943
76 19 17 edo 606 68 41 94.

Fandango eta Arin-arin ikasta-
roa Moises Azpiazu dantza taldearen
eskutik. Gazteendako eta helduendako
eskolak. 943 76 15 40.



NON-ZER /17

ZUZENDARIA: Vicente Aranda
AKTOREAK: Pilar López de Ayala,
Daniele Liotti, Roberto Álvarez.

D
uela gutxi izandako Donostiako
Zinemaldian,Juana la locafilmak,
Pilar López de Ayalaren lanari

esker, aktore onenari eskainitako zila-
rrezko maskorra eskuratu zuen.Eta joan
zen astean, Espainako Akademiak fil-
ma aukeratu zuen Oscar sarietara aur-
kezteko. Beraz, Arandaren azkenengo
lana momentu honetan nahiko inte-

resgarria eta ezaguna denez, hurrengo
lerroetan filmaren ezaugarri nagusiak
komentatzen ahaleginduko gara.

Arandak Joana Eroa Gaztelako erre-
gina eta Felipe I.a Ederraren arteko amo-
diozko harremanak kontatzen dizkigu.
Harremanak hitzarmenezko ezkontza
baten bitartez sortzen dira, eta horren
ondorioz, Joanak Felipekiko sentitzen
duen irrika desorekatua eta neurriga-
bea filmaren motore eta elementu nagu-
si bihurtuko zaigu.

Juana la loca, filma historikoa bai-
no (Amanteseta Arandaren hainbat izen-
buruen moduan), irrika eta desirari
buruzko lana da; kontatzen dizkigun
harremanak,amodiozkoak baino gehia-
go, sutsuak dira, sexua da lehenengo
momentutik nagusi (bikotea ezagutu eta
berehala ohera doa), eta une horreta-
tik aurrera Joana ia-ia erotu egingo da,

Feliperenganako amodio posesiboa sen-
tituko duelako. Felipek, gonazale amo-
rratua denez, ez du era berean eran-
tzungo,eta bere emaztearen zeloengatik
aspertua,eta Joanaren ero famaz balia-
tuz, tronoaren jabetza lortzea erabaki-
ko du.Joanaren giltzaperatzearen bitar-

tez bi helburuak beteko ditu: alde bate-
tik,botere absolutua eskuratzea,eta bes-
tetik, emazte jeloskor eta nekagarria-
ren atzaparretatik alde egitea.

Arandak oso esku onarekin konta-
tzen digu filma. Marratik pasatu gabe,
pertsonaia eta gertakizun historikoak
erabiliaz, melodrama generoari lotuta-
ko amodio ero baten istorioari behar
duen tratamendua eman dio: oso ondo
graduatua dagoenez, barregarri gera-
tzearen arriskua gainditzen du.

Eta iruzkina bukatzeko, Pilar López
de Ayalaren lan bikaina aipatzea gera-
tzen zaigu. Bere pertsonaia oso bizia
eta arriskutsua da. Nahiz ia-ia basatia
izan, bere pertsonaia hezten jakin du,
eta interpretaziozko ñabardura ugari era-
kutsi du.

JUANA LA LOCA

KRITIKA

ANTONIO ZABALA

TXARRA:• ESKASA:•• BALEKOA:••• ONA:•••• BIKAINA:•••••

PUNTUAZIOA: ••••

Zinema
ARRASATE

ALAI ZINEMA

Y tu mamá también
Egubakoitza: 19:00, 22:00.
Zapatua: 17:00, 19:30, 22:00.

La maldición del escorpión
de jade
Domeka: 17:00, 19:30, 22:00.
Astelehena: 19:00, 21:30.
Martitzena, ikuslearen eguna: 19:00,
21:30.

BERGARA
NOVEDADES

The Score
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 19:30, 22:30.
Domeka: 19:30, 22:15.
Astelehena, ikuslearen eguna: 19:30.

Spy Kids
Zapatua eta domeka: 17:00.

La habitación del hijo
Eguena zine-kluba, 20:00.

OÑATI 
SANTA ANA

Los Otros
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Pokemon 3
Domeka: 17:00.

Infiel
Eguena, zine-kluba: 20:00.

EIBAR
UNZAGA

Ni una palabra
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua: 17:00, 19:30, 22:15.
Domeka: 17:00, 19:30, 22:15.
Astelehena: 19:30, 22:15.
Martitzena: 19:30, 22:15.
Eguaztena, ik. eguna: 19:30, 22:15.

RIALTO

Juana la loca
Egubakoitza: 19:30, 22:15.

Zapatua: 19:30, 22:15.
Domeka: 19:30, 22:15.
Astelehena: 19:30, 22:15.
Martitzena, ik. eguna: 19:30, 22:15.

ELGOIBAR
HERRIKO ANTZOKIA

Lucía y el sexo
Egubakoitza: 22:15.
Zapatua: 19:30, 22:15.
Domeka: 19:30, 22:15.
Astelehena: 22:15.

El emperador y sus locuras
Domeka: 16:30.

ELORRIO 
ARRIOLA

Nadie es perfecto
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:00.

GASTEIZ
GURIDI

Scary Movie 2
Egubakoitza eta zapatua: 17:00,
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 19:45.
Astelehenetik eguenera: 17:30,
20:00.

Ni una palabra
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguenera: 17:30, 20:00,
22:30.

Los malditos
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguenera: 17:30, 20:00,
22:30.

Baby Boy
Egubakoitza eta zapatua: 17:00,
19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:00, 19:45, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 17:30,
20:00, 22:30.

Rock Star
Egubakoitzetik eguenera: 17:30.

Una rubia muy legal
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:00, 22:30, 01:00.

Domekatik eguenera: 17:30, 20:00,
22:30.

Training Day
Egubakoitza eta zapatua: 20:00,
22:30, 01:00.
Domekatik eguenera: 20:00, 22:30.

Buñuel y la mesa del rey
Salomón
Egubakoitza eta zapatua: 01:00.
Domekatik eguenera: 22:30.

Amelie
Zapatua: 17:00, 19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:00, 19:45, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 17:30,
22:00, 22:30.

MIKELDI ZINEMAK

Los malditos 
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:15, 22:45, 01:15.
Domekatik eguaztenera: 17:30,
20:15, 22:45.

Ni una palabra
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:15, 22:45, 01:15.
Domekatik eguaztenera: 17:30,
20:15, 22:45.

Jeepers Creepers
Egubakoitza eta zapatua: 17:15,
20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguaztenera: 17:15,
20:00, 22:30.

The Score 
Egubakoitza eta zapatua: 17:39,
20:15, 22:45, 01:15.
Domekatik eguaztenera: 17:30,
20:15, 22:45.

Scary Movie 2
Egubakoitza eta zapatua: 17:15,
20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguaztenera: 17:15,
20:00, 22:30.

Intacto
Egubakoitza eta zapatua: 20:00,
01:00.
Domekatik eguaztenera: 20:00.

Amelie
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:15, 22:45, 01:15.
Domekatik eguaztenera: 17:30,
20:15, 22:45.

Una rubia muy legal
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:15, 22:45, 01:15.
Domekatik eguaztenera: 17:30,

20:15, 22:45.

Desafinado
Egunero: 17:15, 22:30.

Moulin Rouge
Egubakoitza eta zapatua: 17:15,
20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguaztenera: 17:15,
20:00, 22:30.

Liam (Zinema euskaraz)
Eguena: 20:15.
Martitzena ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

La pianista
Egubakoitza eta zapatua: 19:45,
01:00.
Domeka: 19:45.
Astelehenetik eguaztenera: 20:00.

Kandahar
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:00, 22:30, 01:00
Domekatik eguenera: 17:30, 20:00,
22:30.

El hijo de la novia
Egubakoitza eta zapatua: 12:30,
17:00, 19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 12:30, 17:00, 19:45, 22:30.
Astelehenetik eguaztenera: 12:30,
17:30, 20:00, 22:30.
Eguena: 17:30, 20:00, 22:45.

Juana la Loca
Egubakoitza eta zapatua: 17:00,
19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:00, 19:45, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 17:30,
20:00, 22:30.

The Score
Egubakoitza eta zapatua: 19:45, 01:00.
Domekatik eguenera: 20:00.

Intacto
Egubakoitzetik domekara: 17:00,
22:30.
Astelehenetik eguenera: 17:30,
22:30.

La maldición del escorpión
de jade
Egubakoitzetik domekara: 17:00,
22:30.
Astelehenetik eguenera: 17:30,
22:30.

Alaska.de
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguenera: 17:30, 20:00,
22:30.

El hada ignorante
Egubakoitza eta zapatua: 17:30,
20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguenera: 17:30, 20:00,
22:30.

STER ZINEMAK

Ni una palabra
Egunero: 12:15 (goizekoa),
16:10,18:25, 20:40, 22:50, 01:10
(gauekoa).

Una rubia muy legal
Egunero: 18:30, 20:45, 22:45, 00:55
(gauekoa).

Training Day
Egunero: 12:00 (goizekoa), 16:40,
19:00, 21:30, 00:00 (gauekoa).

Tiempo límite
Egunero: 12:40 (goizekoa), 16:20.

Scary Movie 2
Egunero: 12:05 (goizekoa), 16:00,
18:10, 20:20, 22:30, 00:40 (gaue-
koa).

Moulin Rouge
Astelehenetik egubakoitzera: 17:40,
20:00, 22:25, 00:55 (gauekoa).
Zapatua eta domeka: 20:00, 22:25,
00:55 (gauekoa).

Los Otros
Egunero: 16:05, 18:25, 20:30, 22:40,
00:45 (gauekoa).

