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Argentina: non zinen
eta, orain, non zara

ASTEKO GAIA: ARGENTINAKO KRISIA AZTERGAI

Espainiako gerraren garaietan
eta ondoren, txirotasunetik ihes
egin guran, euskaldun asko atze-
rrira joan zen. Asko eta asko Ar-
gentinara. Hainbeste jende era-
kartzeko boterea zuen herri batek

aberatsa behar zuen izan. Histo-
riarako geratu dira Juan Domin-
go Perónen, orduko presidentea-
ren, emazte Evak gariz beteta bida-
litako itsasontziak. Zoritxarrez,
orain alderantziz gertatzen dabil,

eta argentinarrak dabiltza herri-
tik hanka egiten. Zer gertatu da? 

Hemen bizi diren hainbat
argentinarren eta hemendik hara
joandako beste hainbaten iritziak
jaso ditugu. /2-3

BERGARA

Joan den zapatuko Loteria Nazio-
naleko sari nagusia Bergaran
tokatu zen (4 milioi euro), baina
xentimo bat bera ere ez da bana-
tu. Izan ere, ez zen saritutako txar-
telik saldu eta itzuli egin ziren.

Loteriako sari
nagusia tokatu arren,
ez zen txartelik saldu

ENPRESAK

Bergarako Ecenarro kooperati-
ba MCCn sartu da. Ecenarro
enpresan burdina eta altzairua
lantzen dituzte. 2001eko ekital-
dian, 1.500 milioi pezeta faktu-
ratu zituen. /3

Bergarako Ecenarro
kooperatiba MCCn
sartu da

ARAMAIO

Aramaioko udalbatzarrak Ame-
riketako Estatu Batuetan hiltze-
ra zigortu duten Pablo Ibarri elkar-
tasuna adieraztea onartu du orain-
go astean. Mozioa landu zen
horretarako. Heriotza-zigorra ere
gaitzetsi zen mozioan. /5

Pablo Ibarri
elkartasuna adierazi
diote Aramaion

OÑATI

Gaur 19:30ean jarri dute hitzor-
dua Oñatiko gaztelekuko obre-
tan. Gaztelekuaren gestioa gaz-
teena izatea da gazte talde horren
helburua, eta gaztelekuak eskai-
niko dituen baliabide eta auke-
ra guztiei etekina ateratzea. /4

Gaztelekuaren
gaineko bilera deitu
du gazte talde batek

ENEKO AZKARATE

Gero eta gehiago birziklatzen dugu
Debagoiendarrok geroago eta gehiago birziklatzen dugu. Gainera, zabor poltsa gutxiago sortzen
dugu. Mankomunitateak emandako datuen arabera, iaz, debagoiendarrok 2000. urtean baino gehia-
go birziklatu genuen. Debagoiendar bakoitzak urtean 265 kilo zabor sorrarazi zituen. Lehenengo
aldia da, azken urteotan, zabor gutxiago sortzen dutela ibarreko bizilagunek. /3

Argia saria 2002
GOIENKARIAri
GOIENKARIAk Argia saria
2002 jaso du, prentsa idatzia-
ren atalean. Debagoieneko
astekariaz gain, beste hauek
ere saritu dituzte: Irratian,
Irulegi Irratiko Pantzo Hiri-
garay esataria; Telebistan,
ETBko Sorginen Laratzasaio-
ko Anjel Alkain aktorea; Sare-
ko Argia saria, Elhuyar zien-
tzia elkartearen zientzia.net
webgunea; publizitatearen alo-
rrean, BBK aurrezki etxea;
eta, merezimenduzko saria
Euskal Herriko Bertsozale
Elkartearendako izan da. /6

BARRUAN, 
ZURE HERRIKO

ALDIZKARIA

LUXIO UGARTE
“Gizarte ekonomiak 
aukerak eskaintzen ditu
kooperatibetatik at” /9
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LEIRE KORTABARRIA

Espainiako gerraren
garaietan, eta ondoren,
txirotasunetik ihes egin
guran, euskaldun asko

atzerrira joan zen; tartean, hain-
bat eta hainbat Argentinan etor-
kin izan ziren. Hainbeste jende
erakartzeko boterea zuen herri
batek aberatsa behar zuen izan
derrigorrez. Historiarako geratu
dira Juan Domingo Peronen,
orduko presidentearen emazte
Evak gariz beteta bidalitako itsa-
sontziak. Argentina “mundua-
ren aletegia” zen. Zoritxarrez,
orain alderantziz gertatzen dabil,
eta argentinarrak dabiltza herri-
tik hanka egiten. Zer gertatu da?

LAUGARREN EKONOMIA, ZULORA
Latinoamerikako laugarren eko-
nomiak 132.000 milioi dolarreko
zor publikoa du, historiako han-
diena, eta 6.500 milioiko defizita.
FMI ez dago Argentinari dirua
mailegatzeko prest. Moneta %30
debaluatu da. Klase ertainak
arriskuan ditu bizi osoko aurrez-
kiak. Bi astean, bost presidente
izan dira, baina herriak haserre
segitzen du. GOIENKARIAk
Argentina ondo ezagutzen duten
sei lagunekin egin du berba.

“Nazioarteko
kapitalak

Argentinako
politikariak erosi

izan ditu”

“Argentina oso
aberatsa da, baina
jendeari ez diote

aberastasuna
ukitzen ere uzten”

“Aurrerantzean,
kontu eta ganora
handiagoz ibili

beharko dira
agintariak”

Argentina, non
zinen eta non zara!
Munduko herri aberatsenetariko bat, miserian

ARTXIBOA

Jakinezina da nagusi Argentinan, inork ez dakielako zer gertatuko den epe laburrera.
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NORA PALMITANO

Lanbidea: Irakaslea
Jaio: Argentinan
Bergaran bizi da 1992.etik

AEB, nagusi

Argentinako politikariek
beti egin izan dute Ame-
riketako Estatu Batuek

agindu dietena, eta nazioarteko
kapitalak politikariak erosi izan
ditu. Nazioarteari komeni zaio
Hego Amerika gaur dagoen beza-
la egotea, eta horregatik ez zaie
interesatzen Argentinan gerra
osteko Alemanian edo Japonian
egin ziren laguntza plangintzen
antzekorik ezartzea. Bestalde,
hango bankuek jendearen diru
guztia herritik atera zuten. Dena
dela, gizartea guztiz desegitu-
ratua dago, elkartzeko eta borro-
katzeko ahalmenik gabe. Etor-
kizuna beltz dator.

RICARDO LANDRISCINI

Lanbidea: Medikua
Jaio: Argentinan
Debagoienean egiten du lan

Balio galtzea

Krisia hamarkada askotako
barne eta nazioarteko
borrokaren ondorioa da.

Kolpe militarrek hilketak, erbes-
teratzea, porrota, eta abar eka-
rri zituzten; baita politikoen
ustelkeria ere, diru publikoaz
baliatuz eta Argentinako abe-
rastasuna pribatizatuta. Argen-
tina aberatsa dela esan ohi da,
baina han lehengaien prezioa
herrialde zentralek ipintzen
dutenez, balioa galtzen dute.
Herri horien eragina dela-eta,
Argentinak bere produkzioa pre-
zio debaluatuekin azaldu behar
du munduko merkatu globali-
zatuetan.

DIEGO ARDOAIN

Lanbidea: Ikaslea
Jaio: Argentinan
Urtebetez Oñatin ikasiko du

Gazteak zer?

Gazteak oso arduratuta dau-
de, egoera larria delako. Ni
oraintxe iritsi naiz, urte-

betez Debagoienean ikastera,
eta familiakoek eta adiskideek
laguntza osoa eman didate. Guz-
tiek esan didate orain dela kan-
pora joateko unerik egokiena,
Argentinan ezingo nukeelako
lanik aurkitu. Hura geldirik
izango da, gutxienez, beste urte-
betez. Gazte asko Europara etor-
tzen dabiltza, eta baita jende
nagusi ugari ere. Jainkoari eska-
tzen diot agintariei lagun die-
zaien herriarendako goberna-
tzen, orain arte poltsikorako
gobernatu dutelako.

AITOR AIASTUI

Lanbidea:Ulmako area managerra
Jaio: Arrasaten
Ia bost urte Argentinan

Jakinezina 

Egoera txarra da, oro har,
baita euskal enpresenda-
ko ere. Arazo larriena da

zer gertatuko den jakineza hau.
Inork ez daki zer etorriko den.
Moneta dolarrarekiko zelan
geratuko den ere ez dakigu orain-
dik. Ekonomia moteltzea lehen-
dik ikusten genuen, baina azken
gertakariek krisia areagotu egin
dute. Gu (Ulma), baita beste
enpresa batzuk ere, zain gaude
orain zer gertatuko den. Guk,
behintzat, hemen jarraitzeko
asmoa dugu, epe luzerako inber-
tsioa egin dugulako eta Argen-
tinarekin batera haztera eta lan
egitera etorri garelako.

JOSE RAMON ARRAZOLA

Lanbidea: Nekazal ustiatzailea
Jaio: Oñatin
31 urte eman ditu Argentinan

Ustelkeria

Krisialdia 20ko hamarka-
datik dator. Argentinak
esportatu gura zuen, bai-

na bere prezioak ez ziren lehia-
korrak. Gero eta zerga gehiago
ipintzen hasi ziren, eta politi-
kariak gero eta ustelagoak izan
dira, eta justizia eta polizia ero-
si dituzte. Oraingoak ere horre-
lakoak dira, eta egoera okerra-
gora doa; ez dut eurengan inon-
go konfiantzarik. Argentina oso
aberatsa da, baina jendeari ez
diote hori ukitzen ere uzten.
Emigratzea ez da irtenbide bat,
nire ustez; emigrazioa beti tra-
gedia bat da. Ez dut epe laburrera
irtenbiderik ikusten.

IGOR BASAURI

Lanbidea: Ingeniaria
Jaio: Bergaran
Hiru urtez bizi da Argentinan

Itxaropena

Urtetan izandako ustelke-
riak izan du eragin han-
diena. Klase xehe gero eta

ugariagoak, bai eta desagertuz
doan klase ertainak ere, oso neu-
rri gogorrak jasan behar izan
dituzte, eutsi ezineko egoera
horretara iritsi arte. Baina itxa-
ropenerako ate bat zabaldu dela
uste dut: jende arrunt zintzoa
nekatu egin da horrenbeste lapu-
rreta eta trikimailurekin, eta
aurrerantzean, kontu eta gano-
ra handiagoz ibili beharko dute
agintariek. Klase politikoaren
berritze bat izan beharko luke,
jendeak konfiantza jartzeko bate-
ren bat behar duelako.

Bailaran, labur

ZABORRAK
Zabor poltsa gutxiago sortu eta gehiago
birziklatzen dugu debagoiendarrok

Debagoiendarrok geroago eta gehiago birziklatzen dugu.
Gainera, zabor poltsa gutxiago sortzen dugu. Manko-

munitateak emandako datuen arabera, iaz, debagoiendarrok
2000. urtean baino gehiago birziklatu genuen. Debagoien-
dar bakoitzak urtean 265 kilo zabor sortu zituen. Lehenen-
go aldia da, azken urteotan, zabor gutxiago sortzen dutela
ibarreko bizilagunek. Horrek esan nahi du iaz, birziklape-
nak gora egin zuela nabarmen. Paper eta kartoi bilketari
dagokionez, esaterako, Arrasaten, iaz, biztanleko 28 kilo paper
eta kartoi batu zituzten. Guztira, 571 mila kilo kartoi batu
zituzten Arrasaten. Debagoieneko gainerako herrietan izan-
dako joerari begiratzen badiogu, Antzuolan batu zuten kar-
toi eta paper gehien. Bestalde, plastiko eta tetrabrik ontzien
bilketari erreparatzen badiogu, Arrasaten biztanleko 6,16
kilo jaso zituzten, eta herrian, guztira, 146 mila kilo. Gai-
nerako herrietako joeraren arabera, Bergaran jaso zuten
plastiko gehien. Beiraren kasuan, ostera, Arrasaten, guzti-
ra, 590 mila kilo jaso zituzten, 24 kilo biztanleko. Eta gai-
nerako herriei begiratuz gero, Aretxabaletan batu zuten bei-
ra gehien.  /GORKA ETXABE

ENPRESAK
Bergarako Ecenarro kooperatiba
elkartea MCCn sartu da

Bergarako Ecenarro kooperatiba MCCn sartu da. Ecena-
rro enpresan burdina eta altzairua lantzen dituzte.

2001eko ekitaldian, 1.500 milioi pezeta fakturatu zituen, %65
barne merkatutik eta %35 esportaziotik. Frantziara eta Ale-
maniara esportatzen du, batez ere. Ecenarro enpresa 1943an
eratu zen eta 1982tik gaur egunera arte  kooperatiba izan da.
Burdina eta altzairua lantzen ditu, eta, batez ere, torlojuak,
errotuluak eta planoaren araberako pieza bereziak egiten ditu.
Produkzio ia osoa automozioko sektoreko enpresetara bide-
ratzen du. Bezerorik garrantzitsuenak Renault, Peugeot eta
Volkswagen-Seat dira. Gaur egun, 64 langile ditu Ecenarrok,
eta azken lau urteotan ahalegin handia egin du instalazioak
berritzen. Guztira, langintza horretan 470 milioi pezetako
inbertsioa egin du.  /G.E.

ENPRESAK
Itesa Taldea eratu dute Bergarako Itesa
eta Felix Gabilondo enpresek

Bergarako Itesa eta Felix Gabilondo enpresek Itesa Tal-
dea eratu dute. Eratze hori dela-eta, Josu Jon Imaz Indus-

tria sailburua Bergarara etortzekoa zen gaur, egubakoi-
tza, goizean, bi lantegiok bisitatzera. Automozioaren mer-
katuak ezartzen dituen erronkei aurre egin eta horiei
erantzuna emateko sortu dute Itesa Taldea. 1967. urtean
sortu zenetik hona, azalaren estalduren eta berregosteko
tratamendu termikoen arloetan ibili da Itesa. Eta, bi arlo
horietan automozioaren alorrari berari erantzun osoago
eta egokiagoa eman nahian, Felix Gabilondo enpresa ero-
si du. Hori horrela, zabalkuntza plana garatu eta hainbat
inbertsio egin ditu Itesa Taldeak; 3.305.566 euro inguruko
inbertsioa egin du (550 milioi pezeta). Bestalde, langile kopu-
ruan gora egin du: 1998an 19 langile bazituen, orain, Itesa
Taldeak 43 ditu. /MONIKA BELASTEGI

MEHATXUA
Bonba-auto mehatxua izan zen
martitzenean Bergarako epaitegian

Martitzenean, Bergarako epaitegi ingurua itxita izan zuen
Ertzaintzak, bonba-auto mehatxua izan zen-eta. Donos-

tiako DYAn jasotako deiaren arabera, Gipuzkoako epaitegi
batean, epaitegia zehaztu gabe, bonba-auto bat eztanda egi-
tekoa zen 10:30ean. Ondorioz, Bergarako epaitegi ingurua itxi
eta autoak miatu zituzten. Arriskurik ez zegoela ikusi, eta
11:00etan berriz ere zabaldu zuten.  /M.B.
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BERGARA ARETO BERRIAK

Barrenkaleako zazpigarren zen-
bakian lokala erosi dio Bergara-
ko Udalak Kutxari; Aroztegi etxe-
aren beheko solairua eta sotoa,
hain zuzen ere.

Beheko solairuak 220 metro
koadro ditu, eta sotoak, berriz, 70.
Victoriano Gallastegi alkateak
azaldu duenez, oso erabilera jaki-
na izango du beheko solairu
horrek. Haren esanetan, erakus-
keta areto gisa erabiltzeko bir-
gaituko dute. Hala ere, Gallaste-
gik gehitu du beste erabilera
batzuk ere izango dituela: hitzal-
diak egiteko, esaterako. Sotoari
dagokionez, biltegi, komun eta
horrelakoetarako erabiliko dute. 

Esan bezala, Aroztegi etxeko
lokala Kutxari erosi dio Udalak,
eta 342.580 euro inguru ordaindu
ditu beheko solairuagatik eta
sotoagatik (57 milioi pezeta).

ERAKUSKETA ARETO BAKARRA
Gaur egun Bergaran dagoen era-
kusketa aretoa kultura etxean
dago. Udalaren asmoen artean,
baina, kultura etxea Jardun Eus-
kara Elkartearen eskuetan laga-
tzea dago. Hori horrela, erakus-
keta areto barik geratuko litza-
teke herria.

Erosi berri duten lokalak
hutsune hori beteko luke. Gai-
nera, herri erdialdean dago, eta
horrek dituen abantailak azpi-
marratu ditu alkateak. Haren
esanetan, herritarrendako oso
erosoa izango da, plazatik gertu
dagoelako eta Barrenkaleri bizi-
tasuna emango diolako.

Erakusketa aretoa egiteko, lokala
erosi dio Bergarako Udalak Kutxari
Lehen solairua eta sotoa dauzka eta 342.580 euro inguru ordaindu ditu 

MONIKA BELASTEGI

Aretoa Barrenkalen dago, San
Martin herriko plazatik gertu.
Batez ere, erakusketa areto
izango da, baina beste erabile-
ra batzuk ere izango ditu.

MONIKA BELASTEGI

Aroztegi etxeak XVI. mende erdialdeko ate tailatu ederra dauka.

ANTZUOLA

Akiñabeiko errota,
Lizarraga auzoan,
konponduta eta
martxan dago

AINTZANE IRIZAR

Jose Mari Iturbe antzuolarrak
konpondu du errota. Hainbat
baserritarrek egindakoa da Aki-
ñabeiko errota, argindarra sor-
tzeko helburuarekin. Urte asko-
an, baina, bertan behera lagata
egon zen. Duela zortzi urte erosi
zuen Jose Mari Iturbek, kon-
pondu eta berriro martxan jar-
tzeko asmoarekin. Eta horixe
egin du, hain zuzen ere. Astebu-
ru luzeak pasatu behar izan ditu
lanean, baina azkenean bukatu
du. Behin lanekin amaituta, edo-
zein herritarrek, eskolako ume-
ek edo nahi duen guztiak dauka
ikustera joateko aukera eta gon-
bita. 

Domeka goizean, Arrolakoak
joango dira errota zelan geratu
den eta zelan funtzionatzen duen
ikustera. Goizeko bederatzietan
irtengo dira herriko plazatik, eta
Akiñabeira joan baino lehen, ibi-
laldia egingo dute herrian. Pla-
zatik San Blasko ermita aldera
abiatuko dira; handik, Madaria-
ga baserritik pasatu eta gero,
Trekutzera iritsiko dira. San Mar-
tzialera jaitsi eta, azkenean, Aki-
ñabeiko errotara helduko dira.

Horren gainean egingo duten
bigarren batzarra izango da gaur-
koa, baina deialdi zabala egiten
duten lehenengoa. Hasierako
batzar hartan bost bat koadrila-
tako gazteak batu ziren. Euren
helburua da gaztelekua herriko
gazteek gestionatzea.
Horretarako deitu
dute gaurko batzarra,
herriko ahalik eta gaz-
te gehienen iritzi eta
gestio bideen propo-
samenak batzeko.
Euren esanetan,
lanak amaitzerakoan,
hainbat jarduera egi-
teko aukera emango
du gaztelekuak, eta
eskaintzen dituen
baliabide eta aukera
horiei guztiei etekina
ateratzea da euren

helburua, baina gestioa gazteena
izanaz. Gazteon ustetan, Oñatin
koadrilatan banatzen da jendea,
koadrila nahiko itxietan, eta, bide
batez, horrekin apurtu eta gazteen
arteko hartu-emana eta lankide-
tza bultzatzea ere lortu nahi dute
horrela.

Azkeneko bi aste hauetan
herriko taberna askotan egon
dira proposamenak eta iritziak
jasotzeko postontziak, eta horiek
guztiak ere kontuan hartuko
dituzte aurrerantzean. Herriko
gazte askok, bestalde, ez ei daki-

te gaztelekuaren
proiektua zertan den,
eta horren gaineko
informazioa zabal-
tzea ere nahi dute.
Bestalde, argi utzi
nahi izan dute oso
gustura daudela gaz-
telekuaren proiek-
tuarekin, gaztele-
kuan egiten ari diren
lanekin, eta ez dau-
katela ezer lan horien
aurka, alderantziz,
proiektu ona dela
irizten diote.

Gaur izango da bilera, eta gaztelekua gazteek
gestionatu behar dutela dio talde horrek

Zertzelada

Gaztelekuaren
gestioa gazteena
izatea da talde
horren helburua,
eta gaztelekuak
eskainiko dituen
baliabide eta
aukera guztiei
etekina atera-
tzea.

OÑATI GAZTELEKUAREN GESTIOA

Gaztelekuaren gaineko bilera
deitu du gazte talde batek

AINTZANE IRIZAR

Gaur arratsaldeko zazpi eta
erdietan jarri dute hitzordua
gaztelekuko obretan bertan.
Gaztelekuaren gestioari buruz
arituko dira batzar horretan.

Jazinto Rivas Elgeta trikitilari
handia izan zen, oso teknika ona
ei zeukan, eta hura izan zen gaur-
ko trikiti maisuen maisu. Hark
erantsi zizkion bi botoi trikiti
zaharrari, gaurkoa hark sortu ei
zuen.

