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ANGEL GARAI
“Enpresa farmazeutiko handiak
hainbat estatu edo gobernu
baino boteretsuagoak dira” /9

KIROLA

Mankomunitateak eta
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Autoak, supermerkatuan
MERKATARITZA ETXE HANDIETAN ERE AUTOAK SALTZEN HASIKO DIRA LASTER

Europako Batasuna prestatzen
dabilen araudi berriak jakin-min
handia piztu du, baina baita
nahasmena ere. Araudi horren
helburua autoen merkatua guz-
tiz liberalizatzea da, bai Batasu-
neko herrialde guztietan, baita
euren artean ere. Horrek ekarri
duen bat-bateko aldaketa da mer-
kataritza etxe handiek autoak
saldu ahal izango dituztela. 

Oraingoz, merkataritza gune
handiek ezin izango dute zuze-
nean automobilik saldu. Hala,
banatzailearen eta bezeroaren

arteko bitartekariak izango dira.
Europako Batasunaren iritziz,
banatzaileek “esklusiban” sal-
tzen dituzte autoak, eta horrek
lehia askea hausten du. /2-3

OÑATI

Eguenean onartu ziren Oñatiko
Udal aurrekontuak. 14,5 miloi euro
pasako aurrekontua izango du
Oñatiko Udalak (2.400 milioi peze-
ta). Santa Marinako kultura etxea
berritzeko, 800 mila euro bidera-
tuko dira (134 milioi pezeta).

Udal aurrekontuak
onartu dituzte

MUNDUKIDE FUNDAZIOA

Mundukide Fundazioak Komu-
nitate garapenerako esperientzien
Truke Programa aurkeztu du.
Hirugarren urtea da Truke Pro-
grama antolatzen dutena. Brasil-
dik, Kolonbiatik, Zimbabwetik...
13 lagun etorri dira aurten. /4

Truke Programaren
berri eman dute

AINTZANE IRIZAR

Nekazaritza ekologikoaz jabetu
Nekazaritza Ekologikoaren Aldeko Gipuzkoako Elkarteak, Biolurrek, baserri ekologikoetara bisi-
taldiak antolatu ditu aurten. Nekazaritza mota hori zelan lantzen duten gertutik jakitea da hel-
burua. Debagoienean, Antzuolako Lapatza baserrian lantzen dute nekazaritza ekologikoa eta orain-
go astean jaso dute lehenengo bisita. Bilboko Gabriel Aresti Euskaltegiko hamaika lagun hurre-
ratu ziren eguaztenean Antzuolaraino, eta Tomas Larrañagaren azalpenak arretaz entzun zituzten.

BARRUAN, 
ZURE HERRIKO

ALDIZKARIA

EZTABAIDA: ZILEGI DA DEMOKRAZIAN ALDERDI 
POLITIKO BAT LEGEZ KANPO UZTEA? /7

Helburu nagusia da
autoen merkatua 
guztiz liberalizatzea

Dagoeneko Eroskik
zabaldu du bulego bat
Bilbondon
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Ez baduzu inoiz Stressless® bat probatu, ez dakizu zer den
atseden hartzeaz gozatzea. Stressless®-ko besaulkien eta
sofen gamak, bere teknologia aurreratuari esker, zuk behar
duzun erosotasun plusa eskaintzen dizu. Eta hamar urteko
bermea duen Plus SistemaTM sistema esklusiboarekin.
Ekornes®-ko Stressless-ek bakarrik eskainiko dizu hori
guztia,  eta, beste inor bezala, zure mugimenduei egokituko
da. Zure morfologiari. Zure estiloari. Baita dekorazioari ere.

* Stressless®, Ekornes® talde norvegiarraren marka erregistratua da.

Zatoz eta ikus ezazu Stressless® Confort Gunea
kontzesionario ofizialean:

Adriano VI, 17 • GASTEIZ
Tel./Faxa: 945 21 42 24

Autoa erostera, s
Merkataritza gune
handiek autoak
salduko dituzte
LEIRE KORTABARRIA

Europako Batasuna pres-
tatzen dabilen araudi
berriak jakin-min han-
dia piztu du, baina bai-

ta nahasmena ere. Araudi horren
helburua, autoen merkatua guz-
tiz liberalizatzea da, bai Batasu-
neko herrialde guztietan, baita
euren artean ere. Horrek ekarri
duen bat-bateko aldaketa, mer-
kataritza gune handiek autoak
saldu ahal izango dituztela da,
hainbat hedabidek egunotan jaki-
narazi legez. Baina, zelan?

MERKATARITZA GUNEAK, BITARTEKARI
Oraingoz, merkataritza gune han-
diek ezin izango dute zuzenean

autorik saldu; banatzailearen eta
bezeroaren arteko bitartekariak
izango dira. Gurean, Eroski mer-
kataritza guneak egingo du bere
eskaintza hori. Carrefour taldea,
Gasteizko Gorbeia duena, orain-
goz, aukera “ikertzen” dabil. 

Europako Batasunaren iri-
tziz, banatzaileek “esklusiban”
saltzen dute, eta horrek konpe-
tentzia askea hausten du. Arau-
diak, europar batek edozein
herrialdetan autoa erosi ahal iza-
tea lortu nahi du; hori, gaur egun,
ez da betetzen, prezioak askoz
altuagoak direlako herri batzue-
tan besteetan baino. Horretara-
ko, hainbat neurri proposatu dira:
salmenta liberalizatzea, saltzai-
le batek marka asko eskaintzea…

CITROËN / Chapime
PAULINO RIVAS
KOMERTZIALA

EROSKI TALDEA

Basauriko Bilbondo zentroan zabalduko du Eroskik bere lehen auto salmenta gunea.

Merkataritza guneetan autoa
erosteari ez diot abantailarik
ikusten. Bitartekariak besterik
ez lirateke izango; hortaz, erosi
ondorengo zerbitzua, asegurua…
eurek eskaini behar dituzte? Eta
erreklamazioak eurei egin behar
dizkio bezeroak? Ez dakit…

Informazio argia ere ez dute
eman. Nire ustez, hainbat zurru-
murru hedatu dituzte, zunda-
baloi antzera. Ez dut uste mer-
kataritza guneek min handirik
egingo digutenik, baldin eta ez
badira gehiago inplikatzen.

“Ez digute min
egingo, ez
badira gehiago
inplikatzen” 

FORD / Mugarri
RAFA ETXABE
KOMERTZIALA

Autoen munduan, etekin marji-
na oso estua da honezkero. Heda-
tu diren albisteekin, zarata han-
dia atera dute, eta jendea nahas-
tu dute, eta nik uste dut ez dela
serioa halako zalaparta atera-
tzea jendeari informazio garbia
eman barik, hau da, azaldu barik
marjinak txikiegiak direla bene-
tako deskontuak egiteko. Hain-
batek erakusten dituzten pre-
zioak “puztuta” datoz, eta jende-
ak izugarrizko aurrezpena egin
duela sinisten du, baina ez da
horrela.

“Marjinak
txikiegiak dira
deskontuak
egiteko” 
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upermerkatura?

NISSAN, VOLVO... / Aldibi
JABIER ZUMELAGA
KOMERTZIALA

Arau hori ez da urriaren 1era arte
indarrean sartuko, baina bai,
auto saltzaileok bagenuen horren
berri, nahiz eta ezer zehatzik ez
dakigun oraindik. 

Eraginik izango duen? Neu-
re ustez, hasierako hilabeteetan
ez larregi. Kontuan hartu behar
da merkataritza gune handiek
bitartekariarena egingo dutela;
kontratuak ez dituzte zuzenean
egilearekin egingo, banatzailee-
kin baizik; hortaz, salmenta agen-
tearena egingo dute, banatzaile-
ei bezero berriak ekarriaz.

“Merkataritza
gune handiak
bitartekariak
izango dira” 

SEAT, AUDI... / Udalaitz
JON GALDOS
KOMERTZIALA

Hainbat komunikabidek esan
dute, merkataritza gune handiek
izugarrizko deskontuak egingo
dituztela -sei mila euro inguru-
koak ere iragarri dituzte-, eta
hori ez da horrela. Kontuan har-
tu behar da merkataritza gune-
ek banatzaileei erosi beharko
dizkietela autoak, hortaz, euren
salneurriak ezin izango dira  izan
askoz baxuagoak. Jendeak, begi-
ratu, begiratuko du han ere, bai-
na asko erosiko duen... hori ez
daukat hain garbi. Gauzak asko
aldatu beharko dira horretarako.

PEUGEOT / Ekomobil
JOSE EUGENIO SAEZ
KOMERTZIALA

Merkataritza gune handiek des-
kontu handiak egingo dituztela
esan dute, baina kontuan hartu
behar da deskontu horiek auto
egileak gomendatutako salneu-
rriaren gainean egingo direla, eta
hori banatzaileok ere egiten dugu
aspalditik. Nire ustez, banatzai-
leok, merkataritza gune handie-
kin lehiatu ahal izango dugu, ez
delako prezio alde handirik izan-
go gure eta haien artean. El Cor-
te Inglesek, adibidez, guk baino
garestiago saltzen du. Hedatu
den informazioa ez da argia izan.

RENAULT / Meca
ANA BUJANDA
KOMERTZIALA

Europako Batasuneko arau hori
finkatzeke dago, baina oso modu
nahasian aurkeztu dute. Egia da
merkataritza guneak salmenta
leku bat gehiago izango direla,
baina alde handia dago autoa
zeuk ikusi eta probatu ondoren
erosi eta katalogo bidez erostea-
ren artean. Autoa ez da edozein
etxetresna, eta erosi ondoren,
garantia izango duela jakin nahi
du bezeroak, eta konfiantza ema-
ten dion lekuetara joaten da. Nire
ustez, konfiantza hori, oraingoz,
banatzaileok ematen dugu.

OPEL / Ola
KARLOS ETXANIZ
KOMERTZIALA

Merkataritza gune handiek auto-
ak saltzea, legearen zati txiki bat
besterik ez da. Horri dagokio-
nez, hona hemen gure iritzia:
egia da merkataritza gune han-
diek gero eta gauza gehiago sal-
tzen dituztela, baina autoak man-
tenimendu handia eskatzen du,
eta gero eta espezializatuagoa;
eta, nire ustez, bezeroarendako
onena da, autoa erosi duen sal-
menta leku edo tailerrera era-
matea, behar denean. Azkenean,
banatzaile bakoitzak bezero
batzuk fidelizatzen ditu.

“Jendeak,
begiratuko du,
baina ez dakit
erosiko duen” 

“Banatzaileok
aspalditik
egiten ditugu
deskontuak” 

“Bezeroari,
konfiantza,
banatzaileok
ematen diogu” 

“Autoa erosi
den tailerrera
eramatea da
onena” 

Eroski merkata-
ritza taldea bere
dendetan autoak

saltzen hasiko da.
Horren gaineko argi-
bideak Josu Sanzek
eman dizkigu.

Noiz eta non hasiko da
Eroski autoak saltzen?

Laster, martxoan
izango da. Bilbondo zen-
troan, Basaurin, zabal-
duko du Eroskik bere auto
salmenta gunea. Hori
Eroskiren lehenengo mul-
ti-auto gunea izango da.

Zeintzuk dira
horren helburuak?

Neurri horrekin,
Europako arau berriari

aurrea hartzen dio.
1995etik, autoaren sek-
toreak araudi zorrotza
izan du. Urriaren 1etik,
Europar Batasunak
araudi hori guztiz alda-
tzearen aldeko apustua

egingo du, eta liberali-
zazioa etorriko da, segu-
ruenik, eta baita beste
neurri batzuk ere: mer-
katuen zabalkundea, sal-
menta modu berriak, sal-
mentaren eta salmenta
ondorengokoen lotura-
ren etena… Eroskik libe-
ralizazio horri aurrea
hartu dio.

Zein marka izango
dira aukeran?

Eroski Taldearen
Multi-Auto zerbitzuak,
banatzaileek ez bezala,
merkatuko marka nagu-
siak eskainiko ditu.
Horrela, dendatik mugi-
tu barik, bezeroak auto
guztiak konparatu eta

berarendako egokiena
aukeratu ahal izango du.
Horrela, auto berria
modu errazago eta ero-
soagoan aukeratu ahal
izango du Eroskiko beze-
roak.

Autoarekin zeri-
kusia duen beste pro-
duktu eta zerbitzurik
eskainiko dituzue?

Bai, hala da. Euro-
par araudiak marka
askotariko salmenta
guneak bultzatuko ditu:
finantzaketa, autoaren
tasazioa, aseguruak,
mantentzea… Horiek
guztiek bezeroaren “neu-
rrira” egindako eskain-
tza osatzen dute.

“Auto salmentarekin, Europako
arau berriari aurrea hartu diogu” 

JOSU SANZ / EROSKI TALDEKO KOMUNIKAZIO ZUZENDARIA ZEINEK ESKAINIKO DIT PREZIORIK ONENA?
Deskontu handiak eskainiko ei dituzte…
Hainbat hedabidek kaleratu zuten, merkataritza gune handiek sei
mila euro inguruko deskontuak eskainiko zituztela hainbat
autotan, banatzaileen prezioekin alderatuz gero. AEGAk, Gipuzko-
ako Automozio Enpresarien Elkarteak, honela dio: “Argi eta garbi
utzi behar da ez dela horrelako prezio alderik egongo. Alde horiek
baditugu, esandako deskontuak ez direlako autoen benetako
prezioen gainean ezarri, egileak gomendatutako tarifa ofizialen
gainean baizik, eta banatzaileek honezkero egiten dituzte behera-
pen horiek. Prezio onena beti banatzaileak eskainiko du”, diote.
Euren iritziz, “merkataritza guneen helburua, jendea hara erakar-
tzea da, eta autoak horretarako bide bat gehiago besterik ez dira”.

EUROPAKO BATASUNAREN ARAUDIA
Zein da araudi horren helburua eta zer dio?
Europako Batasunak egindako ikerketen arabera, prezio alde
handiak daude Batasuneko herrialdeen artean: adibidez, Alema-
nian, Volkswagen markako auto batek, Europako beste edozein
herritan baino %20 gehiago balio du. Hori konpetentzia askearen
aurkakotzat jotzen dute, europar batek ezingo duelako autoa
edonon erosi. Urrian kaleratuko den araudiaren zirriborroak
banatzailearen irudia indartu gura du, eta baita herrien arteko
konpetentzia ere; hau da, konpetentzia mota guztiak indartuko
ditu. Bestalde, oraingoz, edozeinek auto bat sal dezakeela aurreiku-
si dute, baina bitartekari moduan. Ikusteke dago banatzaileek
marka asko eskaini ahal izango dituzten.
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E.A.

Gaur, martxoak 1, beteko dira 15
urte Txomin Iturbe hil zela. Hori
dela eta, omenaldia egingo dio
Batasunak bihar Arrasaten.
Lehenengo, manifestazioa izan-
go da 18:30etik aurrera, Seber
Altubetik aterata. Ondoren, eki-

taldi politikoa Amaia Udal
Antzokian, 19:30ean hasita. Mon-
dragoeko alkate Xabier Zubiza-
rretak eta Batasuneko bozera-
maile Arnaldo Otegik hitzaldiak
egingo dituzte. Mondragoen egin-
go diren ekitaldiekin, Deba-
goieneko 50 preso eta gudariak
omendu nahi ditu Batasunak.

Ibarreko presoak omenduko
ditu Batasunak Arrasaten
Txomin Iturbe hil zela 15 urte bete direla eta

Ezohiko gobernu batzarra egingo dute, eguaztenean, seguruen

ENEKO AZKARATE

Debagoieneko Mankomunita-
teko Gobernu batzordeak
ezohiko batzarra egingo du
datorren astean, eguaztenean
edo egubakoitzean, aurtengo
aurrekontuak onartzeko. Berez
oraingo astean onartzekoak
ziren, baina ez zen horrela izan.

Mankomunitateko Gobernu
batzordeak eguaztenean egin
zuen hileroko batzarra; oraingo-
an, Antzuolan. Aztertzeko gaien
artean, aurtengo aurrekontuak.
Baina urtarrilean egin zuten
batzarrean gertatu zen moduan,
oraingoan ere ez zituzten onartu.
Edozelan ere, EAJ-EAk eta Bata-
sunak gerturatu egin zituzten
euren ikuspuntuak. Horregatik,
esan dezakegu datorren astean
onartuko dituztela aurrekontuok,
Mankomunitateko Gobernu
batzordean dauden hiru alder-
dien aldeko botoekin. Bost milioi
eta erdi euroko aurrekontua izan-
go du aurten Mankomunitateak
(920 milioi pezeta).

Eguaztenean Antzuolako Uda-
letxean egindako batzarrean bes-
te gai batzuk ere aztertu zituzten.
Batetik, Debagoieneko Turismo

Azoka aurten Oñatiko pilotale-
kuan egitea onartu zuten. Maia-
tzaren 18an eta 19an izango da hori.
6.010 euroko aurrekontua izango
du Turismo Azokak (ia milioi bat

pezeta). Bestalde, zabor-bilketa zer-
bitzu berria dela eta, lehen erabil-
tzen ziren kamioiak zaharkituta
geratu dira, eta txatarrerako sal-
tzeko enkantea ere onartu zuten.

Mankomunitateak datorren astean
onartuko ditu urteko aurrekontuak

BAILARANLABUR

Iranen hildako lauretatik bakar baten
gorpua Euskal Herriratu ahal izan dute
Astelehenean itzuli ziren Euskal Herrira Iranen hildakoen seni-
tartekoak eta lankideak. Aretxabaletan bizi zen Juan Carlos Goi-
koetxearen gorpua bakarrik berreskuratu eta Euskal Herriratu ahal
izan dute. Beste hiru lagunenak, ez. Fagor Arrasateko Errektore
Kontseiluko presidente Josean Alustizak esan du datorren astean
lau hildakoen aldeko hileta elizkizunak egiteko asmoa dutela.

AEKren laguntzaileen zozketako saria
Debagoienera etorri da aurten
AEKren laguntzaileen zozketan, Fagor Ederlanen lan egiten duen
Joseba Zumarraga elorriarrari egokitu zaio saria: 12.000 euro, hau
da, urtebeterako 1.000 euroko soldata. Gipuzkoan antolatu da zoz-
keta, eta Debagoienean 4.000 AEKren laguntzaile egon dira. AEK-
k egutegiak oparitzen ditu laguntzaileen artean eta horren truke
laguntza eskatu. Laguntzaileon zozketan izan da saritua Joseba.

ARTXIBOA

Aurrekontuak ez, baina Turismo Azoka Oñatin egitea onartu du Mankomunitateak.

Hezkuntza sailburu Mari
Angeles Iztueta Debagoiene-
an bisitari izan genuen eguaz-
tenean. Mondragon Uniber-
tsitatea gertutik ezagutzeko
aukera izan zuen sailburuak.
Olandixoko MCCko egoitza
nagusia, MUko fakultateak
eta Garaia berrikuntza gunea
izango deneko orubeak bisi-
tatu zituen, besteak beste.
MCCko presidente Jesus Cata-
niarekin eta MUko errektore
Iñazio Oliverirekin eta MUko
errektoreorde Gillermo Ira-
zokirekin elkarrizketatzeko
astia ere izan zuen. 

Hezkuntza
sailburua, gurean

Hirugarren urtea da Truke Pro-
grama antolatzen dutena. Pro-
grama horren helburu nagusia da
Hego Amerikako eta Afrikako
garapen esperientzietan prota-
gonista direnak gurera gonbida-
tzea, han egiten dutenaren berri
zuzena izan dezagun. Era berean,
haiek ere hemengo kooperatiben

mugimenduaren berri zuzena
izan dezaten; eta, horrez gain,
Hirugarren Munduko errealita-
te komunitarioak ezagutaraztea
eta hemengo erakunde edo talde-
ekin lankidetzarako harremanei
hasiera ematea.