Atlantis
Egunero: 12:20 (goizekoa), 16:35,
18:40, 20:35, 22:35, 00:30 (gaue-
koa).

Jeepers Creepers
Egunero: 12:25 (goizekoa), 16:15,
18:20, 20:15, 22:10, 00:10 (gaue-
koa).

Yamakasi
Egunero: 12:35 (goizekoa), 16:25,
18:35, 20:25, 22:20, 00:20 (gaue-
koa).

El Bosque Animado
Zapatua eta domeka: 12:10 (goize-
koa), 16:30, 18:15.

Shrek
Zapatua eta domeka: 12:30 (goize-
koa).

Goizeko emanaldiak zapatuan eta
domekan.

Gauekoak egubakoitzean eta zapatuan.

‘LA GARBO S.A.’ ANTZERKIA ELGETAN
Markeliñe antzerki taldeak saioa eskainiko du egubakoitz honetan,
azaroak 23, Elgetako Espaloia aretoan. Hainbat sari jaso dituen La
Garbo S.A. antzezlana jokatuko dute. Ikuskizuna 22:30ean hasiko
da, eta sarrerak 500 pezetan salduko dira.

OÑATI
Oñatiko VII. Xake Txapelketa

azkarra antolatu da abenduaren
1erako. Izenemate epea azaroaren 29an
bukatuko da. Argibideetarako, deitu
943716094 telefonora.

Guraso Eskolan izena emateko
epea zabalik dago abenduaren 5era
arte. Umezaroa, eskola porrota,
anorexia eta bulimia, autoestimua eta
beste hainbat gai landuko dituzte
datorren ikasturtean.

JAIAK
ESKORIATZA

Gaztaina erre eguna ospatuko
dute Luis Ezeiza herri eskolako ikasle,
irakasle eta aita-amek egubakoitzean,
azaroak 23.

ZINEMA
GASTEIZ

Zinema Euskaraz jardunaldiak
antolatu ditu Bagare Euskal Tokiak.
Lehenengo saioa eguenean, azaroak
29, izango da. Liam filma eskainiko da.
Mikeldi zineman, 20:15. Sarrerak 400
pezetan salduko dituzte.

MUSEOAK
ESKORIATZA

Eskoriatzako museo eskola.
Hidalga, 5. Martitzenetik domekara,
17:00etatik 20:00etara. Argibideetara-
ko, deitu 943 71 54 53 telefonora.

LEINTZ GATZAGA
Gatz museoa. Asteburuetan eta

jaiegunetan lau bisitaldi. Argibide
gehiago, 943 71 47 46 telefonoan.

AZPEITIA
Trenbidearen euskal museoa.

Julian Elorza, 8. Astelehenetik eguba-
koitzera, 10:00etatik 13:00etara eta
15:00etatik 17:30era. Zapatuetan,
10:00etatik 13:30era eta 15:30etik
17:30era. Domeka eta jaiegunetan,
10:00etatik 13:30era.

DONOSTIA
Zientziaren kutxaespazioa.

Martitzenetik zapatura, 10:00etatik
18:00etara. Domeka eta jaiegunetan,
11:00etatik 18:00etara.

Zientzia eta teknikaren erakus-
keta interaktibo iraunkorra.
Argibideetarako, deitu  943 30 82 11
zenbakira.

San Telmo museoa. Zuloaga plaza,
1. Martitzenetik zapatura, 10:30etik
13:30era eta 16:00etatik 20:00etara.
Domeka eta jaiegunetan, 10:30etik
14:00etara. Taldeendako bisitaldi
gidatuak izaten dira aurretik txanda
eskatuz gero. Argibideak, 943 42 49 70
telefonoan.



SAILKATUAK18/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2001eko azaroaren 23a

Gasteiz. Etxebizitza salgai.
Hiru logela, komun bi, jange-
la,sukaldea,terraza,sotoa eta
garajea. Naipes lantegiaren
inguruan. 945 23 42 47.

Bergara. Koldo Eleizalden
etxebizitza handia salgai.943
76 34 48.

103. ERRENTAN EMAN

Bergara.Etxebizitza ematen
da errentan.Garajea du.943
76 23 27.

Arrasate. Ikasleendako etxe-
bizitza dut errentan emate-
ko. 943 79 98 30.

Arrasate. San Andres auzo-
an etxebizitza ematen da
errentan. 629 42 26 54.

Jaca. Eski denboraldian sei
lagunendako etxebizitza ema-
ten da errentan. 620 56 56
38.

104. ERRENTAN HARTU

Aretxabaleta. Etxebizitza
behar da errentan hartzeko
hiruzpalau hilabeterako,obrak
direla-eta.Konfiantzazko fami-
lia. Presazkoa. 659 65 24 69.

105. ETXEAK OSATU

Arrasate.Bi lagun behar dira
etxebizitza baten logela kon-
partitzeko. 609 13 39 70.

Arrasate. Pertsona bat
behar da Musakolan etxebi-

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Eskoriatza. Etxebizitza sal-
gai. Garajea du. Hiru gela,
egongela, komun bi, sukal-
dea. 617 89 57 84. Deitu
20:00etatik 22:00etara.

Bergara. Koldo Eleizalden
etxebizitza salgai. 943 76 34
48.

Arrasate. Santa Teresan
etxebizitza salgai.Hiru loge-
la, sukaldea, komuna, bal-
koia, berogailua, sotoa eta
garaje itxia.Oso eguzkitsua.
943 79 84 57 edo 943 79
96 83.

Bergara.Zubieta 32an etxe-
bizitza salgai. 943 79 42 65.

Arrasate. San Andresen 74
m2ko etxebizitza salgai.Gara-
jea aukeran. 943 77 05 88.

Antzuola. Antigua auzoa
17an 51 m2ko etxebizitza sal-
gai. Oso ondo dago. Jantzia.
943 76 61 16.

Bergara. Etxebizitza salgai.
Hiru gela,egongela,sukaldea
eta komuna. 658 74 73 28.

Oñati. 88 m2ko etxebizitza
salgai. Garajea du. Prezioa
negozia daiteke. 943 78 05
96 edo 626 43 99 72.

Antzuola. 90 m2ko etxebi-
zitza salgai. Hiru logela ditu.
943 72 20 70.

Bergara. Martokon etxebizi-
tza salgai. Sukaldea berrituta
eta gas naturala. 943 76 08
08 edo 629 46 47 22.

Arrasate. Altamiran duplexa
egiteko aukera ematen duen
etxebizitza salgai. 652 70 97
79.Deitu 19:00etatik aurrera.

Bergara. Zubiaurre kalean
etxebizitza salgai. 943 76 33
78.

zitza osatzeko.609 13 39 70.

Aretxabaleta. Logelak
ematen ditut errentan. 943
79 05 26. Gauez.

Arrasate. Logela ematen
da errentan. Sukaldea era-
biltzeko eskubidea. 627 64
27 13.

Oñati. Pertsona bat behar
da etxebizitza osatzeko.627
31 18 67.

Aretxabaleta. Logela ema-
ten da errentan. Sukaldea
erabiltzeko eskubidea. 650
16 93 18.

Donostia. Etxebizitza osa-

tzeko pertsona bat behar
dugu. 627 31 18 67.

Bergara. Logela bat ema-
ten da errentan. Sukaldea
erabiltzeko aukera du. 699
18 75 68.

2/ GARAJEAK

203. ERRENTAN EMAN

Bergara. Santa Marinan
garajea ematen da errentan.
943 76 47 67.

Oñati. San Lorentzon gara-
jea ematen da errentan. 666
46 65 45.

Bergara.Boni Laskurain kale-
an garajea ematen da erren-
tan. 943 76 10 58.

3/ LOKALAK
303. ERRENTAN EMAN

Arrasate. Kalealdean lokal
komertziala ematen da erren-
tan. 943 79 76 95.

Arrasate. Maalako Erraba-

lean 27 m2ko lokala ematen
da errentan. 943 79 08 92.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Bergara.Arratsaldetan den-
daren baten edo beste zer-
baitetan lan egingo nuke.
646 59 56 60.

Bergara. Dendaren baten
edo beste zerbaitetan lan
egingo nuke arratsaldetan.
646 26 09 30.

Erizainlaguntzailea gertu etxe-
an edo ospitalean gaixoak zain-
tzeko. 943 79 09 31. Maite.

Arrasate.Etxeko lanak egite-
ko gertu. 627 64 27 13.

Neska gertu lan egiteko.
Autonomo moduan ere bai.
620 51 34 25.

Eskoriatza. Neska euskal-
duna gertu umeak zaindu eta
etxeko lanak egiteko.943 71
50 31.

Arrasate. Reiki tratamen-
duak ematen ditut. Hiruga-
rren mailako tituluduna naiz.
943 79 45 74.

Emakumea gertu pertso-
nak zaharrak eta umeak zain-
tzeko edo etxeko lanak egi-

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
102. EROSI
103. ERRENTAN EMAN
104. ERRENTAN HARTU
105. ETXEAK OSATU
106. BESTELAKOAK

2. GARAJEAK

201. SALDU
202. EROSI
203. ERRENTAN EMAN
204. ERRENTAN HARTU
205. BESTELAKOAK

3. LOKALAK

301. SALDU
302. EROSI
303. ERRENTAN EMAN
304. ERRENTAN HARTU
305. BESTELAKOAK

4. LANA

401. ESKAINTZAK
402. ESKAERAK
403. BESTELAKOAK

5. IRAKASKUNTZA

501. ESKAINTZAK
502. ESKAERAK
503. BESTELAKOAK

6. MOTORRA

601. SALDU
602. EROSI
603. ALOKATU
603. KONPONDU
604. BESTELAKOAK

7. ANIMALIAK

701. SALDU
702. EROSI
703. EMAN
704. BESTELAKOAK

8. DENETARIK

801. SALDU
802. EROSI

803. EMAN
804. HARTU
805. TRUKATU
806. GALDU
807. AURKITU
808. BESTELAKOAK

9. HARREMANAK

901. AGURRAK
902. HARREMANAK
903. DEIAK
904. BESTELAKOAK

10. RELAX

Zure iragarkia 60.000 lagunek irakurriko dute!