Trikitian mitoa da Elgeta.
Haren bizipenen inguruan libu-
rua argitaratu du Koldo Izagirrek,
eta horietaz jardungo du Elgetan
egingo duen aurkezpenean.

Goimendiko Intxuzabal base-
rrian bizi izan zen Jazinto Rivas.
Premutzako maiorazgotzako har-
tu izan zuten baserrian eta ber-
tan bizi izan zen Eibarrera joan
aurretik.  Bergaran eta Eibarren
Intxuzabal deitzen zioten, baina
gainerako herrietan, Elgeta. Hala-
xe aurkeztu ohi zuen bere burua
maiz. Baserriz baserri ibili zen
trikiti eskolak ematen. Gaurko

maisuetako askok harekin ikasi
zuten.

Sarritan esan izan da film bat
egiteko moduko bizitza izan zue-
la Elgetak. Eta hori hala izan zela
argi geratzen da liburuan.

Liburuak CD bat ere badakar,
Elgetari egin zioten grabazioa,
hain zuzen. Hark bizi izandako-
ak irakurri ostean, haren garai-
ko doinuak entzuteko aukera ere
izango da. Izan ere, Joseba Tapia
trikitilariak garai hartako zen-
bait pieza joko ditu. Joseba Tapiak
Agur Intxorta maite lanean batu
ditu 36ko Espainiako gerrari aipa-
men egiten dioten kantuak. Doi-
nu horiek Elgetak jotzen zitue-
naren oso antzekoak dira, hare-
kin ikasi zutenei entzundakoak
dira-eta.

GAUR ILUNTZEAN, OLIO BILKETA
Hileko azken barikua denez, era-
bilitako olioa jasoko dute Maya
ingurumen taldekoek gaur ilun-
tzean, arratsaldeko seietatik zaz-
pietara.

Jasotzen duten olioa enpresa
batera eramaten dute, gero enpre-
san bertan birziklatzeko.

Joseba Tapiak ‘Elgeta’ trikitilariaren garaiko
zenbait pieza joko ditu aurkezpenean

ELGETA LIBURU AURKEZPENA

‘Elgeta’ trikitilariaren liburua
aurkeztuko du Koldo Izagirrek

OXEL EROSTARBE

Datorren egunenean, hilaren
31n, iluntzeko zazpietan,
Elgeta, sasiaren sustraiak
liburua aurkeztuko du Koldo
Izagirre idazleak liburutegian.
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ibai-arte

Ibai-arteren
bazkide

BEHERAPENAK!

ARETTXABALETA KEPA URRAK 10 URTE KARTZELAN

Kepa Urrak kartzelan 10
urte beteko dituela eta,
ekitaldiak antolatu dira
AMAGOIA LASAGABASTER

Urtarrilaren 29an, Kepa Urrak 10
urte beteko ditu kartzelan. Hori
dela eta, Euskal Presoak Euskal
Herrira plataformak eta Aretxa-
baletako Askatasunak hainbat
ekintza antolatu dituzte datozen
asteotarako. Ekitaldien helbu-
rua da Kepa Urraz gogoratzea
eta, bide batez, euskal presoen
egoera eta dispertsioa salatzea. 

Kepa, gaur egun, Galiziako
Curtis espetxean dago, Euskal
Herritik 763 kilometrora. Eta
lehenengo ekintza haraino joatea
izango da. Horretara-
ko, autobusa antolatu
da. Hala, izena eman
duten guztiak eguba-
koitz gauean irten eta
zapaturako Curtisen
izango dira. Bidaia
nahiko sinbolikoa
izango da. Izan ere, ez
da egongo aukerarik
kartzela barrura sar-
tzeko. Hala ere, kan-
poaldetik herritarrek
euren elkartasuna
adieraziko diote
Kepari ekintza horre-

kin. Baina ez da bidaia hori ondo-
rengo egunetan egingo den eki-
taldi bakarra. Kartelada mugi-
korrak, hitzaldia eta kontzertu
bat antolatu dira. Bukatzeko,
otsailaren 2an, eskualdeko mani-
festazioa eta afaria egingo da.

DISPERTSIOA ETA GOSE GREBAK
Kepa Urra hainbat kartzelatan
izan da azken 10 urteotan. 1992an
atxilotu zuten, eta, harrezkero,
torturaz gain, dispertsioa ere bizi
izan du. Madrilgo Alcalán eta
Valdemoron, Cádizeko Puerto II-
n, Basaurin eta Langraitzen izan

da. Gaur egun, berriz,
Galiziako Curtisen
dago. 

Bide luze horre-
tan hainbat gose gre-
ba egin ditu Kepa
Urrak. Luzeena atxi-
lotu zuten urtean egin
zuen. Orduan, Puerto
II kartzelan 26 egu-
neko baraualdia egin
zuen. Azkena, berriz,
Alcalá Mecokoa izan
zen, eta Kepak 15 egun
iran zuen ezertxo jan
gabe. 

Zertzelada

Antolatutako
lehenengo ekintza
Kepa Urrari bisita
egitera joatea
izango da, Curtise-
ra. Hala ere, bidaia
sinbolikoa izango
da. Ez da aukerarik
egongo kartzela
barrura sartzeko.

Euskal Herriko euskara elkarte
gehientsuenak batzen dituen
Topagunea Elkarteak euskara
elkarteen kudeaketaren inguru-
ko jardunaldiak egin zituen Ger-
nikan joan den aste bukaeran. 100
lagunetik gora batu ziren han, tar-
tean, Axtroki euskara elkarteko
kideak.

GAI UGARI ETA ABERASGARRIAK
Hainbat gai jorratu ziren eguba-
koitzean eta zapatuan Gernikan.
Argi geratu zen, gainera, enpre-
sa itxura hartzen ari diren elkar-

teen eta elkarte txikien arteko tar-
tea handituz doala. Axtrokiko
kideek ere, jardunaldien ostean
egindako hausnarketan, dina-
mizatzaile baten beharra suma-
tu dute. Hortaz, aurrerago azter-
tzekotan geratu ziren. 

HAMAR URTEKO IBILBIDEA
Eskoriatzako Axtroki euskara
elkarteak hamar urte bete zituen
iaz. Andoni Bengoa presidentea-
ren esanetan, gorabehera handi-
ko ibilbidea izan da: “Hasieran
indartsu hasi ginen, baina ondo-
ren, desagertzekotan ere egon
ginen. Horregatik proiektu xu-
meak aurrera eramatea erabaki
genuen”. Aurrera eraman dituz-
ten proiektuen artean, Ze barri?
aldizkaria, ludoteka eta Goienan
sartzeko pausoa daude. Kultura
arloan ere lan dezente egin dute.

Euskara elkarteen kudeaketa izan da aztergai

ESKORIATZA AXTROKI EUSKARA ELKARTEA

Euskara elkarteen inguruko
jardunaldietan izan da Axtroki

MIRARI ALTUBE

Topagunea Elkarteak euskara
elkarteen kudeaketa aztertze-
ko jardunaldiak antolatu
zituen Gernikan. Han izan zen
Eskoriatzako Axtroki ere.

ARRASATE HEZKUNTZA

2002-2003 ikasturtean, Arrasate-
ko herri eskolen antolaketa goi-
tik behera aldatuko da. Herri
eskola guztiak batu eta ikasleak
adinaren  arabera banatuko dituz-
te. Zera gura dute: datorren irai-
letik aurrera, Haur Hezkuntzako
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe
bakarra eratzea, bi eraikinetan
banatuta.

Horrela, Haur Hezkuntza (bi
eta sei urte arteko umeak) San
Andresko eraikinean kokatuko
da, eta Lehen Hezkuntza (sei eta
hamabi urte arteko ikasleak),
Erguingo eraikinean. Hori bai;
salbuespen moduan, datorren
ikasturtean, behintzat, Musako-
lako herri eskolan bi eta hiru
urteko umeak izango dira, hain
justu, antzinako San Antolin egoi-
tzan. Ondorioz, irakasleen lehen-
go eraikina hutsik geratuko da.

Edozelan ere, Haur Hez-
kuntzako ikasleak San Andres-
ko eskolan hasi aurretik, kon-
ponketa lanak egin behar dituz-
te. 180.000 euro pasatxoko
inbertsioa egin beharko dute
lan horietan (30 milioi pezeta
inguru).

JAIOTZE TASA BAXUA
Arantza Mendarozketa Erguin
herri eskolako zuzendariak Arra-
sate Irratiari adierazitakoaren
arabera, plangintza hori ezar-
tzeko arrazoiak dira Arrasaten
dagoen jaiotze tasa baxua eta
LOGSE erreforma.  

Herri eskoletan plangintza berria
ezarriko dute datorren ikasturtean
Jaiotze tasa baxuaren eta LOGSE erreformaren ondorioa da

UBANE MADERA

Arrasateko herri eskoletan
plangintza berria ipiniko dute
abian datorren ikasturtetik
aurrera. Horrela, herri eskolak
bateratu egingo dira.

ARTXIBOA

Umeak adinaren arabera banatuko dira herri eskolan.

LEINTZ GATZAGA

Ikasle txikienak
Eskoriatzara joaten
dira, hilean behin,
eskolak hartzera

AINTZANE GARDOKI

Luzaroan, eskola itxita egon da
herrian. 2000. urteko irailean, 25
urteren ondoren gutxienez, ate-
ak ireki zituen herriko eskolak
umeak jasotzeko. Guztira bi eta
lau urte bitarteko zazpi ikaslek
ekin zioten. Gaur, berriz, zortzi
ikaslek dihardute. Eskoriatzako
Luis Ezeiza ikastetxeak hartu
zuen bere gain herriko eskolaren
ardura.

Joan den ikasturtean, herri-
ko eskolan bertan hartu zituzten
eskolak. Aurtengo ikasturtean
aldiz, gurasoei, hilean behin,
Eskoriatzara joateko aukera
eman zitzaien. Batzuk alde eta
beste batzuk kontra azaldu bazi-
ren ere, urriaz geroztik, hilean
behin Eskoriatzara joaten dira
ikasle txikiak, egun osoan esko-
lak hartzera. Helburua da inte-
grazioa eta beste ikasle batzue-
kin harremanak sendotzea. Bes-
talde, astelehen arratsaldeetan
ere Eskoriatzara joaten dira, psi-
komotrizitatea lantzeko. Eta egun
berezietan ere –Inauteriak, dan-
borrada edo Olentzero kasu–,
Eskoriatzako lagunekin batzen
dira. 

UBANE MADERA

Eguaztenean,  udalbatzarrak Ame-
riketako Estatu Batuetan hiltze-
ra zigortu duten Pablo Ibarri elkar-
tasuna adieraztea onartu zuen.
Mozioa landu zen horretarako.
Heriotza-zigorra ere gaitzetsi zen
mozioan. Hori baino lehen, baina,
Batasuneko zinegotzi Amaia
Aspek gogorarazi zuen orain dela
hiru hilabete eskaera bat egin
zitzaiola Udalari, presoak bisita-
tzeko garraioa ordaintzeko, eta

oraindik ez dutela erantzunik jaso.
Alkateak erantzun zuen eskaera
aztertzen ari direla. Horrekin bate-
ra, bestelako gaiak ere landu zituz-
ten. Esaterako, esker oneko hitzak
izan zituen Udalak Goikoerrota
karobia berritu zutenendako. Era
berean, jakinarazi  zuen, epe luze-
ra, herriko gainerako karobiak
berritzeko egitasmoa abian ipin-
tzeko asmoa duela. Bestalde, alka-
tea izendatu zuten Mairuelego-
rreta Landa Lurraldeko Elkarte-
ko kide izateko.

Udalbatzarrak mozioa onartu zuen

ARAMAIO OSOKO BILKURA

Pablo Ibarri elkartasuna
adierazi diote Aramaion

Araba Etorbidea 3-2. Eskatu Eraikina 
943 79 25 75 • Faxa: 943 71 21 25 
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Zabalik

Eguneroko prentsa
idatzia, aldizkariak,
telebista eta irratia

aztertzen ibili diren
ikerlariek atera duten
ondorioa komunikabide-
ek euskarari ematen
dieten lekua oso urria
dela da. Informazioa
euskara hutsean egiten
duten egunkariak, tele-
bistak eta irratiak badi-
ra, noski. Ezagunak
ditugu. Baina erdarazko-
ek duten zabalkundeare-
kin alderatuta, euskaraz-
ko egunkari eta telebis-
tak duten zabalkundea,
orokorrean, %5aren
azpitik geratzen da. Irrati
emisioak zerbait gehiago
dira. Euskal hiztunak eta
erdal hiztunak kontuan
hartuta, eta komunikabi-
deetan bakoitzaren
hizkuntzak duen lekua
begiratuta, euskaraz
egindako informazioa
hiztunen proportzioan
askoz txikiagoa da.

Bestalde, hurbileko
informazioa faltan suma-
tzen da, hutsune handia
dago, eta horri heldu
diote herritarrek.

Herri komunikabideek
bi gabezia horiei erantzu-
teko modu berezia garatu
dute, eremu hurbileko
informazioa euskaraz
emanez. Beraz, arlo
horretan diharduten
erakundeek hurbileko
informazioa emateko
erabakia hartzea, ez da
kasualitatea. Eta ezagun
batek esaten zidan beza-
la, idazlearen burutape-
nak edo iritziak ez du
zerikusi handirik infor-
mazioarekin eta askoren-
tzat ordezkatze jasanezi-
na gertatzen omen da.

Euskal hiztun bezala
ez dugu aukera berdinta-
sunik, beste hizkuntzatan
daudelako ia komunika-
bide guztiak. Euskal
hiztunok eleanitzak
garenez eta horri esker,
baina behartuta, gure
premiak erdaretara joaz
ase behar izaten ditugu.

Garatzen ari diren
herri komunikabideak
indartzea eta informazio
arlo berriak ahalbidera-
tzea da erronka.

JOXEMARI
MUXIKA

Hurbileko
informazioaren
premia

GOIENKARIAk Argia saria 2002 
jaso du, prentsa idatziaren sailean
GOIENKARIAk, Debagoiene-
ko astekariak, Argia saria
2002 jaso du, prentsa
idatziaren atalean. Sari
banaketa gaur eguerdian
egin da Lasarte-Oriako
jatetxe ezagun batean.

Aurtengo Argia sarietako bat,
prentsa idatziari dagokiona,
GOIENKARIAri eman diote.
Debagoieneko astekariaz gain,
beste hauek ere saritu dituzte:
irratian, Irulegi Irratiko Pantzo
Hirigaray esataria; telebistan,
ETBko Sorginen Laratza saio-
ko Anjel Alkain aktorea; Sare-
ko Argia saria, Elhuyar zientzia
elkartearen zientzia-net web-
guneari; publizitatearen alo-
rrean, BBK aurrezki etxea; eta
merezimenduzko saria Euskal
Herriko Bertsozale Elkartea-
rendako izan da.

GOIENKARIAri dagokio-
nez, “eskualde bateko herri
aldizkariak egunkari forma-
tuan biltzen dituen proiektu
berritzailea dela” azpimarratu
du epai mahaiak, bestalde, disei-
nuari eta edukiari dagokienez,
Debagoien osoarendako “inte-
grazio pauso handia izan dela
GOIENKARIA”. Era berean,
Goiena komunikazio proiek-
tuaren barnean kokaturik, 2000.
urte amaieran abiatu zenez
geroztik, “potentzialtasun han-
dia eskaintzen duen zerbitzua
dela”. Azkenik, proiektuaren
bultzatzaileek, “GOIENKARIA
astekariaren sorrerako izpiri-
tuari eutsiz, urratsak neurrian
ematen jakin dutela, proiektu
handizale hartara iristeko”. 

Argia sarien XIII. edizioa
izan da aurtengoa. Hain justu,
1989. urtean ekin zioten sariak
banatzeari. Ordurako, komu-
nikabide ezagunak hasiak ziren
zenbait sari banaketa antolatzen

eta euskal prentsan ez zegoen
antzekorik. Egoera horrek bul-
tzatu zituen Argia astekariko-
ak ekimen hori abiatzera. Haien
esanetan, “egitasmo berriak bul-
tzatzen lagunduko duen saria da
Argia saria. Asmo eta animu
garbienarekin banatzen dira”.
Sariak sinbolikoak dira 

—Antxon Mendizabal eskulto-
re oiartzuarraren plaka bat— eta
komunikabide, enpresa edo tal-
deen artean banatzen dira.

Arrasate Press astekariak
eta Arrasate Telebistak ere jasoa
dute Argia saria, hain justu,
1989. urtean aldizkariak, eta
1996.ean telebistak.

Goienako prentsa arloak
azken hilabeteotan emandako
urratsak aitortu ditu Argia-k
sari horrekin: batetik, GOIEN-
KARIAren edizio komuna abia-
raziz, bestalde, ibarreko herri
aldizkariak formatuz aldatu,
denak asteroko martxan ipini,
eta herrietako edizioak sortuz.

GOIENKARIA
aldizkari

berritzailea dela
azpimarratu dute

Anjel Alkain
aktorea eta

zientzia.net web
gunea ere, sarituak 

Arrasate Press eta
ATB ere sarituak
izan dira beste
urte batzuetan
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Euskadiko sozialistek zein bide aukeratu beharko lukete?

Koplak

Eztabaida

Athletic zaleek Reala bigarren mailan
ikusi nahi dute?

Athletic zale asko lotsatuta
irten zen Katedraletik

Joan den urtarrilaren 12an, Athletic
eta Realaren arteko derbian, San
Mamesen gertatu zena ikusita, ondo-

rioa garbia da: jarraitzaile zurigorri uga-
rik bigarren mailan ikusi gura du Reala.
Ez denek, ordea; milaka Athletic zale
lotsatuta irten baitzen Katedraletik; pozik,
euren bihotzeko taldeak garaipena esku-
ratu zuelako, baina zeharo lotsatuta, San
Mameseko publikoaren zati handi batek
iraindu egin zuelako Reala. Harrigarria
bada ere, talde txuri-urdinarekiko mes-

pretxua erakutsi zutenenetako batzuek Euskal Herriko selek-
zioaren elastikoa zeramaten soinean. Ez ziren konturatu, antza,
egun hartan Athleticen aurka jokatzen ari zen taldea ere Eus-
kal Herrikoa dela.

Historia liburuek diotenez, bi taldeetako jarraitzaileen arte-
ko lehia aspalditik datorren kontua da, XX. mende hasieratik,
hain zuzen ere. Zoritxarrez, lehia hutsa beharko lukeena gorro-
to bihurtu da azken urteotan. Neroni izan naiz behin baino
gehiagotan ezinikusi horren lekuko. Esate baterako, 80ko
hamarkadan Atotxan txaloz hartzen ziren Athleticen porro-
tak, baita Real Madrilen kontra jasandakoak ere. Joan den hamar-
kadan are gehiago gaiztotu zen giroa, batez ere, talde zurigo-
rriak Joseba Etxeberria fitxatu ostean. Denboraldi hartan, Ano-
etan jokatutako norgehiagokan era guztietako irainak entzun
behar izan zituzten Athleticeko jokalariek eta jarraitzaileek.
“A segunda, a segunda” oihuak ere etengabeak izan ziren, zuri-
gorriak bigarren mailara jaisteko arrisku bizian zeuden-eta.

Horrenbestez, zaila dirudi bi taldeetako jarraitzaileen arte-
ko harremanak bideratzea, baina ahaleginak egin beharko geni-
tuzke behintzat. Izan ere, bada oraindik itxaropentsu izateko
arrazoirik. Horra hor, adibidez, Euskal Hintxak izeneko tal-
deak lehen mailako euskal derbi guztietan antolatzen dituen
kalejirak. Horrelako ekimenak txalotzeko modukoak dira, eta
komunikabideetan oihartzun handiagoa eduki beharko luke-
te. Ildo horretan, derbiaren egunean Bittor Alkizak esan zuen
bezala, kazetarion lana oso garrantzitsua da. Nolanahi ere, denoi
dagokigu txuri-urdinen eta zurigorrien arteko elkartasuna bul-
tzatzea. Izan ere, imajinatzen duzue Athletic-Real Real-Athle-
tic gabeko denboraldirik? Nik ez, behintzat.

ANDER 
TXINTXURRETA
ETBko kazetaria

Hori nahi dutenak ez dira
Euskal Herrirako eredu

Argi dagoena da San Mamesera joa-
ten diren Athleticen jarraitzaileek
oso argi utzi zutela pasa den der-

bian Reala non ikustea nahi duten. Nik
ez dut uste jarraitzaile horiek direnik
Atheticeko jarraitzaile bakarrak, eta ziur
nago jende asko dagoela, talde bilbota-
rreko jarraitzaile izanda ere, ez duela tal-
de txuri-urdina bigarren mailan ikuste-
rik nahi. Eta jende horrengatik poztu egin
behar dugu, guztiak San Mamesen izan
zirenak bezalakoak ez direlako, alegia.

Edo behintzat, San Mamesen izan ziren batzuk bezalakoak ez
direlako. Eta zergatik ez esan, horrelakoak Anoetan ere badau-
de. Azkeneko derbian gertaturikoa penagarria eta negarga-
rria izan zen (Anoetan ere gertatu izan da horrelakorik). Gau-
za bat da “a segunda, a segunda” entzutea, eta beste bat txis-
tua bota, biraoak entzun, kolperen bat jaso eta abarrekoak
jasatea. Hori Madrilen edo Pancorbotik behera jasan behar
izan dugu, baina Bilbon edo Donostian?