Aurten, hamahiru lagun gon-
bidatu dituzte gurera eta hilabe-
te emango dute Debagoienean.
Eskoriatzako HUHEZI Fakulta-
tean egongo dira, baina Deba-
goieneko beste herri batzuk ere
bisitatuko dituzte. Besteak b este,
Brasildik, Kolonbiatik, Mexiko-
tik, Txiletik, Gineatik eta Zim-
babwetik etorri dira aurten.

Komunitate garapenerako
esperientzien Truke Programa
aurkeztu du Mundukidek
E.A.

Mundukide Fundazioak Komu-
nitate garapenerako esperien-
tzien Truke Programa aurkeztu
zuen martitzenean Eskoriatza-
ko Irakasle Eskolan.
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ELGETA
Uruburu, GOITBko
seinale zabaltzailea
kokatzeko leku
aproposena
Teknikariekin egindako
batzarrean, Uruburuko
bizilagunen ordezkariek
ez zuten arazorik ikusi sei-
nale zabaltzailea hantxe
kokatzeko. Atzo bertan,
Uruburuko bizilagun guz-
tiak batzekoak ziren gai
hori eztabaidatzeko.

Telebista antenen oso
antzekoa den seinale zabal-
tzailea bi metro inguru
garai da. Herriko etxebizi-
tza guztietara GOITB zabal-
tzeko aukera emango du
horrek, eta teknikariek
egiaztatu dute osasunean
ez duela inongo kalterik
egingo. /OXEL EROSTARBE

ARETXABALETA
Kurtzebarri
eskolaren plazako
egoitzarako
proiektua, prest
Joan den martitzenean aur-
keztu zuen Jose Mari Sego-
viak, Udal Hirigintza tek-
nikariak, Kurtzebarrik pla-
zan duen eraikinerako
proiektua. Orain, guraso
elkartekoek eta Kurtzeba-
rri eskolako arduradunek
proiektua aztertu beharko
dute, aldaketarik balego,
huraxe jakinarazteko. 

Eraikina zaharberri-
tzeko lanek irailean hasi
eta 18 hilabete iraungo
dute. Guztia Eusko Jaur-
laritzaren eskutik egingo
da, baita finantzaketa ere.
Lanok 240 milioi pezetako
aurrekontua izango dute.
/AMAGOIA LASAGABASTER

ARRASATE
Arrasateko
Udalean bizi duten
egoera salatu dute
sozialistek
Zinegotzi sozialisten talde-
ak kanpaina berezi bat hasi
du. Hala, joan den astebu-
ruan, idatzi bat bidali zuten
herritarren etxebizitzetara.
Talde sozialistako bozera-
maile Paco Garcíaren esa-
netan, Arrasateko Udalean
bizi duten egoera salatzea da
ekimen horren helburua. 

Bazenekien? izenburu-
pean, besteak  beste, ida-
tzian EA eta EB alderdien
kontra egiten dute, Bata-
sunarekin batera gober-
natzen ari direlako. Ez da
bidali duten lehenengo ida-
tzia eta ez da azkena izan-
go ere. Hala iragarri dute.
/UBANE MADERA

Lan hori egiteko adminis-
trari bat kontratatzea onar-
tzekoa zen Oñatiko Udala
atzo, eguena, osoko bilku-
ran. Udalaren helburua da,
behin jakinda herrian zen-
bat etxebizitza dagoen
hutsik, ugazabekin harre-
manetan jarri eta etxeak
errentan jartzeko gomen-
datzea. 

Dagoeneko hasi dira
horretarako lanean. Lehe-
nik eta behin, inor errol-
datuta ez dagoen etxebizi-
tzen zerrenda osatu dute:
800 etxebizitzatik gorako
zerrenda, hain zuzen ere.

Baina inor erroldatuta
ez egoteak ez du esan gura
inor bizi ez denik. Horre-
gatik, hurrengo pausoa
izango da, argindar kon-
tsumoari  begiratuta ,
zerrenda horretako etxe-
bizitzetan inor bizi den
aztertzea.

Beste urrats bat ere
emango dute; izan ere, ger-
ta daiteke, argindarra era-
bili arren, etxebizitza baten
inor ere ez bizi izatea. Esa-
te baterako, badago jendea

baserria duena eta astebu-
ruetan bakarrik joaten
dena. Horregatik, auzo-
alkateekin harremanetan
jartzeko asmoa dute, behin
betiko zerrenda osatu ahal
izateko. 

IKASTOLAK, 35 URTE
Txantxiku Ikastolak 35 urte
beteko ditu aurten. Urteu-
rren hori ospatzeko hain-
bat ekitaldi antolatzeko
asmoa dute, eta ikasle ohiei
eta gurasoei deialdia egin
gura die antolaketa lanetan
laguntzaile izan daitezen.
Horretarako, ekitaldiok
antolatzen hasteko, batza-
rra egingo dute martxoaren
12an, 18:30ean, ikastolako
aretoan. /AINTZANE IRIZAR

OÑATI

Zenbat etxebizitza
dagoen hutsik herrian
aztertu nahi du Udalak

Zertzelada

Hasi dira lanean jakiteko
zenbat etxebizitza dauden
hutsik; hasierako
zerrenda bat osatu dute,
eta horren arabera, 800
bat daude hutsik.

Negozioetako fatxaden loka-
letan jartzen diren errotulu,
iragarki, plaka, toldo, mar-
kesina, eta metalezko itxi-
turen instalazioa arautzeko
ordenantza onartu zuen
udalbatzak astelehenean.

Hiri lurretan izango du
eragina araudiak; indus-
tria guneetan, aldiz, ez, eta
asteleheneko osoko bilku-
ran onartu zutenetik inda-
rrean dago. Publizitatea

egiteko erabiltzen diren
modu horiek oso nabar-
menak dira, eta Udalak kale
eta plazen itxura babestu
nahi du.

Horrez gain, fatxadetan
jartzen diren kartelei buruz
ere aipamena egiten du
ordenantzak. Dio kartelak
fatxadetan jartzea debeka-
tuta dagoela, eta horreta-
rako iragarki taulak erabili
beharko direla. /M.B.

BERGARA

Negozioetako publizitate
euskarriak zelan jarri
arautu du Udalak

MONIKA BELASTEGI

Gune historikoan ezin izango da toldorik jarri arautegi berriarekin.

ESKORIATZA
San Juan kalean
hasi eta plazaraino
dauden eraikinak
botako dituzte
Hainbat eraikin eraitsiko
dituzte Eskoriatzan dato-
zen hilabeteetan. Lehe-
nengoa bota dute dagoe-
neko, San Juan kalean, eta
poliki-poliki plazara bitar-
tean dauden guztiak bota-
ko dituzte.

ZIRKULAZIOAN ALDAKETAK
Eraisketa lanak direla eta,
herriko zirkulazioak hain-
bat aldaketa izan ditu.
Eskoriatzara etortzen dire-
nek kontuan hartu behar-
ko dituzte aldaketa horiek
guztiak. Hala ere, hiriko
autobusek ohiko ordutegi
eta lekuetan izango dute
geltokia. /MIRARI ALTUBE

ARAMAIO

Irudiotan ikusten duzuen lekuan geratu zen butanoa banatzen duen kamioia,
aldapaz behera zenbait metro gidari barik egin eta gero

Ibargoin 15. zenbakiaren inguruan butanoa banatzen ari zela, butano-kamioia martxan jarri  zen eta aldapan
beherako bidea hartu zuen joan den eguenean. Lekukoek adierazi digutenez, zenbaitek kamioiaren atzetik jo
zuten, zerbait egin guran, baina, jakina, ezin izan zuten ezer egin eta kamioiak beheranzko bidea segitu zuen.
Bidean, aparkatuta zeuden bi auto kolpatu zituen, eta bat, berarekin behera eraman. Era berean, farola bat ere
kolpatu zuen eta errotik atera. Zorionez, Ibargoiko 12. zenbakiko hormak bidea oztopatu zion eta hantxe geratu
zen, ortura erortzear. Ikusgarria izen ei zen istripua, baina butano banatzailearen esanetan, bonbonak oso segu-
ruak dira, ondo babestuta daude, eta, hortaz, aramaioarrek ez zuten bestelako arriskurik izan. /UBANE MADERA

JABIER ARRIOLABENGOA 

LEINTZ GATZAGA
Baserriek egurrean
landutako izena
daramate sarrera
nagusiaren ondoan
Gatzagako Baserri eta
Toponimoen Markaketa
proiektuaren barruan dago
egitasmo hori. Helburua
da herriko baserrien, men-
dien, ibaien, txokoen eta
zuloen izenak berreskura-
tu eta jakitea. GUREL
Gatzagako Gurasoen
Elkarteak jarri zuen abian
proiektua iazko ikasturte-
an. Euskaltzaindiak base-
rrien izenak aztertu eta
zuzendu ditu eta Lurkoi
enpresak landu ditu ize-
nok egurrean. Laster baten
herriko beste txoko
batzuek ere izango dute
izena jarrita. /A.G.

ANTZUOLA
Errekalde pareko
zebrabidea
babesteko lanak
egiten hasi dira
Oraingo astean hasi dira
lanekin. Errekalde pareko
zebrabidearen bi aldeetan
babesgunea egiten ari dira.
Jende askok erabiltzen du
zebrabide hori, eta egoera
arriskutsuan zegoela-eta,
zerbait egin beharra zego-
ela ikusi zuen Diputazioak.

Aspaldi ari zen Udala
errepidearen egoera arris-
kutsua konpon dezala eska-
tzen Diputazioari. Orain
egiten diharduten babes-
gunea lehen urratsa bes-
terik ez da. Orain, errepi-
dearen egoera konpontze-
ko proiektu zabalago bat
egiten dihardu Diputazio-
ak. /AINTZANE IRIZAR
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MIKEL ARROIABE

Gutunak

Olatz eta Patxi

Zabalik

Asterix-eko Abrada-
kouxis bezala bizi
gara euskaldunok

azkenaldion: zerua
gainera noiz etorriko
beldur. Txingorra bezala
datozkigu bertotik
espainol nazionalisten
harrikadak.

Karismaduna ez,
beharbada, baina Aznar
presidentea inteligentea
denik ezin uka. Naziona-
lismo hitza gaiztotuz
hasi du euskaldunon
aurkako gurutzada.
Euskaldun abertzaleta-
suna, noski, haiena ez
baita hori. Haiena
sentimendu naturala da. 

Ez ditu, gainera,
alproja halakoak bidaia-
kide makalak aurkitu
gurutzadari ekiteko, ez.
Mass-media boteretsue-
nak bildu ditu anti-
euskaldun banderapean,
munduan egon litezkeen
soldadu finenak. 

Haien babes eta
txalopean, Enrique
Villarrek, Espainiako
Gobernuak Euskal
Autonomia Erkidegoan
duen ordezkariak,
inolako lotsa izpi barik
kriminalizatzen ditu
euskara eta ikastolak.
Letamendia Ortzi,
Unibertsitateko irakas-
lea, lapidatu egin dute
ia-ia. Batasuna alderdia,
batek daki zein arrazoi-
pean, legez kanpo utziko
dute seguruenik. Euskal-
dun izate nahi hutsa,
izaera bera, delitu izango
da aurki!

Goitik datozen
harrikadak saihestu
ezinean ari gara gu
bitartean… Sarri egurtu-
tako animaliak, denbo-
raz, zigorra merezitakoa
duela sinetsi ohi du.
Halatsu gaude gu, hartu
eta hartu, txintik esan
barik, akusazio absurdo-
en defentsa erridiku-
luan, egurtutako anima-
lia bezain otzan eta
konplexuz betea. Inteli-
gentea haiz, bai, Aznar.

Errotak biraka dirau

Elkarrekin ginen atzo suaren ondoan,
bizitzaz betetako epeltasun samurrean,

eta gaur Irango zoritxarreko mendi horren
elur tartean zara. Zer denbora gutxi! Zer
bidaia luzea! Non geratu ote dira asmoak,
ilusioak…? Non Oteiza, Atxabaleta, Ere-
ño…? Non Mari Asun, Igor, Ane…?

Joan zaigu naparra, irribarre samurra,
erantzun zorrotza, kastak agindutako buru-
gogorra. Hitz neurtuak, galbahean ondo
paseak, beti laguntzeko gertu, laguna!!!

Errotaria moteldu egin da, baina ura-
ren gurgurioak erakusten digu bizitzak
aurrera egin behar duela, laino artean ibi-
li arren beti agertzen baita eguzkia. Gero
arte, Juan Carlos.

ANTZUOLAKO LAGUNAK
Antzuola

Bailarako autopista =
Angiozarko astopista

Autopistan obrak hasi zienetik Bergara
inguruen ez da giro. Baña bizimodue

iñondako aldatu bada, auzuetako jentien-
dako aldatu da: Ikaragarrizko lur mobi-
mentuek, kamioien bildurrez (gau eta egun),
orkatillarañoko lokatza (hori ez danien, iku-
si be ein ezindako hautse), asidenten bat
izeteko bildurre... eta hori gutxi balitz,
kamioien eta langillien hartzekuek.

Azpiegiturak dakarten aldaketa honek
iñun igartzekotan, Angiozarrera bidien
igartzen die. Sasoi bateko Madril txiki,
benetako Madrillen pare jarri nahi doskue
oin be: Autopista, Abiadura Haundiko Tre-
na... Horrek danok datozen artien, barriz
(gero ez da hobeto izengo baña...), Angio-
zarrera aillegatzie iñoiz baño zaillague dau-
kou inguru horretara jueten garenok.

Hala be, eskerrak emon biherrien gare
Bergarako Udalai Angiozarren ein dittuen
obrak diela eta: Frontoie ederki jarri dabe,
kaliek dotore-dotore (asfaltaute, farola
barri-barrixekin...) eta inportantiena,
kotxiek aparkatzeko marrak be pintau
dittue. Lastima, kotxiek ebalteko baño bide
eskasauek eukitzie!!!

Kasi-kasi astue lotzeko txinga batzuk
jarri balittue kotxiendako marren partez,
hobe!. Izen be, balientie izen biher dau kris-

tauek Angiozartik edo Angiozarrera kotxien
mobitzeko. Oñez etortzie barriz…, lepora-
ñoko katiuska batzukin akaso? Angiozar-
tik behera sasoi bateko asto illarak ikus-
ten hasiko ete ga ba?

Bergarako udaletxeko arkupietan be
astuek lotzeko txingak jarri biherko lieke
akaso. Ez, ez, udaletxekuek lotzeko ez,
auzuetakuen astuek lotzeko esaten dot.

Bromak alde batera lagata, gertau dien
azidentiek ikusitte, Udala, Diputaziñue edo
baten batek autopista dala eta auzuetako
bidiek “puxkat” zaintziekin arduratu biher-
ko leuke. Haundixauren bat gertau aurretik.

Hau irakurritte, baten batek pentsau-
ko eban honezkero, “ene gixajuoi, etxak
astue lokatzan”. Ba... bai gizona, bai; hasi
Altosornosen eta Lamieteiraño, astuek,
kotxiek, tratoriek eta danak belarrittara-
ñoko lokatzetan gabitz.

Inguru honetan hain ezaguna dan esa-
era honek esaten daben moduen, astuek be
torpetu eitten die lokatzan. Ia ba, bidiek per-
tsonendako moduen mantentzeko ahalegi-
ñe eitten daben ein biher dabenak.

JON ANDER LOIDI
Aretxabaleta

Mizpirualde egoitza

Mizpirualdeko egoiliarren senideon
ustez, egoitzako lanak egiteko erabi-

litako diru publikoak ez dira izan egoilia-
rren onerako, eta onuradun bakarrak ber-
tako bulegoetako langileak izan dira.

Egoitzan egindako lanak direla eta, kafe-
tegia, liburutegia, lorategira bideko galeria
bi eta leku ireki horretarako irteera zeuden
beheko solairua txarrerako aldatu egin dute.
Orain, kafetegi berria lehen solairuan dago.
Ondorioz, erabiltzaileek igogailua erabili
behar dute beheko solairura eta jantokira
joateko, izan ere, jantokia beheko solairuan
dago oraindik. Ez dago esan beharrik horrek
egunero eragiten dizkien traba eta mugak.

Egongela berria askoz txikiagoa da, eta
ez dago egoiliar askok erabiltzen dituen gur-
pil-aulkiak behar bezala mugitzeko lekurik.
Egongela horrek atzeko aldera ematen du.

Lehen solairu horretako pasilloetako
batean besaulkiak ipini dituzte, eta egoi-
liar batzuek arratsalde osoa ematen dute
hormari begira. Lehen, beheko solairuan
liburutegi zabala zeukaten, eta lekua askoz
egokiagoa zen.

ANDONI
URZELAI

Karismarik 
ez, baina
inteligentea bai

Ez dago, leku irekietara joateko irtee-
ra zuzenik. Egoiliarrek bertara joatea gura
badute, ibilbide ederra egin beharko dute,
eta hori, laguntza beharrean traba izan dai-
teke. Lehen, beheko solairuan, zuzenean
irteten ziren pasilloaren bitartez.

Lekualdatze horrek egoiliarren goza-
menean eta bizi-kalitatean kaltea ekarri
du, eta egoitzako zuzendaritzari eskatzen
diogu, egoiliarrak beheko solairura itzul
daitezela. Leku horretan bulegoak jarrita,
gure ustez, hobekuntza teknikoei eman die-
te lehentasuna, egoiliarren bizi-kalitatea-
ren gainetik.

ELENA LAMARAIN ETA 
ANDRES GABILONDO
Bergara

Premia gorrian

Nire kasua azalduko dizuet. Arrasate-
ko familia bat gara (senar-emazteak eta

hamasei urteko alaba bat). Urrira arte
sukaldari lanean ibili nintzen, jatetxea
itxi zen arte. Nire senarrak, berriz, erre-
barbadore lana egiten zuen, baina azaro-
an kalean gelditu zen. Nik ez nuen lan-kon-
traturik eta nire senarrak autonomo gisa
lan egiten zuen, beraz, ez dugu bietako batek
ere ordutik hona ezer jasotzen.

Azaro bukaeran, Arrasateko Udale-
txeko Ongizate Sailera jo nuen. Paperak kon-
pondu eta laguntza minimoa jaso ahal iza-
teko tramiteak egiten hasi ginen. Zoritxa-
rrez, urtarrilean, Ongizate Sailean zera esan
zidaten: Gipuzkoako Foru Aldundiaren ara-
bera, ezin genuela laguntzarik jaso nire
senarra autonomoetan alta emanda zegoe-
lako. Eibarrera joan ginen autonomoetan
baja emateko, baina oraindik, otsailaren
bukaeran, laguntza minimoa jasotzeko zain
gaude.

Azaroa ezkero ez dugu inolako soldata-
rik edo laguntzarik jaso. Azken sei hilabe-
teotan ez dugu alokairurik, ez urik, ez elek-
trizitaterik ordaindu. Eta pisuko jabeak mar-
txoaren 8an kalera bota nahi gaitu. 

Arrasateko Udalari eta dagokionari
esan nahi diogu Arrasateko familia batek
jatekorik ere ez daukala. Laguntza premia
handian gaude lana aurkitu artean. Aha-
lik eta lasterren erantzun bat behar dugu!

VICENTA CASADO 
Arrasate
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Sexu berdintasunaren gainean, aurrera egiten segitzen dugu?

Koplak

Eztabaida

Zilegi da demokrazian alderdi politiko
bat legez kanpo uztea?

Asmo okerra, desegokia 
eta onartezina 

Martxan jarri da alderdi politiko-
ak legez kanpo utzi ahal dituen
legea adosteko engranajea.

Ideien eta iritzi arriskutsuen salbu
utziko gaituen legea ei da, hainbat ildo
defenditzeko eskubidea ukatuko duen
legea, noski, txarrak diren ildoak defen-
ditzen dituen alderdiak baino ez omen
ditu legez kanpo utziko.

Nola uler daiteke hau? Zer esan nahi
du honek? Norbaitek erabakiko du zein
den txarra eta zein den ona? Zein ideia,
iritzi edota ildo zilegi den eta zein ez? Ez

du gizarteak lau urtetik behin ebaluaketa hau egiten? Ez   du
berak erabakitzen zein bai, zein ez eta zenbat bakoitzak? 