943 76 92 71
Eguazten eguerdia arte (12:00) jasotako deiak bakarrik iragarriko ditugu.

DUKIENA
JATETXEAN

SUKALDARIA
BEHAR DA 
945 44 50 86

ORDUTEGI INTERESGARRIA

ARAMAIO

ASTEBURU ETA
JAIEGUNETAN 
LAN EGITEKO
NESKA BAT
BEHAR DA

943 76 01 26

BERGARA

LASA JATETXEAN
SUKALDARIA

ETA 
GARBITZAILEA

BEHAR DIRA
943 76 10 55

BERGARA

ERDIALDEAN
ETXEBIZITZA
EMATEN DA
ERRENTAN
636 50 49 86

BALDINTZA ONAK

ARRASATE

PARTIKULARREN IRAGARKIAK DOAN JARRIKO DITUGU. GAINERAKOAK, 1.500 PTA (+BEZ) ORDAINDU BEHARKO DITUZUE MODULUKO.

GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

teko. 687 27 31 39.

402. ESKAERAK

Bergara.Neska euskalduna
behar da umeak zaindu eta
etxeko lanak egiteko.943 76
03 37.

Oñati. Bi ume zaindu eta
etxeko lanak egiteko pertso-
na behar da. 943 78 13 72.

Bergara. Emakumea behar
da ume bi zaindu eta etxeko
lanak egiteko.607 21 36 38.

403. BESTELAKOAK

Arrasate. Reiki tratamen-
duak ematen ditut. Hiruga-
rren mailako tituluduna naiz.
943 79 45 74.

5/ IRAKASKUNTZA
501. ESKAINTZAK

Eskola partikularrak ematen
dira:Fisika,Matematika,Infor-
matika eta Elektronika. 619
86 97 76. Deitu 19:00etatik
22:00etara. Iker.

502. ESKAERAK

Aretxabaleta. Enpresaritza-
ko bigarren mailako ikasle
batek Kontabilitateko esko-
lak hartuko lituzke. 943 79

Iragarki 
gehiago 

23.
orrialdean
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Irati Fano Fernández duranga-
rra eta Marilu izeba. Azaroaren
4an jaio zen, eta 2,8 kilo pisatu
zuen.Victor, bilbotarra, eta Kan-
di, arrasatearra, dira gurasoak.

Aimar Mijangos Barandiaran
mondragoetarra eta Agurtzane
ama,eskoriatzarra.Azaroaren 13an
jaio zen, eta 3,6 kilo pisatu zuen.
Vicenteda aita,mondragoetarra.

Laura Morales Galaneta Mari-
sol ama, aretxabaletarrak biak.
Azaroaren 13an jaio zen,eta 3,420
kilo pisatu zuen Laurak. Rafa da
aita, aretxabaletarra hura ere.

Beñat BiainZulueta,Jose Migel
aita eta Unai anaiarekin, oñatia-
rrak.Azaroaren 13an jaio zen, eta
3,480 kilo pisatu zuen.Gurutze
da ama, oñatiarra hura ere.

Josefa Molina eta Martin Casado bergararrak 1951ko urriaren 27an
ezkondu ziren. Urrezko ezteiak ospatzeko, meza egin zuten sierbe-
tan, eta bazkari ederra ere bai, joan den urriaren 27an, duela 50 urte
ezkondu ziren egun berean, hain zuzen ere. Zorionak, bikote, familia
osoaren partetik!

Jaione Atxaga aretxabaletarra eta Asier García leioarra azaroaren
3an ezkondu ziren Arantzazuko Santutegian. Gero, euren lagunekin
eta senitartekoekin bazkaria egin zuten. Ezkonbidaian Argentina alde-
an ibili dira. Zorionak, bikote, familia osoaren partetik, eta bereziki, zuen
lehengusuen partetik!

Bergarako Behosin baserriko Roman Muguruza eta Eskoriatzako Ittur-
be baserriko Antoni Urrutia duela 52 urte ezkondu ziren, 1949ko
azaroaren 27an, hain zuzen ere. Gellaon, Eskoriatzan, ezkondu ziren.
Domekan, azaroaren 25ean, ospatuko dute Behosin baserrian, bazkari
eder batekin. Zorionak, Roman eta Antoni, familia osoaren partetik!

Julia Flores eta Meliton Pozo bergararrek 25 urte bete dituzte ezkon-
duta. 1976ko azaroaren 20an, hain zuzen ere, ezkondu ziren Arrasaten.
Familiarteko afari eder bat egingo dute zilarrezko ezteiak ospatzeko.
Raul, Kristina eta Mikel zuen seme-alaben partetik, zorionak, bikote, eta
ondo-ondo pasa ezazue!

JAIOTAKOAK
Maialen Aiastui Soto. Oñatin, azaroaren 9an.
Markel Urzelai Izagirre. Eskoriatzan, azaroaren 10ean.
Iker Letona Bergaretxe. Arrasaten, azaroaren 10ean.
Beñat Biain Zulueta. Oñatin, azaroaren 13an.
Aimar Mijangos Barandiaran. Arrasaten, azaroaren 13an.
Laura Morales Galán. Aretxabaletan, azaroaren 13an.
Unai Sajeras Andrade. Eskoriatzan, azaroaren 14an.
Irati Olabarria Lazkano. Bergaran, azaroaren 15ean.
Irene Pereira Jauregialzo. Arrasaten, azaroaren 15ean.
Eritz Campos Aretxaga. Oñatin, azaroaren 16an.
Ibai Bengoa Moiua. Aretxabaletan, azaroaren 20an.

HILDAKOAK
Miren Begoña Elorza Biain. Oñatin, azaroaren 14an. 84 urte.
José María Lizarralde Lizarralde. Arrasaten, azaroaren 15ean. 89 urte.
Ines Godoy Sanz. Arrasaten, azaroaren 15ean. 86 urte.
María Blanca Pérez Romeo. Aretxabaletan, azaroaren 18an. 53 urte.
Maria Luisa Gruzeta Axpe. Arrasaten, azaroaren 19an. 77 urte.

EZKONDUAK

Isidro Ropero Cuevas eta Miren Gurutze Garai Zabarte.
Arrasaten, azaroaren 10ean.
Jon Andoni Ozaeta Elortza eta Alaitz Abarrategi Azkarate.
Arrasaten, azaroaren 17an.
Serge Andre Raymona Pletinckx eta Arantzazu Larrañaga
Uriarte. Arrasaten, azaroaren 17an.

Goienkaria
Astero 21.500 

etxetan.
Eskelen prezioa: 

10.000 pezeta.

Eskela, urteurren meza edo
eskertzarik jarri nahi baduzu,

etor zaitez Goienkariaren 
ordezkaritzetako batera.

Manu Muniategiandikoetxea
BERGARA

Fran Iturbe
BERGARA

Jotakie taldeak bilduma bat
kaleratu berri du; azaroaren 13an
aurkeztu zuten Donostian,

Barrenetik 1981-1990 izenburupean.
Fran Iturbe bergararra dugu Jotakie
taldeko partaide izandakoetako bat.
Aipatzekoa da, gainera, Bergaran eskaini
zutela azken kontzertua, 1990ean,
taldea desegin zutenean, hain justu.

Datorren urteko Arco azokan
parte hartuko du Manu
Muniategiandikoetxea artista

bergararrak. Ez da lehendabiziko aldia
izango, beste urte batzuetan ere egona
da Madrilen egiten den artearen
erakusleiho horretan. Aurtengoan,
Windsor Kulturgintza galeria gasteizta-
rraren eskutik joango da Madrilera.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Saileko sailburuordea izan da
orain arte Esther Larrañaga

mondragoetarra. Joan den martitzenean,
kargu hori utzi eta beste bat hartu zuen:
Justizia Saileko sailburuordea izango da
hemendik aurrera. Larrañagak utzitako
lekua Abel Muniategik izango du
aurrerantzean.

Esther Larrañaga
MONDRAGOE

AIPAGARRI
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EGUZKIA: AZAROAREN 25a

ASTEKO BATEZ BESTEKO TENPERATURA

DONOSTIA-GASTEIZ

%73,3
Aspaldian ez bezala, gora egin
du azken aste honetan Urkulu-
ko ur mailak. Izan ere, azaroa
urria baino euritsuagoa ari da
izaten. Joan zen astean %68,5
zen urtegiko ur maila.

ZAPATUA, 24

Goizaldeko lehen orduetan zeharo esta-
lita egongo da zerua.Baina,egunak aurre-
ra egin ahala,gero eta laino gutxiago izan-
go ditugu. Goizaldean, gainera, behelai-
noa izango dugu.Giroa epeldu egingo du,
gora egingo du tenperaturak. Haizea,
berriz, ekialdetik ibiliko da.

Nafarroako Erribera:
Egun lainotsua.
Errioxa: Egun euritsua.
Pirinioak: Egun euritsua.