Badirudi, futbola dela-eta, asko zoratu egiten direla, eta
gai dira nor eta nongoak diren ahazteko. Euskal Herrian, bes-
te gauza askotan bezala, futbola era ezberdinean bizi izan dugu
beti. Beti izan da elkarrekin egoteko motiboa, eta harro sen-
titu gara gure herriarekin, gure futbol taldeekin, eta derbi
bakoitza jai bat izan da beti. Bi aste lehenago, Euskal Selek-
zioaren partiduan, San Mames eredu garbia izan zen gure tal-
deak elkarrekin jokatzean sentitzen duguna adierazteko.
Beharbada partidu hartako jarraitzaileak ez ziren derbian izan,
derbian izan zirenek ez dituzte-eta ideiak gutako batzuek bezain
garbi. Nire mespretxu handiena dauka derbietan horrela por-
tatzen denak, bai San Mamesen eta baita Anoetan ere. Horre-
la beraien taldeko jarraitzaile sutsuak direla usteko dute, bai-
na ez dira herri honetako eredu. Guretako futbola beti izan
da herriok batzeko aitzakia bat. Ez zaitezte kontrakoa lortzen
ahalegindu, “España va bien” esaten duten horiei lagundu
besterik ez diezue egiten-eta. Alferrik zabiltzate, Reala inoiz
ez da bigarren mailan egongo-eta. Lastima! A, eta argi izan
Realeko jarraitzaileek azken hiru denboraldietan euskal tal-
deak maite dituztela argi erakutsi dutela. (Galdetu bestela Osa-
sunari edo Alavesi).

Athleticek eta Realak orain dela
pare bat aste San Mamesen joka-
tu zuten euskal derbiak bazte-

rrak harrotu ditu: bi taldeotako zuzen-
daritza batzordeen eta jokalarien arte-

an anaikidetasuna da nagusi, edo hori
ematen du behintzat. Zaleen arteko
harremanei dagokienez, ostera, gau-
zak okertu direla esan genezake. Rea-
larekiko Athletic zaleek San Mame-

sen erakutsitako jarrera dela-eta,
haserre daude txuriurdin zaleak. Kate-
dralean entzundakoaren arabera, biz-
kaitarrek bigarren mailan nahi dituz-
te gipuzkoarrak. Benetan hala da?

ASTINDU ALDIZKARIA
Bergarako Astindu aldiz-
kari alternatiboari esker,
ametsak errealitate
bihurtu dira. Kontrainfor-

mazioa zabaldu eta bultzatu egiten
du Astindu aldizkariak, Bergarako
kolektiboen aldizkariak.

EBROKO PLAN HIDROLOGIKOA
Itoizko urtegia eraiki
dute, nahiz eta Auzitegi
Gorenak legez kanpo
deklaratu. Hala eta guztiz

ere, lanak aurrera doaz: urtegia
eraikita dago eta, orain, Nafarroa-
ko ubidea eraikitzen dihardute.
Eta, bertako zuhaitz guztiak
botatzen ari dira, Nafarroako

Gobernuko kideak
diruz aberastu

daitezen.

IÑIGO 
HERREROS
Bergarako 
gaztetxekoa

Gora 
eta Behera

BITTOR 
ARRIARAN
Bonba Taldie-koa

“Imajinatzen al duzue Athletic-
Real Real-Athletic gabeko 
denboraldirik? Nik ez, behintzat”

“Nire mespretxua dauka 
derbietan hala portatzen denak:
San Mamesen eta Anoetan”

Bailarako hiltegia
Denok desio dugu
argitu dadila,
hiltegiak lepoan
daukala puntila.

Barriro ete datoz
hiltze arazoak,
lehengo isiltasunak
ta mokil mazoak?

Larri daude artzaiak
zein baserritarrak,
gaitza ezin osatu
botika bakarrak.

Animaliak hazten
lanik hartu barik,
dirua dugu eta
ekarri kanpotik.

Hemengo azienda
joan leike bilduta
abiada handiko
trenean sartuta. 

Hiritartzen goazen
bailara honetan,
galdu beste irabazten
ete da bidetan!

ION IÑAKI IZARZELAIA
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Zure interesak hazi egingo dira... Gora... Eta gora...

Interes-tasa urtero igoko dela bermatzen duen eperako gordailua. Euskadiko Kutxan badakigu zer-nolako eragina

duen merkatuaren egungo egoerak inbertsioen errentagarritasunean. Zure kezkak gureak ere badira. Eta horrega-

tik, zure aurrezkiei beti etekinik handiena ateratzen lagundu nahi dizugu. Asmo horrekin sortu dugu Aurrezki

Gorakorra. 5 urterako gordailu honek, interes-tasa urtero igoko dela bermatzen du, nahiz eta merkatuan interes-

tasek behera egin. Zure ekonomiak ziurtasun osoz egin dezan gora.

15 egun emango dizkizugu eragiketa egin ostean, 
hausnartu eta nahi baduzu bertan behera uzteko.

AURREZKI GORAKORRAREN EZAUGARRI NAGUSIAK

Epea: 5 urte.
Gutxieneko zenbatekoa: 6.000 € (998.316 pta.).
Interes-tasak: lehen urtean %2,50; bigarrenean
%3,25 hirugarrenean % 3,75; laugarrenean % 4,0;
bosgarrenean % 4’50; UTB % 3’60.
Interesen likidazioa: sei hilean behin.
Urtero dirua gasturik gabe ateratzeko aukera:
formalizazioaren urtemugaren ondorengo 25
egunetan.
Fiskaltasuna: interesak kapital higigarriaren
errendimendutzat hartzen dira, eta % 18ko
atxikipena dute kontuan.
Eskaintzaren iraupena: 60 milioi eurora iritsi arte.

ZURE DIRUA BLOKEATU GABE

Zure aurrezkiak 5 urtez geldirik eduki beharrik izan
ez dezazun, urtero 25 eguneko epea emango
dizugu, dirua askatasun osoz eta gasturik gabe
eskura dezazun.

INFORMAZIO GEHIAGO

EAEko Euskadiko Kutxaren sukurtsal-sarea 
901 333 444.

Zurekin elkarlanean

Aurrezki Gorakorra EUSKADIKO KUTXA

L E H E N  U R T E A

%2,50

B I G A R R E N  U R T E A

%3,25

HIRUGARREN URTEA

%3,75

LAUGARRREN URTEA

%4,00

BOSGARREN URTEA

%4,50

% 3,60 UTB% 3,60 UTB



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2002ko aurtarrilaren 25a ELKARRIZKETA /9

ENEKO AZKARATE

Enpresa berri samarra da Praktiker.
Orain dela bi urte onartu zen MUko

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultatean ikerkuntza helburu duen
kudeaketa unitatea abiatzea. Helburua
da enpresak autokudeaketaren bidean
ipintzen laguntzea.

Edozein motatako enpresak?
Bai; enpresendako baino gehiago, era-

kundeendako egiten dugu lan Praktikerren.
Hau da, industria, lantegi bat, unibertsi-
tate bat, ikastetxe bat edo komunikabide
enpresa bat izan daiteke. Enpresa edo era-
kunde horiekin lankidetzan jarduteko
hitzarmenak sinatzen ditugu: guk gure
esperientzia aplikatzen dugu enpresa horie-
tan, ikerketa eginez. Horren trukean, diru
kopuru bat jasotzen dugu. Horixe da gure
finantzaketa modu nagusia, baina Jaurla-
ritzak ere ematen dizkigu dirulaguntzak.
Ikerketak enpresekin batera, lankidetzan,
egiten ditugu.

Eta zelan gauzatzen da lankidetza?
Enpresak edo erakundeak pertsonek

osatzen dituzte. Gure ustez, pertsona horiek
parte hartu behar dute enpresetan edo era-
kundeetan, maila guztietan, gainera, bal-
din eta autokudeaketara eroan nahi badi-
tugu enpresok edo erakundeok. Eta, per-
tsonek parte har dezaten, prozedura eta
erreminta egokiak behar ditugu. Pertsonen
parte hartzearen bidez, enpresen kudeaketa
autonomoa lortu nahi dugu. Kooperatibe-
tan egin dugu lan, batez ere, eta koopera-
tibetan, langileak enpresari eta langile
dira. Hori kontuan izanda, ardurak eta esku-
bideak garbi edukita, gure printzipioak erre-
mintetan aplikatzen ditugu, betiere enpre-
sa autokudeaketara eroanaz. Baina zer da
autokudeaketa? Enpresak berak jakin
behar du berarendako autokudeaketa zer
den. Prozesu bat da, ez da bukatzen.

Dagoeneko lanean diharduzue
enpresa batzuetan, ezta?

Bai. Geroago eta joera zabalduagoa da
enpresetan kudeaketa erremintak eta bes-
te prozedura batzuk ezartzea: kontrole-
koak, produktibitatekoak… Baina enpre-
setan konturatzen hasi dira erreminta
horiek aplikatzen hasi bai, baina denbo-
rarekin, jausten joaten direla. Sarritan ez
dute jakiten zergatik izaten den hori. Guk
egindako ikerketen arabera, prozedura
horiek ezarri dituzten enpresa gehienetan,
%70ean, hain justu, prozedura horiek
desagertu egin dira edo gelditu egin dituz-
te. Eta gure galdera da: zergatik gertatzen
da hori? Enpresa bat eredu batetik beste-
ra eraldatzeko, enpresa horretako balio-
ak aztertu eta erremintak sortu beharko

zelan aplika daitekeen aztertu nahi dugu. Zer-
gatik? Gaur egun, MCC apurka-apurka mun-
dura zabaltzen ari da, han eta hemen enpre-
sak sortzen edo bultzatzen ari da. Eta, jaki-
na, gure eredua munduko beste toki batzuetan
zelan aplika daitekeen pentsatu behar dugu,
kontraesanik ez izateko. Euskal Autonomia
Erkidegoko Barne Produktu Gordinaren %6
gizarte ekonomiako enpresek sortzen dute.
Portzentaje horren barruan kooperatibak eta
Sozietate Anonimo Mugatuak daude sartu-
ta. Sozietate mota horiek eta kooperatibak
eredu gogor samarrak dira, eta ESOP horrek,
ostera, eredu kapitalista hutsetik, pixkana-
ka-pixkanaka, gizarte ekonomiara pasatzea
ahalbideratzen du. Hau da, langileak enpre-
sen jabegoa hartuz doaz apurka-apurka,
akzioak erosita, eta erabaki organoetan ardu-
rak hartuz doaz.

Azalduko dizkiguzu zeintzuk diren
ESOPen ezaugarri nagusiak?

ESOPek aukera ematen du pausoka ira-
gaiteko, Sozietate Anonimo konbentzional
batetik, langileek parte hartzen duten sozie-
tatera. Iragaite hori bermatzeko, bankuak
mailegu bat ematen dio enpresari eta enpre-
sak bere ohiko jarduerarekin amortizatzen
du mailegu hori. Zerga-abantailak eskain-
tzen dizkie enpresari, jabeei, langileei eta
finantza-erakundeari. Sistema hori oso
atraktiboa izan daiteke enpresariendako.
ESOP-enpresen %50 herentzia egoeren ondo-
rio dira: enpresa errentagarri bateko jabea
erretiratu egin nahi da eta ez du oinorde-
korik edo beste bazkiderik. Hortaz, enpre-
sa langileei saltzen die. Beste %40 edo %45
enpresaren beste interes batzuek eragin
dituzte: langileak akziodun bihurtzeko inte-
resak edo zerga-abantailak aprobetxatzeko
interesak, edo biek batera. Gainerako %5
edo %10 beste egoera batzuen emaitza dira:
krisi egoera edo erosketa areriotsu bati
aurre egiteko. Esan beharra dago, ESOP sis-
tema ezartzeko sindikatu batean afiliatutako
langileei, enpresak negoziazio kolektiboe-
tan jorratu behar duela gai hori.

Estatu Batuetan sortu zen figura hori,
ezta?

Bai, hala da. ESOP, zuzenbide eta finan-
tza-mekanismo gisa, Ameriketako Estatu
Batuetan sortu zen, 1974an, eta legeria fede-
ral bidez ezarri zen. Bestalde, pentsa gene-
zake iparramerikarra gizarte kapitalista
hutsa dela. Baina hor badaude datu batzuk
interesgarriak direnak. Esaterako, Estatu
Batuetan 9.500 ESOP-enpresa baino gehia-
gok dihardute lanean. Eta enpresa horien
artean, askok enpresaren zati handi bat lan-
gileen esku dute. Gutxi gorabehera, 10 milioi
langile akziodun daude sartuta ESOPetan
Estatu Batuetan, lanean ari den biztanle-
riaren %9. Hortaz, hemen baino gehiago.
Batez beste, 105 langileko enpresak dira Esta-
tu Batuetan ESOPen sartuak daudenak,
baina askoz handiagoak ere badaude. Batzuk
aipatzearren: Kroger, banaketa-sektorekoa,
170.000 langile; McDonnell Douglas, sekto-
re aeroespazialekoa, 128.000 langile; TWA,
airelineak, 28.000 langile; United Airlines,
airelineak, 90.000 langile… Beste datu batzuk:
2.000 enpresak baino gehiagok dute ESOP
gehiengoduna eta urtero 300 ESOP-enpre-
sa sortzen dira.

Sistema arrakastatsua da, hortaz,
Ameriketako Estatu Batuetan.

Bai, azterketa zorrotz askok frogatzen
ei dutenez, enpresetan uztartzen badira
ESOP bat eta langileek erabakietan parte
hartzeko aukera, enpresetako lanpostuak
eta lehiakortasuna areagotu egiten dira.

Noiz izango dira jardunaldiok?
MUren Humanitate eta Hezkuntza Zien-

tzien Fakultatean, Eskoriatzan, urtarri-
laren 31n eta otsailaren 1ean. Parte har-
tuko dutenen artean, gizarte ekonomian
eta, oro har, ekonomian, industrian eta lan
arloan adituak, kooperatiben federazioko
ordezkariak… Ez dira jardunaldi irekiak
izango.

ditugu. Ardurak hartzeko, langilea lehen-
bizi konbentzituta egon behar da eta eral-
datzeko prest. Erreminta batzuk aplika-
tzen hasi gara dagoeneko eta beste batzuk
prestatzen dihardugu. Coprecin, Ederla-
nen, Ikerlanen, Zorroagako erresiden-
tzian… lanean hasi gara. Gehienak koo-
peratibak dira, baina gure erremintak
MCCkoak ez diren beste enpresa edo era-
kunde batzuetan ezartzeko prest gaude.

ESOP figura aztertzeko eta Euskadin
zelan aplika daitekeen aztertzeko jar-

dunaldiak antolatu ditu Praktikerrek.
Eusko Jaurlaritzari jakinarazi genion

egokia izango litzatekeela gizarte ekonomia
aztertzea. Jakina, kooperatibismoa gizarte
ekonomiaren barruan dago, baina munduan
beste esperientzia batzuk ere badaude eta
gizarte ekonomia oso aurreratua dago hain-
bat tokitan. Egia da esperientziarik gogo-
rrena, eta utopia hori egiaztatzera heldu dena,
hemengo kooperatiben esperientzia izan
dela. Orain, ESOP figura, hau da, Langileek
Akzioetan Parte Hartzeko Plana, hemen

M
ondragon Unibertsitate-

ak sortutako ikertegia da

Praktiker. Era guztietako

erakundeak eraldatu eta eguneratzea

du helburu. Estatu Batuetan ezarri-

tako figura juridiko bat, ESOP izene-

koa (Langileek Akzioetan Parte Har-

tzeko Plana), Euskadin zelan aplika

daitekeen aztertzeko jardunaldiak

antolatu ditu Praktikerrek. Ikertegi

horretako zuzendari Luxio Ugartek

(Oñati, 48 urte) eman dizkigu jardu-

naldion gaineko azalpenak.

“Enpresak
autokudeaketaren bidean

ipintzen laguntzeko
erremintak garatu ditugu”

PRAKTIKER IKERTEGIKO ZUZENDARIA

Luxio Ugarte

ESOP
“Langileek Akzioetan Parte Hartzeko Plana hemen zelan aplika
daitekeen aztertu nahi dugu, gizarte ekonomiak beste aukera

batzuk eskaintzen dituelako kooperatibetatik kanpo”

LANGILEAK AKZIODUN
“ESOP figurak aukera ematen du pausoka iragaiteko 

Sozietate Anonimo konbentzional batetik langileek parte
hartzen duten sozietatera”

JUAN MANUEL BERRUETA
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Klimak ere zerikusia du,
pistak aire zabalekoak
direlako. Hala ere, gero eta
ikastaro gehiago antola-
tzen dira, eta gaurko gaz-
tetxoek aukera handiagoa
daukate tenisean aritzeko.
Nik uste, hemendik gutxi-
ra igarriko da lan guzti
horren emaitza. 

Zu zeu zelan hasi
zinen tenisean?

Niri beti gustatu izan

Podiuma

I
smael Zubia 24
urteko oñatiarrak
Debagoieneko tenis
masterreko finala

irabazi zion zapatuan
Jorge Aranes bergara-
rrari, 6-3 eta 7-6ko
emaitzarekin. Berak
eta Aranesek ondo
baino hobeto ezagutzen
dute elkar, biak azken
finaletako protagonis-
tak izan ditugulako.
Joan zen urtean ere
Ismael izan zen maste-
rreko irabazlea. Aur-
ten Oñatin jokatutako
bi txapelketak eta
Bergaran izandako
masterra irabazi ditu
Ismaelek.

Zelako finala izan zen
zapatuan Bergaran joka-
tutakoa?

Egia esateko, Jorgek
eta biok ez genuen partidu
onik jokatu. Ez dakit fina-
la izateagatik-edo, nerbio-
so samar ginen, baina kon-
tua da ez zela jokaldi ikus-
garririk izan. Nahiko
partidu eskasa egin
genuen. Hala ere, pozik
nago. Denboraldi ona egin
nuen iaz, eta masterra ira-
bazteak ilusioa egin dit.

Azkenaldian Aranes
eta biok zabiltzate indar-
tsuen Debagoienean.

Biok ere orain dela urte
batzuk hasi ginen tenisean,
eta momentuz badirudi ez
dagoela erreleborik. Hala
ere, laster jokalari gaztea-
goak aterako dira. Oñatin,
esaterako, gaztetxo ugari
ari dira tenis ikastaroetan,
eta gu baino hobeto gerta-
tutako jokalariak azalduko
dira epe laburrean.

Zapatuan aurtengo
zirkuitua aurkeztuko da
Bergaran. Parte hartze-
ko asmorik, bai?

Bai. Tenisean jokatzea
hobby bat da niretako, eta

Ismael Zubia ITENIS MASTERREKO IRABAZLEAI

“Gure bailaran sekula ez da izan tenis 
kulturarik, baina gaurko gaztetxoek aukera

handiagoa daukate tenisean aritzeko”

“Sakea da teniseko jokaldirik garrantzitsue-
netakoa, eta ikasteko eta erakusteko zailena.

Asko praktikatu beharra dago”

zait tenisa, baina mutiko-
tan pilotan eta futbolean
jokatzen nuen batik bat.
Futbolean urte askotan ibi-
litakoa naiz, eta jokatzea-
ri utzitakoan, squashare-
kin eta tenisarekin proba-
tzen hasi nintzen,
lagunekin. Teniseko entre-
natzaile titulua atera nuen:
lau urrats daude, baina
Euskal Herrian lehenbizi-
koa bakarrik lortzeko
aukera dago. Hurrengoak
eskuratzeko kanpora irten
beharra dago. Orain Jabi
Balzategik Oñatin antola-
tzen dituen tenis ikasta-
roetan irakasle aritzen
naiz, egunero ordu pare
batez.

Zein adinetako jen-
dea dabil ikastaroetan?

Zazpi eta hamahiru
urte bitarteko 60 bat gaz-
tetxo ari dira gurekin. Inte-
resa badute, eta ziur naiz
etorkizunean gure belau-
naldikoak baino hobeto
moldatuko direla errake-
tarekin. Bestalde, Kirola
euskaraz programaren
barruan, tenisak gero eta
harrera hobeagoa izaten
du udako ikastaroetan,
Oñatin.

Tenisean, zer da zai-
lena ikasteko?

Sakea, beharbada. Teni-
seko jokaldirik garrantzi-
tsuenetakoa da, baina bene-
tan zaila da ondo sakatzea
eta sake ezberdinak egitea.
Errebesa eta errebes-bolea
ere erakusteko nekezak
dira. Asko praktikatu beha-
rra dago.

Zer nolako jokoa egi-
tea gustatzen zaizu?

Erasoko jokoa egiten
saiatzen naiz, sakea egin
ondoren bolea bilatuz. Ez
naiz atzean jokatzekoa.
Hala ere, arerioaren jokoa
kontuan izan behar da beti.

EDU MENDIBIL

AINTZANE IRIZAR

Zubiak Debagoieneko tenis masterra irabazi du azken bi urteetan.

oso gustura ibiltzen naiz
inguruan antolatzen diren
txapelketetan. 

Tenisean, zer nolako
maila dago Debagoiene-
an?

Gure bailaran sekula
ez da izan tenis kulturarik.
Tenis pistak ere orain dela
gutxi egin dituzte Oñatin
eta Bergaran, eta hain ins-
talazio gutxi egonda, zaila
da tenis mailak gora egitea.