Badirudi erabaki honekin gobernuan dagoen alderdi poli-
tikoak begi bistatik kendu gura duela traba egiten dion lehia-
kidea, edo gizarteari askatasuna eman beharrean aukera egi-
teko, jadanik akotatuta emango diola zer eta nortzuen artean
aukeratu ahal duen.

Baina demokrazia gizarte bateko kide guztien –eta ez
batzuen– partaidetzan oinarritutako antolaketa politikorako
sistema bat da.

Eta sistema honek hainbat oinarri ditu eta horietako batzuk
aukera politikorako askatasuna eta gure gizarteko iritzi, sen-
tiberatasun eta tradizio guztien hautes-adierazpena dira.
Hauek bermatu ahal izango dute demokrazia eta baldintza
beretan bizi diren gizabanakoek eraiki dezaketen bizikidetza
anitza, eta ez alderdi batzuk legez kanpo utziko dituen lege-
ak. 

Batasuna da une honetan legez kanpo utzi nahi dutena,
Askatasuna eta Segi utzi duten moduan. Alderdi honek, Bata-
sunak, gaur egun herri honetako errealitate sozial eta politi-
ko ageria ordezkatzen du eta hainbat udal kudeatzeaz gain,
ordezkaritza lortu izan du bai Eusko Legebiltzarrean baita
Gipuzkoako Batzar Orokorretan ere. Beraz, giza talde baten
proiektua defenditzeko zilegitasun osoa du.

Pretentsio, asmo hau, nire ustez, bai demokraziaren gara-
penaren ikuspuntutik, baita bakearen bilaketaren eta nor-
malizazio politikoaren ikuspegitik ere, okerra, desegokia eta
onartezina da.

MIREN 
ZUBIZARRETA
Irakaslea

Ikusi, irakurri eta aztertu
egin behar datorrena

Azken bolada honetan, behin eta
berriz, Batasuna eta ezker aber-
tzalea deritzon mugimendu eta

elkarteen ilegalizazioaz barra-barra
zebiltzan zurrumurruak, zerbait sen-
doagoa bihurtu dira asteotan, Espai-
niako Gobernuaren hainbat ordezkarik,
lasai asko eta ozen hitz egin baitute las-
ter gauzatuko den asmo garbi bat dela
adieraziz. 

Espainiako Konstituzioaren 6. arti-
kuluan, partidu politikoei buruz dago-
en oinarrizkoen aipamenean, "parti-

duak, aniztasunaren erakusle, herriaren nahiaren adierazle
eta politikan parte hartzeko tresnatzat" jotzeaz gain, "par-
tiduak eratu eta bertan aritzea askea da, Konstituzioa eta
legeak errespetatzen diren neurrian". Azkenik, barne egi-
tura eta funtzionatze moduak demokratikoak behar direla
irakur daiteke arau honetan. 

Hori arau orokorra izanik, 54/1978 Legeak (partidu poli-
tikoei buruzkoak) zertxobait zehazten du hiritarrok dugun
elkartzeko eta elkarteak eratzeko oinarrizko eskubidea nola
garatu behar den azaltzerakoan. 

Eta lege labur (6 artikulu, oso seinale ona lege batentzat)
honetan agertzen diren mugak zigor kodearekin eta oina-
rrizko eskubideekin lotuta datoz. Hau da, ez da zilegi deli-
tuak burutzeko partidu bat sortzea, ezta demokraziaren aur-
kakoa ere. 

Orain arte, Batasuna eta inguruko partidu eta elkarte-
ak elkarte politikoen erregistroan ageri badira, lege hauek
errespetatu eta bete dituztelako da. Ezin da beste modu bate-
ra izan. 

Horregatik zaila egiten zait asmatzea nondik nora joan
daitekeen Madrileko gobernuak proposatzen duen murriz-
keta, ilegalizazioa lortzeraino. 

Eta, jakina, zalantza sortzen duten galderak pentsaera,
helburu... eta holakoetan galtzen dira, hau da, askatasuna,
demokrazia eta errespetuarekin zerikusi gutxi duen bide
batekin. Beraz, ikusi, irakurri eta aztertu egin behar dato-
rrena.

Ezker abertzaleko hainbat tal-
de, indar politiko, giza mugi-
mendu, eta abar legez kanpo

uzteko ahaleginetan dihardute azke-
naldian. Madrilgo gobernuak eta opo-

sizioko lehen indarrak –PPk eta PSO-
Ek– hainbat erabaki hartu nahi dituz-
te Batasuna isolatzeko, bakea lor-
tzeko bidean-edo. Lehen ere egin dira
horrelako ahaleginak. Baina zilegi da

demokrazian indar politiko bat legez
kanpo uztea, batez ere kontuan har-
tzen badugu herritarren zati batek
indar politiko hori babesten duela?
Horixe, oraingo astean eztabaidagai.

EUSKAL ESPARRUAREN ALDE
Sasi guztien gainetik eta
laino guztien azpitik, joan
den domekan Bilbon euskal
esparrua aldarrikatu zuten
guztiak. LAB sindikatuak

egindako deiari erantzunez eta oztopo
guztiak gaindituz, milaka lagun
elkartu ziren euskal esparru ekonomi-
ko eta sozio-laborala aldarrikatzeko.
Txalogarria.

MANIFESTAZIOA EGITEKO
BAIMENA BERTAN BEHERA 
LAGA ZUTENAK

Aurrez deituta eta baimen-
duta zegoen manifestazioa
debekatu zutenek ez zuten
jokaera garbia eta ereduga-
rria izan. LABekoen eta

manifestaziora joan nahi
zutenen eskubideak
gutxietsi zituzten
erabaki politiko
honekin.

Gora 
eta Behera

NEKANE 
SAN MIGUEL
Epailea 

“Batasunak, gaur egun, herri
honetako errealitate sozial eta
politiko ageria ordezkatzen du”

“Batasuna elkarte politikoen
erregistroan ageri bada, legeak
bete dituelako da”

Lagun orlegi berriak
Nahiz eta kalte begian
beharrezkoak agian.
Berdeak eta txukun-txukunak
espaloiaren erdian.

Bailara osotik gira
agertu dira herrira.
Huts-hutsik jarri dituzten arren
asmo handiz bete dira.

Bai margo eta bai zamaz.
Bai egunaz ta bai gabaz.
Laster beteko zaizkigu denak
zaborrez eta pintadaz.

Trabarik ez pasatzean.
Ondo daude bitartean.
Momentuz badaukate tokia
inork mugitu artean.

Ez da gauza nabarmena
gertatuko den txarrena.
Leporaino betetzean al da
kiratsez beteko dena?

Kalean ontzi ilara.
Hain ederra da bailara
Gure lagunak izango dira
ondo portatzen bagara.

OÑATIKO BERTSO ESKOLA

JUANITO SAIZAR
Aramaioarra, 
autobus gidaria
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ENEKO AZKARATE

Ehun urtetik gora daramatza Gipuzko-
ako Botikarien Kolegioak lanean. Ez da
txantxetakoa.

Arrazoi duzu. 1898. urtean sortu zen,
dekretu bati erantzunez. Ordura arte, hain-
bat lanbide gremiotan batzen zen. XIX.
mendearen hasieran, ostera, gremioak
apurka-apurka desagertuz joan ziren, hain-
bat lanbidetan jarduteko ikasketak egitea
beharrezko bihurtu zen neurrian. Legeak
araututako kolegio ofizialak sortzen hasi
ziren, eta testuinguru horretan sortu zen
Gipuzkoako Botikarien Kolegioa ere.
Ramon Usabiaga izan zen elkarteko lehen
presidentea, eta hark hartu zuen lehenen-
go erabakia izan zen sendagaien drogeria-
biltokia egitea. Horretarako, enpresa bat sor-
tzea erabaki zuen. Ordura arte, botikariek
egiten zituzten botikak euren laborategie-
tan. Baina, dagoeneko, XIX. mende amaie-
ran botikak modu industrialean egiten hasi
ziren, hau da, laborategi farmazeutikoak

sortzen hasiak ziren, eta poliki-poliki nagu-
sitzen hasi ziren laborategi handi horietan
egindako botikak. Baina botika horiek
herrialde osora zelan banatu zen arazoa,
zeren botikak era industrialean egiten zituz-
ten enpresen helburu nagusia diru iraba-
ziak sortzea zen, eta ez, horrenbeste, boti-
kak herritar guztien eskura jartzea…

Eta egoera horri erantzuteko sortu
zuten botiken banaketarako enpresa
hori, hau da, oraingo astean 100 urte bete
dituen enpresa hori, ezta?

Hala da. Botikarien interesak defendi-
tzeko eta, azken baten, herritarrei zerbitzu
egokia eskaintzeko sortu zen enpresa. Boti-
kariak eurak izango ziren enpresako akzio-
dunak eta enpresaren buruan botikari bat
egongo zen. Sendagarriak herrialdeko baz-
ter guztietara heltzea, hau da, herri txikie-
netako botikara ailegatzea zen helburu
nagusia. Artean, Espainia osoan ez zegoen
haren moduko enpresarik. Gero bai, Hego
Euskal Herrian zein Espainian zehar bes-
te hainbat sortu ziren, baina lehenengoa
Gipuzkoakoa izan zen. 1901eko abenduaren
1ean, 17 botikari elkartu ziren Donostiako
Euskal Herria kalean zegoen Arte Ederren
aretoan. Batzar hartan erabaki zuten sen-
dagarrien drogeria-enpresa sortzea. 33
akziodunekin, 154 akziorekin eta 50.000
pezetako kapitalarekin eratu zuten enpre-
sa. Sasoi hartan, hilean pezeta bat ordain-
tzen zuen elkarteko bazkide bakoitzak. 1901.
urtean, 70 kolegiatu ziren dagoeneko.

Eta gaur egun zenbat zarete?
Gutxi gorabehera, 800 bat-edo. Bestal-

de, Gipuzkoa osoan 280 bat farmazia edo boti-
ka daudela uste dut.

Derrigorrezkoa da kolegiatuta ego-
tea lanbide horretan jarduteko?

Bai, baina salbuespen bat ere bada: era-
kunde publikoetan lan egiten duten boti-
kariak ez daude kolegiatuta egotera behar-
tuta.

Profesionaltasunaren bidean, lehe-
nengo urratsa izan zen orduko botika-
riek eman zutena.

Bai, bai, hala da, bai. Kezka ugari zituz-
ten orduan eta kezka horiei erantzun guran
elkartzea erabaki zuten. Baziren sendagaiak
saltzen zituzten drogeriak, edo militarren
botikek sekulako konpetentzia egiten zieten,
edo sendagaietan prezioak jartzea eskatzen
zuten, lan honetan jarduteko kolegiatzea
derrigorrezkoa izatea eskatzen zuten, far-
mazia kopurua zehaztea eskatzen zuten…
Hitz baten, geroago eta profesionalagoak iza-
tea eta ahalik eta zerbitzu onena eskaintzea
zen orduko botikari haien asmoa.

Gaur egun, hori guztia ondo arautu-
ta dago.

Bai. Esaterako, mugatuta dago farma-
zien kopurua: biztanle kopuruaren arabe-
ra farmazia gehiago edo gutxiago daude, eta
farmazia batetik bestera gutxieneko dis-
tantzia egon behar da. Esaterako, farmazia
batetik bestera 250 metro egon behar dira,
eta farmazia batetik osasun etxe batera, 175
metro. Biztanle kopuruari dagokionez, hirie-
tan, 3.200 biztanleko, botika bat; herri han-
dietan, 2.800 biztanleko, botika bat, eta herri
txikietan, 2.500 biztanleko, botika bat. 

Gipuzkoan zabaldu den azken boti-
ka non zabaldu da?

Bada, begira, Debagoienean zabaldu da
azkena, Oñatin, hain justu: Anduaga. Esan
behar da farmazia bat zabaltzen denean Osa-
sun Sailak egiten duela deialdia.

Gizarteari zerbitzu egokia emate alde-
ra, farmazien gaueko txandak garran-
tzitsuak dira. Horren gainean nahiko
eztabaida izan zen Debagoienean orain
dela urte batzuk. Zelan dago kontua?

Orain dela 10 bat urte, Arrasaten eta Ber-
garan, hileko lehenengo hamabost egune-
tan Bergaran eta beste hamabost egunetan
Arrasaten egiten ziren gaueko guardiako
txandak. Baina Arrasateko eta Bergarako
udalak sistema horren aurka agertu ziren
eta urte batzuetatik hona, lehenagoko
moduan egiten dira, hau da, Arrasateko far-
maziek Arrasaten eta Bergarakoek Berga-
ran. Egia esan, gaueko zerbitzua ez da asko-
rik erabiltzen, baina egia da, era berean,

J
oan den domekan, 100 urte

bete ziren Gipuzkoako Boti-

karien Elkarteak botiken bana-

ketarako enpresa sortu zuela. Elkar-

tea, urte batzuk lehenago, 1898an, sor-

tu zuten Gipuzkoako hainbat botikarik.

Gipuzkoako ia botikari guztiak batzen

dituen elkarteko idazkaria mondra-

goetarra da: Angel Garai. Biologian eta

Farmazian lizentziaduna da eta 23 urte

daramatza elkartean lanean.

“Monopolio handi baterantz goaz eta
enpresa farmazeutiko handiek hainbat

estatuk edo gobernuk baino botere
handiagoa dute gaur egun”

AITZINDARIA
“Botikarien interesak defenditzeko eta herritarrei zerbitzu
egokia eskaintzeko sortu zen sendagarrien banaketarako
enpresa. Artean, Espainia osoan ez zegoen horrelakorik”

BANAKETA ZERBITZUA
“Sendagarriak Gipuzkoako 280 botiketara banatzeko, 

30 ibilgailu ditugu eta Gipuzkoako botiketatik egunero hiru
bider pasatzeko aukera eskaintzen dugu”

GAUEKO ZERBITZUA
“Askoz hobea izango litzateke farmazia bakarra jartzea ibar
osorako, gaueko zerbitzua eskaintzeko. Farmazia gau osoan

zabalik egongo litzateke urteko egun guztietan”

INDUSTRIA FARMAZEUTIKO HANDIA
“Industria farmazeutikoak aseguru pribatuak kontrolatzen

ditu eta medikuengan ere sekulako eragina dauka
Ameriketako Estatu Batuetan”

GIPUZKOAKO BOTIKARIEN ELKARTEKO IDAZKARIA

Angel Garai
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ANDER GILLENEA

ANDER GILLENEA

beharrezkoa dela zerbitzu hori eskaintzea,
zer edo zer gertatuz gero, behar den moduan
erantzuteko. Botikariok gaueko txanden
zerbitzuaren eredua aldatzearen aldekoak
gara. Orain, gauez farmaziara joan nahi iza-
nez gero, aurretik deitu egin behar da, hain-
bat kasutan medikuaren errezetarekin joan
behar da edo Ertzaintzara deitu behar da.
Hortaz, gure ustea da askoz ere hobea izan-
go litzatekeela farmazia bakarra jartzea
ibar osorako, gaueko zerbitzua eskaintze-
ko. Farmazia Arrasateko erdialdean egon-
go litzateke eta gau osoan zabalik egongo
litzateke urteko egun guztietan. Zerbitzu hori
eskaintzeko bakarrik egongo litzateke. Zer-
gatik Arrasaten? Ibarreko herri handiena
delako, geografikoki erdian dagoelako,
Eskualde Ospitalea ere Arrasaten dagoela-
ko… Gure ustez, horrela askoz ere zerbitzu
hobea eskainiko litzateke. Herritarrenda-
ko erreferentzia izango litzateke eta gau oso-
an zabalik aurkituko luke herritarrak boti-
ka. Gainera, botikariak eurak zerbitzu horre-
tan espezializatuko lirateke, gaueko txandak
egiten dituzten medikuak, erizainak, e.a.
hobeto ezagutuko lituzkete… Bai, egia da
Arrasatekoak ez diren ibarreko beste herri-
tarrek autoa hartu beharko lukete. Baina,
bestela, jeneralean, hoberako izango litza-
tekeela uste dut. Gaur egun, Antzuolan eta
Elgetan ez dute gaueko zerbitzurik eskain-
tzen. Hortaz, haiendako eta Arrasatetik ger-
tuago dauden beste herri batzuendako ere
hoberako izango litzateke. Egun, gaueko zer-
bitzua defizitarioa da botikariendako, eta,
beste modu horretan, botikari guztien arte-
an ordainduko litzateke zerbitzua.

Botikari guztiak daude kolegiatuta?
Gipuzkoan farmazia duten botikari guz-

tiak gure elkartean daude. Hala ere, badira
farmaziarik ez duten edo farmazietan lan
egiten ez duten botikariak ere. Horiek bes-
te herrialde batean kolegiatuta egon daitezke.

Botiken banaketarako biltegia Donos-
tiako Igara auzoan daukazue. 6.500 metro
koadroko biltegi ederra, erabat errobo-
tizatua.

Biltegi horri esker eta biltegi horren ingu-
ruan sortutako banaketa enpresari esker,
Eskoriatzako edo Elgetako farmaziara sen-
dagarriak behar direnean hornitzea lor-
tzen da, sendagarri arraroena izanda ere.
Egunero 50.000 sendagarri banatzen dira
Gipuzkoako 280 botiketan. Horretarako, 30
ibilgailu ditugu eta Gipuzkoako botiketatik
egunero hiru bider pasatzeko aukera eskain-
tzen dugu, beharrezkoa izanez gero. 90 bat
lagun ari dira lanean eta biltegia erroboten
bitartez antolatua dago. Biltegian 19.000
sendagarri ezberdin daude.

Horren moduko beste biltegirik bada-
go beste toki batzuetan?

Gurea neurri ertainekoa da. Baina ara-
zoa da botiken konpainia handiendako oso
tentagarriak direla gure moduko biltegiak
eta banaketa enpresak. Gipuzkoako Boti-
karien Elkartearen enpresa horren helbu-
rua, esan bezala, herrialdean sakabanatu-
ta dauden farmaziak hornitzea da; eta, hor-
taz, ez dauka helburu komertzialik. Baina
banaketa enpresa hori botikariena izan
beharrean konpainia handien esku egongo
balitz, nork ziurtatuko luke Elgetako boti-
kak ganorazko zerbitzua jasoko lukeela?
Seguruen, gehien saltzen duten farmazie-
kin eta biltegitik gertuen daudenekin baka-
rrik egingo luke lan, enpresa horien azken
helburua dirua irabaztea baita. Industria
farmazeutiko handiaren helburua banake-
ta ere kontrolatzea da. Eta hori oso arris-
kutsua da. Gurea beste eredu bat da.

Industria farmazeutikoa aipatu duzu.
Sekulakoa da haren indarra, ezta?

Bai, monopolio handi baterantz goaz
eta enpresa farmazeutiko handiek hainbat
estatuk edo gobernuk baino botere handia-
goa dute gaur egun. Ameriketako Estatu
Batuetan aseguru pribatuak ere kontrola-
tzen dituzte eta medikuengan ere sekulako
eragina dute. Egia esan, oso arriskutsua izan-
go litzateke sendagarrien banaketa enpre-
sa handi horien esku geratzea, interes oro-
korraren izenean baino areago, interes jakin
batzuen izenean lan egingo luketelako.

“Sendagarriak ez dira kontsumorako gaiak”
Aipatu duzu farmaziak ezin direla
nahi beste eta nonahi zabaldu. Hala ere,
arau horren aurkakoak edo merkatua
malguagoa egitearen aldekoak ere
badira. Zer iritzi duzue botikariok
horren gainean?