Oskarbi Ostarteak Estalia Euri txikia Euri txikiak Zaparradak Ekaitza Txingorra Elurra Behelainoa

Sortu
08:14

Gorde
17:53

6,5º C
A

06:45
07:15
08:15
09:15
11:15
13:00
14:15
14:25
15:15
16:00
18:30
19:15
20.30
21.15*
21.45

Z 
07:15
08:15
09:15
11:15
13:00
14:15
15:15
18:30
19:15
20:30
21.15*
21:45

J 
09:15
11:15
14:15
15:15
17:15
18:30
19.15
21:15
21:45

BERGARA
A

07:00
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30*
13:15
13.30*
14:30
14:40
15:30
16:15
16:30
17:30*
18:30
18:45
19:30
20:45
21:30
22:00

Z 
07:30
08:30
09:30
10:30*
11:30
12:30*
13:15
13:30*
15:30
14:30
16:30
17:30*
18:30
18:45
19:30
20:45
21:30
22:00

J 
09:30
11:30
15:30
14:30
16:30
17:30
18:30
18:45
19:30
21.30
22:00

ARRASATE
A

07:45
13:20

Z 
—

J 
—

ESKOLA P.
A

07:05
07:35
08:35
09:35
10:35
11:35
12:35*
13:20
13.35*
14:45
15:35
16:35
17:35*
18:35
18:50
19:35
21:35
22:05*

Z 
07:35
08:35
09:35
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
16:35
17:30
18:35
19:35
21:35

J 
09:35
11:35
15:35
14:35
16:35
17:35
18:35
18:50
19:35
21:35

ARETXABALETA
A

07:10
08:40
09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:50
15:40
16:40
17:40
18:40
18:55
19:40
21:40
22:10*

Z 
07:40
08:40
09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40
18:55
19:40
21:40

J 
09:40
11:40
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40
18:55
19:40
21:40

ESKORIATZA

BERGARA-OÑATI-ARRASATE-ARETXABALETA-ESKORIATZA

A
07:25
08:35*
09:35
10:35*
11:35*
12:35
13:35
14:35*
15:35*
16:35
17:35*
18:35*
19:35
21:05*
21:35

Z 
09:35*
11:35*
13:35
15:35*
16:35
17:35
18:35*
19:35
21:05
21:35*

J 
14:35*
16:35*
18:35*
21:05*
21:35*

BERGARA
A

07:00
07:45*
09:00
11:00
13:00*
14:00
15:00
17:00
19:00
20:00*
21:00

Z 
07:00*
09:00*
11:00*
13:00*
15:00
17:00
19:00
21:00

J 
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
22:00

OÑATI
A

07:20
07:40
08:05*
08:50*
09:20
09:50
10:50*
11:20
11:50*
12:50
13:20*
13:50
14:20
14:50*
15:20
15:50*
16:50
17:20
17:50*
18:50*
19:20
19:50
20.20*
21:20*
21:50

Z 
06:20
07:20*
09:20*
09:50*
11:20*
11:50*
13:20*
13:50
15:20
15:50*
16:50
17:20
17:50
18:50*
19:20
19:50
21:20
21:50*

J 
09:20
11:20
13:20
14:50*
15:20
16:50*
17:20
18:50*
19:20
21:20*
21:50*
22:20

ARRASATE
A

07:30
07:50
08:15*
09:00*
09:30
10:00
11:00*
11:30
12:00*
13:00
13:30*
14:00
14.30
15:00*
15:30
16:00*
17.00
17.30
18:00*
19:00*
19:30
20:00
20.30*

Z
06:30
07:30
09:30
10:00
11:30
12:00
13:30
14:00
15:30
16:00
17.00
17.30
18:00
19:00
19:30
20:00

J 
15:00
15:30
17.00
17.30
19:00
19:30

ARETXABALETA
A

07:40
08:00
08:25*
09:10*
09:40
10:10
11:10*
11:40
12:10*
13:10
13:40*
14:00
14:40
15:10
15:40
16:10
17:10
17:40
18:10
19:10
19.40
20:10
20:40

Z
06:40
07:40*
09:40*
10:10*
11:40*
12:10*
13:40*
14:10
15:40
16:10*
17:10
17:40
18:10
19:10*
19.40
20:10

J 
15:10*
15:40
17:10*
17:40
19:10*
19.40

ESKORIATZA

ESKORIATZA-ARETXABALETA-ARRASATE-OÑATI-BERGARA-EIBAR

A
06:45*
07:00*
07:45
08:15
08:45*
09:45*
10:15
10:45
11:45
12:15*
12.45*
13:15
13:45*
14:15
14:45
15:45*
16:15
16:45*
17:45
18:15
18:45*
19:15*
19:45
20:15
20:45

Z 
07:45*
09:45*
10:15*
11:45*
12:15*
13:45*
14:15
14:45
15:45
16:15
16:45*
17:45
18:15
18:45
19:45*
20:15

J 
14:45*
16:15
16:45*
18:15
18:45*
19:45*
20:15

ESKORIATZA
A

06:55*
07:10*
07:55
08:25
08:55*
09:55*
10:25
10:55
11.55
12:25*
12:55*
13:25
13:55*
14:25
14:44
15:55*
16:25
16.55*
17:55
18:25
18.55*
19:25*
19:55
20:25
20:55

Z
07:55*
09:55*
10:25*
11:55*
12:25*
13:55*
14:25
14:55
15:55
16:25
16:55*
17:55
18:25
18:55
19:55*
20:25

J 
14:55*
16:25
16:55*
18:25
18:55*
19:55*
20:25

ARETXABALETA
A

05:55
07:05*
07:20*
08:05
08:35
09.05*
10:05*
10.35
11:05
12:05
12:35*
13:05*
13:35
14:05*
14:35
15:05
16:05*
16:35
17:05*
18:05
18:35
19:05*
19:35*
20:05
20:35
21.05

Z 
08:05*
08.35*
10:05*
10:35*
12:05*
12:35*
14:05*
14:35
15:05
16:05
16:35
17:05*
18:05
18:35
19:05
20:05*
20:35

J 
08:35
09:35
11:35
13:05
14:35
15:05*
15:30
17:05*
18:35
19:05*
20:05*
20:35

ARRASATE
A

07:40*
08:55
10:55
12:55*
13:55
14:55
16:55
18:55
19:55*
21:05

Z
08:55*
10:55*
12:55*
14:55
16:55
18:55
21:05

J 
08:55
09:55
11:55
14:55
16:55
18:55
20.55

OÑATI
A

06:10
07:20*
08:20
09:20*
10:20*
11:20
12:20
13:20*
14:20*
15:20
16:20*
17:20*
18:20
19:20*
20:20

Z
08:20*
10.20*
12:20*
14:20*
15:20
16:20
17:20*
18:20
19:20
20:20*

J 
13:20
15:20*
17:20*
19:20*
20:20*

BERGARA

A
08:30
09:40
12:05
16:40
17:15
18:00
19:35
20:40

Z 
09:18
12:05
19:35

J 
10:00
17:55
18:35
20:30
22:05

ANTZUOLA
A

06:35*
08:40
09:50
12:15
13:45
16:50
17:25
18.10
19:45
20:50

Z 
09:10
12:15
18:10
19:45
20:50

J 
10:10
18:10
18:45
20:40
22:15

BERGARA
A

08:50
14:00
18:20

Z 
09:20
18:20

J 
10:20
18:20
20:50

ELGETA
A

07:00
16:30

Z 
07:00
16:30

J 
08:30
19.00

DONOSTIA

DONOSTIA-BILBO

(*) Astelehenetan bakarrik. Bergara-Eibar-Bilbo autopistatik

A
08:00
14:00

Z 
08:00
14:00

J 
09:30
18:30

BERGARA
A

08:10
14:10

Z 
08:10
14:10

J 
09:40
18:40

ANTZUOLA

BERGARA-ANTZUOLA-IRUÑEA

A
10:30
18:00

Z 
10:30
18:00

J 
17:00
20:30

IRUÑEA
A

12:05
19:35

Z 
12:05
19:35

J 
18:35
22:05

ANTZUOLA
A

12:15
19:45

Z
12:15
19:45

J 
18:45
22:15

BERGARA

IRUÑEA-ANTZUOLA-BERGARA-EIBAR

A
12:30
20:00

Z
12:30
20:00

J
12:30
19:30
21:00

BILBO
A

13:30
21:00

Z
13:30
21:00

J
13:30
20:30
22:00

ARRASATE
A

13:45
21:15

Z
13:45
21:15

J
13:45
20:45
22:15

BERGARA

BILBO-ARRASATE-BERGARA

A
14:30
20:00

Z
14:30
20:00

J
12:00

BILBO
A

15:30
21:00

Z
15:30
21:00

J
22:00

ARRASATE
A

15:45
21:15

Z
15:45
21:15

J
22:15

OÑATI

BILBO-ARRASATE-OÑATI

A
06:30
14:30

Z
07:15
14:30

J 
14:30
19:15

BERGARA
A

06:45
14:45

Z 
07:30
14:45

J 
14:45
19:30

ARRASATE

BERGARA-ARRASATE-BILBO

A
09:15
18:15

Z 
09:15
18:15

J 
19:15

OÑATI
A

09:30
18:30

Z 
09:30
18:30

J 
19:30

ARRASATE

OÑATI-ARRASATE-BILBO

A
07:20
09:35
13:35
16:35
18:35
19:35
20:45

Z 
20:45

BERGARA

A
07:40
09:55
13:55
16:55
18:55
19:55
21:05

Z 
21:05

OÑATI

BERGARA-OÑATI

OÑATI-BERGARA

A
07:00
08:00
13:10
13:55
16:05
16.15
17.10
19:10

OÑATI
A

07:20
08:20
13:30
14:15
16:25
16:35
17:30
19:30

BERGARA

(*) Landatik.