ATZOKO TXAPELDUNAK

J
esus Aranbarrik gol historiko bat egin zuen
Realarendako 1967ko apirilean: txuriurdi-
nak azken aldiz lehen mailara igo ziren
orduan, Calvo Soteloren aurka, Puertolla-

non, bina berdindu eta gero: “Andoni Elizondo
entrenatzaile zela, partidu hartan egin nuen
debuta. Puntu bat nahikoa genuen, eta 2-0
galtzen joan ondoren, berdintzea lortu genuen.
Binakoa nik egin nuen partidua bukatzeko 8
minutu falta zirela: Boronatek korner bat atera
zuen, eta atezainak baloia ukitu ondoren,
penalti puntutik errematatu nuen. Giro aparta
izan zen Puertollanon. Handik bueltan, Gipuz-
koako ia herri guztietatik igaro ginen eta
sekulako harrera eskaini zigun jendeak”.
Aranbarrik sei denboraldi eman zituen Realean,
eta erdiko aurrelaria izanik, gol dezente egin
zituen. Gogoan du Atotxan Athletici egindako
bat: “Bilbotarrak liga irabaztekotan ziren, eta
lau jardunaldi faltan-edo, 2-1 irabazi genien.
Bigarren gola nik sartu nion  Iribarri, eta guri
bota ziguten errua, ez zutelako liga irabazterik
izan”. Realean aritu ondoren, Alavesekin fitxatu
zuen. Lehenbiziko denboraldian, bigarren
mailara igo ziren, eta hurrengoan 2. mailako
goleatzailerik onena izan zen Aranbarri.
Taldeko kapitaina genuen, eta zortzi urtean
jokatu zuen gasteiztarrekin.

Jokatzeari utzi ondoren, Alaveseko 2.
entrenatzailea izan zen, Txutxi Arangurenekin
eta Luis Artorgarekin. Lehen mailara igotzeko
gertu izan ziren 1980ko hamarkadaren hasieran.
Mondra eta UDA taldeetan ere aritu zen. Gaur
egun Gasteizen bizi da. Hiru semeak futbolariak
ditu eta futbolari gazteen ordezkaria da. /E. M.

Lehen mailara igo zen Realarekin, 1967an.

Golegilea, Realean eta Alavesen jokatu zuen.

Hainbat taldetan entrenatzaile aritu zen.

Jesus Aranbarri Atotxan ateratako argazkian.

“Lehen mailara
igoera lortu
genuen
Puertallonoko
partiduan giro
aparta izan zen.
Handik bueltan,
sekulako harrera
eskaini ziguten”

Jesus Aranbarri • Arrasate • 1948

Jesus Aranbarri
Futbolaria

Real Sociedad taldean diharduen
Jonathan Pérez atleta arrasatea-
rrak urrezko domina erdietsi zuen
pertika jauzian, Gipuzkoako
Txapelketan. Pérezek bere marka-
rik onena egin zuen: 4,75 metro.
Hogei urteko atleta arrasatearrak
berriro azaldu zuen Euskal Herriko
pertikari onenetakoa dela. Orain,
Euskadiko eta Espainiako txapelke-
tak gertatzeari ekingo dio Pérezek.
Espainiako Txapelketa Katalunian
jokatuko da, otsailaren 9an eta 10ean,
hain justu ere.

Jonathan Pérez, 
Gipuzkoako txapeldun
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Kirolabur

DEBAGOIENA/KIROLA

Debagoieneko Kirol zerbitzuek
iaz antolatutako kirol zir-

kuituaren sari banaketa eta aur-
tengo zirkuituaren aurkezpena
egingo dira zapatuan Bergarako
Udal Pilotalekuan, 12:00etan.

FUTBOLA/ARENAZA

Igor Arenaza futbolari aretxa-
baletarrak 2.B mailan ari den

Motril taldean jokatuko du aurre-
rantzean. Joan den urtean, zazpi
hilabetez lesionatuta egon zen,
eta azaroan egin zuen berrager-
pena, Eibarrekin. Jokatzeko auke-
ra gutxi zuela-eta, Granada alde-
ra joatea erabaki du Arenazak.

ATLETISMOA/ARRASATE

Arrasate Atletiko Taldeko Unai
Sarabia lasterkari arrasate-

arra laugarren izan zen Gipuz-
koako Txapelketan, 200 metroe-
tako proban, 22.78 segundoko
markarekin. Angel Rivera ber-
gararra bosgarren izan zen (23.66
segundo).

SQUASH/DEBAGOIENA

Santos Aranburu zarauztarrak
Debagoieneko squash maste-

rra irabazi zuen, zapatuan Arra-
saten jokatutako finalean Julen
Iriondo oñatiarrari nagusitu
ondoren.

Ibarreko pilota elkarteak, lehian

D
ebarroko Pilota Txapel-
ketaren barruan, Berga-
ra-Arrasate eta Olalde-
Aretxabaleta partiduak

izan ziren martitzenean.
Beheko aldeko multzoan,
berriz, Ozkarbik Debako
Euskal Jolas hartu zuen
Elgetan. 

Elgetarrak beheko aldeko mul-
tzoan ari dira, Euskal Jolas, Eibar
eta Elgoibarko Lagunak taldeekin
batera. Martitzenean, Ozkarbi-
koek kadete mailan 9-22 galdu
zuten, eta gazte eta senior mai-
lan irabazi egin zuten, 22-7 eta 22-
1, hurrenez hurren.

Aloña Mendik ez du taldea osa-
tzerik izan aurten. Debagoiene-
ko gainerako taldeek multzo
nagusian dihardute. Martitzene-
an, Bergarak Arrasateko taldea
izan zuen bisitari Udal Pilotale-
kuan. Honako hauek izan ziren
emaitzak: kadete mailan, Berga-
rak irabazi zuen (22-8); gazte mai-
lan, Arrasateko bikotea nagusi-
tu zen (4-22); eta seniorretan, Ber-
gara gailendu zen (22-16).

Antzuolan, bestalde, antzuo-
larren eta aretxabaletarren arte-
ko lehia izan genuen: kadete mai-
lan, Antzuolak 22-1 irabazi zion

Aretxabaletari; gazte mailako
partidurik ez zen jokatu, Antzuo-
lak bikoterik ez duelako; eta
senior mailan, Aretxabaletak 22-

16 irabazi zuen.
Datorren martitzenean, Are-

txabaleta-Bergara eta Eskoria-
tza-Olalde partiduak jokatuko

dira. Elgetak Elgoibarko Lagunak
taldeari egingo dio bisita.

EDU MENDIBIL

Martitzenean, Debarroko Pilota Txapelketaren hirugarren jardunaldia jokatu zen

E.M.

Agirre eta Uribarren arrasatearrak eta Larrañaga eta Iñarra bergararrak, martitzenean, kadete mailako partiduaren aurretik.
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DENOK PERFUMERIAS HERRI HAUETAN:
DONOSTIAN:
- Fuenterrabia, 6 (osasun zentrua eta solariuma) – Bretxa Merkatari Zentrua
- Mirakruz, 6-8 – San Franzisko, 2-1, Karmeneko Amabirgina, 7
- Easo, 12 (osasun zentrua eta solariuma) – Matia, 19
- Ongi Madrid pasealekua, 12 (solariuma) – Larratxo pasealekua, 22
HERNANI: Ispizua, 5
EIBAR: Plaza Berria, 2
IRUN: Argentinar errepublika, 17 – Txingudi Merkatari Zentrua
OLABERRIA: Carrefour Merkatari Zentrua
PASAIA: Gure zumardia, 1
ERRENTERIA: Segundo Ispizua, 10 (solariuma)
TOLOSA: Nafarroa etorbidea, 14 (solariuma)
ZARAUTZ: Gipuzkoa kalea, 14

Gure dendetan perfumeriako eta kosmetikako 
marka gorenenak aurkituko dituzu:

LANCOME – BIOTHERM – CHANEL – CLARINS - DUNHILL – CLINIQUE
AZZARO – ELIZABETH ARDEN – CALVIN KLEIN – HUGO BOSS – HERMES – CACHAREL

NINA RICCI – DONA KARAN – PALOMA PICASSO – BULGARI – ESTEE LAUDER
CAROLINA HERRERA – PACO RABANNE – LOEWE – ADOLFO DOMINGUEZ

RALPH LAUREN – KENZO – ANTONIO MIRO – ARMANI – TABAC – THIERRY MUGLER
INES DE LA FRESSANGE – CHRISTIAN DIOR – CERRUTI – GUCCI
LOLITA LEMPIKA – VITORIO & LUCCHINO – HELENA RUBINSTEIN

Honako txartela bete ezazu zure datuekin, eta gure edozein dendatara eraman.

ABIZENAK: IZENA:

HELBIDEA: P.K.: HERRIA:

TELEFONOA: JAIOTZA DATA: 



ESKORIATZA / GATZAGA: LUIS EZEIZA • ARETXABALETA: KURTZEBARRI L.H. / KURTZEBARRI B.H.I. • ARRASATE: ARRASATE HERRI
ESKOLA / ARRASATE-ARETXABALETA INSTITUTUA • ARAMAIO: SAN MARTIN L.H. • OÑATI: ERREKALDE L.H. / ZUAZOLA LARRAINA B.H.I.
• BERGARA: SAN MARTIN AGIRRE L.H. / IPINTZA B.H.I. • ANTZUOLA: HERRI IKASTETXEA L.H. • ELGETA: HERRI IKASTETXEA L.H
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Euskal Eskola
Publikoaren sarea

Debagoieneko Euskal Eskola Publikoaren
sarea da GOIESKOLA. 14 ikastetxek osatzen
dute sare hau. Ikastetxe bakoitzaren egitas-
mo, baliabide, ezagutza, zerbitzu eta ahale-

ginak, besteekin konpartituz eta elkartuz jositako
sarea da GOIESKOLA. Horregatik, emaitzak ikaste-
txeon batura soila gainditu egiten du eta, azkenean,
ikasleak dira onuradun nagusiak.

Aniztasuna da GOIESKOLAren zutaberik sendoe-
na. Aniztasunean heziz, ikaslearen garapen soziala
eta etiko-morala bultzatzen dira. GOIESKOLAren
sarea osatzen duten ikastetxeen bidez, haur eta gaz-
teei eurak izateko, autonomiaz jokatzeko aukera
ematen zaie, eta aldi berean, elkarlanean trebatzeko.

Aldatzen ari den
gizartera egokitu

Gizarte honetara ondo moldatzeko hezi
dezaten eskubidea dauka ikasleak. Horrega-
tik da oso garrantzitsua eratu berri den
sarea. Gainera, sare honek, aldatzen ari den

gizartera hobeto egokitzeko eta sortzen diren behar
berriei hobeto erantzuteko aukera eskaintzen du.

Hezkuntza ondasun publikoa da, eta kalitatea
bermatzea ikastetxe publikoei dagokie. Horregatik
heldu diote gure ibarreko ikastetxe publikoek erron-
ka horri. Azken batean, Euskal Eskola Publikoa
hobetu gura dute Debagoieneko ikastetxeek, eta
erronka berri horri behar den moduan erantzuteko
borondatea eta kemena erakutsi dute proiektu hau
abiatzeko orduan.

Aniztasunaren
baloreak bultzat

Helburu jakin eta garbiak ditu GOIESK
Denontzako eta denon artean, hau da,
guraso, ikasle eta irakasleen artean er
tako kalitatezko hezkuntza bermatzea

helburu horietako bat. Eskola ingurune sozial 
batean txertatuta dagoenez, herriko beste erak
ekin elkarlana bultzatzea da beste helburuetak

Horretaz gain, gizartea anitza denez, anizta
ren balore positiboak berreskuratu, aldarrikat
eskolara eraman gura ditu. Eta, ikaslea denez 
ketaren onuradun nagusia, ikaslearen pentsam
eta izaera ezberdinak errespetatu gura ditu, id
zein jarrerak kritikotasunez aztertzen irakatsi
da, denon eskubideez jabetzen irakatasiz.

Debagoieneko Euskal Eskola Publikoa osatzen
duten 14 ikastetxeek proiektu komun bat eratu
dute: GOIESKOLA. Gure ibarreko Euskal Eskola
Publikoaren sarea osatzen du GOIESKOLAk.
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PILAR ETXANIZ / ZUZENDARIA

ANTZUOLAKO HERRI IKASTETXEA

Asko daukagu
irabazteko
Zer irabaziko du Antzuolako herri esko-
lak egitasmo honekin?  

Proiektuak bi norabide dauzka: joane-
koa eta etorrikoa. Emateaz gain, jasotzeko
ere badaukagu. Besteengandik asko ikasi
dezakegu egitasmo honi esker. Zergatik? Iba-
rreko beste ikastetxe publiko batzuen ego-
era eta esperientzia gurearen ezberdina
delako gauza askotan.Gurea haur eta lehen
hezkuntzako eskola da eta, hortaz, maila
handiagoko ikasketak eskaintzen dituzten
ibarreko beste ikastetxeetan islatuko da gure
lana. Beraz, uste dut, guk ere irabaziko dugu-
la GOIESKOLArekin. 

LURDES UGALDE / IRAKASLEA 

OÑATIKO ZUAZOLA-LARRAÑA ESKOLA

Elkartuago
sentituko gara
Bai zuri, irakasle zaren aldetik eta bai-
ta hezkuntzaren kalitateari dagokionez,
zer onura ekarriko ditu GOIESKOLAk?

Inguruko ikastetxeekiko elkartuago eta
gertuago egotea sentiaraziko digu; gure
arteko elkarlana bultzatuko du, elkarrekin
egitasmo hobe eta handiagoak lantzeko
aukera emango digu… Bestalde, egunero-
ko jardunean sortzen diren arazoei batera
aurre egiteko aukera emango digu, beste
ikastetxe batzuetako proiektuak hurbiletik
ezagutuko ditugu, administrazioaren aurre-
an egin beharreko eskarietan indar han-
diagoa izatea ahalbideratuko digu…

ROSA MONDRAGON / GURASOA

ARAMAIOKO SAN MARTIN ESKOLA

Gure seme eta
alabentzat ona
Gurasoen ikuspuntutik, zergatik izan-
go da ona ikastetxe publikoen sarea?

GOIESKOLA sortu aurretik, hausnar-
keta prozesu sakonean murgildu dira iba-
rreko ikastetxe publikoak eta, azkenean, guz-
tien sarea eratzea erabaki badute, denen-
dako onuragarri izango da, ez daukat
zalantzarik. Ikastetxeek beren ezaugarriei
eutsiko diete eta modu autonomoan lan egi-
ten jarraituko dute, baina hainbat egitas-
mo lankidetzan garatzeko aukera izango
dute. GOIESKOLArekin gurasoek baino
gehiago, eskolek eta, azkenean, ikasleek ira-
bazi dute. 

IÑIGO LARRAÑAGA / IKASLEA

BERGARAKO IPINTZA INSTITUTUA

Harremanak
sendotuko dira
Zer ekarpen egiten die ikasleei GOIES-
KOLAk?  

Bergarako Ipintza Insitutuan, hiru herri-
tako ikasleak daude: Bergara bertakoak,
Antzuolakoak eta Elgetakoak. Hori ona da
denondako, hiru herriotako gazteen arte-
ko harremanak sendotzen direlako eta herri
ezberdinen errealitateak hobeto ezagutze-
ko aukera eskaintzen digulako. Orain,
GOIESKOLAri esker, ibarreko herri guz-
tietako ikasleen arteko harremanak sen-
dotuko dira, horrek dakartzan onurekin, eta
kanpora begira indartsuago sentituko gara,
eskaerak egiteko orduan, esaterako.

u
KOLAk.

raiki-
a da

jakin
kunde-
ko bat. 
suna-
tu eta
hezi-

mendu
deiak
iz, hau

Eskola eredu
integratzailea

Etorkizuneko gizartea eraikitzen lagundu nahi
du GOIESKOLAk. Horretarako, ikasle guz-
tien partaidetzaren bermea eskaintzen du,
egoera sozio-ekonomiko ezberdinak integra-

tuz. Euskal Eskola Publikoan, guztiek dutelako
tokia. Bestalde, ikaslearen ongizatea lortzeko, bere
gaitasunak lantzen eta afektibotasunari erantzuten
saiatzea du helburu GOIESKOLAk. Eta, neska-
mutikoak pertsona osotu moduan gara daitezen,
emakumezkoen zein gizonezkoen ekarpenak jaso-
tzea bermatu gura du. Azkenik, kulturari garrantzi
handia eman gura dio: euskal kulturaren garapena
du helburu, beti ere, gureak ez diren kulturak
ezagutuz eta integratuz.

Familiak:.....................2.417
Ikasleak: ....................2.974
Iraskasleak:...............422
Langile 
ez-irakasleak:.............62
Ikastetxeak:...................14
Eraikuntzak:...................21

Hainbat datuHainbat datu
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Proiektu berriak
lantzen ari gara LUIS EZEIZA L.H.I.

Gaztañadui, z/g • 20540 Eskoriatza
Haur eskola: 943 71 53 56
Lehen Hezkuntza: 943 71 49 38
Leintz Gatzaga: 943 71 42 14
Faxa: 943 71 49 38
Posta-e: 012065aa@hezkuntza.net

KURTZEBARRI B.H.I.
Santa Kurtz, 19 • 20550 Aretxabaleta
Tel.-Faxa: 943 79 57 40
Posta-e: 012945aa@hezkuntza.net

KURTZEBARRI ESKOLA
Santa Kurtz, 19 • 20550 Aretxabaleta
Tel.-Faxa: 943 79 00 49
Posta-e: kurtzeba@teleline.es

ARRASATE HERRI ESKOLA
Udala bidea, z/g • 20500 Arrasate
Tel.: 943 79 77 74 • Faxa: 943 79 01 52
Posta-e: 012125aa@hezkuntza.net

ARRASATE-ARETXABALETA INSTITUTUA
D.B.H. 1. 2. eta 3.
Santa Teresa, 25 • 20500 Arrasate
Tel.: 943 79 44 47 • Faxa: 943 79 44 37
Posta-e: iarrasate@euskalnet.net

D.B.H. 4. eta Batxilergoak
Santa Teresa, 24 • 20500 Arrasate
Tel.: 943 79 20 38 • Faxa: 943 79 51 09
Posta-e: iarrasate@euskalnet.net

Heziketa Zikloak
Etxebarri auzoa, z/g • 20550 Aretxabaleta
Tel.: 943 79 79 00• Faxa: 943 77 09 55
Posta-e: ia@aretxabaleta.euskalnet.net

SAN MARTIN ESKOLA
Nardeaga, z/g • 01160 Aramaio
Tel.-Faxa: 945 44 50 04
Posta-e: 010009aa@hezkuntza.net

ERREKALDE HERRI ESKOLA
Errekalde auzoa, 25 • 20560 Oñati
Tel.: 943 78 07 64 • Faxa: 943 71 83 17
Posta-e: 012134aa@hezkuntza.net

R.M.ZUAZOLA-LARRAÑAGA B.H.I.
San Lorentzo auzoa, z/g • 20560 Oñati
Tel.: 943 78 21 50
Aita Madina, z/g • 20560 Oñati
Tel.: 943 78 12 68
Faxa: 943 78 19 08
Posta-e: 013015aa@hezkuntza.net

SAN MARTIN AGIRRE
Bonifacio Laskurain, 25 • 20570 Bergara
Tel.-Faxa: 943 76 21 47
Posta-e: 012265aa@hezkuntza.net

IPINTZA INSTITUTUA
Bonifacio Laskurain, 17-19 • 20570 Bergara
Tel.: 943 76 31 42 • Faxa: 943 76 06 80
Posta-e: 012981aa@hezkuntza.net

ANTZUOLAKO HERRI IKASTETXEA
Buztinzuri, 4 • 20577 Antzuola
Tel./Faxa: 943 76 62 68 
Posta-e: 012013aa@hezkuntza.net

HERRI ESKOLA ELGETA
Maala, 4 • 20690 Elgeta
Tel.: 943 76 82 26 • Faxa: 943 78 90 80
Posta-e: 012064aa@hezkuntza.net

Elgetako
Herri

Eskola

Harremanetarako

Autonomia Erkidegoko
beste hainbat eskola
bezala, Kurtzebarri

ere, elebidun izatetik elea-
niztza izatera pasa da. Gure
kasuan, euskararen tratae-
ra eta metodologia, zein
curriculumeko materialen
garapenean, beste eskolen-
dako abiapuntu eta errefe-
rentzia izan gara urteetan.

KURTZEBARRI / ARETXABALETA

Hizkuntzen
curriculum
bateratua

SAN MARTIN AGIRRE / BERGARA

Artea 
ikasbide

Garapenerako Hezike-
ta Laborategia
lantzen dihardu

Arrasate-Aretxabaleta
Institutua, Nazioarteko
Ekonomia eta Garapen
Institutuaren laguntzaz.
Material didaktiko berezi
eta teknologia berriekin
hornitutako gela batean,
migrazioa, generoa, tole-
rantzia... lantzen dituzte.

ARRASATE-ARETXABALETA /
INSTITUTUA

Mundilab
laborategia

Luis Ezeiza Herri
Eskolak Haur hezkun-
tzako gela abiatu zuen

joan zen ikasturtean
Leintz Gatzagan. Ekimen
honi esker, haur txikiek
aukera paregabea dute
bere inguru hurbilean
hezteko, besteak beste,
herria bizirik mantenduz.