Hemengo eredua Ameriketako Esta-
tu Batuetakoaren ezberdina da. Hemen-
goa sozialagoa dela esango nuke. Ameri-
ketako Estatu Batuetan merkatuak agin-

tzen du. Europako herrialde gehienek,
ostera, botiken salmenta arautzearen
aldekoak dira. Sendagarriak ez dira kon-
tsumo gaiak. Ameriketako Estatu Batue-
tan, larregiko erabilpena dela eta, osatu
beharrean gaixotasun gehiago sortzen
dituzte sendagarriek. Jakina, hori ez da
ona. Botikak neurrian erabili behar dira,
beharrezkoa denean bakarrik. Hemen,
Europan eta Euskal Herrian, beste osa-

sun zerbitzu bat bezala ulertzen ditugu
botikak eta, horregatik, besteak beste,
herri txikienetan ere badaude. Merkatuak
aginduko balu, errentagarria den tokie-
tan edo jende gehiago bizi den tokietan
bakarrik zabalduko lirateke botikak eta
hainbat herritan, berriz, ez lirateke egon
ere egingo, errentagarriak ez liratekee-
lako izango. Nik ondo deritzot arautegi
bat egoteari, zerbitzu egokia eskaintzeko.



Jong izango dira errefe-
rentzia nagusiak ziurrenik.

Zer-nolako txirrin-
dulariak dira Magalla-
nes eta De Jong?

Alberto Sánchezek
eman zigun Magallanesen

Podiuma

E
ugenio Goikoetxea
hernaniarra (33
urte) bigarren urtez
ari da Ulma-Cegasa

txirrindulari taldeko
zuzendari lanetan.
Zigor Iriondo lasartea-
rra izango du lagun-
tzaile. Taldean 23
txirrindulari daude eta
irailera bitartean
Lehendakari (20
urtetik beherakoenen-
dako) eta Euskalduna
txapelketetan hartuko
dute parte. Oraingo
aste bukaeran, Lau-
dion, Atarrabian eta
Santanderren izango
dira Ulma-Cegasakoak.

Zer-nolako taldea dau-
kazue aurten?

Talde polita osatu dugu.
Hamahiru txirrindulari 20
urtetik beherakoak dira,
eta gainerako hamarrak
23 urtetik azpikoak eta eli-
te mailakoak, Euskalduna
Txapelketan ibiliko dire-
nak, hain zuzen. Nobeda-
deei dagokienez, Juan
Pablo Magallanes mexika-
rra, Koen De Jong holan-
darra eta Iker Arrate eta
Aitor Alonso euskaldunak
aipatu behar dira. Era bere-
an, gazte mailatik etorri-
tako Xabier Aristimuño,
Jose Manuel Chamorro,
Iker Irazu, Ander Odrio-
zola eta Miguel Uriz gure-
kin arituko dira.

Zeintzuk izango dira
talde-buruak?

Denboraldian barrena
ikusiko da hori. Agian fal-
ta zaigu talde-buru gogor bat
izatea. Hala ere, batek bai-
no gehiagok har dezake

Eugenio Goikoetxea IULMA-CEGASAKO ZUZENDARIAI

“Agian talde-buru gogor bat izatea falta
zaigu. Hala ere, batek baino gehiagok har

dezake erantzukizuna denboraldian”

“Joan den urtean, bosgarrenak izan ginen
Euskalduna Txapelketan. Gutxienez iazko
emaitza berdintzea da gure helburua”

berri. Hemeretzi urte bes-
terik ez du, eta Mexikoko
txapelduna izan da 23 urte-
tik azpikoen kategorian.
Terreno guztietan ondo
ibiltzen den txirrindularia
da. De Jong holandarrari
buruz ditugun erreferen-
tziak ere oso onak dira.
Holandan eta Frantzian
lasterketak irabazitakoa
da, eta aurten Euskal
Herriko talderen batera
etortzeko gogoa zuenez,
fitxatu egin dugu. Txi-
rrindulari osoa da, men-
dian gora ondo dabilena.
Biek taldeari gorputz pix-
ka bat emango diote.

Amateur mailako
tropelean zein tokitan
dago Ulma-Cegasa?

Iaz, oso denboraldi ona
egin genuen Euskalduna
Txapelketan. Bosgarre-
nak izan ginen, eta 25 tal-
de ginela kontuan hartuz,
oso emaitza ona da. Lehen-
dakari Txapelketan, aldiz,
ez ginen horren ondo ibi-
li. Aurten, Lehendakari
Txapelketan arituko diren
txirrindulariek esperien-
tzia handiagoa daukate
eta emaitzak hobetzea
espero dugu. Euskalduna
Txapelketan iazkoa ber-
dindu, eta, ahal bada,
hobetzea izango da gure
helburua.

Zuzendari zorrotza
zara?

Babesleen aldetik ez
daukagu inolako presiorik
emaitzak lortzeko, baina
logikoa denez, txirrindu-
lariek ahal duten guztia
ematea gustatzen zait.

EDU MENDIBIL

ARTXIBOA

Goikoetxea bigarren urtez izango da Ulma-Cegasako zuzendaria.

erantzukizun hori. Iaz,
Alberto Sánchez mexikarra
ibili zen denboraldi osoan
punta-puntan. Aurten,
berriz, Iñigo Lazkano, Lan-
der Aperribai, Gorka Ber-
mejo, Magallanes eta De

ATZOKO TXAPELDUNAK

“Lau gol egin
nizkion behin
Eibarri
Sadarren”

L
ehen mailan jokatzera iritsi ez zen arren,
bigarren mailako hainbat taldetan golak
egiteko zuen erraztasuna azaldu zuen Pablo
Gallastegik. Bergaran eman zituen lehen

urratsak, eta gazte taldearekin Gipuzkoako
txapeldunak izan ziren. Gero, Bartzelonak
kanporatu zuen Bergara Espainiako Txapelketan.
Bergarak, hala ere, 2-1 irabazi zien katalanei
Agorrosinen. Bergarako erregional taldean eman
zuen lehenbiziko urtean golegile nagusia izan
zen. Hirugarren mailara igotzeko gertu egon zen
Bergara urte hartan, baina 1-0 galdu zuten
Villafrancaren aurka Atotxan. Handik gutxira,
bigarren mailako Indautxu taldeak fitxatu zuen:
“Hiru urte eman nituen Bilbon. Gero lehen
mailan zebilen Malagara joan nintzen, baina
soldadutza egin behar nuenez, Melillan utzita
jokatu nuen. Zoritxarrez, ez nuen lehen mailan
jokatzerik izan fitxa izan arren”. Hala ere,
oroitzapen onenetako bat sasoi hartakoa du:
“Real Madril etorri zen udako txapelketa bat
jokatzera Malagara, eta 1-0 irabazi genion”.
Oviedorekin fitxatu eta han ere lehen mailara
igoera lortu zuten. Baina Tarragonara joan zen:
“Hiru urte oso onak eman nituen han, gol asko
egin nituelako eta hirugarren mailatik bigarren
mailara igo ginelako”. Jarraian, Osasunarekin 2.
mailara igo ziren: “Behin lau
gol egin nizkion Eibarri
Sadarren”. Jokalari trebea eta
azkarra area barruan, buruz
bikain errematatzen zuen. Real
Unionen ere jokatu zuen 2.
mailan, eta Bergaran
erretiratu zen. /E. M.

Bigarren mailan aritu zen nagusiki.

Gol ugari egin zituen jokatu zuen taldeetan.

Tarragonan eman zituen urte onenak.

Pablo Gallastegi, Tarragona taldeko kamisetarekin.

Pablo Gallastegi • Bergara • 1946

Futbolaria
Pablo Gallastegi
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BABESLEA
Iturriotz, 24 • 20500 ARRASATE
Tel.: 943 79 78 10

Ibargarai, 4 • 20570 BERGARA
Tel.: 943 76 12 21

Ikaspilota programaren barruan,
ibarreko ikasleek herri kirol
probetan aritzeko aukera izan dute
astean. Martitzenean Aretxabaletan
eta eguaztenean Bergaran 12-16 urte
bitarteko ikasleendako jokoak
antolatu zituzten. Soka-tiran,
kaskara batzean, errelebo lasterke-
tatan edo zakua eramaten ibili ziren
ikasleak. Antza herri kirolak
harrobi bikaina du Debagoienean.

Herri kirolak ibarreko
gaztetxoendako
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Kirolabur

PILOTA/BERGARA

Pilota jaialdia izango da zapa-
tuan Bergarako Udal Pilota-

lekuan, 16:30ean. Lehenbiziko
partiduan Azpiroz-Bengoetxea
V.a eta Saralegi-Balerdi bikote-
ak izango dira aurrez aurre. Gero,
Beloki II.ak eta Pinedok Arbizu-
ren eta Albizuriren aurka joka-
tuko dute. Eta, azkenik, Koka-Zea-
rra eta Olaizola II.a-Peñagarika-
no bikoteen arteko norgehiagoka
izango da.

DUATLOIA/OÑATI

Euskadiko duatloi zirkuitura-
ko proba puntuagarria izan-

go da Oñatin martxoaren 23an,
16:00etan. Oñatiko Triatloi Tal-
deak antolatuta, partaideek zor-
tzi kilometro korrika, 40 bizi-
kletan eta lau kilometro laster-
ka egin beharko dituzte. Bizikleta
proba Deskargako buelta izango
da eta Deskargako gainari
Antzuolatik aurre egingo diote.

ATLETISMOA/MERINO

Antonio Merino atleta antzuo-
larrak Jorge Blancoren oroi-

menezko krosa irabazi zuen
domekan Erandion. Goierri
Garaia taldean ari da Merino eta
datorren astean Gasteizen joka-
tuko den Espainiako Kros Txa-
pelketa gertatzen dihardu.

ZIKLISMOA/ALONSO

Ulma-Cegasa taldeko Aitor
Alonso txirrindulari donos-

tiarrak Un invierno en Mallorca
itzuliko bigarren etapa irabazi
zuen domekan, El Arenal-Lluc
Mayorren. Alonso pistako espe-
zialista da, eta pista eta errepi-
deko probak tartekatuko ditu.

Debagoieneko kirola indartu nahirik

D
ebagoieneko kirolari
bultzada bat emateko
asmoz, Kirolgi Fundazio-
ak eta Mankomunitate-

ak hitzarmena sinatuko dute
eguaztenean, martxoaren
6an, Bergarako udaletxean.
Luis Mari Bandres, Kultura,
Euskara, Kirola eta Gazteria
diputatua, eta Victoriano
Gallastegi, Mankomunitate-
ko presidentea, izango dira
sinatze ekitaldian, 11:00etan.

Kirolgi fundazioa duela lau urte
sortu zen eta bultzatzaileen arte-
an Diputazioa, Reala, Ulma, Iri-
zar eta beste hainbat erakunde
ditugu. Kirolgiren helburuetako
bat babesle pribatuak lortzea da
probintziako kirola indartzeko
eta, aldi berean, errendimendu-
ko kirolaren hobekuntzarako
urratsak emateko.

Hala ere, Kirolgik ez du nahi
besteko ezarpena izan gure iba-
rrean eta datorren astean sina-
tuko den hitzarmenarekin hori
zuzendu nahi da. Horrela, Man-
komunitateak kirola babesteko
lortutako dirua Debagoienera
bideratuko da. Iñaki Ugarteburu
Bergarako kirol teknikariak
emandako datuen arabera, iaz
Kirolgik 250 milioi pezeta jaso
zituen enpresengandik eta Deba-
goienera hiru milioi besterik ez
ziren heldu, “oso portzentaje
baxua beste bailara batzuetan
inbertitutakoarekin konparatuz
gero”, Ugartebururen hitzetan.
Guztira, Gipuzkoa osoko 267 klub,
769 kirol talde eta, denera, 20.000
kirolari inguru izan ziren 2000-

2001 denboraldian Kirolgi Fun-
dazioaren laguntza jaso zutenak.

Aurrerantzean Debagoiene-
ko enpresa babesleek Kirolgiren
barruan direnen ordain fiskal eta
publizitario berdinak izango
dituzte. Era berean, ibar osoko
kirolaren aldeko gizarte ekimen
horrek, enpresendako irudi alde-
tik behinik behin, berebiziko
garrantzia dauka Kirolgiko ardu-
radunen ustetan.

DEBAGOIENA, INDARREAN
Enpresa eta kirola uztartu nahi
dira eguaztenean sinatuko den
hitzarmenarekin. Iñaki Ugarte-
bururen ustetan ekimenak harre-
ra ona jasoko du: “Ea ibarreko
enpresak animatzen diren dirua
inbertitzera, eurendako interes-
garria izango delako eta, bide
batez, bailarako kirolak kalita-
tezko bultzada bat jaso dezakee-
lako. Enpresa munduak poten-

tzial handia dauka gure ibarre-
an eta harrera ona jasotzea espe-
ro dugu. Ikusi besterik ez dago
Gipuzkoako beste toki batzuetan,
eta Donostialdean bereziki, Kirol-
gik hartu duen indarra”.

Kirol elkarteetara, banako
kirolarietara eta Debagoieneko
kirol ekitaldietara bideratuko da
jasotako dirulaguntza. 

EDU MENDIBIL

Mankomunitateak eta Kirolgi Fundazioak hitzarmena sinatuko dute eguaztenean

Zeelanda Berriko mendietatik bueltan

C
ook mendiko gailurra
zapaltzerik izan ez duten
arren, pozik bueltatu
dira Zeelanda Berritik

EITBko espediziokideak.
Orain, grabatutako materia-
larekin beste dokumental bat
prestatzen hasiko dira.

Alberto Iñurrategi, Jon Lazkano
eta Jon Beloki mendizaleekin
batera, Asier Aranguren kazeta-
ria eta Gotzon Arribas kamera-
laria izan dira Zeelanda Berrian.
Zeelanda Berriko gailur ezagu-
nena Cook mendikoa da, baina
Iñurrategik eta Beloki zarauzta-
rrak ez zuten berau zapaltzerik
izan eguraldiaren erruz. Cook
mendia 3.753 metro garai da eta
hegoaldetik ekin zioten igoerari
bi mendizaleek. Hala ere, elu-
rraren egoera arriskutsua zela
eta, gailurretik oso gertu zirela,

aurrera ez jarraitzea erabaki
zuten. Zortzi ordu inguru eman
zituzten eskalatzen eta zailena
eginda zutela uste zutenean, atze-
ra egin behar izan zuten. 

Jon Lazkano bergararra,
berriz, Gotzon Arribas kamera-
lariaren laguntzaile lanetan izan
zen eta ez zuen gailurrera jotze-
rik izan. Cook mendiko gailu-
rrera igotzeko ahaleginetan bes-
te bi kordada ziren, baina biek ere
amore eman behar izan zuten.
“Baldintzak ez ziren egokienak
eta gailurrera heltzeko aukerarik
ez genuela konturatu ginen bere-
hala. Hegoaldeko arista egin
genuen, Cook mendiko klasikoe-
tako bat, eta benetan arista ika-
ragarria da, luzea eta sekulako
bistak dituena. Irudi ikusgarriak
jaso genituen ”, azaldu du Alber-
tok. Aristan bibaka egin ondoren,
jaisten hasi ziren. Hamabi ordu

behar izan zituzten aterpetxera
heltzeko, eta uste baino arrisku-
tsuagoa gertatu zen jaitsiera.

ASPIRING MENDIA, OHIKO BIDETIK
Cook menditik Aspiring mendi-
ra (3.027 metro) abiatu ziren. Zee-
landa Berrian neguan dira orain.
Albertoren ustetan, ederragoa
izango da Aspiring mendia han-
go neguan. Gaueko hamabietan
irten ziren gailurrera bidean eta,
arazorik gabe, ohiko bidetik egin
zuten igoera eta jaitsiera.

Esan bezala, jasotako mate-
rialarekin telebistarako doku-
mental bat egingo dute. Bestalde,
Iñurrategi eta Lazkano Anna-
purnara igotzeko saiakera egin-
go dute apirilean. Alberto Iñu-
rrategiri geratzen zaio zortzimi-
lako bakarra.

E.M.

Alberto Iñurrategi, Jon Lazkano eta Asier Aranguren Cook eta Aspiring mendietan izan dira

ARTXIBOA

Jon Lazkano, Asier Aranguren eta Alberto Iñurrategi.

ARTXIBOA

Eguaztenean sinatuko den hitzarmenaren bitartez ibarreko kirol taldeendako dirulaguntzak lortu nahi dira.



PUBLIZITATEA12/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2002ko martxoaren 1a



Orekaren
bidean
Orain dela hogei urtetik gora
iritsi zen yoga gure ibarrera.
Hasieran, errezelo asko piztu
zuen jendearengan, baina
gaur egun, yogak osasuna
esan nahi du gehienondako:
fisikoa, burukoa eta norbera
hobeto ezagutzeak dakarren
osasuna

E
stresak 100 milioi dolarreko baino gehiagoko gastuak
eragiten ditu urtero Ameriketako Estatu Batuetan.Geu-
rean ere, oso hedatuta dagoen gaixotasuna da hori.

Sarritan geure bizimoduak eragindako beste gaixotasun
askori aurre egin beharra izaten dugu: lanean txarto eser-
tzen garelako, bizkarreko minak izaten ditugu; urduri eta

kezkati ibiltzen gara, eta lo egiteko arazoak izaten ditugu;
presaka eta korrika gabiltza, eta ez diogu geure buruari
atsedenerako unerik ematen. Yogak horiek guztiak arin-
tzeko bidea proposatzen digu, eta bide horri gustura ekin
diote Debagoieneko hainbatek eta hainbatek.Adin eta lan-
bide guztietako jendea dabil gure herrietako yoga eskole-

tan. Eta, yogarekin batera, gero eta jarduera gehiago pro-
posatzen dituzte eskola horiek: masajeak, autoestimu eta
norbere ezagutzaren eta garapenaren ikastaroak, hitzal-
diak,ukimen tailerrak… hitz batean esateko,ahaztuta ditu-
gun gaitasunak lantzeko tresnak, bizitza arinagoa eta gus-
tagarriagoa egiteko teknikak. /LEIRE KORTABARRIA

GOIO ARANA

Egubakoitza / 2002ko martxoaren 1a
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Yoga, modan dagoen osasunbidea
INDIATIK ETA TXINATIK, DEBAGOIENERA: YOGA ESKOLEK HOGEI URTETIK GORA DARAMATE DEBAGOIENEAN LANEAN

GERO ETA JENDE GEHIAGOK HARTZEN DU PARTE YOGA IKASTAROETANOSASUNA/

Yoga hitzak “batasuna” esan gura
du, eta horixe da bere helburua:
gizakia bat egitea. Euskal hitz
batek oso ondo adierazten du
yogak gure alde egin dezakeena:
osatu. Alde batetik, hitz horrek
“sendatu” esan gura du; bestetik,
“batu”, falta dena gehitu. Arnas-
keta -pranayama- eta jarrera -asa-
na- ariketen bidez, gorputza, adi-
mena edo burua, sentimenduak
eta emozioak, eta espiritualta-
suna edo barne mundua lantzen
eta indartzen dira.

EHUNKA IKASLE IBAR OSOAN
Lo egiteko arazoak, estresa,
antsietatea, arnasketa arazoak,
bizkarreko mina… Hainbat eta
hainbat arazo zirela-eta, batzuen
kasuan, edo jakin-minarengatik
eta gauza desberdinak egiteaga-
tik, beste batzuenean, hurbildu
izan dira debagoiendarrak yoga
eskoletara. Irakasle guztiek dio-
ten moduan, hasieran, jendeak
gauza arraro moduan ikusten
zuen yoga, eta sekta bat ez ote zen
izango beldur ziren. Sasoi hartan,
adibidez, “lau edo bost” ikasle
elkartzen ziren Oñatiko eskole-
tan. Azken bi urteotan, ordea, izu-
garrizko goraldia izan du yogak.
Ehunka ikasle daude orain ibar
osoan, eta herri gehienetan ema-
ten dituzte eskolak.