GASTEIZ-ARRASATE-BERGARA-EIBAR-DONOSTIA

A
06:30*+

07:30
08:30*•

09:30*+

10:30*+

11:30+

12:30•

12:30*
13:30+

15:30*+

14:30
16:30•

17:30*+

18:30
19:30+

20:30*•

Z 
06:30*+

07:30
08:30*•

09:30*+

10:30*+

11:30+

12:30
12:30*
13:30+

14:30+

15:30*+

16:30•

17:30*+

19:30*+

20:30*•

J 
08:30*•

09:00
10:30*•

12:30*•

15:30*+

16:30•

17:30*+

18:30•

19:30+

20:30*•

GASTEIZ
A

06:20
07:05*+

08:05
09:05*•

10:05*+

11:05*+

12:05+

13:05*•

14:05+

15:05
16:05*+

17:05•

18:05*+

19:05
20:05+

21:05*•

Z 
07:05*+

08:05
09:05*•

10:05*+

11:05*+

12:05+

13:05•

13:05*
14:05+

15:05+

16:05*+

17:05•

18:05*+

19:05
20:05+

21:05*•

J 
09:05*•

09:35
11:05*•

13:05*•

16:05*+

17:05•

18:05*+

19:05•

20:05+

21:05*•

ESKORIATZA
A

06:25
07:10*+

08:10
09:10*•

10:10*+

11:10*+

12:10+

13:10*•

14:10+

15:10
16:10*+

17:10•

18:10*+

19:10
20:10+

21:10*•

Z 
07:10*+

08:10
09:10*•

10:10*+

11:10*+

12:10+

13:10•

13:10*
14:10+

15:10+

16:10*+

17:10•

18:10*+

19:10
20:10+

21:10*•

J 
09:10*•

09:40
11:10*•

13:10*•

16:10*+

17:10•

18:10*+

19:10•

20:10+

21:10*•

ARETXABALETA
A

06:30
07:20*+

08:20
09:20*•

10:20+

10:20*
11:20*+

12:20+

13:20•

13:20*
14:20+

15:20
16:20+

17:20•

18:20*+

18:30
19:20
20:20+

21:20*

Z 
07:20+

07:20*
08:20
09:20*•

10:20*+

11:20*+

12:20+

13:20•

13:20*
14:20+

15:20+

16:20*+

17:20•

18:20*+

19:20
20:20+

21:20*•

J 
09:20*•

09:50
11:20*•

13:20*•

16:20*+

17:20•

18:20*+

19:20•

20:20+

21:20*•

ARRASATE
A

06:45
07:35*+

08:35
09:35*•

10:35
13:35•

13:35*
14:35
15:35
17:35•

18:45
19:35
20:35+

21:35*•

J 
09:35*•

10:05
11:35*•

13:35*•

17:35•

19:35•

20:35+

21:35*•

BERGARA

(*) Landatik.
(•) Eibarreraino
(+) Bergararaino

(*) Gutxitu fisikoendako prestatuta.

A
08:50
14:05*
17:50

Z
08:50
17:50

J 
09:50
17:50

ELGETA
A

08:00*
09:00
11:00*
14:00*
15:00*
17:00*
20:30*
18:00

Z 
08:00*
09:00
14:00*
18:00
20:30•

J 
09:30*
10:00
18:00*
18:30

BERGARA
A

08:10*
09:10
11:10*
14:10*
15:10*
17.10
18:10

Z
08:10*
09:10
14:10*
18:10

J 
09:40*
10:10
18:10
18:40*

ANTZUOLA
A

08.00
17:00

Z 
08:00
17:00

J 
09:00
17:00

BILBO

BILBO-DONOSTIA

(*) Elgeta-Bergara. (*) Bergara-Zumarraga.
(•) Bergara-Antzuola.

(*) Bergara-Zumarraga.

(*) Gutxitu fisikoendako prestatuta.

A: Astegunak / Z: Larunbatak / J: Jaiegunak eta Igandeak

Astegunetan
08:30, 12:00.
Zapatuetan
08:30, 12:00, 19:30.
Domeka eta jaiegunetan
09:00, 10:00, 12:00 (nagusia),
13:15 (gaztelaniaz, Kriptan), 17:30.

Saritzarra
EGUAZTENA 21

15  •   24  •   33
37  •   45   •   46

OSAGARRIA: 42
ITZULKETA: 2

MARTITZENA 20

05   •   12   •   19
29   •   30  •   33

OSAGARRIA: 06
ITZULKETA: 7

ASTELEHENA 19

07   •   24   •  26
31   •   33   •   45

OSAGARRIA: 13
ITZULKETA: 0

EGUBAKOITZA 16

02   •   08   •  14
22   •   27   •   41

OSAGARRIA: 19
ITZULKETA: 8

DOMEKA 18

02   •   13   •   19
31   •   37   •   46

OSAGARRIA: 28
ITZULKETA: 1

ZAPATUA 17

02   •   03   •   04
40   •   46   •   47

OSAGARRIA: 49
ITZULKETA: 1

EGUENA 15

05   •   07   •   26
33   •   35   •   46

OSAGARRIA: 29
ITZULKETA: 1

EGUAZTENA 21

48.397
MARTITZENA 20

75.837
ASTELEHENA 19

82.898
DOMEKA 18

88.451 (019 seriea)

EGUBAKOITZA 16

65.582 (118 seriea)

EGUENA 15

76.332

ONCE

BONOLOTOA LOTERIA PRIMITIBOA

Kupoitzarra

Erakunde 
hauen 
laguntzaz

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Eusko
Jaurlaritza

Arrasateko Udala
Aramaioko Udala
Aretxabaletako Udala

Eskoriatzako Udala
Leintz Gatzagako Udala
Antzuolako Udala

Z 
07:35+

07:35*
08:35
09:35*•

13:35
13:35*•

14:35
17:35•

19:35
20:35+

21:35*•

DOMEKA, 25

Goizeko lehen orduetan behelainoa izan-
go dugu, baina orduak pasatu ahala, lai-
no gutxi batzuk besterik ez ditugu izan-
go.Tenperaturak behera egingo du pixka
bat. Haize aldakorra izango dugu egun
osoan, baina batez ere hego-haizea ibili-
ko da.

Nafarroako Erribera:
Lainoak eta ostarteak.
Errioxa: Zaparradak.
Pirinioak: Egun euritsua.

ILARGIAREN ALDIAK: AZAROA

ilbetea
1

ilbehera
8

ilberri
15

ilgora
22

AUTOBUSORDUTEGIA/PESA 902 10 12 10

URKULUKOURTEGIA

ZENBAKISARITUAK

ARANTZAZUKOSANTUTEGIA

ASTEBUKAERAKOEGURALDIA

MEZAK

OSASUNA / LARRIALDIAK
OSAKIDETZA (Larrialdiak) 943 46 11 11
DYA (Orokorra) 943 46 46 22
DYA ( Antzuola) 943 78 71 57
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Suhiltzaileak 943 78 28 00

Ertzaintza
Arrasate 943 79 71 99 
Bergara 943 76 53 40
Oñati 943 78 23 12

Osasun Etxeak
Arrasateko Ospitalea 943 03 53 00
Antzuola 943 76 62 46
Aramaio 945 44 53 40
Aretxabaleta 943 79 74 58 

Bergara 943 76 24 40
Elgeta 943 78 90 27
Eskoriatza 943 71 44 07
Leintz Gatzaga 943 71 47 46
Oñati 943 78 04 11

Hies Ekimena 943 79 26 99

Udaltzaingoak
Antzuola 943 76 62 46
Aramaio 945 44 50 16
Arrasate 943 79 14 39
Aretxabaleta 943 79 10 52 
Bergara 943 77 91 06
Eskoriatza 943 71 44 07
Leintz Gatzaga 943 71 47 46
Oñati 943 78 04 11

GARRAIOAK
Eusko Trenbideak 943 45 01 31
PESA 902 10 12 10
Taxiak

Arrasate 943 79 12 22
Aramaio 945 44 50 33 
Aretxabaleta 943 79 22 33 

Bergara 943 79 12 22
Eskoriatza 943 71 40 59
Oñati 943 78 03 65

RENFE 943 28 35 99

DEBAGOIENA
Mankomunitatea 943 79 33 99
Abere hiltegia (Zubillaga) 943 78 21 93
Mendi nekazaritza elkartea 943 76 25 47
Nekazaritza Ganbera 943 76 10 15
Kapirixo 943 71 63 23
Zerga Bulegoa 943 76 58 63
Euskara Taldeak

Debagune 943 77 12 28
Arrasate / AED 943 77 12 28
Aretxabal. / Loramendi 943 77 09 70
Bergara / Jardun 943 76 08 19
Eskoriatza / Axtroki 943 71 54 34
Oñati / Laixan 943 71 63 11

Hondakindegi Alternatiboak
Arrasate 943 77 11 43
Bergara 945 76 44 42
Oñati 943 78 36 67

Kiroldegiak

Aramaio 945 44 53 35
Arrasate 943 77 16 77
Aretxabaleta 943 71 26 28 
Bergara 943 76 56 41
Elgeta 943 76 82 84
Eskoriatza 943 71 53 28
Oñati 943 71 63 75

Kultura Etxeak
Antzuola 943 76 64 80
Arrasate 943 77 01 05
Aretxabaleta 943 71 10 27 
Bergara 943 77 91 58
Eskoriatza 943 71 46 88
Leintz Gatzaga 943 71 47 46
Oñati 943 78 03 53

Udalak
Antzuola 943 76 62 46
Aramaio 945 44 50 16
Arrasate 943 79 09 00
Aretxabaleta 943 79 10 00 
Bergara 943 77 91 00
Elgeta 943 76 80 22
Eskoriatza 943 71 44 07
Leintz Gatzaga 943 71 47 46
Oñati 943 78 04 11

((112))
SOS DEIAK

BEHARREZKOTELEFONOAK



GAUBEILLAN
Hildakuaren gaubeillan dare bildu-
ta,errezatzen,eta batek esan dotsa
bestiari:

- Ai, koitxaua,ez gara ezebe…
- Ez,gu be ez,baiña kafia emo-

ten dabe!