LUIS EZEIZA / LEINTZ GATZAGA

Haur
hezkuntzako
gela

Guggenheim Museoa-
ren proiektu honetan
parte hartzeko auke-

ratua izan da San Martin
Agirre, beste 8 ikastetxere-
kin batera. Ekintza artisti-
koen bidez arreta handiagoz
ikasten dutenez, tailerrek
eraginkortasun handia dute
irakurketa, idazketa eta
hizkuntza gaitasunak
lantzeko.
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Egubakoitza / 2002ko urtarrilaren 25a
Urtarrilaren 25etik 

otsailaren 1era

Kultura
eta

aisialdia

Acid 
Jazz 
zikloa
Oñatin
Euskal Herriko,
Kataluniako eta Estatu
Batuetako jazz talde
bana etorriko da
bisitan Oñatiko Santa
Ana aretora, bertako
Gaztelekuaren eskutik

E
urek esaten dute: jazza ez da Estatu
Batuetan musikari beltzek egiten duten
musika estilo bat bakarrik. Jazzak ere

ñabardura ugari ditu. Estilo aberatsa da, eta
talde bakoitzak bere ukitu pertsonala ematen
dio: batak, lekuan lekuko doinu herrikoiena;
besteak, poparena; hangoak, rockarena…
Jazza bere aberastasun osoan ezagutzen ez
dutenek, otsailaren 1etik aurrera izango dute
ikuspegi berri bat lortzeko aukera, Oñatiko
Gaztelekuak antolatu dituen hiru kontzertuei
esker. Ekainera bitartean izango dira. Eta,
tartean, gainerako estiloei muzinik ez egitea-
rren, formatu txikiko bestelako emanaldiak
ere izango dira Oñatin. Liliput Oñati kontzer-
tuak dira, gauza txikien xarma guztia erakus-
ten digutenak. /LEIRE KORTABARRIA

Igelaren Banda.
Otsailaren 1ean joko du 
Santa Ana aretoan
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Jazzaldi txikia Oñatiko Santa Anan
‘ACID’ JAZZ ESTILOKO HIRU TALDEK EMANALDI TXIKI BANA ESKAINIKO DUTE OÑATIN OTSAILETIK EKAINERA BITARTEAN

‘ACID’ JAZZ ZIKLOA OÑATIN, GAZTELEKUAREN ESKUTIKKONTZERTUAK/

Igelaren Banda talde euskalduna izango
da lehenengo gonbidatua; horiek egu-
bakoitzean izango dira Oñatin,22:30etik
aurrera.Maiatzaren 3rako,Dani Pérez Trio
talde katalanaren kontzertua dago anto-
latuta,ordu berean;eta New Yorketik eto-
rritako Ben Monder Quartet taldeak itxi-
ko du zikloa,ekainaren 21ean.Ruper Ordo-
rikaren kolaboratzailea da Monder.

Baina hemendik eta ekainera bitar-
tean, acid jazz saio horiekin beste estilo
batzuetako emanaldiak tartekatuko dira:
Joseba Tapiarena,otsailean;eta Eddie Rider
eskoziarrarena, maiatzean.

LEIRE KORTABARRIA

J
azz artistak ez dira Donostiara
edo Gasteizera bakarrik joa-
ten; Debagoienera ere bai!
Otsailaren 1ean,Oñatiko gaz-

telekuak antolatu duen acid jazz ziklo
laburreko lehenengo emanaldia izan-
go da.Maiatzean eta ekainean,esti-
lo horretako beste kontzertu bana
izango dira Santa Ana aretoan.

OÑATIKO GAZTELEKUA

Hijas del Sol musika talde ginearrak Liliput Oñati kontzertu zikloan parte hartu zuen.

Igelaren Bandak hasiko du Oñati-
ko acid jazz zikloa. Iñigo Egiak,
Txarli de Pablok eta Bixente Mar-

tínezek osatzen dute taldea.

Zelan jaio zen Igelaren Banda?
Duela hiru urte sortu genuen,helburu jakin

batekin,hots,euskal doinuak jotzea,baina isto-
rioak,hitzekin beharrean,instrumentuen bidez
adierazita.Euskal tradiziotik edaten dugu,bai-
na inprobisatu ere asko inprobisatzen dugu.

Hortaz, zuen estiloari jazz etiketa
ipintzea oker legoke?

Ez,baina etiketak mugatzaileak dira.Jaz-
za oso aberatsa da, ez da Estatu Batuetan
musikari beltzek egiten duten zerbait baka-
rrik. Hemen ere badaude jazz musikariak.

Jazzak baditu jarraitzaileak Euskal
Herrian?

Musika abestua hedatuagoa dago, bai-
na hemen ere badaude jazz jarraitzaileak,
oso fidelak, gainera! 

Zuzenekoa ala diskoa gurago?
Jendaurrean, komunikazio eta emozio

bereziak sortzen dira. Gainera, inprobisa-
tu egiten dugunez, doinuak sekula ez dira
berdinak, unean sortzen dabiltzanak bai-
zik.

Proiektu asko dituzu:Oskorri,Hiru
Truku, Igelaren Banda…

Hainbat gauza egitea gustatzen zait.
Zenbait lagunekin lan egiteak gehiago ikas-
ten laguntzen dit, eta dibertigarriagoa da.

“Gure doinuak sekula ez dira berdinak”
BIXENTE MARTÍNEZ / IGELAREN BANDAKO KIDEA

Bixente Martínez.

Liliput
herrietatik

Oñatiko gaztelekuko
arduradunak asko arduratu
dira herritarrondako eta

inguruko musikazaleendako ahalik
eta zuzeneko emanaldi gehienak
antolatzen, eta otsailaren 1ean
hasiko den jazz zikloa aurreko
urtean hasitako egitasmo baten
barruan dago: Liliput Oñati
kontzertuak. Leku txikietan
entzuteko emanaldi bezala sortu
zuten egitasmo hura, eta helburua
da munduko musikak Oñati
bezalako herri baten neurrira
egokitzea eta eskaintzea.

Liliput Oñati egitasmoak
hasiera-hasieratik izan zuen
arrakastak ezustean harrapatu
zituen antolatzaileak eurak: hango
gaztelekuan ehun bat lagun
batzen ziren emanaldi horietara-
ko. Kopuru hori ez da sekula 80
lagunetik jaitsi. “Lehen ez zegoen
Oñatin horrelako ekintzarik
antolatzeko ohiturarik; Gaboneta-
tik aratusteetara bitartean,
hutsune handia izaten zen”, dio
Patxi Hipolitok, gaztelekuko
arduradunak.

Liliput Oñatik mundu osoko
hamaikatxo artista ekarri ditu
ibarrera orain arte, eta halaxe
segitzeko asmoa du. Besteak
beste, Gineako, Eskoziako,
Argentinako, Erresuma Batuko,
Irlandako, Kataluniako eta Peruko
taldeak etorri izan dira, eta era
guztietako estiloak landu dira:
folka, rocka, bluesa, tangoa…
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EROSEN TXOKOA

Luis Elberdin
Askabide

215 orrialde

BAT-BATEKO
BERTSOLARITZA

J. Gartzia, J. Sarasua,
A. Egaña

Bertsozale elkartea
230 orrialde

“KANTUZ SORTU
NAIZ ETA...”

Erramun Martikorena
Elkarlanean
15 kantu

Erosen txokoan sar gaitezke Luis
Elberdinen eskutik. Desioak,
berotasun aldiak, pasioak,

maitasuna, plazera... Askabideren
laguntzaz eman da argitara “Erosen
txokoa”.

Aurretik Sexulapikoaargitaratu zuen.
Orduko hartan, Egin egunkarian aterata-
ko artikuluen bilduma izan zen;oraingoa,
Gara egunkarian argitaratuko artikuluen
bilduma da.

Klaru hitz egiteak eman dio Elberdi-
ni hitza.Hizkuntza  ulertarreza darabil libu-
ruan ere,galdera zuzenekin,erantzun zeha-
tzekin, arazoak ondo aztertuz eta sako-
nera eramanez, komunikazioa indartuz,
eta batez ere ahal den guztietan irtenbi-
dea emanez. Sexua osasuna dela era-
kustera dator Elberdin, bizitzaren aldeko
apustua dela nabarmentzera.

LIBURUA / Sexua ikasgai

Oso ezagunak dira Joxerra
Gartzia, Jon Sarasua eta Andoni
Egaña. Curriculum luzeak eta

jantziak. Ba horiexek egin dute bat-
bateko bertsolaritzaren gaineko gako
eta azterbideekin liburua.

Bat-bateko bertsolaritza bere
konplexutasun osoan azaltzea da liburu
honen helburua. Aurrenik, gaur egungo
bertsolaritzaren ezaugarri sozio-
kulturalen berri ematen da. Gero, bat-
bateko bertsoa sortzeko gogo-prozesua
aztertzen da xehe-xehe, bat-bateko
sorkuntzaren estrategiak bistaratuz eta
estrategion mugak aipatuz. Azkenik,
orain arteko teorien ahuleziak jaso eta
bat-bateko bertsolaritza aztertu eta
ulertzeko marko teoriko berri bat
proposatzen da, erretorika klasikoaren
ildotik.

LIBURUA / Bertsolaritza

Kantu herrikoiak dira Erramun
Martikorenak disko honetan
dakarzkigunak. Joandako

belaunaldien eta etorriko direnen
arteko zubi izan gura dutenak.

Martikorena Ipar Euskal Herriko
kantu popularren irudirik esanguratsue-
na dugu. Kanturako dituen berezko
dohainak direla-eta, Euskal Herrian zein
mundu osoarendako ere, iparraldeko
kantu liriko herrikoiaren erreferentziarik
garrantzitsuena bilakatu zen aspaldi:
ahots apartekoa baitu, intentsoa eta
sensibilitatez betea, naturala bezain
xamurra.

Diskoko kantu eta poesien egile
dira, besteak beste: Xalbador, Etxahun,
Mendiage, Otsobi, Harozteguy,
Labegerie, Lete, Sarasua, Badiola, Alkat,
Larre...

DISKOA / Kantautorea

Iban ArantzabalKALERATUBERRIAK/

Mikel Lizarralde
Musika kazetaria

‘SWORDFISH TROMBONES’
Tom Waits

L.K.

T
om Waits-ek ia hiru
hamarkadako ibilbide-
an grabatu duen disko
berezienetakoa da

Swordfish trombones. Ez da,
beharbada, haren lan
osatuena, ez eta entzuteko
errazena ere; baina Waits-en
nortasun musikalaren
ezaugarri guztiak batzen
ditu. 70eko hamarkadan
bluesarekin, jazzarekin eta
rhythm and blues-arekin
lotura handia zuten maisulan
asko egin ondoren grabatu
zuen, eta Waits-ek beste
norabide bat hartu behar
zuela erakusten du. Musika
tresna bitxiekin jantzi zituen
kantuak, eta kabaret kutsuko
melodiak landu zituen: In the
neighborhood, adibidez,
txaranga baten laguntzarekin
grabatutako himno ahaztezi-
na; eta Johnsburg, Illinois,
Town with no cheer eta
Soldier’s things, nik sekula
entzun ditudan kanturik
tristeenak dira. Oilo-ipurdia
jartzeko modukoak.

NIREAUKERA

Gaur egungo taldeetan, Debagoienean,
behintzat,eklektizismoa da nagusi:dene-
tarik entzun izan duten gazteek osatzen
dituzte talde horiek,euren gustuak ez dira
bide bakarrera mugatzen. Hori ondo
sumatzen zaie, izan ere,euren buruari eta
musika emaitzei etiketak ipintzea ez zaie
batere gustatzen. Galdetzen diezunean,
askok eurek ere ez dakitela erantzuten
dute; azkenean, ekinaren ekinez, euren
erreferentziak aipatzen dituzte,eta horiek
ere bakoitza leku batekoa izaten dira:Eus-
kal Herriko zein atzerriko musikari eta tal-
deak,rocka,punka,metala,funky-a,elek-
tronikoa… direla, eta horietako bakoi-
tzak dituen aldaerak.

ARGITALPENAK
Ibarreko musika eszenari aberastasuna
ematen dio horrek. Horren eredu, gaur-
koan protagonista ditugun hiru taldeak:
Txuleton’s,Numen eta Serial Number.Albis-
te ditugu,izan ere,diskoa -lehenengo bien
kasuan- edo disko baten abesti bat -hiru-
garrenenaren kasuan- kaleratu dute, eta,
oraingoz, oso harrera onarekin.

Txuleton’s taldeko kide bakoitzak
bere “hezkuntza musikala”du,eta horrek
doinu eta istorio pertsonalak sorrarazten
die. Serial Number taldekoek ere musika
bilakaera berezia izan dute. Berdin ger-
tatzen zaio Numen taldeari, black metal
estiloan euskaraz lan osoa atera duen lehe-
nengo taldeari./LEIRE KORTABARRIA

Ibarreko taldeen osasun ona
DEBAGOIENEAN MUSIKA TALDE UGARI DAGO. HIRUK ORAINTSU ATERA DUTE DISKO EDO ABESTI BANA

HIRU TALDE DEBAGOIENDARREK LAN BERRIAK DITUZTE DISKO DENDETANDISKOAK/

D
ebagoiena oparoa da musi-
ka taldetan. Denetariko
iturrietatik edaten dute,
eta hori ondo islatzen da

emaitzetan.Egia da punkak zeresan
handia duela oraindik ere, baina
beste mota batzuetako doinuek ere
zaletasun handia pizten dute ibarreko
musikagile eta entzule askorengan.

Ondo pasatzeko helburuarekin
eratu zuten orain dela lau bat
urte Txuleton’s taldea Oñatiko

lagun batzuek. Orain ere xede hori dute
nagusi, baina irailean argitaratu zuten
diskoaren 250 bat ale saldu dituzte
sorterrian. “Oñatin badugu jarraitzaile
sutsu talde bat”, diote taldekoek.

Ondo pasatzeko asmo hori
entzuleari “kutsatzen” diote. Gakoak?
Alde batetik, estiloa: “rockak, musika
afrikarrak, jazzak, musika elektronikoak,
funky-ak eta inprobisazioak osatutako
nahasketa”, diote; bestetik, letrak –hor
ere, inprobisazioa nagusi, istorio
surrealistak kontatzen dituzte; eta talde
filosofia: “Doaneko taldea gara:
aurrekontu eskasa duten edonora
joaten gara”, diote.

Dibertsioa
helburu
nagusi bezala 

‘YA ES TARDE’
Txuleton’s

Oñati 

Foru Aldundiak antolatzen duen
Gaztemaniak lehiaketaren
bosgarren edizioan parte hartu

du Serial Number taldeak. Oraintsu
argitaratu den diskoan, Gipuzkoako
beste hainbat talderekin batera,
ibarrekoek abesti bat argitaratu dute.
Igor San Juan bakarlari aretxabaletarrak
ere disko horretan parte hartu du.

Musikan nerabe zirenetik darama-
ten arren, iaz sortu zuten Serial
Number. Gaur egun, sei dira, eta,
zenbat buru, hainbat aburu, baita
estiloari dagokionez ere. Lisabö-tik The
Prodigy-raino entzuten dute, tartean
Eraso! eta antzeko taldeen doinuak
direla. “Orain egiten dugun musika
orain dela urtebete egiten genuena
baino helduagoa da”, diote eurek.

Orain, iaz
baino doinu
helduagoak

‘GAZTEMANIAK’
Serial Number

Aretxabaleta, Eskoriatza eta Oñati 

Hamaika komunikabidetan irten
dira eta diskoaren bigarren
edizioa prest dute. Black metal

estiloan disko osoa euskaraz atera duen
lehen taldea dugu Mondragoekoa,
baina taldea osatzen duten zazpi
mutilek apaltasun osoz hartzen dute
hori: “Gu ez gara famatuak, Operación
Triunfo-koak dira famatuak”, diote,
umore onez. Euskal kultura paganoa
dute inspirazio iturri –izena ere hortik
hartu dute–, eta kultura hori zabaltzea
eta ahalik eta leku gehienetan jotzea
dute helburu. Lau urtean hiru disko
ateratzeko kontratua dute: “Horrek
presio apur bat eragiten du, lanean
jarraitu behar dugu… baina, azken
baten, hori zen gure helburua, eta lasai
jasan dezakegu presioa”, azaltzen dute.

Arrasateko
mugak
gainditzen

‘GALDUTAKO 
ITXAROPENAREN ERESIA’

Numen / Arrasate 



NON-ZER16/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2002ko aurtarrilaren 25a

Urt. 25-Ots. 1
ANTZERKIA
ELORRIO

Nearco Producciones taldeak La
tentación vive arriba antzerki lana
jokatuko du egubakoitzean, urtarrilaren
25ean, Arriola aretoan, 22:30ean,
Veronica Forqueren zuzendaritzapean.

MUSIKA
ARETXABALETA

Txomin eta Urbil Artolaren
emanaldia izango da egubakoitzean,
urtarrilaren 25ean, Loramendi
elkartearen egoitzan, 22:30ean.

BERGARA
RIP, Flyshit, Supercools eta

Goiko-Rock taldeen emanaldia izango
da egubakoitzean, hilaren 25ean, Jam
aretoan, 21:30ean.

Iced Earth taldearen kontzertua
izango da zapatuan, urtarrilaren 26an,
Jam aretoan, 22:00etan. Horrorshow
izeneko lan berria aurkeztuko dute.

Oskorri taldeak disko eta
ikuskizun berriak aurkeztuko ditu
martxoaren 16an, zapatua. Bergarako
emanaldiaren ondoren, Debagoieneko
beste herri baten bigarren bat egingo
dute.

OÑATI
Igelaren Banda taldearen jazz

emanaldia izango da egubakoitzean,
otsailaren 1ean, Santa Ana aretoan,
gaztelekuak antolatutako ziklo baten
barruan.

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Nagusiendako euskal dantzak.
Lehendik izena emanda zeukatenez
gain, parte hartzaile berriak hartuko
dituzte. Egubakoitzero dira saioak,
Musika Eskolan, 19:15ean.

Eskulan ikastaroa. Argibideak eta
izena ematea Kultura Etxean edo 943
71 10 27 zenbakira deituta egin
ditzakezue.

Yogako hastapen ikastaroa
eskaintzen du Sadhana yoga taldeak.
Argibideetarako, deitu 616 96 57 95
telefonora.

ARRASATE
Sabel dantza ikastaroa izango da

urtarrilaren 19tik aurrera, zapatuero,
Arrasate Musikalen, 16:00etatik
18:00etara. Izena emateko edo
argibideetarako, deitu Gazte Bulegora,
943 77 00 65 telefonora.

Latindar eta saltsa erritmoen
gaineko perkusio ikastaroa izango
da urtarrilaren 28tik otsailaren 25era
arte, astelehenero. Hastapen maila

landuko dute. Gazteluondoko aretoan
izango dira eskolak, 18:00etatik
20:30era, eta Iñaki Bruña izango da ira-
kaslea. Matrikulak 3.500 pezeta kosta-
tuko du. Izena emateko, deitu gazte
bulegora edo 943 79 80 25 zenbakira.

BERGARA
Zeramikaren hastapenei

buruzko ikastaroa izango da ekaina
bitartean. Izena emateko, deitu 943 76
19 17 edo 606 68 41 94 telefono
zenbakietara.

Fandango eta Arin-arin ikasta-
roa Moises Azpiazu dantza taldearen
eskutik. Argibideak: 943 76 15 40.

Pintura ikastaroa antolatu du
Beart elkarteak. Irakaslea Rikardo
Azkargorta izango da. Argibideetarako,
deitu 656 72 44 49 telefonora.

ESKORIATZA
Hainbat ikastaro antolatu ditu

Amuska emakume elkarteak: batetik,
bolillo ikastaroa, astelehenero,
18:00etatik 20:00etara; margogintza-
koa, martitzenero, 10:00etatik
12:00etara; eta tela gaineko larru eta
margo ikastaroa, martitzenero
18:15etik 20:15era, eta eguaztenero,
15:30etik 17:30era eta 18:00etatik
20:00etara. Izena emateko, joan Kultura
Etxera urtarrilaren 29an edo 30ean,
18:00etatik 19:00etara.

DEIAK
ARETXABALETA

Imsersok antolatutako bainue-
txe programarako udazkeneko
txandarako izenematea zabalik dago
maiatzaren 16ra arte.

ARRASATE
Txus Goikoetxea, Premin

Sampedro eta Amaia Arrieta preso
mondragoetarrei bisita egiteko txangoa
antolatu dute Gaztetxekoek zapaturako,
urtarrilaren 26rako. Alcala-Meco eta
Aranjuezeko presondegietara joango
dira, eta 00:00etan irtengo dira
Arrasatetik. Izena emateko, jo Irati
tabernara edo Gaztetxera. 2.000 pezeta
kostatuko du.

BERGARA
Herriko odol emaileen elkarteak

euren lehenengo presidenteari, Joseba
Jauregiri, omenaldia egingo dio
zapatuan, urtarrilaren 26an. Bazkaria
egingo dute Azpeitxi jatetxean, eta gura
duen orok har dezake parte. Izena
emateko, deitu Pedro Egañari, 943 76
23 94 telefonora.