OSASUN FISIKO ETA ESPIRITUALA
“Oso garrantzitsua da yogaren
filosofia ere ikastea. Bestela, ari-
keta arraro samar batzuk beste-
rik ez dira”, dio Lidia Garciak,
Eskoriatzako yoga irakasleetako
batek. Berak bi alderdiak, fisikoa
eta kontzeptuala, landu, eta yogak
edozein osasun arazo konpon
dezakeela frogatu zuen: auto istri-
pu larria izan zuen 1992an, eta
%53ko urritasun fisikoa geratu
zitzaion. “Torloju piloa ipini zida-
ten, ebakuntzak egin zizkidaten,
urtebete ibili gabe pasatu nuen…
eta sinistu ezinekoa da zelako sen-
daketa izan dudan, yogari esker”,
diosku.

Baina osasun espirituala ere
bultzatzen du yogak: “Gizakiaren
oreka, orain eta hemen: hori da
gure leloa eta hori bultzatzen
dugu, eta gerokoak, gero”, dio
Jose Luis Armendiak.

LEIRE KORTABARRIA

Y
ogak egin du bere ibilbide-
txoa Debagoienean ere:
hogei urtetik gora dabiltza
hemen yoga irakasleak, eta

hasierako errezeloak gainditu ondo-
ren, gero eta jende gehiago erakar-
tzen du Ekialdetik etorritako diziplina
horrek: ariketa, adimenaren lanke-
ta eta espiritualtasuna, bat eginda.

LEIRE KORTABARRIA

Muskuluak malgutzeko eta tonu hobea lortzeko balio du yogak, besteak beste.

Jose Luis Armendia arra-
satearrak lehenengo esko-
la egunean erabaki zuen

yoga beretako zela. Irakasle
egin zen, eta ibarreko hainbat
herritan ematen ditu eskolak.

Zer dela-eta hasi zinen yogan?
Alde batetik, ariketa fisikoa

gustatzen zait. Bestetik, asma eta
hezur arazoak nituen. Pentsake-
ra aldetik ere, batasunaren bila
ibili naiz beti: erlijioan, gizarte-
an, gorputzean… eta yoga hitzak

batasuna esan gura du.
Jendeak erraz onartzen du

yoga?
Batzuek oraindik erreparoak

dituzte, baina gero eta hobeto
onartzen dute. Hasieran, jende
askok judoarekin nahasten zuen!
Orain, osasunarekin lotzen dute.
Nik neuk 23 urte pasa ditut asma-
rendako botikarik hartu gabe.

Intrusismo handia dago?
Yogan, ez hainbeste, sakrifi-

katua delako: bat irakasteko, lau
jakin behar da. Masajeetan intru-
sismo gehiago ikusten dut, bai.

“23 urte pasa ditut botikarik hartu gabe”
JOSE LUIS ARMENDIA / YOGA IRAKASLEA

Zertarako
da ona?

1.Muskuluak malgutze-
ko eta tonu hobea
lortzeko. Kirolarien-

dako osagarria izan daiteke:
kirolarekin indarra lortzen
dute, eta yogarekin, malgu-
tasuna.

2.Modu egokian arnasa
hartzen irakasten
duenez, asma eta

antzeko gaitzak arintzeko
balio dezake. Gainera,
arnasketa on bat da erlaxa-
tzeko oinarria: hortaz,
lasaitzen eta estresa kentzen
lagun diezaguke.

3.Hainbat hezur bihur-
dura edo gaixotasun
hobetzeko balio du.

Adibidez, bizkarrezur
okerra edo artritisa. 

4.Yoga norberak bere
buruari egindako
masajea da, barne

organoen masajea. Hainbat
osasun arazorendako lagun-
garria da: adibidez, heste
gaixotasunendako.

5.Euren barne mundua
eta izaera hobeto
ezagutu gura dutenen-

dako, meditazio eta norbere
buruaren analisi teknikak
jorratzen ditu.

6.Kontzentratzen
irakasten eta lagun-
tzen du. Eguneroko

bizitzarako eta ikasketa edo
lanerako ona izan daiteke.

BEGOÑA IRASTORZA

Yoga ikasleek euren esperientziaren gainean diotena

Orain dela 21 urte hasi nintzen,
Bergarako lehenengo taldean.
Oso urduria naiz, eta yogak on
egingo zidala esan zidaten. Hala
izan da, bai. Yogak lasaitzen
laguntzen dit, eta neure burua-
rekin topo egiten.

MARIA PILAR LARRAÑAGA

Aurten hasi naiz, irailean. Yoga
orokorrean osasunarendako ona
dela entzun nuen,eta ariketa fisi-
koa egin eta erlaxatzeko asmoz
hasi nintzen. Oso pozik nabil.
Lehengo oso zailak diruditen pos-
turak, gero errazak egiten dira.

BLANCA CALVO

Orain dela hamabi urte hasi nin-
tzen yoga egiten, Bergaran.Giza
laguntzaileak esan zidan ekintza
berri bat zela, eta animatzeko…
Oso-oso pozik nabil ordudanik.
Arnasa egoki hartzen eta lasai-
tzen laguntzen dit yogak.

MARI CRUZ ARREGI

Yoga egiteko aukera zegoela
jakin nuen, eta jakinmina nuela-
ko eta aisialdia betetzeko parte
hartzea erabaki nuen. Oso pozik
nabil,bestela ez nukeen hainbeste
denboran jarraituko! Arnasketa
ariketak ditut gustukoen.

MARI OLIVARES

Bizkarreko minaz nenbilelako
hasi nintzen. Bestalde, egunero-
ko bizitzako arazoetatik ihesbi-
de ona da yoga: fisikoki eta psi-
kologikoki sendatzen zaitu. Bes-
talde, ez da kirol konpetitiboa,
eta hori oso gustuko dut.
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Dani Laskurain
Margolari bergararra. 35
urte. Giza-irudi bilduma bat
prestatzen dihardu.

‘¡EH PETREL!’
Julio Villar

O
rain dela hiru urte
irakurri nuen Julio
Villar donostiarraren
¡Eh Petrel! liburua.

Villarrek belaontzi txiki bat
erosi zuen, eta munduari bira
ematera joan zen. Espainiatik
abiatu zen eta lehenengo
Ozeano Atlantikoa, gero
Ozeano Barea, Indiako
Ozeanoa… zeharkatu zituen,
eta munduko hamaika
herrialde bisitatu zituen.
Bidaia-egunkari antzekoa da
liburua. Kontakizunez gain,
hark egindako marrazkiak ere
eskaintzen ditu. Itsasoa nire
pasioetako bat da, eta,
liburuaren eraginez, anaiak
eta biok itsasontzitxo bat
erosi dugu, eta nabigatzen
ikasten gabiltza /L.K.

NIREAUKERA

Euskaraz egiten den lehenengo
denbora-pasen eta hitz-jolasen
aldizkaria jaio da. Hilabetekaria
izango da, eta Irungo Luma enpre-
sak egingo du. Debagoieneko
paper dendetan, liburu dendetan
eta kioskoetan aurkitu ahal izan-
go dugu aldizkari hori. Lumako-
ak GOIENKARIAko kolabora-
tzaileak dira, beste hainbat komu-
nikabiderenak bezala,  eta
enpresaren izen berberarekin
bataiatu dute euren produktu
berria. Iñaki Agirresarobe, Pre-
xen Gastearena eta Joxan Elose-
gi dira proiektu horren atzean
dauden hiru buruak.

LIBURUDENDATAN HILERO
Hilabetekaria eta 68 orrialdekoa
izango da Luma aldizkaria. 6.000
ale aterako dituzte hilero, Euskal
Herri osoan banatzeko, gure iba-
rra barne, jakina. Hiru eurotan
salduko da, baina harpidedun ere
egin ahal izango gara, urtean 30
euro ordainduta. Horrez gain,
urtero, ehun orrialdeko bi ale
berezi aterako dituzte.

Euskarazko denbora-pasa
aldizkari bakarra dugu Luma;
asmo handiko proiektua da:
“Aspaldikoa da aldizkaria egite-
ko ideia”, esaten dute Iñakik, Pre-

xenek eta Joxanek. “Saio bat egin
zuten Joxanek eta Luis Mantero-
lak 1987an, Elkar argitaletxeak
lagunduta, Enbido aldizkariaren

bitartez, hain justu ere. Baina
bosgarren zenbakia izan zen, zori-
txarrez, Enbido-ren azkena”, aitor-
tzen digute. Hala ere, horrek eskar-

mentu gisa balio izan die. Hiz-
kuntzak ematen dituen aukerak
esploratu ahal izan zituzten:
“Berehala ohartu ginen euskara
oso hizkuntza egokia dela gure
inguruko erdal aldizkarietan ikus-
ten ditugun hitz-jokoetarako ere”,
azpimarratzen dute.

HITZ-JOKOEN ARTISAUAK
Hitz gezidunak prestatzeko orde-
nagailuak erabiltzen dituztela
uste bazenuten, oker zabiltzate.
Lumakoak artisauak dira: “Burua
erabiltzen dugu. Hitza da beti
abiapuntua. Hitz bat idatzi eta
hartatik hasten gara sarea heda-
tzen”, azaltzen dute. 

Gustura egiten dute lan hori,
baina bere arriskuak dituela ere
badakite: “Batzuetan aspergarri
gertatuko zaizkio hainbati pro-
posatzen ditugun jokoak. Arris-
kua hor dago, eta saiatu beharra
daukagu arrunkeriatik aldentzen.
Baina kontuan hartu beharra dago
nahita errepikatzen ditugula zen-
baitetan hitzak, moduak eta defi-
nizioak, jendearen harrera eta
sarrera errazteko”, esaten dute
hiru lagunek. 

IKASTEA ETA ONDO PASATZEA
Hizkuntzak bi zeregin betetzen
ditu Lumaren jokoetan: batetik,
irakastea; bestetik, entreteni-
mendurako tresna izatea, horixe
baita Lumaren helburu nagusia:
“Jendeak ondo pasatzea beste hel-
bururik ez dugu guk, eta horre-
tan adin eta molde guztietako eus-
kaldunak dauzkagu gogoan”.

LEIRE KORTABARRIA

Hitz-jokoak, euskaraz
HITZEKIN JOLAS EGITEA GUSTUKO DUTENENDAKO, MOTA HORRETAKO EUSKARAZKO ALDIZKARIA JAIO DA

LUMA, DENBORAPASAK EUSKARAZARGITALPENAK/

G
OIENKARIAko irakurleei
ezagun egingo zaie Luma
izena, denbora-pasazale-
ak direnei, behintzat. Izan

ere,eurek prestatzen dute gure aste-
roko hitz gurutzatuen jolasa. Orain,
Luma enpresak erronka bati heldu
dio:euskarazko denbora-pasa aldiz-
karia kaleratzen hasi da.

GOIENKARIA

Hona hemen Luma aldizkariaren lehenengo zenbakiaren azala.

ALDARTE ONEKO
IPUINAK

Gotzon Garate
Gero

95 orrialde

PUTZ

Apokaliftin kultura
elkartea

52 orrialde
3 euro

NEGARREZ ABESTEN
DUT

Juanito Maltzeta
Elkarlanean
14 kantu

Euskaldunon artean herri
ipuin batzuen hainbat
aldaera aurki daiteke,

tokian tokiko ñabardurez
bereiztuta. Gurean, bestalde,
idatziz jasotzeko ohitura eroso
berantiarra izan dugunez,
desberdintasun horiek areago-
tu baino ez dira egiten. 

Gotzon Garatek han eta
hemen entzun eta bildutako
ipuinei, Gotzon Garatek berak
asmatutakoak gehitzen zaizkie,
eta, izenburuak berak argi
uzten duen legez, aldarte onean
gozatzeko sorta ederra osatzen
dute ipuinok. Liburua euskal-
tegiko 8. urratsetik gorako
ikasleendako zein B ereduko-
endako da egokia. 

LIBURUA / Ipuinak

Zakiltxo dakar azalean.
Kamiltxo ezagunaren
laguna izango da segurue-

nik. Jolastu gura duzu
Zakiltxo-rekin?  

Azalaren barnean badago
mamia: Barbie panpinen
gaineko idatzia, Padi Rekalde-
ren liburuaren aurrerapena.
Elkarrizketa, aldiz, Oskar
Beorlegiri egin diote, El piloto
suizida liburua dela-eta.
Beorlegi ostantzean ere
ezaguna da musika aldizkarie-
tan jardutearren. Putz-ekoek
ohituta gauzkaten aldizkariak
baino lasaiagoa da. Sexu eta
porno gutxiago dagoelako izan
daiteke, batzuen gusturako eta
beste batzuen zoritxarrerako. 

LIBURUA / Aldizkaria

Garaiak aldatuz doaz,
baina esentziak iraun
egiten du denboraren

gainetik. Eskusoinuaren
hasierako eragileek, trikitia-
ren ereduek (Gelatxo, Elgeta...)
oraindik bizirik diraute
trikitilari zahar zein gazteen-
gan. Horietariko batzuek
antzinako erromeriak, festa
sinple, paregabe eta fresko
horiek ezagutzeko aukera eta
zortea izan dute, eta, estilo zein
funtsa bertsuari jarraituz,
ahalegindu dira euren bizitzan
momentuok gogora ekartzen,
berpizten eta gozarazten. Juan
Garate Maltzeta da, hain justu,
horietako bat. Alaba Mamenen
laguntza izan du. 

DISKOA / Trikitixa

Iban ArantzabalKALERATUBERRIAK/



NON-ZER16/ GOIENKARIA
Egubakoitza / 2002ko martxoaren 1a

Martxoa: 1-8
ANTZERKIA
BERGARA

Ondo esan beharko antzerki lana
jokatuko du Ramon Agirre aktoreak
etzi, domeka, Pol-Pol tabernan. 19:00.

OÑATI
Dulce Puta antzerki lana eskainiko

du Itziar Lazkanok gaur, egubakoitza,
Santa Ana antzokian, 22:30ean.

IKASTAROAK
ARETXABALETA

Gorputzaren eta adimenaren
integraziorako tailerra antolatu du
Sadhana yoga eta psikoterapia zentroak
martxoaren 23rako, zapatua. Izena
emateko, deitu 616965795 telefonora
martxoaren 15a baino lehenago.

Yoga ikastaroa abiaraziko du
Zainduz osasun eta fitness zentroak.
Martxotik aurrera izango da, martitzen
eta egubakoitzetan, 19:00etatik
20:30era. Argibideetarako, deitu 943 71
27 92 telefonora.

ARRASATE
Batukada eta erritmo afro-

brasildarren perkusio ikastaroa
antolatu du Iñaki Bruñak. Izena
emateko epea zabalik dago. Interesa-
tuok jo gazte informazio bulegora.

BERGARA
Aurpegiaren yoga ikastaroa

antolatu du Samadhi zentroak
martxoaren 22rako eta 23rako. Izena
emateko epea zabalik dago. Horretara-
ko, jo euren egoitzara (Kruz Gallastegi
2, behea) edo deitu 636 23 57 53 edo
943 76 11 38 telefono zenbakietara.

EUSKAL HERRIA
Nekazaritza arloko etengabeko

formaziorako ikastaroak antolatu
ditu Mendikoik, Eusko Jaurlaritzako
Heziketa, Sustapen eta Landa Garape-
nerako sailak. Argibide gehiagorako edo
izena emateko, deitu 945410303
telefonora edo kontsultatu www.mendi-
koi.net interneteko orria.

ERAKUSKETAK
ANTZUOLA

Yana Curi, paradisu zauritua:
petrolioa, heriotza eta txikizioa
Ekuadorreko Amazonan izeneko
argazki erakusketa ikusteko aukera
dago Olaranen, martxoaren 3ra arte.

ARRASATE
Animalien aztarnak izeneko

erakusketa antolatu dute Udaleko
Ingurumen Sailak eta Iñigo Olaziregi
biologoak. Martxoaren 4tik 16ra izango

duzue ikusteko aukera, Monterronen,
honako ordu eta egunetan: astelehene-
tik zapatura, 18:00etatik 20:00etara.

BERGARA
Palestinaren inguruko erakuske-

ta dago zabalik Errotalde jauregian
domekara arte, martxoak 3.

OÑATI
Basoen baso erakusketa antolatu

du natura eskolak. Olakuako egoitzan
izango da, apirilaren 28ra arte.

500 urtez frantziskotarrak
Arantzazun izeneko erakusketa
zabalik dago, irailaren 9ra arte,
Arantzazuko santutegian. Bisita orduak
11:00etatik 18:00etara dira. Astelehe-
netan itxita dago. Argibide gehiagorako,
honako internet gunea bisita dezake-
zue: www.arantzazu.org.

MUSIKA
ARRASATE

Legazpiko Musika Eskolak
kontzertua eskainiko du gaur, Amaia

Txinako orkestrako emakumez-
ko bakarlarien taldeak emanaldia
egingo du datorren egubakoitzean,
martxoaren 8an, Arriola aretoan,
22:30ean, Andrak musikari, munduak
bira programaren barruan.

LEHIAKETAK
ARRASATE

Argazki-matematika lehiaketa
antolatu du Arrasateko Institutuak, bere
25. urteurrena dela-eta. Oinarriak
Institutuan edo Monterronen jaso ahal
izango dituzue. Epaimahaiaren erabakia
maiatzaren 4an jakinaraziko dute.

BERGARA
Txorimalo lehiaketa antolatu du

Jardunek. Adin guztietako jendeak har
dezake parte. Lehiaketa martxoaren
23an izango da, eta aurkeztutako
txorimaloak ferian egongo dira ikusgai.
Izena emateko muga eguna martxoaren
15a izango da. Interesatuok, jo
Jardunen egoitzara edo deitu 943 76
36 61era edo 943 76 08 19ra.

Mendekoste jaietarako kartel
lehiaketa deitu du Udaleko jai
batzordeak. 60x42 zentimetroko
kartelak onartuko dituzte, eta derrigo-
rrezko testua honakoa izango da:
Pentekoste Jaiak Bergaran. 2002.
Kolorea eta teknika libreak izango dira,
eta aurkezteko modua, ezizen bidez.
Kultura Etxean aurkez ditzakezue lanak,
martxoaren 20ra arte.

EIBAR
Gazteen XVII. Eibarko Hiria

Ipuin Lehiaketa antolatu du Eibarko
Udalak. 14 eta 25 urte bitarteko gazteei
zuzenduta dago. Argibideak: 943 70 71
53 edo 943206845.

GIPUZKOA
Zabalik dago Euskal kantu

txapelketan parte hartzeko epea.
Horretarako, 15 urtetik gorakoa izan
beharra dago; parte hartzaileek ezingo
dute euren izenarekin zinta, disko edo
konpaktorik grabatuta izan; taldeak,
gehienez ere, 10 kidekoak izan
daitezke, eta estilo guztiak onartzen
dituzte. Argibide gehiagorako, deitu 943
49 38 42 edo 656 70 84 46 telefonoe-
tara, martxoaren 14a baino lehen.

Donostiako Orfeoia eta Euskal
Herriko Unibertsitatearen 2002ko
saria antolatu dute, bi helbururekin:
musikari buruzko ikerketa piztea eta
sustatzea; eta musikaren sorkuntzaren
alorrean nabarmendu diren egile
handien ibilbidea eta lana modu
publikoan goraipatzea. Argibideetarako
eta izena emateko: 943122239 edo
943018508.

DEIAK
ARAMAIO

Emakumearen nazioarteko
eguna dela-eta, ekitaldiak izango dira
egunero Kultura Etxean, 18:30etik
aurrera, martxoaren 4tik aurrera.

ARRASATE
Piztien egoera Euskal Herrian

izeneko hitzaldia egingo du Migel Mari
Elosegi biologoak astelehenean,
martxoaren 4an, Monterronen, 19:00.

Etorkizuna, Prestakuntzaren
‘p’rekin hasten da izeneko mahai-
ingurua izango da martitzenean,
martxoaren 5ean, Goi Eskola Politekni-
koko areto nagusian, 19:30ean.

BERGARA
Iñigo Martinez “Memin”

gogoratzeko, Irukurutzetara mendi
martxa antolatu dute haren lagunek
biharko, zapaturako. San Martin
plazatik irtengo dira, 9:30ean.