KARAKOLA ETA DORDOKIA
ISTRIPUA EUKI ONDOREN
Karakol batek eta dordoka batek istri-
pua euki dabe, eta hor dare kami-
ño ertzian,zauri txiki batzuekin,bai-
na arriskutik kanpo.Etorri da ertzai-
na eta:

- Zer gertatu da?
- Ez dakigu,dana oso aguro pa-

satu da!

ERLIJIÑUA IKASTEN
Erlijiñoko orduan eskolan, maisuak
esan dotse ikasliei:

- Beno, entzun ondo denak:
esaidazue,zuetako zeiñek nahi dau
zerura juatia?

- Nik, nik, nik…
Danek jaso dabe besua, Patxik

izan ezik.Eta,maisuak,harrituta,esan
dotsa Patxiri:

- Eta, zuk zergatik ez?
- Amak esan dost seitxerdieta-

rako etxian egoteko!

BIN LADEN REALEKO 
BAZKIDE BERRIXA
Ezetz jakin zergatik Bin Laden Rea-
leko sozio egin bihar daben? Ba,gehi-
xago sufritzeko.

ATHLETICEN MUSEUAN
Bin Laden harrapau dabe,azkenian.
Badakizue zer egin bihar daben
berarekin? Athleticen museuan sar-
tu, sekula ez dabe zabalduko eta.

Izaro AperribaiUMOREGIROAN/

GOIENKARIA
Egubakoitza / 2001eko azaroaren 23a DENBORA-PASA /21

Hona hemen Debagoieneko bost auzo:Bedoña,Apotzaga,Angio-
zar, Barajuen, Araotz. Horietatik bi lehen beste herri bateko-
ak ziren eta mende honetan pasa ziren gaur eguneko herrira.

Esango zenuke zeintzuk diren bi auzo horiek?
• Bedoña eta Apotzaga.
• Barajuen eta Apotzaga.
• Bedoña eta Angiozar.

Erantzun zuzena:Bedoña lehen Aretxabaletakoa zen eta Angiozar
Elgetakoa.

Auzoak,
herri batetik bestera

ARIES
martxoak 21-apirilak 21

Jendeak zuri entzutea gura duzu, horregatik, beti
gurako duzu berba egin, eta besteei ez diezu utzi-
ko txintik esaten. Horrez gain, gauzak esateko era-
biliko duzun tonua bortitza eta bizia izango da,
horrela, zure ingurukoekin arazoak eta liskarrak
edukiko dituzu.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21

Lanean arazoak izango dituzu, eta gauzak ez dira
irtengo zuk espero zenuen moduan. Horrek guztiak
urduritasuna eragingo dizu, haserrekor egongo
zara, eta zure ingurukoek ordainduko dute.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21

Gaur egun dituzun lan-baldintzekin ez zaude bate-
re ados, eta aldaketaren bat edo beste egitea pen-
tsatu duzu. Aldaketa gertatuko da, baina ez zaitez
zazpikia izan; lasaitasunez eta hoztasunez pentsa-
tzen ez baduzu, erabakirik txarrena hartuko duzu.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22

Osasuna zain ezazu, bestela, gorputzaldi onenean
ez zaudela kontuan hartuta eta estresa dela-eta,
gaixotasunen bat har dezakezu eta egun batzuk
ohean igaro. Proiektuetan atzerapenak, baina hain-
bat xehetasun konponduta, aurrera aterako dituzu.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22

Ez iezaiozu iraganari heldu, lortuko duzun gauza
bakarra izango da triste eta etsituta egotea; gai-
nera, alkohola edo drogaren bat har dezakezu
egoera horiek biguntzeko, eta arriskua sor daite-
ke. Saia zaitez oraina bizitzen eta daukazuna esti-
matzen.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22

Jaso beharreko ordainsarian atzerapenak izango
dira, eta horrek zure poltsikoari eragingo dio; hor-
taz, ezin izango dituzu etxerako horrenbeste desio
zenituen artikuluak erosi. Dagokionari aurre egin
beharko diozu egoera konpontzeko, baina kontu
handiz eta diplomaziaz.

LIBRA
irailak 23-urriak 22

Lan kontuak direla-eta alde batetik bestera ibiliko
zara, eta ez duzu astirik izango zure ingurukoekin
egoteko, horregatik, triste eta bakarti sentituko
zara. Edozelan ere, ez kezkatu, lanean hoberako
aldaketa izango duzu-eta, eta horrek tristetasuna
konpentsatuko dizu.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22

Aldaketak etxean: etxebizitzaz aldatzea edo orain
bizi zaren etxea oso-osorik berritzea, hain justu.
Beste sexuarendako duzun erakarpenak lekuz kan-
poko egoerak eragingo ditu amodioaren eta sexua-
ren esparruan; eta horrek kolokan jar dezake biko-
tekidearekin (baldin baduzu) daukazun egonkorta-
suna.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21

Oso une egokia familiakoekin egoteko eta lehendik
datozen gatazka batzuk konpontzeko. Pertsona bat
ezagutuko duzu. Hasiera baten, miresgarria eta
aparta irudituko zaizu, baina ez zaitez harengana
itsu-itsuan joan, ez da-eta ematen duen bezain
liluragarria. Argi ibili.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20

Bikotekideari dagokionez, zuen arteko harremana
sendotu egingo da, eta baliteke ezkontzaz berba
egiten hastea. Bikotekiderik ez dutenek pertsona
bat ezagut dezakete eta harekin harreman serioa
hasi.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20

Zure izateko moduak -beti hain zuzena eta bizia-
eta gauzak esateko darabilzun modu gogorrak era-
gin dezakete oso lan aukera onak galtzea.
Ahalegindu beharko zinateke diplomatikoa izaten
eta gauzak kontu handiz esaten, edo, behar bada,
isiltzen, lanean hobetu gura baduzu.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20

Sentiberatasuna pil-pilean izango duzu, eta,
horrenbestez, edozein lekutan eta edozein ton-
tokeriagatik negar egiteko gogoa edukiko
duzu. Ahalegindu zaitez lanean edo ikasketetan
zentratzen, depresioa eta milikeria alde batera
uzteko. Lagunekin irteteak lagundu egingo
dizu, ez zaitez etxean geratu, irten eta jendea-
rekin berba egin.

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOA

Bizkaiko
herria

(mend.)
bazen

Edari al-
koholduna

Hektarea

Heldu

Deitura

Nauka

Berotzeko
gailua

Setatia

Rutenioa

Izena

Hariak

Gabe

Infin.,
kantatu

Zoritxarra

12 hil

Pl., ugaztun
mota

Kasik

550

Pl., bainu-
jantzi mota

Zilarra

Ala

Ukan

Arnas ezak
hil

1

Betea

Boroa

Jainko
egiptoarra

ZK
BAZAN

RONA
BHARTU

TEMATIA
RUAGB

JOXEMARI
GIDOIAK

BAKOTI
IAIZAN

DLIKASI
URTEEA

SATORRAK

Tona

Gizon
izena

Ikasten
saiatu

Urtearen
erdian

Bizkaiko
herria

Röntgen



TELEBISTA22/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2001eko azaroaren 23a

Urriaren 13tik 26ra Siriara
joatea egokitu zitzaidan
ETBrendako bidaia-

programa bat grabatzera. Siria
herrialde musulmana da, nahiz
eta erlijio desberdin ugariko
lagunak elkarrekin bizi diren.
Lagun eta lankide askoren
ahotik komentario berbera
entzun nuen irten aurreko
egunetan: "Ez duzue beldu-
rrik?", "Ez zoazte momentu
onenean...!", "Agian ez dizuete
harrera ona egingo, ezta?". Egia
esateko, programako zuzendari-
tza bidaia bertan behera uzteko
zorian egon zen. Izan ere, egun
gutxi lehenago, Bushek
lehenengo bonbak jaurti zituen
Afganistanen. Baina, azkenean,
joatea erabaki genuen. Bagene-
kien Sirian ez zela bonbarik
eroriko, baina zein erreakzio
izango zuten hango musulma-
nek gure azal zuriak ikusterako-
an? Mikroa hurbiltzerakoan
mesprezurik egingo ote
ziguten? Amerikarren bonbek
komunitate musulmanarengan
sortutako haserrea ordaintzea
tokatuko ote zitzaigun?

Urriaren 13an, gauez iritsi
ginen Damaskora. Hotelera lo
egitera eta hurrengo egunean
zokora lehenengo grabaketa
egitera... Eta zer gertatu zen?
Bada, jende guztiak "wellcome
to Siria!" esaten zigula, eta
bigarren egunean ere bai, eta
hirugarrenean ere bai... eta
horrela bidaia osoan. Inortxok
ere ez zigun gerraren inguruan
ezertxo ere aurpegiratu. Beraz,
Hondarribiako aireportuan gure
maletekin batera fakturatu
genituen beldur eta aurreiri-
tziak horretan geratu ziren:
beldur eta aurreiritzietan.

Bada, ezusteko politak
ematen ditu noizean behin
bizitzak, batez ere, munduari
buruz dugun irudia telekomuni-
kabideen ahotsak osatzen
digunean... edo munduari buruz
jendeak duen irudia telekomu-
nikabideok osatzen dugunean?