Behaketa maratoia antolatu du
Pol-Pol mendizale elkarteak urtarrilaren
26rako. Izena emateko, jo elkarteko
bulegora, 19:30etik 20:30era, edo deitu
943 76 48 51 telefonora.

Pertxa elkarteak, 25. urteurre-
neko ospakizunen artean, trufaren
gaineko hitzaldi-afaria antolatu du
otsailaren 1erako. Parte hartu nahi

hitzaldia egingo du Joxe Mari Roteta
Langaiko teknikariak eguaztenean,
urtarrilaren 30ean, Zuazola institutuko
aretoan, 18:30ean.

Laixan euskara elkarteak
egindako 2002ko egutegia salgai
dago Turismo Bulegoan, 400 pezetan.
Antzinako argazkiekin egin dute.
Oñatiko Gida’02 ere salgai dago, hori,
500 pezetan.

ERAKUSKETAK
BERGARA

Jose Mari Galanen eta Azuren
argazki eta artisautza lanen erakusketa
dago ikusgai Artekaleko pizzerian.

Mila Garmendia arrasatearraren
olio-pinturen erakusketa dago Nahikari
tabernan, urtarrilean zehar.

ESKORIATZA
Ikurrinaren legeztapenaren 25.

urtemuga dela-eta, erakusketa
berezia bisitatzeko aukera izango da
Kultura Etxean otsailaren 1etik 3ra,
18:30etik 20:30era.

JAIAK
ANTZUOLA

San Anton jaia ospatuko dute
urtarrilaren 27an Parteittin. 12:00etan,
meza izango dute, eta ondoren, salda
eta sagardoa hartzeko aukera izango
da. Trikitilariek ere jardungo dute.

ARRASATE
San Balerio jaiak ospatuko dituzte

Meatzerreka auzoan gaurtik domekara
bitartean. Gaur, 21:00etan, auzo afaria
izango da; bihar, futbito partidua,
12:00etan; ume eta gazteendako
jolasak, 15:30ean; mus txapelketa,
17:00etan; erromeria eta txerri
harrapaketa, 23:00etatik aurrera; eta
domekan, meza, 11:30ean, eta
txistularien emanaldia, 13:00etan.

BERGARA
San Paulo jaiak ospatuko dituzte

Uberan, gaur eta bihar. Gaur, meza
izango dute, 11:00etan; salda eta
txorizo jana segidan, eta makailu afaria
eta erromeria, 21:30ean. Bihar,
10:30eko mezaren ondoren, salda eta
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dutenek urtarrilaren 28a baino lehen
egin beharko dute izenematea, Pertxan
bertan, 18 euroren truke.

Gaztetxeko zozketako zenbaki
sariduna 1086 izan da; hori ez bada
agertzen, 601 izango da. Txartelaren
jabeak Gaztetxera jo beharko du, han
bizikleta bat du-eta zain.

ELGETA
Elgeta, sasiaren sustraiak liburua

aurkeztuko du Koldo Izagirrek eguene-
an, urtarrilaren 31n, liburutegian,
19:00etan. Segidan, Joseba Tapiak
musika emanaldia egingo du.

OÑATI
Santa Ageda bezperan, kantari

ibiliko dira Errekalde Herri Eskolako
irakasle, ikasle eta aita-amak. Parte
hartu gura dutenek zapatuan,
urtarrilaren 26an, izango dute entsegu
orokorra, eskolako lokaletan, 11:30ean.

Zumaia eta Debara irteera
egingo du Aloña Mendi elkarteko
mendi taldeak urtarrilaren 27an,
domekan. Txaketuan elkartuko dira
08:00etan. Lasturren bazkalduko dute.

Merkatu laboralaren enplegu
eta kualifikazio eskaerak izeneko

JAIAK

AL ANDALUS ELKARTEAK XII. URTEMUGA OSPATUKO DU
Arrasateko Al Andalus kultura elkarteak hamabigarren urteurrena du aurten, eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte hori ospa-
tzeko. Domekan, hilaren 27an, izango da ospakizuna, Musakola auzoko euren egoitzan. 10:30ean, Salamancako andalu-
ziar etxekoei harrera egingo diete; 10:45ean, mokadua hartuko dute, eta 12:00etan, parrillada izango dute euren egoi-
tzan. Arratsalde partean, Arrasatetik zehar bisitaldia egingo dute, eta anaitze bazkaria izango dute 15:00etan. Azkenik,
17:30ean, Arrasateko eta Salamancako etxeetako taldeek musika eta dantza emanaldiak eskainiko dituzte.

Non: Arrasaten, Al Andalusen egoitzan. Noiz: urtarrilaren 27an, domeka. Ordua: Egun osoan zehar.
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ARRASATE
ALAI ZINEMA

Spy game
Egubakoitza: 19:00, 22:00.
Zapatua: 19:30, 22:00.
Domeka: 19:30, 22:00.
Astelehena: 19:00, 21:30.
Martitzena, ik. eguna: 19:00,
21:30.

El último unicornio
(euskaraz)
Zapatua eta domeka: 17:00.

BERGARA
NOVEDADES

El señor de los anillos
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 22:30.
Domeka: 16:30, 19:45.
Astelehena, ik. eguna: 19:30.

El cielo abierto
Eguena, zinekluba: 20:00.

OÑATI 
SANTA ANA

Spy game
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Estoy hecho un animal
Domeka: 17:00.

Pleno verano
Eguena, zinekluba: 20:00.

GASTEIZ
GURIDI

13 fantasmas
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.

Ocean’s eleven
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguenera: 17:30,
20:00, 22:30.

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

El único
Egunero: 17:30.

K-Pax, un universo
aparte
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguenera: 17:30,
20:00, 22:30.

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

D-Tox
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.

El señor de los anillos
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 20:30, 00:00.
Domeka: 17:00, 20:30.
Astelehenetik eguenera:
17:30, 21:00.

MIKELDI ZINEMAK

Ocean’s eleven
Egunero: 17:15, 20:00, 22:30.

Vidocq
Egunero: 17:15, 20:00, 22:30.

Serendipity
Egunero: 17:30, 20:15, 22:45.

El señor de los anillos
Egubakoitza: 19:45, 23:00.
Zapatua: 16:30, 19:45, 23:00.
Domekatik eguenera: 17:00,
20:30.

Atlantis, el imperio
perdido
Zapatua eta domeka: 17:30.

Lost and delirious 
(El último suspiro)
Egunero: 17:15, 20:00, 22:30.

A mi madre le gustan
las mujeres
Egunero: 17:30, 20:15, 22:45.

The Hole
Zapatua eta domeka: 20:15,
22:45.
Egunero: 17:30, 20:15, 22:45.

Moulin Rouge
Egunero: 17:15, 20:00, 22:30.

Tras la línea enemiga
Egunero: 17:15, 20:00, 22:30.

Martitzena, ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

Italiano para princi-
pantes
Egubakoitza: 01:00.
Zapatua: 17:30, 20:00, 22:30,
01:00.
Domekatik eguaztenera:
17:30, 20:00, 22:30.

El hijo de la novia
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.

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

Vidocq
Egubakoitza eta zapatua:
12:30, 17:30, 20:00, 22:30,
01:00.
Domekatik eguenera: 12:30,
17:30, 20:00, 22:30.

La defensa Luzhin
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domekatik eguenera: 17:30,
20:00, 22:30.

El perdón
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.

Reflejos
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.

STER ZINEMAK

Ocean’s eleven
Egubakoitza: 15:55, 18:20,
20:45, 23:10, 01:35.
Zapatua: 12:35, 15:55, 18:20,
20:45, 23:10, 01:35.
Domeka: 12:35, 15:55, 18:20,
20:45, 23:10.
Astelehenetik eguenera:
15:55, 18:20, 20:45, 23:10.

El Dorado
Zapatua eta domeka: 12:25.

Harry Potter
Zapatua eta domeka: 12:10,
16:10, 19:05.
Egunero: 16:10, 19:05.

Tras la línea enemiga
Egubakoitza: 16:15, 18:35,
20:50, 23:05, 01:20.
Zapatua: 12:05, 16:15, 18:35,
20:50, 23:05, 01:20.
Domeka: 12:05, 16:15, 18:35,
20:50, 23:05.
Egunero: 16:15, 18:35, 20:50,
23:05.

Spy game, juego de
espías
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Egunero: 17:30, 20:00, 22:30.

El señor de los anillos
Egubakoitza: 16:00, 19:30,
23:00.
Zapatua eta domeka: 12:00,
16:00, 19:30, 23:00.
Astelehenetik eguenera:
18:00, 21:30.

El único
Egubakoitza eta zapatua:
22:00, 00:00.
Egunero: 22:00.

13 fantasmas
Egubakoitza: 16:40, 18:30,
20:20, 22:10, 00:00.
Zapatua: 12:20, 16:40, 18:30,
20:20, 22:10, 00:00.
Domeka: 12:20, 16:40, 18:30,
20:20, 22:10.
Egunero: 16:40, 18:30, 20:20,
22:10.

The Hole
Egubakoitza: 16:20, 18:30,
20:40, 22:50, 01:00.
Zapatua: 12:30, 16:20, 18:30,
20:40, 22:50, 01:00.
Domeka: 12:30, 16:20, 18:30,
20:40, 22:50.
Egunero: 16:20, 18:30, 20:40,
22:50.

Amor ciego
Egubakoitza: 16:05, 18:25,
20:45, 23:05, 01:25.
Zapatua: 12:15, 16:05, 18:25,
20:45, 23:05, 01:25.
Domeka: 12:15, 16:05, 18:25,
20:45, 23:05.
Astelehenetik eguenera:
16:05, 18:25, 20:45, 23:05.

Bandits
Egubakoitza: 17:20, 19:50,
22:20, 00:50.
Zapatua: 12:40, 17:20, 19:50,
22:20, 00:50.
Domeka: 12:40, 17:20, 19:50,
22:20.

Astelehenetik eguenera:
17:20, 19:50, 22:20.

YELMO CINEPLEX

Harry Potter
Zapatua eta domeka: 11:45,
15:30, 18:30.
Egunero: 15:30, 18:30.

Serendipity
Egubakoitza: 16:30, 18:40,
20:35, 22:30, 00:30.
Zapatua: 12:10, 16:30, 18:40,
20:35, 22:30, 00:30.
Domeka: 12:10, 16:30, 18:40,
20:35, 22:30.
Egunero: 16:30, 18:40, 20:35,
22:30.

Vidocq
Egubakoitza: 16:20, 18:30,
20:40, 22:50, 00:50.
Zapatua: 12:05, 16:20, 18:30,
20:40, 22:50, 00:50.
Domeka: 12:05, 16:20, 18:30,
20:40, 22:50.
Egunero: 16:20, 18:30, 20:40,
22:50.

Tras la línea enemiga
Egubakoitza: 16:00, 18:10,
18:25, 22:35, 01:00.
Zapatua: 12:10, 16:00, 18:10,
18:25, 22:35, 01:00.
Domeka: 12:10, 16:00, 18:10,
18:25, 22:35.
Egunero: 16:00, 18:10, 18:25,
22:35.

El señor de los anillos
Egubakoitza eta zapatua:
11:30, 16:00, 19:30, 23:30.
Domekatik eguenera: 15:20,
18:45, 20:05.

The hole
Zapatua eta domeka: 12:15,
15:35, 17:50, 20:00.
Egunero: 15:35, 17:50, 20:00.

Juana la loca
Egubakoitza eta zapatua:
21:30, 00:00.
Egunero: 21:30.

Amelie
Egubakoitza eta zapatua:
20:20, 22:40, 00:55.
Egunero: 20:20, 22:40.

El único
Egubakoitza: 16:30, 18:30,
20:45, 22:50, 00:40.
Zapatua: 12:10, 16:30, 18:30,
20:45, 22:50, 00:40.
Domeka: 12:10, 16:30, 18:30,
20:45, 22:50.
Egunero: 16:30, 18:30, 20:45,
22:50.

Amor ciego
Egubakoitza: 15:40, 18:00,
20:20, 22:40, 01:00.
Zapatua: 12:15, 15:40, 18:00,
20:20, 22:40, 01:00.
Domeka: 12:15, 15:40, 18:00,
20:20, 22:40.
Egunero: 15:40, 18:00, 20:20,
22:40.

K-Pax
Egubakoitza eta zapatua:
19:50, 22:15, 00:45.
Egunero: 19:50, 22:15.

Ocean’s eleven
Egubakoitza: 15:30, 17:50,
20:10, 22:40, 01:00.
Zapatua: 12:00, 15:30, 17:50,
20:10, 22:40, 01:00.
Domeka: 12:00, 15:30, 17:50,
20:10, 22:40.
Egunero: 15:30, 17:50, 20:10.

13 fantasmas
Egubakoitza: 15:45, 17:45,
19:45, 22:00, 00:30.
Zapatua: 12:00, 15:45, 17:45,
19:45, 22:00, 00:30.
Domeka: 12:00, 15:45, 17:45,
19:45, 22:00.
Egunero: 15:45, 17:45, 19:45,
22:00.

American pie 2
Zapatua eta domeka: 12:20,
16:00, 18:10.
Egunero: 16:00, 18:10.

Reflejos
Egubakoitza: 15:55, 18:05,
20:20, 22:35, 00:50.
Zapatua: 12:05, 15:55, 18:05,
20:20, 22:35, 00:50.
Domeka: 12:05, 15:55, 18:05,
20:20, 22:35.
Egunero: 15:55, 18:05, 20:20,
22:35

Bandits
Egubakoitza eta zapatua:
19:40, 22:15, 00:45.
Egunero: 19:40, 22:15.

Atlantis
Zapatua eta domeka: 12:30,
15:40, 17:40.
Egunero: 15:40, 17:40.

Kiriku y la bruja
Zapatua eta domeka: 12:45,
16:30, 18:15.
Egunero: 16:30, 18:15.

Moulin rouge
Egubakoitza eta zapatua:
22:10, 00:45.
Egunero: 22:10.

Zinema

‘LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA’
Veronica Forque aktore ezagunak zuzendutako antzerki lan hori
ikusteko aukera izango da hilaren 25ean, Elorrion. Billy Wilderrek
zuzendu eta Marilyn Monroek protagonizatutako filmaren
antzeko istorioa kontatzen du, baina askoz barregarriagoa.

txorizo jana egingo dute, eta
12:00etan, kukaina izango da, soinu
jotzaileekin.

San Blas jaiak hasiko dira
otsailaren 1ean, Morinondon.
20:00etan, jai hasiera ekitaldia egingo
dute; gero, auzo afaria eta erromeria,
Jarduneko trikitilariekin.

LEHIAKETAK
ONDARROA

Ondarroako Hiria, II. Rock
kontzertu lehiaketan parte hartzeko
epea zabalik dago urtarrilaren 31ra
arte. Euskal Herriko edozein rock taldek
parte hartu ahal izango du, helbide
honetara maketa bat bidalita: Pedro
Maria Unanue Udal Musika eskola,
Aranatar Sabin kalea, 1 - 48700
Ondarroa. Bi sari izango dira: lehenen-
goari, 100.000 pezeta edo zuzeneko
grabazioa eta bideo klip baten
grabazioa; bigarrenari, 50.000 pezeta.

MUSEOAK
ARETXABALETA

On Jose Maria Arizmendiarrieta
museo-gela berriztatua. Otalora
jauregian, Urkulura bidean.

ESKORIATZA
Eskoriatzako museo eskola.

Hidalga, 5. Martitzenetik domekara,
17:00etatik 20:00etara. 943 71 54 53.

LEINTZ GATZAGA
Gatz museoa. Asteburuetan eta

jaiegunetan lau bisitaldi. Argibideak:
943 71 47 46.

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.

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

Zientzia eta teknikaren erakus-
keta interaktibo iraunkorra.
Telefonoa: 943 30 82 11.

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. 943 42 49 70.

Aquariuma. Kai-Arriba, 34.
Egunero, 10:00- 20:00. Argibideak: 943
44 00 99.

ZUZENDARIA: Patrice Chéreau.
AKTOREAK: Mark Rylance, Kerry Fox,
Timothy Spall.

I
ntimidad-ek,hasieran,elkarren arte-
an ezagutzen ez duten gizon-ema-
kume biren ezkutuko elkartze sexua-

lak erakusten dizkigu. Elkartze hauek
oso era berezian filmatuta daude, zine-
ma komertzialak sexu kontuan eskain-
tzen dituen irudietatik guztiz desberdi-
na den eran.Ohituta gaude,filmen ten-
peratura igotzea nahi dutenean, oso

modu ordenatuan eta ia-ia koreagrafia
bat izango balitz bezala, musikaren
erritmo iradokitzaileekin batera mugi-
tzen diren gorputz danone-ak ikusten.
Intimidad-en,ostera,ohikoa baino esze-
na esplizituagoak ikusteko aukera ema-
ten digute.Zuzendariak,etengabe mugi-
tzen den kamera erabiliaz, eta planoak
bat-batean moztuz, erralismo sentsa-
zioa lortu nahian, azaleko estetika alde
batera lagatzen du: agertzen diren gor-
putzak arruntagoak dira, eta, irrikaren
bila eta arazo existentzialen askapena
lortu nahian,modu nahasiagoan,orden
gutxiagorekin eta modu etsiagotan
elkartzen dira.

Hortik aurrera,film bikain honetan,
bikotearen topaketak ikusteko aukera
izango dugu, eta gizonezko protago-
nistaren oroitzapenen bidez (banandu-
ta dago eta bi seme-alaba ditu), lane-

an eta lagunekin dituen harremanen
bidez,berari buruzko zenbait datu izan-
go ditugu.Alderantziz,emakumezko pro-
tagonistari buruz, ezer gutxi dakigu.
Honela, ikusleari, gizonari gertatzen
zaion moduan, emakumeari buruzko
jakinmina sortzen zaionez, intimitatez-

ko intriga film bihurtzen da Intimidad.
Bertan, ikertzaile izango bagina beza-
la, gizona jarraituko dugu, berak ema-
kumea segitzen duenean.Bilaketa hori,
emakumearen bilaketa izateaz gain,
bere buruaren bilaketa ere bada. Hala,
gizona bere mundura sartuko denean,
emakumearen arazoak ezagutuko ditu-
gu: ezkonduta dago, seme bat du eta
antzerki aktore amateurra da.Datu guz-
ti horiekin,pertsonaien ezaugarriak eta
ezkutuko elkartze sexualen izaera eta
esanahia ulertuko ditugu.

Intimidad gizakien barneko senti-
pen ezkutuei eta bakartasunari buruz
hitz egiten duen lan ausarta da. Eta
zuzendariak sentipen horiek aktore
benetan bikain eta hunkigarrien bitar-
tez kanporatzen jakin izan du.

INTIMIDAD

KRITIKA

ANTONIO ZABALA

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

PUNTUAZIOA: •••••



SAILKATUAK18/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2002ko aurtarrilaren 25a

Arrasate. Erguin auzoan
70 m2ko etxebizitza salgai.
Hiru logela, egongela, bi
balkoi. Eguzkitsua…943 79
80 44.

Arrasate. Elkano kalean
(Musakola) etxebizitza salgai.
18 milioi. 943 71 21 49 edo
943 79 73 01.

Oñati.Errekalden etxebizitza
salgai. Bi gela, egongela,
garajea…609 48 52 11.

Arrasate. Ferrerias kalean
etxebizitza salgai. Berritua.
Hiru gela, gas naturala, gan-
bara…656 79 24 35 edo 657
79 67 21.

Arrasate. Uribarri etorbide-
an etxebizitza salgai. Hiru
logela (berrituta),balkoia eta
ganbara (jantzia)… 943 79
67 64. Deitu gauetan.

Arrasate. Uribarri etorbide-
an etxebizitza salgai. 943 79
39 11.

102. EROSI

Aretxabaletan edo ingu-
ruan baserria erosiko nuke.
616 75 41 30 Iñaki.

Bergara.Etxebizitza erosiko
nuke. Gehienez: 150.000 €.
943 76 25 59.

103. ERRENTAN EMAN

Bergara. Espoloian etxebi-
zitza eta garajea ematen dira
errentan. Jantzita.656 72 65
59.

Benidorm. Apartamentua
ematen da errentan. 630 41
84 65.

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Bi edo hiru loge-
lako etxebizitza hartuko nuke
errentan. 646 51 44 75.
Vicenta.

Arrasate. Etxebizitza har-
tuko nuke errentan. 600 84
14 81.

Arrasate,Aretxabaleta edo
Aramaio inguruan etxebizi-
tza hartuko nuke errentan.
629 92 48 82.

Bergara. Bi lagunek etxe-
bizitza ala apartamentua
hartuko lukete errentan.637
95 19 91. Arratsaldetan.

Arrasate edo Aretxaba-

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Oñati. Moiua kalean 85m2ko
etxebizitza salgai.659 89 40 85.

Donostia. Urgullen azpian,
kaiaren gainean, etxebizitza
salgai. 943 76 07 55.

Bergara. Madura kalean
etxebizitza berritua salgaI.
943 76 05 17 edo 666 72 47
12.

Eskoriatza. 82m2ko etxebi-
zitza salgai.Garajea eta bero-
gailua.Jantzia.943 78 70 75.

Bergara. Alde zaharrean
etxebizitza berritua salgai.
943 76 44 48.

Eskoriatza.Etxebizitza berria
salgai. Bi logela, egonge-
la,gas berogailua…943 71
43 59 edo 656 76 52 20.Dei-
tu 18:00etatik aurrera.