Bertso afaria izango da bihar,
Amets Arzallus eta Sustrai Colina
bertsolariekin. Artatse elkartean izango
da, 21:00etan. Txartelak Arranon, Pol-
Polen eta Korta Zaharren daude salgai,
10 euroan langabeendako eta 18an
gainerakoendako.

Leire Kortabarria / Zuon ekitaldien berri iragarri ahal izateko bidali informazioa eguazteneko eguerdiko 12:00ak baino lehenago • Posta elektronikoa: erredakzioa@goiena.com • Tel.: 943 76 03 97 • Faxa: 943 76 29 77

ANTZERKIA

URAK DAKARRENA, GLU-GLU GLU-GLU… LANA ARETXABALETAN
“Norbaitek esan zidan bizitza kafe on bat bezalakoa dela: zenbat eta beltzagoa, orduan eta sakonagoa; zenbat eta garra-
tzagoa, orduan eta gustagarriagoa; eta zenbat eta buelta gehiago eman, orduan eta gehiago hoztuko da. A, eta ez zaio-
la letxetxarra bota behar”. Hitz horiekin aurkezten digu Esther Uria aktoreak martxoaren 7an egingo duen bakarrizketa:
Urak dakarrena, glu-glu glu-glu… Aretxabaletako Loramendi euskara elkarteak eta Tril emakume taldeak antolatu dute
antzerki saio hori, egubakoitzean Emakumearen Nazioarteko Eguna delako. Antzerkiaren ondoren, mokadua izango da.

Non: Aretxabaletako udaletxe zaharrean. Noiz: Martxoaren 7an, eguena. Ordua: 19:00etan.

antzokian, 18:30ean, Arrasate
Musikalen eskutik.

Aretxabaletako akordeoi
orkestrak emanaldia egingo du
domekan, hilaren 3an, Amaia Udal
Antzokian, 12:30ean. Arrasate
Musikaleko bazkideendako, sarrerak 3
euroan salduko dira; gainerakoek, 5
euroan erosi ahal izango dituzte.

BERGARA
Grave Digger eta Brainstorm

taldeen kontzertua izango da bihar,
zapatua, Jam aretoan, 22:00etan. Aldez
aurretiko salmentan, 17 euro balioko
dute sarrerek; txarteldegian, 19.

ELGETA
Sagarroi eta Eten taldeen

kontzertua izango da gaur, egubakoitza,
Gaztetxean, 23:00etan, Gaztetxearen 6.
urteurrenaren ekitaldien barruan.

ELORRIO
Mariem Hassan & Leyoad

emakume sahararrek musika emanaldia
egingo dute bihar, zapatua, Arriola
aretoan, 22:30ean. Andrak musikari,
munduak bira programaren barruan
dago ekitaldi hori.
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ARRASATE
ALAI ZINEMA

Ocean’s Eleven
Egubakoitza: 19:00, 22:00.
Zapatua: 17:00, 19:30, 22:00.
Domeka: 17:00, 19:30, 22:00.
Astelehena: 19:00, 21:30.
Martitzena, ikuslearen eguna:
19:00, 21:30.

AMAIA ANTZOKIA

Código desconocido
Eguena, zinekluba: 21:30.

BERGARA
NOVEDADES

Hora punta 2
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00.
Domeka: 17:00.

A mi madre le gustan
las mujeres
Zapatua: 19:30, 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena, ik. eguna: 19:30.

La zona gris
Eguena, zinekluba: 20:00.

OÑATI 
SANTA ANA

Amor ciego
Zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 22:30.

Kiriku eta sorgina
Zapatua eta domeka: 17:00.

Sólo mía
Eguena, zinekluba: 20:00.

EIBAR
UNZAGA

Corazones en Atlántida
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua: 17:00, 19:30, 22:15.
Domeka: 17:00, 19:30, 22:15.
Astelehena: 19:00, 22:15.

Martitzena: 19:00, 22:15.
Eguaztena, ikuslearen eguna:
19:30, 22:15.

RIALTO

Black Hawk derribado
Egubakoitza: 19:30, 22:15.
Zapatua: 17:00, 19:30, 22:15.
Domeka: 17:00, 19:30, 22:15.
Astelehena: 19:30, 22:15.
Martitzena, ikuslearen eguna:
19:30, 22:15.

GASTEIZ
GURIDI

Desde el infierno
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:00, 19:45, 22:30.

Ocean’s eleven
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:00, 19:45, 22:30.

Última sospecha
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:30, 20:00, 22:30.

Vanilla sky
Egubakoitzetik domekara:
17:00.

Una mente maravillosa
Egubakoitza eta zapatua:
17:00,19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:00, 19:45, 22:30.

En tu cama o en la
nuestra
Egubakoitza eta zapatua:
20:30, 22:30, 01:00.
Domeka: 20:30, 22:30.

Daño colateral
Egubakoitza eta zapatua:
19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 19:45, 22:30.

Black Hawk derribado
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 20:00, 23:00.
Domeka: 17:30, 20:30.

El señor de los anillos
Egubakoitzetik domekara:
17:00.

MIKELDI ZINEMAK

Ocean’s eleven
Egunero: 17:30, 20:15, 22:45.

Monstruos S.A.
Egubakoitza: 17:30, 20:15,
22:45.
Zapatua eta domeka: 16:30,
18:30, 20:30, 22:45.

Atando cabos
Egunero: 17:30, 20:15, 22:45.

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

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

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

Daño colateral
Egunero: 17:30, 20:15, 22:45.

Una mente maravillosa
Egunero: 17:00, 19:45, 22:30.

Moulin Rouge
Egunero: 22:30.

Amelie
Egunero: 17:15, 20:00.

Martitzena, ikuslearen eguna.

FLORIDA-GURIDI

Yo soy Sam
Egubakoitza eta zapatua:
12:30, 17:00, 19:45, 22:30,
01:00.
Domeka: 12:30, 17:00, 19:45,
22:30.

El hijo de la novia
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:30, 20:00, 22:30.

La ciudad sin límites
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:00, 19:45, 22:30.

Lantana
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:30, 20:00, 22:30.

En tierra de nadie
Egubakoitza eta zapatua:
19:45, 01:00.
Domeka: 19:45.

Piedras
Egubakoitza eta zapatua:
17:00, 19:45, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:00, 19:45, 22:30.

Fucking Amal
Egubakoitzetik domekara:
17:00, 22:30.

Moulin rouge
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30, 01:00.
Domeka: 17:30, 20:00, 22:30.

STER ZINEMAK

Ocean’s eleven
Egubakoitza eta zapatua:
18:05, 20:30, 22:55, 01:20.
Domeka: 18:05, 20:30, 22:55.

Yo soy Sam
Egubakoitza: 17:30, 20:10,
22:50, 01:30.
Zapatua: 12:00, 17:30, 20:10,
22:50, 01:30.
Domeka: 12:00, 17:30, 20:10,
22:50,

Desde el infierno
Egubakoitza: 18:00, 20:30,
23:00, 01:30.
Zapatua: 12:25, 15:30, 18:00,
20:30, 23:00, 01:30.
Domeka: 12:25, 15:30, 18:00,
20:30, 23:00.

Última sospecha
Egubakoitza: 18:15, 20:30,
22:45, 01:00.
Zapatua: 12:25, 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 01:00.
Domeka: 12:25, 16:00, 18:15,
20:30, 22:45.

Una mente maravillosa
Egubakoitza: 17:25, 20:00,
22:35, 01:10.
Zapatua: 12:20, 17:25, 20:00,
22:35, 01:10.
Domeka: 12:20, 17:25, 20:00,
22:35.

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

Black Hawk derribado
Egubakoitza: 19:00, 21:55,
00:50.
Zapatua: 12:10, 16:05, 19:00,
21:55, 00:50.
Domeka: 12:10, 16:05, 19:00,
21:55.

Daño colateral
Egubakoitza eta zapatua:
18:05, 20:20, 22:35, 01:00.
Domeka: 18:05, 20:20, 22:35.

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: 18:30, 20:40, 22:50.

Monstruos S.A.
Egubakoitza: 18:15, 20:20,
22:25, 00:25.
Zapatua: 12:15, 16:10, 18:15,
20:20, 22:25, 00:25.
Domeka: 12:15, 16:10, 18:15,
20:20, 22:25.

Mi marciano favorito
Zapatua eta domeka: 12:05,
16:00.

El inspector Gadget
Zapatua eta domeka: 12:30,
16:15.

YELMO CINEPLEX

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

En tierra de nadie
Egubakoitza: 16:10, 18:10,
20:10, 22:10, 00:10.
Zapatua: 12:05, 16:10, 18:10,
20:10, 22:10, 00:10.
Domeka: 16:10, 18:10, 20:10,
22:10.
Egunero: 16:10, 18:10, 20:10,
22:10.

Black Hawk derribado
Egubakoitza: 15:40, 18:35,
21:35.
Zapatua: 11:40, 15:40, 18:35,
21:35.
Domeka: 16:30, 19:30.

Atando cabos
Egubakoitza: 15:45, 17:55,
20:00, 22:25, 00:40.
Zapatua: 12:15, 15:45, 17:55,
20:00, 22:25, 00:40.
Domeka: 12:15, 15:45, 17:55,
20:00, 22:25.

Última sospecha
Egubakoitza: 16:00, 18:00,
20:20, 22:40, 01:00.
Zapatua: 12:00, 16:00, 18:00,
20:20, 22:40, 01:00.
Domeka: 12:00, 16:00, 18:00,
20:20, 22:40.

El señor de los anillos
Egubakoitza: 16:00, 19:30,
23:30.
Zapatua: 11:30, 16:00, 19:30,
23:30.
Domeka: 15:20, 18:40, 21:55.

Monstruos S.A.
Egubakoitza: 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 00:55.
Zapatua: 12:30, 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 00:55.
Domeka: 12:30, 16:00, 18:15,
20:30, 22:45.

Vidocq
Egubakoitza eta zapatua:
18:10, 20:15, 22:50, 00:45.
Domeka: 18:10, 20:15, 22:50.

Amelie
Egubakoitza: 15:25, 17:45,
20:05, 22:30, 00:50.
Zapatua: 12:00, 15:25, 17:45,
20:05, 22:30, 00:50.
Domeka: 12:00, 15:25, 17:45,
20:05, 22:30.

Desde el infierno
Egubakoitza: 15:20, 17:40,
20:10, 22:35, 00:55.
Zapatua: 11:55, 15:20, 17:40,
20:10, 22:35, 00:55.
Domeka: 11:55, 15:20, 17:40,
20:10, 22:35.

Amor ciego
Egubakoitza: 15:20, 17:35,
19:55.
Zapatua eta domeka: 12:10,
15:20, 17:35, 19:55.

Daño colateral
Egubakoitza: 15:35, 17:40,
19:55, 22:15, 00:45.
Zapatua: 12:10, 15:35, 17:40,
19:55, 22:15, 00:45.
Domeka: 12:10, 15:35, 17:40,
19:55, 22:15.

Ocean’s eleven
Egubakoitza: 15:25, 17:45,
20:10, 22:30, 00:50.
Zapatua: 12:15, 15:25, 17:45,
20:10, 22:30, 00:50.
Domeka: 12:15, 15:25, 17:45,
20:10, 22:30.

13 fantasmas
Egubakoitza: 17:10, 19:00,
20:55, 22:55, 01:00.
Zapatua: 12:30, 17:10, 19:00,
20:55, 22:55, 01:00.
Domeka: 12:30, 17:10, 19:00,
20:55, 22:55.

Vanilla Sky
Egubakoitza eta zapatua:
21:30, 00:00.
Domeka: 21:30.

Kiriku y la bruja
Egubakoitza: 16:30.
Zapatua eta domeka: 12:40,
16:30.

Moulin rouge
Egubakoitza eta zapatua:
22:15, 00:45.
Egunero: 22:15.

Zinema

SOR JUANA INES DE LA CRUZ
Aita bergararra zuen Sor Juana Ines de la Cruz idazle mexikarra jaio
zela 350 urte dira aurten. Hori dela eta, omenaldia egingo diote
gaur, martxoaren 1ean, Bergarako udaletxean, 19:00etan. Bere
bizitzaren eta lanaren gaineko hainbat hitzaldi egingo dituzte.

Lehen hezkuntzako umeen
dinamizatzaile lanpostua beteko
duen lagun bat behar du Jardun
elkarteak, egun erdiz. Euskara maila
ona eta haurrekin esperientzia izatea
kontuan hartuko dituzte. Izena emateko
eta kurrikulumak aurkezteko azken
eguna martxoaren 5a izango da.
Argibideak: 943 76 36 61.

Oñatiko Araotzera behaketa
irteera antolatu du Pol-Pol mendi
taldeak biharko, zapatua. Ez dago izena
eman beharrik; nahikoa duzue egunean
bertan Pol-Polen egoitzaren aurrean
agertzearekin, 10:00etan. Argibideeta-
rako, deitu 943 76 48 51 telefonora.

Emakume talde batek afaria
antolatu du martxoaren 8rako. Parte
Pol-Pol edo Arrano tabernetan eros
ditzakezue txartelak.

ESKORIATZA
Emakumearen eguna dela-eta,

kale animazioa eta mokadua
izango dira gaur, egubakoitza, plazan,
18:00etan. Eguraldi txarra badago,
pilotalekuan izango dira ekintza horiek
guztiak.

OÑATI
Baloreen garrantzia gure seme-

alaben hezkuntzan izeneko hitzaldia
egingo du Jesus Mari Mujika adituak
eguaztenean, martxoaren 6an,
Txantxiku ikastolan, 18:30ean.

BIDEOA
BERGARA

Ciudadano Kane filmaren
emanaldia izango da Gaztetxean,
datorren eguaztenean, hilaren 6an,
22:00etan, eta datorren domekan,
hilaren 10ean, 18:00etan.

Lantana: •••• / Moulin Rouge: •••• / Amelie: •••• / Ocean’s eleven: ••• / El Señor de los Anillos: ••• / Harry Potter: •• / 

Sarrera doan

943 76 92 71

Zein da Oskorriko
abeslariaren izena?

Deitu martxoaren 5eko (martitze-
na) 18:00ak baino lehenago.

Deitu, eta erantzun 
zuzenen artean,
Bergarako Pilotalekuan
martxoaren 9an
(zapatua) egingo duten
kontzertura joateko 6
SARRERA zozkatuko
ditugu.

OSKORRI
Bergarako Pilotalekuan

L E H I A K E T A

ZUZENDARIA: Danis Tanovic.
AKTOREAK: Branko Djuric,
Rene Bitorajac.

A
rretaz begiratzen badugu, kontu-
ratuko gara, sarritan, komedietan
gertakizun serioak kontatzen diz-

kigutela: pertsonaiek oso momentu
larriak pasatzen dituzte.Baina,era bere-
an, modu umoretsuan kontatzen dituz-
te. Gauza bera egiten dugu gure bizi-
tzan:noiz ez diogu aurkitu une larri bati,
gero kontatzerakoan,alde barregarria?.

Horixe da, hain justu, Danis Tanovic
zuzendariak En tierra de nadie filmare-
kin egin duena.

Tanovicek, Balkanetako gerrako
milaka irudi atera eta dokumental piloa
egin ondoren, gaia kontatzeko beste
modu bat aurkitu nahian, errealitatetik
fikziora jo du. Esperpentoa eta satira
erabiliz (dena den, filma, komedia bai-
no, tragikomedia da), baina bere alde
dramatikoa eta kritikoa galdu barik, jen-
dearen itsumenari buruz eta gerraren
zentzugabekeriari buruz hitz egiten
digu.Filma ia-ia minimalistatzat har deza-
kegu: aurrekontu mugatuarekin egina
eta leku txiki batean gertatzen den isto-
rio bat hartuz, gerra osoaren esanahia
ematen digu.Bi soldadu (gero hiru izan-
go dira), bata serbiarra eta bestea bos-
niarra,bi ejerzitoen artean setiatuak gera-
tzen dira. Horren ondorioz, sortutako

egoerari irtenbidea topatzeko gertatu-
ko diren pasadizoak ikusteko aukera izan-
go dugu. Filmak erakusten digu ideo-
logiek eragindako itsutasunaren bidez,
bi pertsonaiak aurkakoak izatera kon-
denatuak daudela, oso antzekoak izan
arren (badira biek ezagutzen dituzten

pertsonak, euren portaerek askotan
haurren portaerak dirudite, eta abar).
Filmak gogor kritikatzen du, era bere-
an, NBEren portaera: honek  garrantzi
handiagoa ematen dio bere irudia zain-
tzeari,gatazkari benetako konponbideak
topatzeari baino.Komunikabideek gerra-
ri ematen dioten trataera sentsaziona-
lista ere salatzen du filmak.Gerra hone-
tan inork ez du elkar ulertzen, hizkun-
tza desberdin mordoa nahasten dira,eta
ez daukate zentzutasun apur bat ere
egoera zuzentzeko.

En tierra de nadie-n argi eta garbi
geratzen da zuzendariaren ikuspuntua:
gerraren zentzugabekeria kritikatzen
du, baina, batez ere, filman gertatuta-
koak gizakiaren alde barregarria ondo
baino hobeto islatzen du.

EN TIERRA DE NADIE

KRITIKA

ANTONIO ZABALA

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

PUNTUAZIOA: ••••
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lanak egin edo umeak zain-
duko lituzke arratsaldeetan.
943 76 21 96.

Mutilagertu banaketak egi-
teko. Lantegiaren barruan,
lantokien artean… Gidabai-
mena dut. 943 78 28 15 edo
678 22 97 77.

Bergara. Neska gertu per-
tsona zaharrak egun osoan
zaintzeko.

Bergara. Esperientziadun
neska gertu atariak garbi-
tzeko. 943 76 38 73.

Neskagertu edozein lan egi-
teko. 650 09 29 32.

Bergara. Umean zainduko
nituzke. 652 76 38 91.

Arrasate. Emakumea gertu
etxeko lanak egin eta ume-
ak zaintzeko. 943 77 04 60.
Margari.

402. ESKAERAK

Arrasate. Gizon bat behar
da ezintasun fisikoa duen
gizona zaintzeko (paseoan
atera…) arratsaldeetan,aste-
lehenetik egubakoitzera.943
79 29 11.

Eskoriatza.Etxebizitza gara-
jearekin salgai. 92 m2. Hiru
gela,bi komun,jantzita,gara-
je bikoitza, ganbara… 605
77 35 14.

Arrasate.Zigarrolan etxebi-
zitza salgai. Bi logela eta
sukaldea jantzita. 696 73 01
76.

Arrasate. San Andreseko
Bañez doktorea kalean etxe-
bizitza salgai. 943 79 51 88.

106. DENETARIK

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

102. EROSI

Arrasate. Etxebizitza erosi-
ko nuke erdialdean. 626 53
56 30.

Bergara. Erdialdean terra-
za edo balkoia duen etxebi-
zitza erosiko nuke. Metro
koadroen eta egoeraren ara-
bera, 25 eta 35 milioi peze-
ta artean ordaintzeko gertu.
666 66 94 23.

103. ERRENTAN EMAN

Santa Pola. Hondartzatik
50 metrora dagoen aparta-
mentua ematen da errentan.
Logela bi,igogailua,sei ohe…
965 41 18 38 edo 943 79 32
54.

Santa Polan itsasoari begi-
ra dagoen estudioa ematen
da errentan. Aste Santuan
edo epeka. 699 35 95 25.

Benidorm. Itsasoari begira
dagoen apartamentua ema-
ten da errentan. 630 41 84
65.

Arrasate. San Esteban del
Puerto kalean etxebizitza
ematen da errentan. Hiru
gela,berogailua.Eguzkitsua.
943 77 13 02 edo 943 79 84
57.

Somo (Kantabria). Garajea
duen etxebizitza ematen da

1/ ETXEBIZITZAK
101. SALDU

Leintz Gatzaga.Etxebizitza
salgai. Hiru logela, egonge-
la,komun bi,ganbara… 627
34 84 64.

Arrasate. Maalako Erraba-
lean etxebizitza salgai. 73
m2. Jantzia. Hiru logela, gas
naturala, berogailua, hari
musikala. Berri-berria. Pre-
zioa:29.900.000 pezeta.652
76 25 21.