TELEBEGI

Siria

MAIDER EGUES

Goiena Telebista
Posta elektronikoa: goitb@goiena.com

‘Sarrera doan’

“Zergatik marka bat? Izen-abizenak
behar ditu produktuak, nongoa den
jakiteko”

German Muramendiaraz/ Kalitatea Fundazioko ard.
“GOIBEGIRADA” (2001-11-21)

Sarrera doan eta Sarean: sariak eskura

Azaroa ere badoa eta Goiena
Telebistan sariak banatzeko
ordua heldu da. Batetik,

Sarrera doan saioan Torrekua
Jatetxean bi lagunendako afaria
eskura dezakezue. Bestetik, Sarean
saioan CD grabagailu bat irabazteko
aukera izango duzue, Milar Elkoro
etxearen eskutik. Hortaz, gogoratu
azken aste hau geratzen zaizuela
parte hartzeko. 943 71 23 93
telefono zenbakira deitzea nahikoa
da afarirako zozketan zenbaki bat
eskuratzeko.

goitbprogramazioa@goiena.com
helbide elektronikora, berriz, e-posta
bat bidali beharko duzue, zuen
gustuko webgune bat proposatzeko.
Hilero jasotzen ditugun proposamenen
artean, zozketa egingo da. Gainera,
gogoan izan hilero daukagula zozketa
Sarean saioan. Hala, eguazten
honetan jakingo duzu zu zeu izan
zaren saritua, eta horrela ez bada, adi
egon, opari berri bat erakutsiko
dizugu-eta. Animatu eta parte hartu!
Datorren astean zu zeu izan zaitezke
protagonista Goiena Telebistan.

“Problemie da mataderoko
administraziñue oso gaizki erueten
dala”

Jose Ramon Otamendi/ Harakina
“BERRIAK” (2001-11-21)

Benito Lertxundi 

Datorren eguenean, Benito Lertxundi abeslari
ospetsua izango da Sarrera doan saioko
protagonista nagusia. Benitok hilaren 30ean,

egubakoitzean, kontzertua eskainiko du Eskoriatzan,
eta jakina, Sarrera doanek haren lanaren gainean
erreportaje luze eta zabala egingo du saioan. Horrez
gain, kontzertua zuzen-zuzenean ikusteko, sarrerak
doan emango dira, hortaz, adi egon hurrengo Sarrera
doan saioari. Bestalde, astero moduan, agendaren,
zinetokietako azken nobedadeen, liburuen, eta
diskoen gainean berba egingo digute Amagoia
Lasagabasterrek eta haren lankideek.

Eguenean, 20:30ean

‘Iparrorratza’

Kike de Pablo eta Patagonia

Iparrorratza saio erakargarria prestatu digu Julen
Arangurenek datorren martitzenerako. Patago-
niaraino bidaiatuko dugu Kike de Pablo

mendizale eta abenturazale ezagunaren eskutik. Oso
ondo ezagutzen ditu Kikek inguru haiek: Banoa
bidaia agentziako gidarietako bat da eta urte sasoi
honetan sarri bidaiatzen du Patagoniara, hemengo
negu hotza utzi eta hango udaberri epelerantz jotzen
du. Batez ere, hango natura aberatsa ikusiko dugu:
milaka espezietako loreak, animaliak, glaziarrak...
Gogoratu Julenekin eta Kikerekin hitzordua datorren
martitzenean duzuela, gaueko hamarretatik aurrera.

Martitzenean, 22:00etan

‘Sarean’

‘Txateatzen’

Hileko azken eguaztena gainean dugu, eta
Lore Martínez izango dugu berriro gurekin
Sarean saioan. Oraingo honetan, txat-en

gainean berba egingo digu; izan ere, lehenengo
saioan posta elektronikoari buruz zerbait gehiago
jakiteko aukera izan bagenuen, oraingoan sarean
itzelezko arrakasta lortzen ari den txat-ez berba
egingo digu. Pertsonaia ezagun bat ere gonbidatu
dugu elkarrizketaren txokora: Pello Zabala frantzisko-
tar eta eguraldi iragarleak internetekin duen
harremana azalduko digu. Horrez gain, ohiko tarteak:
hiztegia, bitxikeriak, top-web,...

Eguaztenean, 20:30ean

BARRUKOKONTUAK KAMERAAURREAN

Asteko programazioa / Azaroa 23-29
ASTELEHENA 26 MARTITZENA 27 EGUAZTENA 28 EGUENA 29

14:00
Berriak

14:15
Gatza eta 
berakatza

14:30
Sarrera doan

15:15
Berriak

15:30
Soinuz blai

20:00
Berriak

20:30
Astebete
Antenen inguruko
erreportaia eta 
solasaldia.

21:15
Gatza eta 
berakatza

21:30
Berriak

22:00
Soinuz blai

14:00
Gatza eta 
berakatza

Xeleberri

Iparrorratza
Estatu Batuetara bi-
daiatuko dugu Ba-
noako gidari Ernesto
Aranarekin.

Goibegirada
Kalitatea eta kon-
tsumoa eztabaida-
gai.

Sarrera doan
Ondorengo egune-
tarako ibarrean kon-
tuan hartu beharre-
ko hitzorduak.

Soinuz blai
Azken bideoklipak
ikusgai.

Astebete

14:00
Gatza eta 
berakatza

Xeleberri

Iparrorratza
Estatu Batuetara bi-
daiatuko dugu Ba-
noako gidari Ernesto
Aranarekin.

Goibegirada
Kalitatea eta kon-
tsumoa eztabaida-
gai.

Sarrera doan
Ondorengo egune-
tarako ibarrean kon-
tuan hartu beharre-
ko hitzorduak.

Soinuz blai
Azken bideoklipak
ikusgai.

Astebete

14:00
Berriak

14:15
Gatza eta 
berakatza

14:30
Astebete

15:15
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Goienasport
Julen Iriondok aur-
keztutako kirol
saioa.

21:15
Gatza eta 
berakatza

21:30
Berriak

14:00
Berriak

14:15
Gatza eta 
berakatza

14:30
Goienasport

15:15
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Xeleberri

21:15
Gatza eta 
berakatza

21:30
Berriak

22:00
Iparrorratza
Kike de Pabloren es-
kutik Patagonia bisi-
tatzeko aukera.

14:00
Berriak

14:15
Gatza eta 
berakatza

14:30
Xeleberri

15:15
Berriak

15:30
Iparrorratza

20:00
Berriak

20:30
Sarean
Interneten gaineko
saioa, Lore Martíne-
zek aurkeztuta.

21:15
Gatza eta 
berakatza

21:30
Berriak

14:00
Berriak

14:15
Gatza eta 
berakatza

14:30
Sarean

15:15
Berriak

15:30
Soinuz blai

20:00
Berriak

20:30
Sarrera doan

21:15
Gatza eta 
berakatza

21:30
Berriak

22:00
Soinuz blai
Maite Albesek 
aurkeztutako 
bideoklipak.

EGUBAKOITZA 23 ZAPATUA 24 DOMEKA 25



82 00.

Frantsesezko eskolak har-
tuko nituzke zapatu goizetan.
606 42 73 36. Gurutze.

Arrasate. DBHko lehenengo
mailako eskola partikularrak
hartuko nituzke.943 79 61 31.
Gauez deitu.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Ford Fiesta 1.4 autoa sal-
gai.NA-AF.943 76 23 27.Mar-
tin.

Naus markako karabana sal-
gai. 4,85 m. Kanpaldi librea
egiteko oso aproposa.943 76
53 28.

Renault 11 salgai. SS-W.
Autoa oso ondo dago.943 76
39 89.

Opel Astra D salgai. Diese-
la, hiru urte ditu. 943 76 09
95.

Derbi Senda (50 cm3) motoa
salgai. Karburagailu eta pis-
toi berriak ditu.125.000 peze-
ta. 943 76 25 50. Gaizka.

Volvo S-40, 1.9 TDiD salgai.
SS-BJ. 607 40 92 00. Jabier.

Opel Vectra2i (130 cm3) sal-
gai. 10 urte. 666 46 65 45.

Ford Fiesta 1800 diesela
salgai. Lau urte. 66.000 Km.
Aire egokitua, itxitura zentra-
lizatua,…943 78 29 45.

Toyota Avensis salgai. Hiru
urte. 50 Km. Oso ondo zain-
duta. 626 95 57 86.Suzuki
RG (125 cm3) eta Honda NSR
(80 cm3) motoak salgai.Bakoi-
tzak 90.000 pezeta. 609 01
53 16.

Seat Toledo TD (110cm3)
salgai.1999koa.Azken mode-
loa. ABS, aire-girogailua,…
2.200.000 pezeta.943 79 54
87. Deitu 20:00etatik aurrea.

BMW K-1.100 RS motoa sal-
gai.1995ekoa.943 79 68 31.
Deitu 19:00etatik 20:00eta-
ra.

Moto gorria salgai. Ondo
dago. 943 77 14 59. Aritz.

Peugeot (125 cm3) motoa sal-
gai. 2,000 Km.943 71 43 78.

Audi 90 2200 salgai.300.000
pezeta. 943 76 47 77.

7/ ANIMALIAK
703. EMAN

Espaniel arrazako txakurrak
opari egiten ditut.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Atomic 9.18 Betacarv eskiak
salgai. 943 79 79 04. Iban.

Otsein markako garbigailu
berria salgai.Oso merkea.943
76 46 90.

PlayStation salgai joko eta
guzti, 20.000 pezetan; Sam-
sung  SQ 3000 idazmakina
elektronikoa; bi telefono,
MoviStar (Philips eta Alcatel
One Touch):3.000 pezeta tele-
fono bakoitzak, zorro eta kar-
gadore eta guzti. 696 71 42
89.