Eskoriatza. Etxebizitza sal-
gai.Guztiz jantzia.Hiru loge-
la, bi komun, garaje bikoitza
eta ganbara. 605 77 35 14.

Aretxabaleta. Belorrietan
etxebizitza salgai. 943 79 98
99 edo 606 00 73 68. Ordu-
tegia:09:30-10:30 eta 21:00-
22:00.

Aretxabaleta.76 m2ko etxe-
bizitza salgai. 661 05 99 97
edo 607 94 29 24.

Arrasate. Zigorrolan etxe-
bizitza salgai.Bi logela,bi bal-
koi, sukalde jantzia… Gura
izanez gero, garajearekin.
696 73 01 76.

Arrasate.Santa Teresan etxe-
bizitza salgai. 20 milioi. 943
79 84 57.

Bergara. Barrenkalen etxe-
bizitza berritua salgai. Hiru-
garren solairua.63627 26 74.

Bergara. Bolun etxebizitza
salgai. 943 76 34 48.

Arrasate.Erdialdean 66m2ko
etxebizitza salgai. Bi logela,
trastelekua,ganbara, igogai-
lua. 676 67 45 72. Deitu
20:00etatik 22:00etara.

Arrasate. Altamiran etxe
handia salgai. Duplexa egi-
teko modukoa.652 70 97 79.
Gauez.

Bergara. Zubieta kalean
etxebizitza salgai.Hirugarren
solairua. 943 79 42 65 edo
656 71 83 13.

letan pisu bat alokatuko
nuke hilabete batzuetarako.
657  73  22  52 . De i t u
17:00tatik aurrera (Maider).

Arrasate.Etxebizitza hartu-
ko nuke errentan. 943 77 10
18.

Bergara. Etxebizitza hartu-
ko nuke errentan. 615 78 37
67.

105. ETXEAK OSATU

Aretxabaleta. Logelak
ematen dira errentan.Sukal-
dea erabiltzeko aukera. 943
79 05 26.Deitu eguerdietan
edo gauetan.

Donostia. Lagun bat behar
dugu pisua osatzeko.943 31
39 06.Deitu bazkalondoa ala
gauez.

Debagoiena. Logela bat
alokatuko nuke etxe kon-
partitu baten.630 23 62 67.

Pertsona bat edo bi behar
dira etxe konpartitua osa-
tzeko. Autoa beharrezkoa
da. 943 79 46 06.

106. DENETARIK

Angiozar. Lursail bi salgai
22 eta 28 urteko intxau-
rrondoekin.943 76 12 01 edo
652 75 55 13.

2/ GARAJEAK

201. SALDU

Arrasate.Uribarri etorbidean
garajea salgai. 943 77 06 68.
Deitu 20:00etatik aurrera.

Bergara.Garajea salgai Ibar-
garain. 943 76 00 93.

203. ERRENTAN EMAN

Arrasate.Olarte kalean gara-
jea ematen da errentan. 943
79 19 23.

Bergara. San Lorentzon
garajea ematen da errentan.
666 46 65 45.

Bergara. Espoloian garajea
ematen da errentan. 943 61
49 21.

Arrasate.Larrea aldean gara-
jea ematen da errentan. 946
81 94 51.

3/ LOKALAK

302. EROSI

Oñati.Lokal bat erosiko nuke
biltegi moduan erabiltzeko.
100-200 m2 artean.610 38
12 44.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Mutilagertu ostalaritzarako

edo garbiketa lanak egiteko.
679 89 37 26.

Neska gertu umeak zain-
tzeko. 943 79 42 89.Alejan-
dra.

Neska gertu garbiketa oro-
korrak egiteko.943 76 45 02.
Mari Carmen.

Debagoiena. Emakumea
gertu egun erdiz etxeko lanak
egiteko. 619 83 68 19. Ros-
mi.

Neskagertu hainbat lan egi-
teko: garbiketak, sukaldari
laguntzaile modura, umeak
edo zaharrak zaindu… 655
73 54 85. Ana.

Ostalaritzan esperientzia
duen neska gertu edozein
lan egiteko.617 72 47 83 edo
943 77 02 17.

Arrasate. Goizetan lan egi-
teko gertu dago mutil eus-
kaldun bat. 653 74 95 47.

Bergara.Neska gertu etxeko
lanak egiteko. 943 76 29 52.

Arrasate. Emakumea gertu
umeak edo zaharrak zain-
tzeko eta etxeko lanak egi-
teko. 600 84 14 81.

Emakumea gertu garbike-
ta lanak egiteko (tabernak,
lokalak,atariak…) edo ume-
ak edo edadetuak zaintzeko.
650 76 77 80.

Debagoiena.Gidatzeko bai-
mena duen mutil gaztea edo-
zein lan egiteko gertu.605 59
29 39. Julian.

Neska bat gertu etxeko gar-
biketa orokorrak egiteko.943
76 38 73.

Diseinatzailegrafikoa edo-
zein lan egiteko gertu. 943
79 09 77. Gorka.

Esperientziadunneska ger-
tu pertsona zaharrak zain-
tzeko. 605 75 75 08. Yoana.

Neska gertu zaharrak eta
umeak zaintzeko. 656 76 81
61.

Mutilagertu hainbat lan egi-
teko. 656 76 81 61.

Bergara. Neska gertu aste-
an bi egunean lan egiteko.
15:00etatik 17:00etara.943
76 36 68.

Etxeko lanak egiteko edo
sukaldean lan egiteko ema-

kumea gertu. 686 06 72 92.

40 urtekoandrea gertu arra-
tsaldez zaharrak zaintzeko.
943 71 40 95. Eugenia.

Neskagertu edozein lan egi-
teko. 620 51 34 25.

402. ESKAERAK

Arrasate.Emakumea behar
da umeak zaintzeko egun
osoz. 630 48 40 55.

Leintz Gatzaga. Emaku-
mea behar da etxeko lanak
egiteko. 657 73 18 42.

5/ IRAKASKUNTZA

501. ESKAINTZAK

Arrasate. Zuzenbidean
lizentziadunak Lehenengo
Hezkuntzako eskola parti-
kularrak ematen ditu eus-
karaz edo gaztelaniaz. 943
79 83 46.

Arrasate.Psikologian lizen-
tziadunak laguntza eskolak
emateko gertu.649 22 51 07.

Arrasate. VisualBasic eta
SQL-ko eskolak partikularrak
emateko gertu.660 52 37 10.
Angel.

Arrasate. Ingeniari batek
edozein mailatako eskola par-
tikularrak emango lituzke:
Ingelesa, Matematika, Fisi-
ka… 943 79 30 49.

502. ESKAERAK

Lehen mailako Goi Batxi-
lergoko Gizarte Zientziak ikas-
ten dabilen ikasle batek Mate-
matikako eskolak hartuko
lituzke. 943 79 90 60.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Honda Dominator 650
motoa salgai.VI-N. 400.000
pezeta. 609 45 38 27.

BMW autoa salgai.150.000
Km. Egoera eta prezio ona.
649 46 93 23.

Citroën Xantia 1900 Td
salgai. 90.000 Km. Osagarri
guztiak. Egoera ezin hobea.
943 71 48 24.

Ford Sierra diesela salgai.
Egoera ona.ABS, aire egoki-
tua, itxiera zentralizatua…
943 76 07 26 lan orduetan
edo 606 85 07 85 bestela-
koetan.

Peugeot 306 xsi salgai.130
zaldi. Ondo dago. 943 71 82
08. Bulego orduetan.

Peugeot 202 autoa salgai.
Prezio negoziagarria. Ondo
dago. 626 22 07 57.

Ford Fiesta salgai. Merkea.
655 74 80 07.

Seat Terra salgai. SS-AP.
Prezio ona. 943 76 71 85.

Seat Toledo autoa salgai..
943 79 47 62. Deitu gauean
edo iluntzean.

Ford Orion 1.6 galolina sal-
gai.125.000 pezeta.Oso ondo
dago. 943 76 57 19 edo 605
74 59 23.

Gillera Runner 50 cm3 ko
motoa salgai. Urte eta erdi
du. 943 74 20 04.

Honda XR 400 R motoa sal-
gai.1997koa.Ondo dago.943
79 89 82 edo 653 71 53 51.

Yamaha Aeros Scooter
motoa sa lga i . 230 cc .
1998koa. 943 79 89 82 edo
653 71 53 51.

604. DENETARIK

Bi kate joko eta bi bateria
salgai. Berriak. 943 71 51
15.

Seat Panda trukatuko nuke
Scooter batengatik. 677 42
58 30.

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.

PARTIKULARREN IRAGARKIAK DOAN JARRIKO DITUGU. GAINERAKOAK, 9 € (+BEZ) ORDAINDU BEHARKO DITUZUE MODULUKO.

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

Elgetara bidea
BERGARA
943 76 11 29

CLUB
IYOLA

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Bi hilabeteko txakurra salgai.
Artzain alemana eta setter
nahasketa. 943 79 77 13.
Gauez.

Artzain txakurrak salgai.943
76 52 21.

Monturako bi behor salgai.
943 76 29 67.

703. EMAN

Spaniel arrazako txakurrak
opari. 943 79 05 26.

Artzain txakur euskaldun
bi oparitzeko ditut. 943 79
75 31. Rakel. Eguerdietan
edo gauetan.

704. BESTELAKOAK

Boxer arrazako txakur eme
baten bila nabil nirearekin
nahasteko.943 79 49 30 edo
943 79 28 86. Josu.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Nintendo 64 hiru jokorekin
salgai. 80 €. 639 50 51 85.

Monitorea. 1024 x 768
bereizmena duen kolorezko
14"ko monitorea salgai.
Sagua eta teklatua aukeran.
Ondo dago. Merkea. 943 79
09 52.

Garbigailua. Otsein mar-
kako garbigailu berri-berria
salgai. 943 76 46 90.

Txirrindua. Paseoko bizi-
kleta salgai. 20.000 pezeta.
943 78 05 96.

Mac ordenagailua salgai
monitore berria,inpresora eta
modenarekin.Programa guz-
tiak instalatuta. 30.000 pta.
943  79 39 52 edo geoff@eus-
kalnet.net

802. EROSI

Berogailua. Kerosenozko
berogailua erosiko nuke.943
78 90 70 edo 943 85 37 00.

Jostekomakina erosiko nuke.
943 76 46 12.

Bigarreneskuko gitarra kla-
sikoa edo espainola erosiko
nuke. 943 79 94 53.

Bankuko billeteak eta era
guztietako metalezko txan-
ponak erosten ditut. 945 44
50 44. Deitu 20:00etatik
aurrera.

806. GALDU

Bergara. Zilarrezko eskumu-
turreko a galdu dut Simon Arrie-
tan. 943 76 04 56.

Abdominalakegiteko tresna
salgai.Ondo dago. 943 76 36
68.

807. AURKITU

Bergara. Motxila bat aurkitu
nuen Ibargarain.Barruan pati-
nak daude. 943 76 37 56.

Hilabetekoehiza txakur horia
agertu da.Elurra txakurtegian
dago. 679 19 77 56.Axen.

Bergara. Digimon Transfor-
mable bat aurkitu nuen Olen-
tzero egunean Herri Lagunak
kalean. 943 76 03 37.

9/ HARREMANAK

ASTELEHENETIK
OSTIRALERA

ARRASATEKO
JATETXE BATEN

ONTZIAK ETA
PLATERAK 

GARBITZEKO
PERTSONA BAT

BEHAR DA.

LAN 
ORDUTEGIA:
12:30-16:30

943 79 60 10

ARRASATE

AUTOEN 
SALMENTARAKO

KOMERTZIALA
BEHAR LANEAN

BEREHALA 
HASTEKO.

SOLDATA
FINKOA

+ 
SUSTAGARRIAK. 
Bidali curriculumak

Arrasateko 2
posta-kutxara.

ALDIBI AUTOAK, S.A.
Izenean.

ARRASATE

2 IGELTSERO

Arrasateko Udalak, 2 OFIZIAL IGELTSERO  lanpostu aldi
baterako bete nahi ditu:
Eskaintzen da: 1) Errelebo-kontratua , 5 urte ingurukoa

2) Bitarteko-kontratua, 12 hilabete ingurukoa
Baldintzak: Eskola graduatua, LH1 edo baliokidea.

Interesdunak Arrasateko udaletxera etorri behar dira otsaila-
ren 7an, goizeko 10:00etan, euskara proba, praktikoa eta
elkarrizketa egiteko.

Oinarriak: Udaletxean jaso daitezke

Pertsonal Saila

lider naturala

Common Rail berria
130 CV

www.mugarri.es / mugarri@mugarri.es 

DEBA GARAIKO 

BANATZAILE OFIZIALA

Araba etorbidea, z/g • ARRASATE 

Tel.: 943 79 07 44 / 943 79 07 54
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Mari Karmen
Bilbao Aranzabal

Hileta-elizkizunetara joandakoei, Mizpirualde 
egoitzako lagunei eta samin-agurrak bidali 

zenizkigutenoi, eskerrik asko sendikoen izenean.

Bergaran hil zen 
2002ko urtarrilaren 22an, 

70 urte zituela.

ESKER ONA

Goienkaria
Astero 21.500 

etxetan.
Eskelen prezioa: 

60 €.

Angel Mari
Ayani

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza eguenean,
urtarrilaren 31n, 19:00etan,

Arrasateko San Juan
Bataiatzailearen parrokian

URTEURRENA

Inaxio
Gallastegi Osoro

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza domekan,
urtarrilaren 27an, 12:00etan,

Elgetako parrokian

URTEURRENA

Palmira
García Castro

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Haren omenezko meza 
domekan, urtarrilaren 27an, 

12:30ean, 
Bergarako San Pedron.

ESKELA

Eskela, urteurren meza edo
eskertzarik jarri nahi baduzu,

etor zaitez Goienkariaren 
ordezkaritzetako batera.

Aurelia
Uriarte Barrutiabengoa

Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Arrasaten hil zen 
2002ko urtarrilaren 16an, 

83 urte zituela.

ESKER ONA
JAIOTAKOAK

Iker Álvarez Sánchez. Arrasaten, urtarrilaren 10ean.
Maia Odriozola Ballestero. Oñatin, urtarrilaren 16an.
Eider García Lete. Bergaran, urtarrilaren 18an.

HILDAKOAK
Aurelia Uriarte Barrutiabengoa. Arrasaten, urtarrilaren 16an. 83 urte.
Justo Lamariano Ugalde. Elgetan, urtarrilaren 18an. 97 urte.
Miguel Igarza Ugarte. Antzuolan, urtarrilaren 18an. 58 urte.
María Taboada García. Arrasaten, urtarrilaren 21ean. 85 urte.
M. Carmen Bilbao Arantzabal. Bergaran, urtarrilaren 22an. 70 urte.

Agustin Nuñez Peluco antzuolarra eta Maite Uribetxeberria ber-
gararra duela 25 urte ezkondu ziren,1977ko urtarrilaren 9an,hain zuzen
ere. Joan den astean ospatu zituzten zilarrezko ezteiak euren seni-
tartekoekin batera; Landara joan ziren bazkaltzera. Horrela, euren
Antzuolako eta Bergarako familiartekoek zorionak opa dizkiete eta urte
askotarako izan dadila!

AIPAGARRI

Maria Jose Gil
MONDRAGOE

Atleta aipagarriari saria
emango dio Gipuzkoako
Atletismo Federazioak Maria

Jose Gil korrikalari mondragoetarrari
denboraldi amaieran. Besteak beste,
60 urtetik gorakoen kategorian,
1.000 eta 5.000 metroetako
probetan Estatuko txapelduna izan
da aurtengo denboraldian.

Nerea Zubiete
ESKORIATZA

Arrasate Irratiko esatari berria
dugu Nerea. Oraingo astean
bertan hasi da irratian lanean.

Informazio Zientzietan lizentziaduna
da. Duela urte batzuk ere ibili zen
Arrasate Irratian, ia lau urtez. Gero,
Leintz Gatzagako Museoan ibili 
da lanean, baita Euskal Telebistan 
ere, erredaktore lanetan.

Jabier Retegi
BERGARA

Hilabete honetan erretiratuko
da Jabier Retegi, lau urtez
Mondragon Unibertsitateko

errektorea izan dena, baita MCCko
Teknologia eta Kalitate arduraduna
ere. Aurretik, Eusko Jaurlaritzako
Industria eta Hezkuntza sailburuorde
eta Industria sailburu izandakoa 
ere bada Jabier Retegi.
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ASTEKO BATEZ BESTEKO TENPERATURA

DONOSTIA-GASTEIZ

% 68,8
Azkeneko hilabeteetan ez
bezala, aspaldiko partez, gora
egin du Urkuluko urtegiko ur
mailak. Gutxi, baina gora egin
du. Joan zen astean, %68,1 zen
ur maila.

ZAPATUA, 26

Lainoak eta ostarteak tartekatuko dira
zapatuan, egun osoan. Lainoak, baina,
goialdekoak izango dira, eta ez da euria
egiteko arriskurik izango. Tenperaturak
gora egingo du apur bat. Haizea hego-
mendebaldetik ibiliko da, baina ez du
gogor joko.

Nafarroako Erribera:
Lainoak eta ostarteak.
Errioxa: Lainoak eta ostarteak.
Pirinioak: Lainoak eta ostarteak.

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

Sortu
08:28

Gorde
18:14

8,4º 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 23

81.403 (081-085 serieak)

MARTITZENA 22

04.336 (086-090 serieak)

ASTELEHENA 21

35.891 (026-030 serieak)

DOMEKA 20

94.491 (033 seriea)

EGUBAKOITZA 18

33.930 (085 seriea)

EGUENA 17

65.396

ONCE

BONOLOTOA LOTERIA PRIMITIBOA

Kupoitzarra

Z 
07:35+

07:35*
08:35
09:35*•

13:35
13:35*•

14:35
17:35•

19:35
20:35+

21:35*•

DOMEKA, 27

Zapatukoarekin alderatuz, giro hobea
izango dugu domekan.Laino batzuk ager-
tuko zaizkigu zeruan, baina gutxi batzuk
besterik ez.Tenperaturak,zapatuan beza-
la,gora egingo du,epeldu egingo da giroa.
Haizea, berriz, hegomendebaldetik ibili-
ko da, arin.

Nafarroako Erribera:
Egun eguzkitsua.
Errioxa: Lainoak eta ostarteak.
Pirinioak: Lainoak eta ostarteak.

ILARGIAREN ALDIAK: URTARRILA

ilbehera
6

ilberri
13

ilgora
21

ilbete
28

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 71 18 63 
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 71 18 62 
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

Erakunde 
hauen 
laguntzaz

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Eusko
Jaurlaritza

Antzuolako Udala
Aramaioko Udala
Aretxabaletako Udala

Arrasateko Udala
Bergarako Udala
Elgetako Udala

Eskoriatzako Udala
Leintz Gatzagako Udala
Oñatiko Udala

EGUAZTENA 23

16   •   22   •   39
43   •   45   •   48

OSAGARRIA: 11
ITZULKETA: 2

MARTITZENA 22

02   •   10   •   16
21   •   41   •   49

OSAGARRIA: 37
ITZULKETA: 4

ASTELEHENA 21

03   •   05   •   17
19   •   42   •   47

OSAGARRIA: 30
ITZULKETA: 0

EGUBAKOITZA 18

02   •   06   •   09
23   •   26   •   35

OSAGARRIA: 14
ITZULKETA: 0

DOMEKA 20

06   •   23   •   33
36   •   44   •   46

OSAGARRIA: 26
ITZULKETA: 6

ZAPATUA 19

01   •   15   •   23
32   •   37   •   41

OSAGARRIA: 45
ITZULKETA: 9

EGUENA 17

04   •   11   •   21
27   •   37   •   44

OSAGARRIA: 49
ITZULKETA: 1
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Debagoieneko euskara elkarteek urtero kaleratu ohi dute argaz-
ki zaharrez hornitutako egutegi apain bat. 2002rakoa orain
dela gutxi kaleratu dute. Bailarako herri guztietan daude eus-

kara elkarteak, baina, ezagutzen ote ditugu? Hona hemen lau euska-
ra elkarteren izenak, baina horietako bat ez da Debagoienekoa. Zein?

• eta kitto!
• AED
• Laixan
• Txirrittola.

Erantzun zuzena:...eta kitto! Eibarkoa da;AED,Arrasatekoa;Lai-
xan,Oñatikoa eta Txirrittola ,Aramaiokoa.

Debagoieneko 
euskara elkarteak

ARIES
martxoak 21-apirilak 21
Zure egitasmoek arrakasta izango dute
oinarri sendoak badauzkate. Maitasun kontuetan,
ondo: bikotekidea badaukazu, oso zoriontsu ibiliko
zarete elkarrekin, eta ez badaukazu, harreman
ederra hasteko moduko pertsona ezagutuko duzu.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21
Ingurukoek ez daukate zure arazoen errua;
beraz, kontuz ibili, bikotekidearekin batez ere, lis-
karrik nahi ez baduzu. Adi ea zer sinatzen duzun,
iruzur egin diezazukete eta...