Arrasate.Zigarrolan etxebi-
zitza salgai. 696 73 01 76.

Bergara. Martokon etxebi-
zitza salgai. 943 76 07 71.

Elorrio. Eraikitzen ari diren
etxebizitza salgai. 943 77 16
54.

Aretxabaleta. Etxebizitza
salgai.Hiru logela,ganbara…
943 79 45 75.Deitu 20:00eta-
tik aurrera.

Bergara.Madura kalean etxe-
bizitza berrituta salgai.943 76
05 17 edo 666 72 47 12.

Arrasate. Olarte kalean 66
m2-ko etxebizitza salgai. Jan-
tzita.Bi logela,igogailua,gan-
bara… Deitu 20:00etatik
22:00etara. 676 67 45 72.

Eskoriatza.Etxebizitza berria
salgai. Bi logela, sukaldea,
bainugela eta egongela. 943
71 43 95 edo 656 76 52 20.

Angiozar.Etxebizitza salgai,
garaje eta guzti.Berogailua ere
badu. 943 76 12 01 edo 652
75 55 13.

Arrasate.Erdialdean etxebi-
zitza salgai. Hiru logela. 943
79 48 97.

Oñati. Umeak zaindu eta
etxeko lanak egiteko ema-
kumea behar da. 943 78 34
45.

Aramaio. Emakume talde
batek aerobic irakaslea behar
du. 945 44 53 24. Begoña.

Arrasate. Neska bat behar
da etxeko lanak egiteko.943
79 23 02.

5/ IRAKASKUNTZA

501. ESKAINTZAK

Esperientziadun irakaslea
DBHko 4.mailako Matemati-
kako, Fisikako eta Kimikako
eskolak emango lituzke Arra-
saten. 627 66 81 15. Ines.
(Gauez).

Ingeles eskolak emango
nituzke. Maila guztiak. 943
76 31 72. Ainhoa.

Oñati. Esperientziadun ira-
kasle OHOko eskola partiku-
larrak emateko gertu.843 78
13 44.

Bergara. Lehen Hezkuntza-
ko eskola partikularrak eman-
go nituzke.943 76 15 19 edo
696 54 88 76. Jone.

502. ESKAERAK

Arrasate. Fiskaleko eskolak
hartuko nituzke egunero.
Premiazkoa da.943 79 83 34.
Igor.

Bergara.Batxilergoko biga-
rren mailako Matematikako
eta Kimikako eskola partiku-
larrak hartuko nituzke.943 76
07 50.

Arrasate.Kudeaketa Finan-
tzarioko eskola partikularrak
hartuko nituzke. 943 79 70
72. Arantza.

6/ MOTORRA
601. SALDU

Aprilia SR 50 Aire motoa sal-
gai. More eta hori kolorekoa.
95.000 pezeta.619 28 63 36.

Suzuki GN 250 motoa salgai.
Ondo dago. 943 76 10 43.

Aprilia RES 50 motoa sal-
gai. Oso ondo dago. 649 19
62 48.

Opel AstraCaravan 1.6  16v-
duna salgai. SS-BG. Estra
batzuk ditu eta ondo dago.
1.650.000 pta.943 77 01 74.

Opel Kadett 1600 diesela
salgai. SS-X. 657 70 49 98.

Citroen Jumper hiru fur-
goneta salgai. Lehena, 2500
diesel furgoia; bigarrena,
2000 turbo diesel furgoia,eta
hirugarrena,2000 turbo die-
sel Comby. 656 41 00 52
edo 656 72 05 03.

SAAB 9000 TURBO salgai.
Oso ondo dago. Oso prezio
egokia. Kilometro gutxi. 629
93 40 80. Deitu 21:00etatik
aurrera.

Volkswagen Golf GTI  16V
salgai. 669 27 09 88.

Peugeot SV 50 motoa sal-
gai.Oso ondo zainduta.Kas-
koa opari. 65.000 pezeta,
tramitea barne.666 69 28 69.

Peugeot 106 diesel autoa
salgai. Oso ondo dago. Hiru
urte eta erdi.Deitu 18:00eta-
tik aurrera. 653 01 96 33.

Gilera Scooter Runner
motoa salgai. Prezioa:1.000
€. 943 74 20 04.

Audi 90 2.2i salgai. Ondo
dago. Prezio egokia. 943 71
62 44.

Trialeko Scorpa 280 cm3

motoa salgai. 1996koa. 943
79 89 82 edo 653 71 53 51.

Seat Ibiza 1.9 D autoa sal-
gai. 65.000 Km. 1998koa.
626 62 97 44.

Peugeot 205GT salgai.607
30 74 72.

Autokarabanasalgai.Ondo

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

dago,eta guztiz jantzita.943
79 52 85.

KTM 200 Endura motoa sal-
gai. 1999koa. 609 14 25 25.
Fernando.

604. DENETARIK

Kasetea eta bafleak salgai.
25.000 pezeta.676 71 19 99.
Arratsaldeetan.

Motoendako NZI bi kasko
beltz salgai. 657 70 49 98.

7/ ANIMALIAK
701. SALDU

Artzain txakurkumeak sal-
gai. 943 76 52 21.

703. EMAN

Txakurkumeak ematen
dira. 607 45 54 84 edo 943
76 43 37. Fernando.

8/ DENETARIK
801. SALDU

Kolorezko moni to rea
(14").1024x768 bereizmena.
Pantaila-filtroa barne. Urte
gutxi.60 euro, negoziaga-
rriak. 943 79 09 52.

Jaunartzeko soinekoa eta
kankana salgai. 2001. urte-
koa. 669 10 14 77.

Surfa egiteko ohola eta
snowboard ohola salgai,mer-
ke-merke. 656 75 15 55.

Sony Wega 28 hazbeteko
telebista salgai. 606 75 50
22.

Sanyo minikatea salgai.
Berria.Hiru CD,pletina bikoi-
tza, irratia. 943 76 35  82.
Gauez.Prezio negoziagarria.
Martin.

802. EROSI

Bidaiatzeko sehaska eta
umeari jaten emateko aulkia
erosiko nituzke. 943 76 31
49. Pili.

806. GALDU

Arrasate. Nike markako txa-
marra urdin eta grisa galdu nuen
Larrea inguruan.943 79 81 50.
Maria.

Aretxabaleta.Eskiatzeko fra-
ka beltzak galdu dira Erreka-
barren kalean,erreka aldera ese-
kita zeudela. 943 79 86 21.

Bergara.Lepoko gorria galdu
nuen otsailaren 18an herriko
plazaren eta Irala kalearen arte-
an. 943 76 54 12.

Bergara. Urrezko eskumutu-
rrekoa galdu dut. 943 76 14
85.

807. AURKITU

Bergara.Urrezko belarritakoa
galdu nuen Bergaran,arotxo bat
da. 943 76 54 34.

Bergara. GameBoy bat aur-
kitu nuen Seminarioko patio-
an. 94376 51 25.

Oñati. Trango markako txa-
marra bat agertu da etxearen
aurrean. Galdu duenak gal-
detzeko ETEOko liburutegian.
943 71 80 09.

9/ HARREMANAK

Laixan Euskara Elkarteak 
GAZTE SAILERAKO dinamizatzailea behar du.

Eskaintzen da: egun erdiko dedikazioz sei hilabe-
teko kontratua eta luzatzeko aukera.

Baldintzak
Ezinbestekoa

• Batxilergoa edo baliokidea.
• EGA edo baliokidea.

Baloratuko direnak
• Herrikoa izatea, bailarakoa izatea
• Arloarekin zerikusia duten ikasketak.

Interesatuok deitu 943 716311 telefono-
ra (arratsaldez) edo bidali curriculumak
Laixanera (Errekalde auzoa 25, 2. 20560
Oñati).
Martxoaren 15a baino lehen.

LAN ESKAINTZA OÑATIN

JATETXE BATEN
ZERBITZARIA
BEHAR DA

ASTEBURUETAN
945 44 50 95

ARAMAIO

BI 
ETXEBIZITZA

ETA GARAJEAK
SALGAI

609 43 05 39

ARETXABALETA

Plater 
prestatuen

komertzio baten
sukaldaria
behar da

657 79 88 01

ARETXABALETA

erretan. Hondartzatik 50
metrora. 942 33 57 80 edo
630 63 88 93.

105. ETXEAK OSATU

Aretxabaleta. Logelak
ematen dira errentan.Sukal-
dea erabiltzeko aukera. 943
79 05 26. Gauez.

Bergara. Etxebizitza kon-
partitu baten logela bat ema-
ten da errentan. 943 31 49
70.

Donostia. Logela bat har-
tuko nuke errentan. Pre-
miazkoa da. 943 77 17 86.

Eskoriatza. Logela ematen
da errentan. Sukaldea era-
biltzeko aukera. 943 71 55
01.

Bergara. Etxebizitza kon-
partitzeko lagun bi behar
ditut. 943 76 24 20. Diego.

2/ GARAJEAK
204. ERRENTAN HARTU

Bergara.Erdialdean garajea
hartuko nuke errentan. 639
03 43 58.

3/ LOKALAK

301. SALDU

Arrasate. Erdialdean lokala
salgai. 943 78 12 32.

304. ERRENTAN HARTU

Arrasate.Gazte talde batek
lokala hartuko luke errentan.
943 79 26 19. Mikel.

302. EROSI

Pabilioia.Oñatin edo ingu-
ruan lokala erosiko nuke,
errepidearen ondoan. 610
38 12 44.

4/ LANA
401. ESKAINTZAK

Neska bi edozein lan egite-
ko gertu. 636 52 31 31.

Bergara. Etxeko lanak egin
edo pertsona nagusiak zain-
duko nituzke. 652 74 58 75.

Debagoiena. Geriatria eta
psikogeriatria laguntzaileak
zaharrak eta gaixoak zain-
duko lituzke,etxean edo ospi-
talean. 649 17 18 44.

Emakumea gertu etxeko
lanak egin eta umeak zain-
tzeko. 699 01 59 42.

Esperientziaeta informeak
dituen emakumea etxeko

Antzuolan edo
Bergaran 

100-150 m2ko
PABILIOI 

INDUSTRIALA
EROSIKO NUKE.
616 27 79 99

PABILIOIA EROSI
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Goienkaria
Astero 21.500 

etxetan.
Eskelen prezioa: 

60 €.

Eskela, urteurren meza edo
eskertzarik jarri nahi baduzu,

etor zaitez Goienkariaren 
ordezkaritzetako

batera.

Juan Francisco
Agirre

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, martxoak 3an, 

12:30ean, 
Osintxuko San Emeterio eta San

Zeledonio elizan.

URTEURRENA

“Kanpaia”

Dominica
Axpe Iarza

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
zapatuan, martxoak 2an, 

19:00ean, 
Oñatiko San Migel 

Goiaingeruaren parrokian

URTEURRENA

Javier
Belar Irazabal

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

Lehen urteurreneko meza 
domekan, martxoak 10ean, 

12:00ean, 
Elgetako Jasokundeko amaren

parrokian

URTEURRENA

Elena
Altube Lekerikaonandia

Beti gogoratuko ditugu 
zure irrifarrea 
eta kemena

ESKELA

JAIOTAKOAK

Joel Cabañas Alonso. Eskoriatzan, urtarrilaren 26an.

Leire Bravo Pagaldai. Aretxabaletan, otsailaren 7an.

Elene Díaz de Gereñu Usandizaga. Eskoriatzan, otsailaren 10ean.

Itsaso Anduaga Aiestaran. Bergaran, otsailaren 14an.

Josu Mendizabal Crespo. Bergaran, otsailaren 15ean.

Xabier Alberdi Juaristi. Bergaran, otsailaren 19an.

Ander Linazisoro Hernando. Bergaran, otsailaren 19an.

Ander García Irizar. Oñatin, otsailaren 21ean.

HILDAKOAK

Juan C. Goikoetxea De Miguel. Aretx, otsailaren 12an. 47 urte.

Teodoro Blanco Simues. Bergaran, otsailaren 21ean. 53 urte.

Pedro Azkarate Jauregi. Bergaran, otsailaren 21ean. 73 urte.

Teodoro Blanco Simues. Bergaran, otsailaren 21ean. 53 urte.

Leovigilda Pinto Teso. Arrasaten, otsailaren 21ean. 87 urte.

M. Antonia Agirre Ibarrondo. Arrasaten, otsailaren 24an. 85 urte.

Asunción Zubia Barrutiabengoa. Arrasaten, 25ean. 82urte .

Felix Orobengoa Bilbao. Aretxabaletan, otsailaren 25ean. 82 urte.

Iñake Oiarbide Barandiaran. Oñatin, otsailaren 26an. 71 urte.

Julen Osinaga Fernández eta
Patri aita, bergararrak biak. Julen
otsailaren 22an jaio zen,eta 3,340
kilo pisatu zuen. Belen da ama,
bergararra.

Jon Mancebo Erdozia eta Car-
losaita,mondragoetarrak biak.Jon
otsailaren 20an jaio zen,eta 3,280
kilo pisatu zuen.Maitenada ama,
lekeitiarra.

Uxue Sampedro Tamaio mon-
dragoetarra eta ama Kontxi,mexi-
karra. Uxue otsailaren 19an jaio
zen, eta 3,490 kilo pisatu zuen.
Jesús da aita, mondragoetarra.

Markel Lázaro Del Hoyo zuma-
rragarra eta Rosa ama, antzuola-
rra.Markel otsailaren 20an jaio zen,
eta 3,160 kilo pisatu zuen. Juan
Carlos da aita, zumarragarra.

AIPAGARRI

Manex Agirre
ARAMAIO

Martxoan jokatuko dituzte
Arabako Bertsolari
Txapelketako final

laurdenak. 16 bertsolarik parte
hartuko dute, debagoiendar bat
tartean: Manex Agirre, hain zuzen
ere. GOIENKARIAko kolaboratzailea
da Manex, behin baino gehiagotan
egin ditu koplak aldizkarirako.

Alfredo González
BERGARA

Bergarako Sagarpe elkarteko
kideek eskatuta, elkartearen-
dako martxa konposatu du

Alfredo González Chirlaque Udal
Musika Bandako eta Orkestrako
zuzendariak. Martxoaren 10ean
estreinatuko dute martxa hori,
Musika Bandak frontoian eskainiko
duen hileroko kontzertuan.

Jose Mari Larrañaga
BERGARA

Lakuako Lanbide Heziketako
zuzendaritzan lanean hastekoa
da Jose Mari. Azkeneko 11

urteotan Bergarako Miguel Altuna
Institutuko zuzendaria izan da.
Aurretik Arrasateko Eskola Politekni-
koan irakasle lan egin zuen, eta
Aretxabaletako lanbide heziketako
institutua abian jarri zuen.
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EGUZKIA: MARTXOAREN 3a

ASTEKO BATEZ BESTEKO TENPERATURA

DONOSTIA-GASTEIZ

% 70,7
Hiru puntu gora egin du
oraingo astean Urkuluko ur
mailak. Joan zen astean
%67,85 zen, eta oraingoan,
berriz, %70,76. Ezagun da, bai,
euria egin duela.

ZAPATUA, 2

Oso egun lainotsua izango dugu zapatua,
eta euri txikia egingo du. Tarteka, zapa-
rradak botako ditu.Baliteke, txingorra ere
egitea,eta 1.000 metrotik gora elurra egin
dezake. Tenperatura ez da aldatuko, eta
aldatzekotan, behera egingo du. Haizea,
iparraldetik eta iparrekialdetik ibiliko da.

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

Oskarbi Ostarteak Estalia Euri txikia Euria Zaparradak Ekaitza Txingorra Elurra Behelainoa

Sortu
07:41

Gorde
18:59

9,9º 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 27

62.981 (061-065 serieak)

MARTITZENA 26

21.348 (081-085 serieak)

ASTELEHENA 25

85.670 (006-010 serieak)

DOMEKA 24

96.737 (049 seriea)

EGUBAKOITZA 22

03.652 (047 seriea)

EGUENA 21

54.139 (006-010 serieak)

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, 3

Domekan ere antzerako eguraldia izango
dugu. Zeruak zeharo estalita izango ditu-
gu, eta euria egingo du egun osoan.Txin-
gorra egin dezake,eta baita elurra ere 1.000
metrotik gora. Tenperatura ez da aldatu-
ko edo behera egingo du. Haizea iparral-
detik eta iparrekialdetik ibiliko da.

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

ILARGIAREN ALDIAK: MARTXOA

ilbehera
6

ilberri
14

ilgora
22

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 27

05   •   09   •   20
25   •   27   •   31

OSAGARRIA: 45
ITZULKETA: 8

MARTITZENA 26

11   •   15   •   18
23   •   25   •   45

OSAGARRIA: 30
ITZULKETA: 1

ASTELEHENA 25

01   •   18   •   23
32   •   41   •   45

OSAGARRIA: 09
ITZULKETA: 6

EGUBAKOITZA 22

15   •   20   •   28
40   •   41   •   48

OSAGARRIA: 25
ITZULKETA: 0

DOMEKA 24

06   •   20   •   25
33   •   35   •   41

OSAGARRIA: 34
ITZULKETA: 3

ZAPATUA 23

09   •   13   •   14
25   •   32   •   43

OSAGARRIA: 18
ITZULKETA: 5

EGUENA 21

05   •   08   •   11
16   •   37   •   45

OSAGARRIA: 12
ITZULKETA: 3



GOIENKARIA
Egubakoitza / 2002ko martxoaren 1a DENBORA-PASA /21

Oraingoan Oñatiz kanpokoendako galdera bat. Denok edo
gehienok dakigu oñatiarrei txantxikuak deitzen zaiela. Baina,
denok ote dakigu zer den oñatiarrentzat txantxikua? Hara ba,

hor galdera: zer da oñatiarrentzat txantxikua?
• Sugandila.
• Igela.
• Ez da ezer. Euren berbetan xa, xe, xi...

asko sartzen dutelako deitzen zaie horrela.
• Azeria.

Erantzun zuzena:Igela.

Zer da txantxikua?

ARIES
martxoak 21-apirilak 21
Goibel ibiliko zara eta iragandakoa gogan
edukiko duzu. Ahalegindu horrela zergatik zauden
jakiten, egoera hori lehenbailehen aldatzeko.
Etxean aldaketak egingo dituzu. Kontratuak sinatu
eta hitzarmenak egiteko aste egokia.

TAURUS
apirilak 22-maiatzak 21
Ohi baino ezinegon handiagoa, zure bizimo-
duan hainbat aldaketa egitea gura duzun arren ez
dakizulako nondik hasi. Kontuan hartu ingurukoen
gomendioak. Urdaileko mina, jatekoa zaintzen ez
baduzu.

GEMINI
maiatzak 22-ekainak 21
Nekaezina izateari esker zenbait egitasmok
aurrera egingo dute. Bikotekidea badaukazu, ara-
zoak izango dituzu, berarekin hotz jokatzea egotzi-
ko dizu eta. Ez badaukazu, baliteke harreman sen-
doa hasteko aukera galtzea.

CANCER
ekainak 22-uztailak 22
Lehenago egindako ahaleginei esker, hobe-
kuntzak edukiko dituzu beharrean. Kontuz ea nori
kontatuko dizkiozun asmoak, baten batek zure
ideiak erabil ditzake eta. Adi ibili, zer edo zer ostu
baitiezazukete.

LEO
uztailak 23-abuztuak 22
Bidaia egiteko asmoa bazeneukan, beharre-
koa bazen ere, ahalegindu atzeratzen, ez da eta
unerik egokiena. Zenbait osasun arazo direla eta,
ohi baino jarduera gutxiagotan ibili beharko duzu.

VIRGO
abuztuak 23-irailak 22
Lur jota ibiliko zara, gura duzuna lortzeko
zure ustez ahalegin handia egiten duzun arren, ez
dituzulako emaitzak gura bezain azkar lortzen. Ez
utzi asmoak alde batera eta jarraitu bide horreta-
tik, ondo zabiltza eta.