Mahaiak. Gaztela estiloko
hamabi mahai saltzen ditut.
Eta aulki batzuk ere bai. 943
79 17 51.

Jane markako bikiendako
ume-kotxea salgai. Ondo
dago. Prezio ona. 943 76 00
99.

Nintendo 64 saltzen da,bost
joko (007, Mario64, Mario
cart64,F-1 World Grand Prix,
V-Rally) ,mando bat eta bolan-
te batekin (bolanteak eta
pedalak ere baditu eta Play
Station-endako balio du).Esan
ditudan elementu guztiak
banaka ere saltzen dira. 943
78 30 81.

Ordenagailua salgai. Pen-
tium III 866. Inprimagailu eta
guzti. Merkea. Ondo dago.
610 20 82 78.

Solariuma. 28 hodi dituen
solariuma salgai. Musurako
hiru hodi ditu. Ia berria. 678
56 27 47.

Eskailerak igotzeko BH Sher-
pa eta muskulazio BH Home
Gin makinak salgai. Erabili
barik daude. 943 76 50 63.

Fagor markako butanoko
berogailua salgai. 10 litro. Bi
urte. 15.000 pezeta. Deitu
21:00etatik aurrera. 943 76
72 61.

Akordeoia salgai.Botoidu-
na. 120 baxu, lau ahots, eta
vaseti deskonektatzailea.943
78 14 72.

Tecno markako gurpiletako
hagun eta estalkiak salgai
(205/55/15). 150.000 peze-
ta. 943 76 47 50. Alberto.

Vitus 979 bizikleta salgai.
Shimano 105-600 STI, Mavic
3TTT. Ondo dago. 669 03 59
63.

Pentiumordenagailua salgai.
120 mhz, 8 mb RAM, 1.2 G-
ko disko gogorra,Sound Blas-
ter. 15eko monitorea,…

45.000 pezeta.669 33 50 14.

802. EROSI

Txanponak.Metal guztieta-
ko txanponak eta bankuko
billeteak erosten ditut.Deituz
gero,bila joango naiz.945 44
50 44. 20:00etatik aurrera.

Inprimagailua. Bigarren
eskuko zuri-beltzezko Post-
script inprimagailua erosiko
nuke. 943 79 53 42. Josu.

Soinua.Bigarren eskuko soi-
nua erosi gura nuke. 943 77
18 25.

804. HARTU

Garbigailua.Goialdetik bete-
tzen den garbigailua hartuko
nuke, ondo badabil. 943 78
90 70.

Arrasate. Sofa bat hartuko
nuke. Iker. 626 71 98 16.

806. GALDU

Arrasate. Euskal selekzioa-
ren jertse bat galdu nuen Usa-
etxe plazan (Neurria:10).Bila-
tu baduzu,Udaltzaingora era-

man edo 943 79 14 39 tele-
fonora deitu.

Arrasate. Altus motxila urdi-
na galdu nuen orain dela bi aste
(domeka baten) Zigorrolan.
Barruan bi bota pare eta txa-
marra zeuden. 943 74 24 56.

Bergara. Urriaren 31n Aran-
zadi Ikastola eta Simon Arrie-
ta bitartean urrezko eskumu-
turrekoa galdu nuen. 943 76
17 00.

Arrasate. Azaroaren 10ean,
Ostarku diskotekan poltsikoko
telefonoa eta jertse urdina gal-
du nituen. 943 79 78 45.

Bergara.Bi txakur galdu dira:
bata,Pirinioetako mastin zuri-
beltza (Zizko izenekoa), eta
bestea, euskal artzain txaku-
rra (Txiki izenekoa). 943 76
10 01 edo 943 76 04 19.

807. BILATU

Bergara. Emakumezkoen
jaka bat topatu nuen Santa
Marina inguruan. 943 76 18
01.

Bergara. Arruriagako sema-
foroaren ondoan txamarra bat
topatu nuen duela aste bi.943
76 36 63.

9/ HARREMANAK
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Atzeskua MAIDER OSA

dena da telebistan agertzen
garenon gainean edonork
duela berba egiteko eskubi-
dea, oso ageriko lanbidea
delako. Dena dela, oraindik
ez dut anekdotarik izan; ez
dut sumatu famoso izatea-
ren zera hori, eta momen-
tuz, gustura bizi naiz.

Eta zure lanean izan
duzu anekdotarik?

Lehenengo egunean ner-
bioak jota nengoen, eta hori
dela-eta denbora guztian
korroskadak botatzen egon
nintzen, gelditu ezinik.
Urdaila haizez bete zitzaidan
nerbioak zirela-eta, eta
ETBko medikuarengana joan
behar izan nintzen. Injekzio
bat jarri zidan, haizeak azka-
rrago bota ahal izateko. 

Zein eskegiko zenuke
sorginen laratzetik?

Sorginen laratzetik? Inor
ez! Zergatik, bada?

ETBtik, zein perspekti-
barekin ikusten da
Goiena?

Sekulako harrobia da.
Hor ikasten dena ez da beste

inon erakusten, eta eskerrak
emateko aprobetxatu behar
dut aukera hau. Hor bitarte-
ko gutxiago daude, eta lana
ahalik eta ondoen egiteko
asmoz, ordu asko sartzen
dira. Hemen, berriz, lana
askoz ere banatuago dago. 

Orain, Arrasatetik
aldendu egin zara, lana
dela-eta.

Donostian bizi naiz, por-
tuaren ondoan, alde zaha-
rrean. Dena dela, gurago
nuke Euskal Herriko beste
hiribururen baten bizi.
Gasteizko edo Bilboko giroa
gehiago gustatzen zait
Donostiakoa baino.

Zure txoko kuttunene-
ra joateko ere denbora
gutxiago izango duzu.

Egunak ere ez; orduak
izaten ditut Okendora joate-
ko. Leku zoragarria da.
Laudiotik bederatzi kilome-
trora dago, Bizkaiko probin-
tziarekin muga egiten,
Aiarako ibarrean.

Desio bat?
Inbidia desagertzea.

Z
u sorgin samarra
izanik, neurri-neu-
rriko programa
izango duzu

Sorginen Laratza.
Saltsa horretan sartzen

ahalegintzen gara, eta oso
zaila ere ez zaigu egiten.
Azken baten, sorginkeriei
atea zabaltzea baino ez da.

Irratia ere ez duzu
ahaztu, ordea.

Ezta pentsatu ere.
Betidanik egin izan dut lan
irratian, eta aukera dudan
bitartean eutsi egingo diot
horri. Orain, Ainhara
Zuazabeitiarekin dihar-
dut lanean Euskadi

Kaitin Allende/Kazetaria

Irratian, asteburu eta jaiegu-
netan, Ez dago siestarik pro-
grama egiten, siesta orduan
egiten dugu-eta irratsaioa.

Hasi, baina, Arrasate
Irratian hasi zinen.

Bueno, lehenengo, uni-
bertsitateko Laborategi
Irratian hasi nintzen, eta
gero, Zaldiko-Maldiko
Irratian, Zorrotzan. Zaldiko-
Maldikotik Arrasate Irratira
pasatu nintzen gero.

Euskal Herri osoak
ikusten zaitu ETBn.
Zeintzuk dira horren alde
on eta txarrak?

Ezin dizut esan, oraindik
berria naiz-eta. Ez dut igarri
famatuek igartzen dituzten
begirada horiek. Gertatzen

Arrasatearra / 29 urte / EITBko kazetaria

Lagun batek linier itxura
hartzen dio Aznarri.
Nik ere ez dut askorik

behar Espainiako presiden-
tea beltzez irudikatzeko,
fraka motzak eta esporta
luzeak soinean, txilibitua
bibote azpian.

Zailago da sinestea estatu
indartsu bateko liderra
denik, eta Europako presi-
dentea izatekoa dela urte
hasieran. Lana ematen du
Aznarren agintea onartzeak,
haren pentsamendu xinplea
eta jenio petrala ikusita.
Bestelakorik ikusi diogu,
ordea.

Gogoratu su-etenaren
lehen hilabeteak. Gure Jaime
erdi debagoiendarrak ez
bezala, Aznarrek oso zuhur
jokatu zuen. Hitz neurtuak
erabili zituen eta keinu
esanguratsuak egin. Preso
batzuk apur bat hurbiltzea
edo ETArekin biltzea, beren
motzean, hutsa baino gehia-
go izan ziren. Bata zein
bestea, gaur pentsaezinak
dira.

Zerbait aldatu zen, baina,
linierraren buruan. Agian,
Espainiak Jaime gurea gero
eta maiteago zuela ikusteak
pozoitu zion, ze egun batetik
bestera haren diskurtso
erasokorra hartu zuen, gaur
arte. Eta aldi berean, Jaime
tristea iparraldeko gerrara
bidali zuen, ea zorte apur
batez barbaroen aurka
kiskaltzen zen. Baita kiskal-
du ere.

Geroztik, gure linierrak
are xinpleago eta petralago
dihardu. Bere golkorako bide
onetik doa eta, antza, mun-
duaren bilakaerak arrazoia
eman nahi dio. Aznar
linierra bada, pentsa nor den
arbitro nagusia!

MIKEL IRIZAR

Linierra

PIPERRAUTSA

“ Beti egin izan dut lan irratian, eta 
aukera dudan bitartean eutsi egingo diot”

“ Telebistan agertzen garenon gainean
edonork du berba egiteko eskubidea”

“ Gasteizko edo Bilboko giroa gehiago
gustatzen zait Donostiakoa baino”
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