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21
Lehendik egindako ahaleginen emaitzak
batzen hasiko zaren arren, jarraitu gogor beharre-
an zure helburuak lortzeko. Beharbada bidaia egin-
go duzu, eta bidaia horrek ideia zaharkitu batzuk
aldaraziko dizkizu.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22
Arazoak beharrean, nagusiekin liskarrak izango
dituzu, ez dituztelako zure proposamenak onartu-
ko. Osasun gorabeherak direla eta, osagilearenera
joan beharko duzu.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22
Jokaera zaharkituak baztertzen badituzu
eta onura ekarriko dizuten zure inguruko aldake-
tak onartzen badituzu, guztiak onera egingo du.
Lagunen batek zutaz esandako gezurrek zure
adiskideak ei ziren batzuk utz ditzazun eragingo
dute.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22
Atsekabetuta eta nahiko lur jota zabiltza,
eta ondorioz, bakarrik egoteko gogoa edukiko
duzu. Ez zaitez ezertan hasi, ez da-eta unerik
onena.

LIBRA
irailak 23-urriak 22
Oso pozik ibiliko zara, izan ere, besteek zure
ideiak kontuan izateaz gain, nahi dituzun helbu-
ruak lortuko dituzu. Onerako aldaketak maitasun
kontuetan: bikotekidea badaukazu, beharbada
bidaia egingo duzue elkarrekin, arazotxoak kon-
pontzeko; ez badaukazu, harreman polita hasteko
moduko pertsona ezagutuko duzu.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22
Arazoak diruarekin: batetik, gutizietan larregi
gastatuko duzu, eta bestetik, Ogasunekoek edo
beste erakunderen batekoek, atzeratutako zorren
bat ordaintzeko eskatuko dizute. Lar zakar jokatze-
ak liskarrak eragingo dizkizu, bikotekidearekin
batez ere.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21
Hartu modu onean etorriko zaizkizun alda-
ketak, onerako izango dira eta, beharrean batez
ere. Jende berria ezagutuko duzu, eta elkarrekin
ondo ibiliko zarete.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20
Urak edo hezetasunak eragindako kalteren
bat dela-eta, konponketak egin beharko dituzu
etxean. Kontraturen bat sinatu edo beste zerbait
negoziatzeko asmoa bazeneukan, atzeratu ezazu,
ahal izanez gero.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20
Sormen gaitasun handia eta gauza asko egi-
teko gogoa izango dituzu. Maitasun kontuetan,
ondo: bikotekidea badaukazu, zuen harremanaren
onerako izango diren aldaketak egingo dituzue; ez
badaukazu, harreman sutsua hasteko moduko
baten bat ezagutuko duzu.

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20
Zure asmoekin aurrera egin nahi baduzu,
pixka bat moldatu beharko dituzu. Oso ideia on
asko daukazu, baina ez iezazkiozu inori kontatu,
izan ere, baliteke inguruko baten bat horietaz jabe-
tzea.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

ZORRAK
Tabernarixak, hasarre, esan dotsa
bezeruari:

- Bueno hi, hau ez dok jiria.
Eran eta eran eta sekula pagau ez.
Noiz pagau bihar ditxuk zorrak?

- Apuntaitzak.
- Apuntau,apuntau… noiz arte

jarraittu bihar juat apuntatzen?
- Nik “fuego” esan arte!

ARDAUAK BIZITZA MOZTU
Bi lagun, tabernako mostradore
onduan berriketan:

- Nik entzutia dotenez, medi-
kuak esaten ei juek ardauak bizi-
tza mozten dabela.

- Medikuak arrazoia jaukek.
Konturatuta najaok ni, eran bare-
ko egunak luzeaguak direla.

SOZIALISTAK
Gerra aurreko bi sozialista zaha-
rrek barriketan ziharduen politikia
gora eta politikia behera.

- Oin arte danok ibilli gaittuk
elkarren kontra,baiña ointxe bagoia-
zek batuaz.Abadiak pe sozialismuan
alde berbetan hasitta jarek.

- Bueno, bueno, hori ezin dok
egixa izan. Gu bizi garen artian
etxuau holakorik ezagutuko.

- Baietz gizona.Joan XXXIII.ak
“Pacem in Terris”-en esaten dabe-
na betetzen bajuek,guregana jato-
zek. Oiñ arte hor ibilli dittuk gu
eskumara eruan nahixan eta hor
nun datozen erak ezkerrera.

- Ba,hara Benito,horrek ezke-
rrera bajatozek, ni eskumara
najoiak.

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOAJuan Martin Elexpuruk jasoakUMOREGIROAN/

Zarauzko

Izena

Musika
nota

Haizen
hori

Prezipitazio
mota

Kaltzio
oxidoa

Eguna

Adimen
handikoa
Kontso.
bustia

Garbitua

Sortu
zintuena

Deitura

Nire

Musika
nota

Hitzontzia

Esku itxia

Aintzira

Jatorri
atzizkia

Islandia

Bilkurak

Kontso.
bustia

Röntgen

ZS
DABID

REA
AHARAT

DDEURIA
IKUZIA

AMATTB
ERRASTI

ENERUL
TARALE

ISIAIR
UKABILA

LAKUNIK

Kontso-
nantea

Lore

Boroa

Tona

Rutenioa

Sanferminetak
o martxa

Bihi

Lehen biak

Iridioa

Indioa

Kasik

Kontso.
errep.

Bokala

Gipuzkoa-ko
herria

Leku
hartarat

Naizen
honek
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Goiena Telebista
Posta elektronikoa: goitb@goiena.com

To hiru eslogan: “Teknologia berrien garapena”; “Mugarik
gabeko telebista”; “Bakoitzaren gustuko eskaintza”.
Estatu Espainiarreko telebistagintzan egon diren

aldaketak ilustratzeko erabili izan diren esaldi biribiletako
hiru. Hori bai, egunerokoak erakusten du jendearen beharrak
eta nahiak ez direla hain ponpoxoak ezta hain sofistikatuak
izaten. Esaterako, Via Digital eta Canal Satelite Digital plata-
formek eskaintzen dituzten programa ugari eta desberdinen
artetik gehien ikusten direnak Antena 3, Telecinco eta Canal
Plus dira. Horretarako ez zegoen hain urruti joan beharrik.
Parabolika, harpidetza eta tele-mando sofistikaturik ez zegoen
erosi beharrik betikoa ikusi ahal izateko! Badirudi, azkenean,
gure gustu eta kontsumo joeretan ez garela hain bereziak.
Telebistaren aurrean ere ezaguna aukeratzen .

Aukerak

Edorta AranaTELEBEGI/

Bergararra, 24 urte. Antzuola-
ko ELAYn egiten du lan;
klarinetea jotzen du

Bergarako bandan; eta, Bergarako
futbol taldean dihardu, Juanina
Garai entrenatzailearen laguntzai-
le. GOITBko Xeleberri-n erreporta-
ri ibiltzeko astia ere badu.

Noiztik Xeleberri saioan?
Orain dela bi urteko Bergarako jaie-

tan saio berezia egin behar zela eta deitu
ninduten.Gero,irailean,Xeleberri saioa hasi
zen GOITBn eta hala hasi nintzen neu ere.

Gustura?
Bai, lan polita da eta jendea ezagu-

tzen duzu.
Zelan moldatzen zara kalean gal-

derak egiten?
Ondo. Zailena da astelehen arratsalde

batean kamera eta mikroa hartu eta kale-
ra ateratzea,oso jende gutxi ibiltzen da-eta.

Jendeak ondo erantzuten du?
Denetik dago, batzuek kamera ikusi

orduko hanka egiten dute, batez ere gaz-
te jendeak. Helduagoak animatzen dira.

Egin duzun galderarik xelebreena?
Behin galdetu genuen,gizon bat pute-

txe batera joan zela, eta han, sekulako titi-
tzarrak zituen emakume batek gizonari nahi
barik lepoan eman eta tiratu bat eragin
ziola. Eta gizona, pare bat astetan lepoa
ezin mugiturik egon zela eta, kalteak
ordaintzea eskatu ziola putetxeari. Ea zer
iritzi zeukan jendeak albiste horri buruz.

Eta erantzunik xelebreena?
Xelebreena ez dut gogoratzen, baina

batzuek gauza bati buruz galdetu eta bes-
te gauza batzuen gainean erantzuten dute.

GOITB ikusten duzu?
Bai, albistegiak batez ere. Bestela,

generalean, kiroletako saioak, dokumen-
talak, Sorginen Laratza… 

ENEKO AZKARATE

“Telebistakoa
lan polita da,
eta jendea
ezagutzen da”

IGOR LARRAÑAGA/
‘XELEBERRI’ SAIOKOA

‘Sarean’

“Herri baten nortasunaren ikurra
zen ikurriña. Honek Madrileko
gobernua urduri jartzen zuen.
Gainera, orduan herria indartsu
zegoen eta Madril, berriz, ahul”

Jose Luis Elkoro / Bergarako alkate ohia
“Goibegirada” (2002-01-23)

“Autoen antzerakoa da hau;
hemen eta han mina hasi arte.
Orain ongi nabil Jainkoari
eskerrak, eta kilometroak ongi
egiten ditut”

Maria Jose Gil / Korrikalari beteranoa
“Berriak” (2002-01-23)

‘Sustatu.com’

Hileko azken eguaztenetako Sarean saioaren
txanda iritsi da. Lore Martínezek interneten
inguruan egingo digu berba, luze eta zabal;

erreportaje nagusian Arrasaten zabaldu berri duten
Konekta Zaitez gunea landu du. Bestalde, aurkeztu
berri den sustatu.com webguneaz jarduteko, Iban
Arantzabal sustatu.com-eko editorea gonbidatu du
Lorek. Saioan web-kamera bat zozkatuko dugu, eta
urtarrileko saria zein den ere jakingo dugu.

Eguaztenean, 20:30ean

‘Astebete’

GOIENKARIAri Argia saria

Asteko gai nagusiak gainbegiratzen ditu Marijo
Deogracias kazetariak egubakoitzero Astebete
saioan, eta aste honetan, ezin ahaztu

GOIENKARIAk jaso berri duen Argia saria. GOIENKA-
RIAren itxuraz zer esateko asko duen Goio Arana
diseinatzailea gonbidatu du Marijok saiora. Aste
honetan, gainera, Marijok Iban Arantzabal izango du
solaskide, asteak emandako beste hainbat albisteri
ere gainbegiratua egiteko.

Egubakoitzean, 20:30ean

‘Iparrorratza’

Oraingoan, Tibetera

Tibetera egingo dugu bidaia aste honetan
Iparrorratza saioan, eta Julen Aranguren
aurkezleak Juanjo San Sebastian alpinista

ezaguna izango du bidaia-lagun. Makina bat aldiz
izan da Juanjo lurralde hartan, eta ezin hobeto
ezagutzen ditu hango herrixka, tenplu, monasterio
eta, batez ere, mendiak. Lurralde xarmangarri
hura bisitatzeko aukera martitzen honetan,
gaueko bederatzietatik aurrera.

Martitzenean, 20:50ean

KAMERAAURREAN

Asteko programazioa/Urtarrila 25-31
ASTELEHENA 28 MARTITZENA 29 EGUAZTENA 30 EGUENA 31

14:00
Berriak

14:20
Sarrera doan

15:00
Soinuz blai

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Astebete
GOIENKARIAk jaso
duen Argia saria ai-
tzakia hartuta, saio-
an Goio Arana izan-
go dugu, aldizkariko
diseinatzailea.

21:00
Soinuz blai

21:30
Berriak

14:00

Xeleberri

Iparrorratza
Perura joango gara
saio honetan.

Goibegirada
Ikurrina legeztatu
zeneko 25. urteurre-
na gogoratuko di-
zuegu, garai hartako
protagonistekin

Sarrera doan

Soinuz blai
Azken bideoklipak
aurkeztuko dizkizue
Ugutz Usandizagak.

Astebete

14:00

Xeleberri

Iparrorratza
Perura joango gara
saio honetan.

Goibegirada
Ikurrina legeztatu
zeneko 25. urteurre-
na gogoratuko di-
zuegu, garai hartako
protagonistekin

Sarrera doan

Soinuz blai
Azken bideoklipak
aurkeztuko dizkizue
Ugutz Usandizagak.

Astebete

14:00
Berriak

14:25
Astebete

15:00
Soinuz blai

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Goienasport
Asteburuan gure ki-
rol taldeek jokatuta-
ko partiduen gain-
begiratu zabala.

21:30
Berriak

14:00
Berriak

14:30
Goienasport

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Xeleberri

21:00
Iparrorratza
Tibet bisitatzeko au-
kera, Juanjo San Se-
bastian alpinista
ezagunaren eskutik.

21:30
Berriak

14:00
Berriak

14:30
Xeleberri

15:00
Iparrorratza

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Sarean
‘Sustatu.com’ web-
guneaz egingo digu
berba Iban Arantza-
bal editoreak. Lore
Martínezek zuzen-
tzen du saioa.

21:30
Berriak

14:00
Berriak

14:30
Sarean

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Sarrera doan
Ondorengo egune-
tarako ibarrean kon-
tuan hartu beharre-
ko hitzorduak aur-
keztuko dizkizue
Amagoia Lasaga-
basterrek.

21:00
Soinuz blai

21:30
Berriak
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Iturrieta

EGIN TXOTX! sagardotegietan

• Urte guztian zabalik
• Sagardotegi garaian, sagardotegiko menua
• Etxeko sagardoa
• Ziburuak umeendako
• Bertako janaria
• 100 lagunendako lekua, eserita edo zutik

Iturrieta baserria / Arraga auzoa 
ARAMAIO / 945 44 53 85 Ixaun

• Urte guztian zabalik
• Sagardotegiko menua
• Untxia eta arkumea enkarguz
• Bertako janaria
• 55 lagunendako lekua
• Urtarrilaren 26an Txotx inaugurazioa!

Elosu auzoa / BERGARA
943 85 32 50 Elutxeta

• Apiril bukaera arte zabalik. 
• Aste barruan egun osoan txotxetik. 
• Astelehenetan itxita.
• Erretegia urte osoan.
• Bertako janaria.
• 200 lagunendako lekua, eserita edo zutik.

Elutxeta baserria / URNIETA
943 55 69 81

Rezola
• Apiril bukaera arte zabalik.
• Zapatu eta domeka eguerdietan zabalik.
• Bertako janaria.
• Arkumea burduntzian eta arraina parrillan

enkarguz.
• 100 lagunendako lekua, eserita.

Ipintza baserria / ASTIGARRAGA
943 55 66 37 Otatza

• Apiril bukaera arte zabalik. 
• Erretegia urte osoan.
• Bertako janaria edo norberak ekarria.
• 170 lagunendako lekua eserita.

Otatza baserria / ZERAIN
943 80 17 57 Eula

• Zabalik, otsailaren 1etik apirilaren erdialdera arte.
• Gauez: astelehenetik zapatura.
• Eguerdiz: zapatuetan bakarrik.
• Bertako jana eta 130 lagunendako lekua.
• Oso kalitate oneko 3.000 sagarrondo baino
gehiago ditugu. Sagardo naturala egiten dugu.

Lategi auzoa / URNIETA
943 55 27 44

Eizmendi
• Apiril bukaera arte zabalik. 
• Erretegia urte osoan.
• Bertako janaria edo norberak ekarria.
• 150 lagunendako lekua.

Osinaga auzoa / HERNANI
943 55 64 05 / 670 635 671 Aulia

• Abendutik maiatz bukaera arte zabalik.
• Bertako janaria.
• 110 lagunendako lekua, eserita edo zutik.

Aulia Enea baserria / LEGORRETA
943 80 60 66Uzturre

• Apiril bukaera arte zabalik
• Urte osoan sagardotegia zabalik 

(apirila eta gero, botilatik)
• Sagardotegi menua 20 €
• Saiheskia edo baserriko oilaskoarekin menua 17 €
• Eserita

Santa Luzia auzoa, 25 / TOLOSA
943 65 57 72



Atzeskua ENEKO AZKARATE

“ Azken partiduetan ondo jokatu dugu. 
Orain, baina, garrantzitsuagoa da 
txarto jokatu eta puntuak ateratzea”

“ Kapitaina Idiakez da, eta jokalariok 
gustura gaude berarekin”

“ Ezkondu naiezenetik... asti gutxiago 
daukat parrandarako”

Eta hirurak protago-
nista izan zarete La Razón
egunkariak argitaratuta-
ko albiste zikin hartan.

Epaileak arrazoia eman
digu eta badirudi egunkari
horri zigorra ezarriko diola
gezurrak esatearren. Hala
ere, poziago egongo nintza-
teke ezer argitaratu izan ez
balute. Kaltea egina dago.

Nork agintzen du
Realeko aldageletan?

Kapitaina Idiakez da, eta
jokalariok gustura gaude
berarekin.

Katedraleko zaleak ez
dira santu-santuak, ala?

Apur bat harritu nin-
duen Athleticeko zaleen
jokaerak.

Agustin beti txuri-
urdinez jantzita?

Hemendik bi urtera arte
seguru, kontratua daukat
eta. Gero gerokoak. Asmoa
Realean amaitzea da, baina
hori ez dago gure eskuetan
bakarrik.

Mongatxurrak
(Agustinen lagun taldea-

ren futbito taldea) eskain-
tza eginez gero, utziko
zenuke Reala?

Aztertzekoa izango litza-
teke (barrez). Azken urteotan
Realean baino hobeto pasatu-
ko nuen lagunekin, ziur. 

Bizitza osoan futbolean
jardun ostean, botak eske-
gitakoan zer egingo duzu?

Hori ez dago jakiterik.
Hala ere, ez dut uste futbola-
ri lotuta jarraituko dudanik.
Ez dakit, ez dakit.

Parrandarako denbo-
rarik izaten duzu?

Asko ez. Bergarara ere
gero eta gutxiagotan joaten
naiz. Ezkondu naiezenetik…
Beste konpromiso batzuk
ditut orain. Hala ere, sekula
ez diot lagako Beragara joa-
teari. Han dauzkat lagunak,
familia…

Joan zen astean 250
partidu bete zenituen
Realean.

Bai, garrantzia ematen
diot horri. Baina, ez naiz
konformatzen, gehiago nahi
ditut.

A
ita Gaztelu izanda,
semea futbolaria
izan behar.  
Hala izan ohi da

sarritan. Esaerak dioen
moduan, nolako egurra,
halako ezpala. 

Urte asko geratzen
zaizkizu oraindik?

Beno, 29 urte egin behar
ditut martxoan, eta erretira-
tzeko adin ona 34 urte izan
daiteke. Ikusiko dugu.
Garrantzitsuena da fisikoki
ondo egotea.

Donato Deporrekoaren
sasoia edukiz gero…

Beinke!, 40 urterekin
punta-puntan eta sasoitsu.

Gaixorik dago Reala?
Sailkapenari begiratzen

badiogu, baietz esan geneza-
ke. Ez da lehenengo urtea,
gainera. Azkenean, beti irte-

Agustin Aranzabal/ Realeko jokalaria

ten gara zulotik eta espero
dezagun aurten ere lehen-
bailehen gora egitea sailka-
penean. Zorte apur bat ere
falta zaigu. Azken partidue-
tan ondo jokatu dugu.

Orain, baina, garrantzi-
tsuagoa da txarto jokatu eta
puntuak ateratzea. 

Nola imajinatzen duzu
denboraldi amaiera?

Nahiz eta azkenera arte
sufritu, gutxienez, iazkoa
modukoa bada, gaitzerdi.

Zelaiaren ezkerraldeko
jokaldi askotan De Pedro
duzu lagun, eta badirudi
ezkontzerako orduan ere
biok ados jarri zaretela.

Bai, ni neu lehenengo,
Idiakez ondoren eta De Pedro
orain. Hurrengoa ez dakigu
zein izango den. Bata bestea-
ren ostean erori gara…

Bergararra / 28 urte / Gazteluren semea

Epelkeriarik gabe
esango dut. Ez dut
gogoko Nicolas Redon-

do. Haren ordezkoa edonor
dela, uste dut alderdi sozia-
listak hobera egingo duela.
Agian euskal politikak ere
bai.

Ez dut gogoko Redondo-
ren ezaugarri bat, oso berea:
hitz egin ordez zaunka egiten
du. Telebistan, behintzat,
ahoskera, tonua eta keinua
beti izaten ditu ospelak,
mingotsak, besikula txarto
baleuka moduan. Elkarbizi-
tzak ez du behar horrelako
buruzagi erretxinik. 

Nicolasengan gogoko ez
dudan bigarren akatsa beste
politikari askok ere badute:
ez dute beren proiektua
saltzen, erakargarri bihur-
tzen. Horretan baino gehiago
ahalegintzen dira besteen
proiektuak desitxuratzen edo
kakazten.

Redondok uste badu
hegoaldeko euskaldunontzat
onena dela Espainiako
Konstituzioa eta Estatutua,
saia bedi horiek saltzen. Azal
diezagula gaurko legedia
bizitoki egokia dela, eta
egokiago egin ahal izango
dugula denon artean. Agian
horrela konbentzituko gaitu.
Ez, ordea, mehatxuka, esanaz
ez duela inoiz onartuko muga
horiek gainditzerik. Oraintxe
25 urte Fragak antzeko
zerbait esan zuen ikurrinari
buruz, eta hitza jan behar
izan zuen.

Hori bai, beste aldekoek
ere badute nahiko lan
independentzia erakargarri
egiten, aurrez nahi ez
dutenen begientzat.

Momentuz, Redondo ez da
sozialisten idazkari kargura
aurkeztuko. Pozten naiz.

MIKEL IRIZAR

Redondo
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