LIBRA
irailak 23-urriak 22
Adi ez bazabiltza, beharrean aukera parega-
bea galduko duzu, eta gero lur jota ibiliko zara
horregatik. Etxean urarekin edukiko dituzun arazo-
ak direla eta aldaketa batzuk egin beharko dituzu.

SCORPIUS
urriak 23-azaroak 22
Lankideekin beharreko kontuetan ados ez
egoteagatik eztabaidak izango dituzu, azkenean
arrazoia zuk daukazula argi geratuko den arren.
Etxean bakarrik eta lasai egoteko gogoa edukiko
duzu, eta ondorioz, ez duzu harreman handirik
izango lagunekin.

SAGITTARIUS
azaroak 23-abenduak 21
Arazoak edukiko dituzu ingurukoekin, gau-
zak oso zakar esaten dituzulako. Hori saihesteko,
pentsatu ondo ezer esan aurretik. Bikote-harrema-
nak ez daude euren onenean, zure kontura ibiltze-
ko beharra daukazu eta.

CAPRICORNUS
abenduak 22-urtarrilak 20
Diru kontuetan arazoak edukiko dituzu, guti-
zietan larregi gastatzen duzulako. Hori dela eta,
laguntza eskatu beharko duzu hila lasai amaitzeko.
Errealitatetik alde egiteko gogoa dela eta, ardura-
gabe jokatuko duzu beharrean, eta ondorioz,
hobetzeko aukeraren bat gal dezakezu.

AQUARIUS
urtarrilak 21-otsailak 20
Ikasketa edo behar kontuak direla eta lagu-
nen bat urrun dabil, eta horrek goibeldu egingo
zaitu. Hala ere, eurekin gustura egoteko moduko
jentea ezagutuko duzu. Kontuz gehiegikeriekin,
ondorioak izango dituzte eta..

PISCIS
otsailak 21-martxoak 20
Beharrean irekiago ez bazara, aukera ede-
rrak galduko dituzu. Maitasun kontuetan pertsona
bat baino gehiago agertzearen ondorioz, zure
bikotekidearenganako sentimenduen gaineko
zalantzak izango dituzu.

GIPUZKOAKO
ASTROLOGI ELKARTEA

ERREBIRO KAZARIXA
Errebiro ez zan kazari makala. Ez
zegoan lekutik be mordua ekartzen
zeban. Lagun artian, bestiak txistik
egitteke,han ziharduan ur bitsetan.

- Gaztandolako pagadi gaiñian,
joan dan pase sasoian, zer zuan
ha! Goiz baten berrogeta hiru uso
bota najittuan.Orduerdi inguruan,
izugarrizko uso-bandadak pasau
eta pasau gelditzeke.Ha zuan ama-
ma! Arnasarik hartzeke jardun
najuan: danba! batera, danba!
albora, danba! harutzagora…

- Zer txotxo? Danba,danba eta
danba… zela baiña? Eta eskupe-
tia kargau,noiz? -preguntau zotsan
lagun batek.

Eta Errebirok:

- Zer uste dok pa hik? Hain-
beste uso zetorrela kargatzeko
astixa neukala ala?

ZERURA FATEN BAHAZ...
Mondraueko basarri bateko aitta-
semiak akzidentia euki eben autua-
kin, eta aitta hil eta semia oso larri
geratu zan. Seme gaztiena geldi-
ttu zan baserrixaren kargu,eta hau
anaia bisittatzera Zentrora joan zan
baten,han topau eban ohian,zela-
bait, eta hola berba egin zotsan:

- Hiltzen bahaz (ez haz hilgo
baiña), zerura faten bahaz (ez haz
fango baiña),han aitta topetan bok
(eztok topauko baiña), preguntai-
xok nun kristo gorde zittuan astuan
kabezerak!

Luma Gipuzkoako Astrologi Elkartea

Estepan Plazaola

SOLUZIOAK

HITZGEZIDUNAK

BILABILA7

EZETZASMATU!

ASTEKOHOROSKOPOAJuan Martin Elexpuruk jasoakUMOREGIROAN/
(Izkirimiri asko Juan San Martinen Zirikadak eta Eztenkadak liburuetatik jasoak dira.
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Publizitatez gainezka dago telebista. Zorionez, askotan, spot-ak
eurak dira pantailan ikus daitekeen gauzarik onena. Istorio
laburrak dira, azkar kontsumitzekoak, sormenez gainezka,

erritmo bizikoak, kondentsatuak... Batzuetan ulergaitzak.
Mandoa etxeetan sartu zenetik, kate batetik bestera programarik

onenaren bila ibil gaitezke, edo programetatik ihesi anuntzioen bila.
Ez da harritzekoa, horregatik, telebistak bere programen barruan
publizitatea integratu izana. Programa bereziak egiten dira orain
spot-ik onenekin: galak, tarteak magazinetan...

Gauza bera gertatu zen zapping-arekin berarekin ere. Beste
kateetako jokaldirik onenak programa batean batu, eta ez daukazu
mandoa hartu ere egin beharrik. Bizkor kontsumitzekoa da gaurko
telebista, arina eta pieza laburrez osatua, elkarrekin duten loturarik
ezak besterik ezerk lotzen ez dituen piezak.

Anuntzioak

Unai LoidiTELEBEGI/

Zozketak

“Guk, palestinarrok, ez
daukagu beste
erremediorik. Palestina da
gure etxea, eta gure etxea
defenditzen ari gara”

Thamer Birawi / Palestinaren Lagunak elkartea

‘Berriak’ (2002-02-27)

“Euskadi Informazioaren Gizartea
planean azpiegiturak jarriko dira,
baina sarea edukiz hornitu behar
da. Zertarako konektatu. Amerikar
errekurtsoak ikusteko?”

Luistxo Fernández / Code & Syntax
‘Sarean’  (2002-02-27)

Baditugu sarituak

Bi saiotan, bi zozketa eta bi sari. Eta dagoene-
ko otsailak ere agur esan digunez, bi saritu.
Lehenengoak, Onintza Aranak, Sarean saioan

webgune bat proposatzearren teklatua eta sagua
irabazi ditu. Milar Elkoro etxeak ematen ditu sariok.
Bigarrenak, Itsaso Errastik, Xeleberri saiora deitzea-
rren, afari zoragarri bat irabazi du, Torrekua
erretegian. Animatu eta parte hartu, zeu izan
zaitezke-eta martxoko saritua!

‘Iparrorratza’

Madagaskar

Indiko Ozeanoko santutegia dela entzun izan
dugu. Uharte hartan naturak erakusten dizkigun
aurpegi eta koloreak ugariak dira. Paisaia

menditsua, ametsetako hondartzak, desertua, parke
naturalak, merkatuak... Lurralde handia, askorendako
oraindik ere oso ezezaguna. Urruneko lurralde hartan
izan ziren Espe Rubio eta Axun Ugarte, Banoa bidaia
agentziaren eskutik. Martitzenean duzue hitzordua,
gaueko bederatzietatik aurrera.

Martitzenean, 21:00etan

‘Alkatearekin berbetan’

Arrasateko alkatea

Xabier Zubizarreta Arrasateko alkatea GOITBn
izango da datorren eguaztenean. Saioa
Ojanguren kazetariak aurkeztuko du saioa,

eta Saioarekin batera beste bi lagun ere izango dira.
Arrasate Press aldizkaritik eta Arrasate Irratitik
kazetari bana etorriko da galderak egitera. Baina
ikusleok ere egin ditzakezue galderak: 943 71 23 93
zenbakia sakatu beharko duzue gurekin zuzenean
berba egin gura izanez gero.

Eguaztenean, 20:30ean

Goiena Telebista
Posta elektronikoa: goitb@goiena.com

KAMERAAURREAN
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14:00
Berriak

14:20
Sarrera doan

15:00
Soinuz blai

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Astebete
Astean barrena iba-
rrean gertatu dena
aztertuko dute Mari-
jo Deograciasek eta
Leire Kortabarriak.

21:00
Soinuz blai

21:30
Berriak

14:00

Xeleberri

Iparrorratza
Libia bisitatzeko au-
kera emango digu
saio honek. Banoa
agentziako gidari
Mikel Essery izan
genuen gure artean.

Sarean
Boladan dago azke-
naldian informazioa-
ren gizartea. Gure
ibarrean ere izango
du eragina horrek:
e-debagoiena
proiektuaren berri
izango dugu.

Sarrera doan

Soinuz blai

Astebete

14:00

Xeleberri

Iparrorratza
Libia bisitatzeko au-
kera emango digu
saio honek. Banoa
agentziako gidari
Mikel Essery izan
genuen gure artean.

Sarean
Boladan dago azke-
naldian informazioa-
ren gizartea. Gure
ibarrean ere izango
du eragina horrek:
e-debagoiena
proiektuaren berri
izango dugu.

Sarrera doan

Soinuz blai

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 begira-
tu zabala egingo di-
gu Julen Iriondo ki-
rol kazetariak.

21:30
Berriak

14:00
Berriak

14:30
Goienasport

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Xeleberri

21:00
Iparrorratza
Madagaskar, Indiako
Ozeanoko santutegi
naturala, bisitatzeko
aukera emango digu
saio honek.

21:30
Berriak

14:00
Berriak

14:30
Xeleberri

15:00
Iparrorratza

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Alkatearekin 
berbetan
Arrasatearrek auke-
ra izango dute alka-
teari galderak zuze-
nean egiteko, ma-
haiaren beste alde-
an izango dugu-eta
Xabier Zubizarreta

21:30
Berriak

14:00
Berriak

14:30
Alkatearekin ber-
betan

15:30
Berriak

20:00
Berriak

20:30
Sarrera doan
Amagoia Lasaga-
baster kazetari eta
aurkezleak hainbat
proposamen egingo
dizkigu asteburuari
begira.

21:00
Soinuz blai

21:30
Berriak

EGUBAKOITZA 1 ZAPATUA 2 DOMEKA 3

Geografia ikasketak egiten
dabilen arren, kazetaritzan
buru-belarri ari da azkenal-

dian Oxel Erostarbe, 22 urteko
elgetarra. Futbol partiduetako
kronikak egiten ditu GOITBn. Lan
erraza, kontuan hartzen badugu
Oxel UDA futbol taldeko jokalari
ere badela.

GOITBn zein da zehazki zure eginbe-
harrekoa?

Nire lana Goienasport aurrera erama-
ten laguntzea da; asteburuan izaten diren
kirol taldeen partiduetara joan, elkarrizke-
tak egin eta gero bideoak editatzea.

Kamera aurrean, ordea, futbole-
an jokatzen bakarrik azaltzen zara?

Eskerrak; eta orduan ere, nahiko lan!
UDAko partiduak nik neuk editatzen ditut.
Ibarrara joaten denak ikusiko nau baloia-
ren atzetik,baina telebistan oso gutxik.Neu
agertuz gero,beste jokaldi bat bilatzen aha-
legintzen naiz.

Zer da errazagoa,futbolean joka-
tzea ala futbolaz GOITBn aritzea?

Jokatzea errazagoa da. Ahotsa bide-
oetan sartzeak nahiko buruhauste ematen
dit. Ez da erraza izaten norberaren ahotsa
pantailan entzun eta gustura geratzea.

Prentsan ere egiten duzu lan,
GOIENKARIAn.Zein medio duzu gura-
go?

Duda barik, idatzizkoa. Idatzitakoa
anonimoagoa da eta pentsatzeko denbo-
ra luzeagoa daukagu.

Telebistan, prentsan edo beste
edozein mediotan, zelakoak izango
lirateke astelehenak futbol barik?

Perfektuak (barreak). Futbolean gus-
tura jokatzen dut,Reala liga irabazten iku-
si nahi nuke,baina eguneroko futbol bon-
bardaketa gehiegizkoa da.

AMAGOIA LASAGABASTER

“UDA taldeko
bideoak nik
neuk egiten
ditut”

OXEL EROSTARBE
GOIENASPORT
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Araotz merenderua
Eskaintza

• Menua
• Karta
• Garaian garaiko platerrak

Berezitasunak
• Etxeko txorizo eta odolosteak
• Aurrez eskatuta bildotsa burduntzian

Eguenetik domekara zabalik

Araotz auzoa 2 / OÑATI
943 78 35 26

Zotz jatetxea
Eskaintza

• Eguneroko menua
• Ogitartekoak
• Hamarretakoak

Berezitasunak
• Menu bereziak egubakoitz eta zapatuetan

Igandetan itxita

Zubillaga auzoa 1 / OÑATI
943 78 35 45

Unzueta jatetxea
Eskaintza

• Eguneroko menua
• Karta
• Bataio eta jaunartzeak
• Lagun afariak

Berezitasunak
• Parrilla: Okela  eta arraina
• Etxeko postreak

Egunero zabalik

Zabola auzoa / ARAMAIO
945 44 50 95

Baster-Alde
Eskaintza

• Menua eta karta
• Ezkontzak 
• Jangela: 150 lagunendako
• Jaunartze eta bataioak
• Kintadak
• Terraza
• Aparkalekua

Egunero zabalik

Galartza auzoa / ARETXABALETA
943 79 24 58

Añai erretegia
Eskaintza

• Bataio eta jaunartzeak
• Kintadak 
• Karta

Berezitasunak
• Bisigua parrillan
• Legatza
• Txuleta

Egubakoitzetan, zapatuetan eta domeketan zabalik

Nardeaga 32 / ARAMAIO
945 44 51 01

Taberna-Berri jatetxea
Eskaintza 

• Menua
• Enpresa bazkariak
• Ezkontzak, jaunartzeak eta bataioak
• Bi jantoki: 80 eta 150 lagunendako

Berezitasunak
• Bakailao entsalada epela
• Oreina Oporto saltsan
• Arrain parrilada

Durana 24-26 / ARETXABALETA
943 79 20 67 / 943 79 49 41

Aldape jatetxea
Eskaintza

• Eguneko menua
• Karta

Berezitasunak
• Porruak arrautza-irinetan pasatuta.
• Orein solomoa aran saltsan.
• Arraina plantxan.

Igandeetan itxita

Iturriotz 41 / ARRASATE
943 79 70 41

Nekazal
etxea

Larrinetxe jatetxea
Eskaintza

• Enkarguz menu bereziak
• Plater konbinatuak eta ogitartekoak egun osoan.

Berezitasunak
• Legatza onddo eta txipiroiez beteta
• Bildotsa erreta
• Bakailaua gainerreta
• Etxeko postreak

• Martitzenetan itxita

Udala auzoa / ARRASATE 
943 79 22 15



Zure aisialdirako aukera zabala eskaintzen dizugu.

Hainbat prezio eta gamatako etxebizitzak 
Pirinioetan eta Mediterraneoan.

Hamabi urteko esperientzia inmobiliarien alorrean.

API  nº 364

IZARRAITZ
INMOBILIARIA

HIPER EROSKI ZENTROA
Tel./Faxa : 943 79 98 60

ARRASATE

Atzeskua MAIDER OSA

aitzakia bat, kirola eginez
jende ugari ezagutzeko
modua… Munduaren beste
ikuskera bat ere eskaini dit
mendizaletasunak, kultura
asko ezagutzeko aukera
eman didalako.

Noiz bihurtu zenuen
zure zaletasuna ofizio?

Hogeita bat urterekin
egin genuen lehen aldiz
telebistarekin lan, diru
kopuru bat kobratuta.
Hortik lan gehiago etorri
ziren telebistarekin, proiek-
zioak ere bai, bidaiak…
Dena dela, oso mundu
ezegonkorra da mendigoiza-
learena, gorabehera asko
dituena eta dependentzia
handikoa.

Bizitzako eskaladarik
zailena zein izan duzu?

Bizitza bera da eskalada
zaila. Guretako, irteera
bakoitza oso konplexua da.
Espedizio bat planteatzen
dugun momentutik aldapa
gora jartzen dugu gure
burua: dirua aurkitu,
azpiegitura, logistika…

mendian eskalatzen hasi
aurretik eskalada handia
egin beharra dago.

Mendiak aurpegi
politak eta zatarrak ere
izango ditu, ezta?

Mendira bueltatzen
bagara, mendiari zerbait
positiboa ikusten diogulako
da, baina bestelakoak ere
asko ikusten dira. 

Pirinioak ala Hima-
laia?

Himalaia, baina ez
Pirinioak gustatzen ez
zaizkidalako, ia ezagutzen ez
ditudalako baizik. Horixe da
gelditzen zaidan egitekoeta-
ko bat. Esku-eskura daude,
eta beharbada horregatik
uzten ditut gerorako. 

Amets bat?
Horrela jarraitu nahi

nuke, gustuko ditudan
gauzak eginez. Dena dela,
aukera izanez gero, ilargira
joatea gustatuko litzaidake,
unibertsoko hutsune
horretatik gure lurra non
dagoen eta non bizi garen
ikusteko. 

H
imalaiako men-
dietako paisaiak
ez du zerikusi
handirik izango

Bilbokoarekin.
Oso gutxi. Piko asko

daude bietan ere. Bilbon,
eraikin garai ugari, eta
Himalaian, mendi tonto-
rrak. Dena dela, kolorea
ezberdina da erabat.

Bizi izateko muturreko
bi modu, ezta?

Bai. Alde batetik, hiri
batek duen gogortasun
guztia, alde on eta txarrekin.
Bestetik, berriz, naturak
duen gogortasuna eta
edertasuna. Niretako, bata
bestearen osagarri dira.

Jon Lazkano/Mendigoizalea

Bergaratik osagarri
horren bila joan zara
Guggenheimen hiriburu-
ra?

Pixka bat bai. Gainera,
nire betidaniko mendiko eta
eskalada lagunak Bilbo
inguruan ditut, Atxarten
hasi nintzen-eta eskalatzen,
eta, Durango ondoan
dagoenez, bizkaitarrak joan
izan dira hara eskalatzera. 

Eta bizkaitarren
artean zelan moldatzen da
gipuzkoar bat?

Nahiko ondo. Igual
donostiarrekin baino
hobeto!

Zer da mendizaletasu-
na Jonendako?

Mundua ikusteko eta
paisaia ederrak ikusteko

Jaurlaritzak bost tanto
enbido jo zuen, Euro-
pan egon nahi zuela

esanaz. Eta Idoiak begirada
zorrotza luzatu zion minis-
tro mirrinari. Cristobalek,
ordea, bazuen erregerik eta
hordagoarekin erantzun
zuen, partida bertan behera
utzi eta kontzertua luzatuko
zuen mehatxuarekin.
Idoiak, azkenean, amore
eman behar izan du, eta
txikiko alearekin konfor-
matu.

Ez digute azalpen
handirik eman, baina
esango nuke honelako
zerbait gertatu dela kon-
tzertuaren negoziaketan.
Eta azkenean, lehengo
lepotik burua duen kontzer-
tua sinatuko dela. Lehengoa
bezain ona eta txarra,
hobekuntza txiki batzuk
gora edo behera.

Euskal hiritarrak ez
omen daki askorik kontzer-
tuari buruz, inkesten
arabera. Egia edo gezurra,
esango nuke euskaldunak
estimatu egiten duela
kontzertua, onurak ekar-
tzen dizkiolakoan. Kritika-
tzen duenak ere gehiago
nahi luke, baina ez gutxia-
go.  

Horregatik ez dut
ulertzen zergatik Jaurlari-
tzak ez duen gizartea
mobilizatu negoziaketan
indartsuago agertzeko.
Azalpenak eman eta
indarra metatu behar zuen.
Lagunaren keinua jaso,
ministro mirrina estutu eta
enbidoa irabazi.

Musean erregerik ez
duenak abileziaren indarra
behar du. Eta txikira
jokatzen duenak nekez
irabazten du partida.

MIKEL IRIZAR

Mus
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“Himalaia eta Bilbo, bata
bestearen osagarri dira
niretako”

“Oso mundu ezegonkorra da
mendigoizalearena, 
gorabehera asko dituena
eta dependentzia handikoa”

Bergarrarra / 33 urte / Eskalatzailea
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